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Багатодітна сім’я

на грані виживання
У родині — дворічна дівчинка-інвалід, яку треба
терміново оперувати, а гроші є тільки “дитячі”
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
В’ячеслав Гончарук

Не ледарі, не п’янички. У
селі Іванківці живе молода сім’я
Юлія та Юрій Бараневичі з трьома
маленькими дітьми. Найстаршому
Тимуру три з половиною роки, Софійці — два і найменшому Авраму — п’ять місяців. Ця родина
унікальна тим, що бідна. Це не ми
так подумали чи сказали, це висновок сусідів. Адже, за звичкою
чи закономірністю, коли в поле
зору газети “RIA-Козятин” потрапляє родина, якій важко живеться,
ми завжди спочатку ідемо до сусідів. Саме вони знають ситуацію
краще, ніж хто інший.
Ми почули думку трьох сімей-

них пар, які знають Бараневичів.
Усі мають однакову думку, що
родина не ледача і не п’яниці.
Скоріше, у них на все не вистачає часу і так складається їхня
доля. Дітей вони доглядають у
міру можливості. Який же то догляд, коли живуть в злиднях.
2-річна Софійк а ва жко
хворіє, Потрібно всього 20
тисяч гривень. Так сталось,що
ні Юля,ні Юрій гроші не заробляють. Вони доглядають хвору на
гідроцефалію Софійку (водянка
головного мозку). Юля часто
від’їжджає з дому, в пошуках
різних довідок та документів для
хворої дитини, аби подавати їх
в різні інстанції, з проханням виділити кошти
на операцію доньки.
Ситуація може покращитись тільки в тому
випадку, коли Софійку прооперують. На
це потрібно 20 тисяч
гривень. Сума не така
вже й велика, тільки не
для цієї сім’ї, яка живе
практично в борг, взяти
кошти. От і звертається
мама Софійки до всіх,
щоб допомогли їй зібрати гроші на операцію хворій дитині.
Усіх грошей не вистачає навіть хворій дитині. Тато сидить з дітьми. Він ходить
на роботу, коли дружи-

Андрій (17), перша
школа, 11 клас:

— Я люблю тварин.
— Їздили з друУ киці Мури появили- зями на велосипеся 5 кошенят: Рижик, дах в Музей хліба
Кузя, Мася, Льова, в село Білопілля.
Люся...

Шукаємо лідера грома-

ди, який би організував
збір допомоги. У розмові із
сусідами редакція поцікавилася,
чи селом пробували допомогти
цій родині?
— Думка така була, — відповідають сусіди. — Та ніхто не
хоче брати на себе організаційні
питання.
Людей зрозуміти можна. Але,
навіщо тоді влада на селі?
Виявляється, пані Юлія і діти
прописані в місті. Тому і допомогу просила родина в міській
раді. На жаль, нічого не отримали.
У сільську раду батько, який
прописаний в селі, не звертався.
У Фейсбуці відкрити сторінку на
збір допомоги не мають змоги,
бо немає комп’ютера, інтернету,
досвіду.

Звертаємося до всіх бажаючих, щоб допомогти родині
волонтерством, відгукнутися.
Потрібні активні люди, які
організують збір грошей на
операцію маленькій Софійці,
яку ще можна врятувати. Адже
втрачається дорогоцінний час
і дівчинка переносить жахливі
болі, істерично плаче.
Для всіх охочих переказати
кошти на операцію, повідомляємо номер “дитячої” картки на
ім’я Юлії Вікторівни Бараневич:
Р а й ф ф а йз е н Б а нк Ав а ль
4188372762128907. Телефон
мами і тата Софійки: 068-77598-72, 096-588-49-21.
Щиросердечно дякуємо всім
добрим, безкорисливим людям,
які ніколи не стоять осторонь
чужої біди.

Що позитивного сталося з вами минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Оля Павлова (14), ліцейшкола:

на вдома. Тільки така робота на
якийсь проміжок часу — коли
хто попросить з односельців. На
жаль, такі заробітки цього сімейства трапляються рідко.
За словами Юлі, 3 тис. 800
грн чи рівно три тисячі, що
отримує вона на дітей, не завжди вистачає навіть для Софійки. Крім ліків, їй потрібні ще
й знеболювальні. З харчами перебиваються на одному молоці.
Ще одна сусідка дає молоко в
борг. Ми з нею поспілкувалися.
— Юля - людина порядна, —
каже жінка. — На скільки б не
набрала молока, завжди, коли
отримує дитячі гроші, відразу
розраховується. Та мені не так
шкода батьків, як дітей.

Володимир (17), перша
школа, 11 клас:

Дмитро (16), перша
школа, 11 клас:

— На Великодні
свята провідали бабусю, разом з нею
ходили до церкви
святити паску.

— Потепліло і я
— Цілий тиждень в
— Зус трілася
— Зустрілася з
знов можу займатися спортом “варкаут нашому класі не було з подругою, що братом. Він приспріт” за індивіду- порушень дисципліни не бачились два їхав у відряджентижні!
ня.
альною системою. і це здорово.

Леся Марченко (14),
8-А клас, школаінтернат-гімназія:

Аня Гуменюк (14),
8-А клас, школаінтернат-гімназія:

Люба Кудіна (14),
8-А кл., школаінтернат-гімназія:

Вікторія Черняк(15),
учениця ліцей-школи:

— Їздила в Шаргородський р-н
до
родичів, там в родинному колі святкували
Великдень.
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Тетяна
Лозінська

Істина завжди
поборе брехню
Брехня увійшла в побут політиків і чиновників. З цим ми
зіштовхуємося майже щодня.
Останні відповіді, які я отримую
з провладних кабінетів на інформаційні запити, — підтвердження
тому. Я з вами хочу обговорити
тему брехні і правди.
Часто багато хто з нас усвідомлює, що брехня може бути дуже
схожа на правду. Вона може
прийняти найхимерніші форми,
використовуючи для цього правду
як маскування. Брехня може шляхом цілеспрямованої роботи своїх
творців опанувати розуми тисяч,
мільйонів людей. А повторювана
мільйони разів протягом мільйонів
миттєвостей, може стати майже
правдою.
А ле нам всім потрібно
пам’ятати, що брехня може дуже
багато чого, крім одного: вона не
може бути правдою. Ніколи!
Рано чи пізно, але завжди настає момент, коли влада брехні
руйнується. Тоді люди, озираючись по сторонах, гидливо оглядають її прах. Вони протирають очі
з подивом: що з ними відбувалося
весь цей час? Як могли вони вірити в цю жахливу, безглузду,
брехню? Чому? Заради чого?
І вони отримують відповіді на
ці свої важкі питання. Не завжди
відразу, не завжди швидко. Але
істина завжди знаходить собі
дорогу.
Пам'ятайте, той, хто шукає
правду, завжди має рацію. Грішить той, кому не вистачає сміливості дізнатися всю правду до
кінця.

Рецепт щастя
Коли до редакції приносять
некрологи, там повідомляють, на
якому році закінчилося життя,
перераховуються досягнення, посади, звання. Мало хто пише, що
відійшла у вічність талановита,
творча, ініціативна, принципова,
наполеглива, порядна, доброзичлива, з активною громадською
позицією людина. Рідко зазначають, в чому брала участь, за що
вболівала людина, в кого закохана була, що писала, яку музику
слухала. І ще багато чого, що
якби ця особа чула, то певно ожила б, зраділа, можливо, заплакала
б і знову померла. Але що ж ми
даруємо живим, згадуючи мертвих на поминальних скорботних
відвідуваннях цвинтарів?
Ми ходимо сюди в поминальні
дні, напевно, щоб, вийшовши
з цвинтаря, додати до життя
ложечку гарного настрою, що
життя продовжується і потрібно
самовіддано та професійно долати перешкоди. Готових рецептів
щастя не існує. Кожній людині доведеться протягом життя чимало
потрудитись над складанням свого власного рецепту. Тож і давайте над цим трудитись. Побільше
всім успішних трудоднів і поменше
трутнів на життєвому шляху!
Голова Козятинського осередку ПП "Громадянська позиція"
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

тема тижня

RIA-К, Четвер, 19 квітня 2018

Один орендар заважав працювати іншому
— своєму конкуренту

Розоравши дорогу, що призначена для технологічного транспорту, представники підприємства Сігнет-Центр, що орендують
паї в Махаринцях, намагались
заблокувати проїзд трактору з
сівалкою до земель, що орендує
інше підприємство — СанАгроСід. Щоб зірвати посівну та
спричинити банкрутство успішному конкуренту, що прогресивно
розвивається в селі, якому повірили люди? Політичною ознакою
протидії може служити те, що
директор СанАгроСід — ветеран
і учасник бойових дій на сході
України, а проривавсь і посіяв
земельний наділ, який він отримав, як учасник УБД?
Товариство Сігнет-Центр основною своєю діяльністю асоціюється в Козятині, як один із
найбільших в районі орендарів
земельних ділянок (паїв). У деяких селах люди до сьогодні були
без альтернативні: або з Сігнетом, або ні з ким. Так в селах
Махаринці та Сестринівка вказана структура тісно переплелась в
стосунках в плані отримання робочих місць з головами сільрад,
що ще більше надало їм можливості і преференції в оренді
землі, ігноруванні законом, загальноприйнятих норм поведінки
у вказаних громадах. Можливо,
так би і плавали до безкінечності? Але настало “але”.
Газета “RIA-Козятин” взяла
коментар про те, що змінилось
і чому у місцевого мешканця,
директора СанАгроСід Сергія
Бенидичука.

— Я з краян с. Махаринців,
— розповів він. — За фахом
військовий. Майор, ветеран війни, учасник бойовий дій. Мої
останні бойові дії, що в усіх
на слуху, це Іловайськ. До того
були голубі шоломи, двічі миротворчі місії ООН.
— То ви приймали рішення
за себе та товаришів?
— Так, я весь час керував,
мотивував інших. Основою були
мої фахові навички у військовій
справі, досконале знання іноземних мов, вміння аналізувати,
передбачити бажані події та
ризики: чому це може не відбутись. Ціна дуже щира — життя
моє та колег по зброї, за яких я
ніс відповідальність. Це не просто слова, бо живу, розмовляю
з вами.
— То ви лідер по природі?
— Можливо так, але я опираюсь на власний професіоналізм
та людей, з якими працював,
служив, воював.
— Воювали, воювали, а
тепер?
— Неймовірно. Споконвіку
я мріяв про те, як моя родина
буде мати змогу посадити, виростити, зібрати, реалізувати
результат власної праці. Після
демобілізації я вирішив реалізувати власний проект аграрія в
селі, де моя пуповина закопана.
Де могили моїх родичів як померлих, так і тих, кому Бог дав
зі мною жити.
— Ви вважаєте, що агробізнес не потребує кваліфікації?
— Навпаки. Я себе оточив
фаховими спеціалістами, колегами-однодумцями. Розраховую на
краян. А мій досвід кризового
менеджера організувати, спланувати передбачити та відповідати
за наслідки, оцінили мої колеги
по бізнесу, родина, односельці.
— Чому вас блокують, чинять опір в селі, де народились?
— Дію я прозоро, в рамках
закону. Бізнес будую на взаємовигоді, як моїй особистій так
і односельців, що мені повірили.

Не можна забути
32 роки віддаляють нас від трагічної події техногенної
катастрофи на Чорнобильській АЕС 26 квітня1986 року,
наслідки якої відчуватиме ще не одне покоління українців.
З метою вшанування пам’яті трагедії на ЧАЕС, її ліквідаторів та постраждалих та забезпечення патріотичного
виховання молоді, 26 квітня 2018 року о 10 годині в залі
Козятинської райдержадміністрації відбудуться заходи
пам’яті.
Узяти участь у пам’ятних заходах запрошуються учасники ліквідації наслідків аварії, постраждалі від аварії та
громадськість міста.
Оргкомітет
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Нищівно вирізали
парк залізничників

У Махаринцях
орудували тітушки

Влад ПОВХ
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життя козятинщини

На перший погляд — скоїли злочин
Іван Остапчук

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
16 квітня звернулися мешканці нашого
міста. Вони повідомили, що в залізничному парку якісь люди з пилками
ріжуть дерева.
Представники газети виїхали в парк
залізничників. Уже ніхто нічого не
пиляв. Залишились тільки сліди від
бензопилки на землі, де виднілися купи
свіжої тирси. І де ще ранком стояли
кучеряві берізки, на нас поглядали
лише стовбури від тих дерев з кількома
обрубками від гілок.
Таку карикатуру, в повному розумінні
цього слова, залишили після себе губителі природи.
Поруч з басейном троє жінок (працівниці басейну) розповіли, що в них є
дозвільні документи на обрізку.
Хлопці, дівчата! Усе, що можна
пред’являєте від 1-го квітня (коли законом про тваринний світ розпочинається
період тиші) і до 15 червня (коли період тиші завершується), не має ніякого
стосунку до дозвільних документів. А
будь-який такий документ — не що
інше, як звичайний папірець і порушення закону особою чи групою людей,
які такий папірець видали.

За буквою закону я орендував
у них землю, визначив ціну, що
на сьогодні є в два рази економічно-доцільнішою, ніж була раніше. До мене перейшла значна
кількість краян. І це викликало
страх, паніку серед керівного
складу контори “Сігнету”.
— І що далі?
— Вони стали, на жаль, не
конкурувати на основі економічної доцільності, а перешкоджати, з моєї точки зору, з порушенням діючого законодавства.
Я подав заяви в поліцію, щоб
порушили кримінальні справи.
— Як діяв “Сігнет” і поліція?
— Привезли в село до 30
молодого віку хлопців міцної
статури, з вольовими виразами
облич. Вони прямо перешкоджали моїй професійній діяльності,
блокуючи техніку на полі. Втрутилась поліція і я досіяв ділянки.
— Що тепер?
— Маю пай, який отримав як
учасник бойових дій. Він знаходиться в такому місці, що
необхідно технологічну дорогу. Цим скористалась вказана
контора. Забувши про закон,
мораль, ділову етику підприємця, християнські цінності, мені
заблокували трактор із сівалкою
о 10 годині ранку і протримали
до 22 години.

Зробили це так звані тітушки, яких долучили опоненти в
кількості до 15 осіб, маючи план
зірвати посівну.
— Якою була ваша реакція
на тітушок?
— У рамках закону я викликав наряд поліції із Козятина.
Їм не вдалось справитись з тітушками.
При була допомога — ще
до 20 співробітників поліції.
Усього задіяно було до 30 поліцейських. Вони, на мою думку,
проявили професійні якості: розблокували трактор, при чому не
відбулось фізичного протистояння. Нікого на полі не затримували. Нікого не покалічили. Мало
того, в присутності сотні людей,
я довів собі і людям, що дію
законними методами. А співробітникам “Сігнету” довелось за
фактом визнати свою неповагу
до людей, закону і основ християнської моралі.
— Ваш висновок?
— Він не для мене, а скоріше
для громади села: з ким вони
мають справу і хто такий я.
За даним фактом порушено
декілька досудових перевірок.
Оцінку їм надасть суд, при
умові, що попереднє слідство
з прокурором виконають свій
обов’язок перед законом, людьми та державою.

Придумали причину — ворони!
Одна з версій присутніх людей, з якої
причини в залізничному парку вирізаються живі дерева, — “ворони”. Вони,
виявляється, гніздяться в парку і розбирають будівлю басейну. А хіба тільки
ворони злітаються до стіни басейну, яку
заліпили пінопластом? Пінопласт на свої
гнізда беруть не тільки всі птахи, а навіть миші. То може ворони тут ні до
чого? Мабуть, будівля басейну потребує
якіснішого ремонту? Якби міська влада
не святкувала різдвяно-новорічні свята
по двадцять днів в минулому році та
десять днів в цьому році, то й кошти
знайшлися б?
Можна вирізати весь парк, а птахи
до стіни басейну все одно будуть прилітати і клювати пінопласт. От тільки
не відомо, яку ціль переслідували

раціоналізатори ремонту будівлі пінопластом. То чиясь, вибачте на слові,
тупість чи то закладений механізм, щоб
була причина вирізати парк на дрова.
І судячи, як відбувається “кронування
дерев”, така думка може мати право

на життя..
Наступного дня парк “вирізали”
далі. Працівники зізналися, що вони
від Дирекції залізничних перевезень.
Гіллячча залишали, крупніші стовбури
— вантажили на автівку.

Не фахівці!
Щодо кронування дерев, то в першу
чергу це вже крайня міра. Це той випадок, коли хворому дереву продовжують
життя.
Аж ніяк не живим деревам. Але й при
такому розкладі, кронуванням повинні
займатися фахівці, а не комунальники
і ботаніки залізниці, чи міської ради.

Для кронування дерев є також період,
в який робиться відповідна процедура.
Якщо з бруньок з’явилися листочки,
ніхто нічого не обрізає, бо для дерева
це великий стрес. А такі породи дерев,
як береза, кронування взагалі не переносять. Навіть тополя, яка неправильно
кронована, може загинути.

Це була всьогона-всього
формувальна
обрізка?
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Головний інженер Козятинської дирекції
залізничних перевезень Віктор Чуйко так
прокоментував “кронування” у залізничному
парку:
— Попереднім оглядом Київського територіального управління будівельно-монтажних
експлуатаційних споруд №6 (балансоутримувача зелених насаджень парку залізничників) було встановлено, що 14 дерев (біля
будівлі басейну «Дельфін») потребують
формувального кронування. Крони 6 вільх
уражені більше як на 60% деревним паразитом (омелою), 4 тополі масово загніздовані
воронами, крони трьох беріз після обледеніння, яке було взимку 2016 року, сильно
пошкоджені та обламані біля самої крони,
що призвело до усихання дерев.
За словами Віктора Володимировича, на
території колишнього профілакторію крони
чотирьох дерев зависають над лінією електропередач, що створює загрозу виникненню аварійної ситуації. У найближчому часі у
будівлі буде проведено капітальний ремонт
та реконструкція під майбутній пост ЕЦ, тому
санітарна обрізка необхідна для встановлення риштування навколо будівлі.
— Дерева, що ростуть близько до будівлі
профілакторію, при несприятливих погодних
умовах несуть загрозу руйнуванню стін та
покрівлі будівлі, — зазначив головний інженер. — Крони 3-х плодових дерев, що
ростуть з боку вулиці Привокзальної, потребують санітарної обрізки. Згідно з рішенням
Козятинської міської ради від 23.03.2018 р.
№98 «Про надання дозволу на формувальну
обрізку дерев» та на звернення директора
басейну «Дельфін» від 03.04.2018р. «Про
не заперечення проведення санітарної
формовки дерев біля будівлі плавбасейну»,
здійснено формувальне кронування 14 дерев
(3 берези, 1 каштан, 6 вільх, 4 тополі) працівниками басейну «Дельфін» та кронування
10 дерев біля будівлі колишнього профілакторію працівниками Козятинської дирекції
залізничних перевезень. Слід зазначити, що
дана деревина не є діловою.
Посадовець високого рангу запевнив, що
все обрізане під час проведення кронування
гілля, передано на утилізацію, на підставі
звернення директора басейну «Дельфін». А
деревину у кількості 5 складометрів на вимогу ВП «Відновний поїзд 3481» передано
для опалювання вагонів.

Повага до померлих:
патріотів, родичів та друзів
Галина КАСЯНІВСЬКА

У першу неділю після святкового пасхального тижня люди
йдуть на могили своїх предків.
Хоча першу неділю після Великодня називають провідним
тижнем, провідати померлих потрібно не пізніше дев’ятого дня
від воскресіння Господнього.
Ідучи в цей день на гробки,
люди згадують душі померлих,
віддають їм данину та виказують повагу. Проводи вважаються поминальним днем та
за церковним тлумаченням цей
день є святковим. Кажуть, що
в ці дні Бог відпускає душі померлих на землю і вони фізично на цьому світі мають змогу
чути своїх родичів, які прийшли
їх провідати.
Мешканці нашого міста також
у поминальний день масово
провідували померлих родичів.

Обіцяний транспорт виглядав як реклама , а не
як послуга. Тим більше, що
коштував такий сервіс, за словами мешканців міста, платні
за проїзд. Адже на транспорт
розраховували люди похилого
віку, в яких, як правило, мізерні
пенсії. На сумнівних артистів
типу “патріотичної пісні” гроші
є. А для мешканців міста грошей немає?
Кинулось в очі те, що на обидва кладовища, що є в нашому
місті, напередодні поминальних
днів привезли мокрий з запахом пісок, схожий більш
до каоліну. Це виклика ло
справедливу критику мешканців села і міста, які прибирали
могилки. Звичайно, не прийнятний момент. А серед приємних
несподіванок стало те, що прибрали Алею Слави в селі Козятині. Ініціаторами такої події

стали старшокласники школи
№9. Їхній порив підтримало
керівництво школи. Вони спільними зусиллями знайшли кошти

на заміну зелених самшитів, а
головне — замінили державні
і військові символи-прапори на
Алеї Слави.

Замість тополь
посадили липи
Марія Рибак

У середу, 11 квітня, на вулиці
Куликівського працівники Козятинської дирекції залізничних перевезень копали лунки під саджанці.
Наступного дня в ті ямки опустили
молоденькі липи. Поливши їх водою та присипавши землею, ще
раз полили саджанці, обгородили
сконструйованими трикутниками з
деревини. Саджанці лип висадили
на всьому відрізку вулиці Куликівського, де раніше спиляли тополі.
Хочу зазначити, що роботи по
посадці деревцят велись зі знанням
справи: розміри лунок відповідали
величині рослини.
Наступного дня (на третій), коли
ще сонце тільки підіймалося до
екватора, в поле нашого зору знову
потрапила знайома автівка. Це знову прибули залізничники, які привезли воду для висаджених лип. Рясно
їх поливши, залізничники поїхали
з почуттям виконаної роботи. Таку
процедуру з саджанцями дирекція
пасажирських перевезень проводить
кожен день.
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Крав кабелі і потрапив у
руки правоохороніців
Дмитро Артемчук

Поліцейські впіймали мисливця за металами. У вівторок
серед білого дня! Стражам
порядку здалося, що водій
іномарки нервує. Підозрілий
автомобіль марки “Опель” поліцейські, зупинивши, оглянули.
Те, що було в середині автівки,
пахне криміналом.
Крім заповненого багажника
та заднього сидіння салону мідними дротами в ізоляції, було
знайдено дві пари рукавичок,
балаклаву, знаряддя для пере-

кусування дротів різних розмірів, пилка по металу, слюсарний
розвідний ключ та викрутку.
“Мисливцем” виявився 40-річний мешканець села Глухівець.
Він віз 9 бухт електричних
шнурів різних за розміром та
товщиною.
Походження вилученого кабелю на даний час слідством не
розголошується. Але, судячи з
масштабу вилученого, є підозра
що без дротів лишилися дві снігозбиральні машини СМ-5, що
обслуговують залізницю.

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

Тріски від лісів і лісосмуг
долетіли до області
В’ячеслав Гончарук

Про масові вирубки в нашому
районі знають тепер і в обласному
управлінні Агролісу! Адже нашу
газету читають не тільки в Козятині.
Щоб розібратися в деталях кожної
вирубки та притягнути винних до
відповідальності представники облагролісу прибули в середу в редакцію
“RIA-Козятин”, аби почути і , можливо, виправдати незаконні вирубки. Як
аргумент, вони запевняють, що такі
вирубки планові і на них є дозвільні
документи.
Ми можемо погодитися з фахівцями ділового господарства, що останнім часом у лісу з’явилися багато
шкідників. І дерева, які вражені шкідниками, повинні відійти до санітарних
вирубок. Тільки масова вирубка може
мати місце, коли кількість вражених
дерев перевищують 30 відсотків від
зальної площі лісового масиву. Такого явища в Козятинському районі
поки не помічено. От тільки нам,

не фахівцям лісового господарства,
не зрозуміла поведінка (короїдів,
вусачів златок, склівок, рогохвостів і
комах підземного світу) — чому вони
пожирають саме ті ділянки лісу, які
запримітили люди.
Виявляється, шкідники на стільки
розумні, що нищать ліс квадратами,
чи прямокутниками і нищать ліс в
тому місці, де є хороший під’їзд для
вивозу сировини.
Не вірите, тоді сідайте в літак
і пролетіть над Брацлавським лісництвом. І ви побачите, які ділянки
для свого апетиту так полюбляють
двоногі шкідники громадського лісу.
Можна придумати такі формулювання як “Санітарна вирубка” чи
“Догляд за узліссям” Та чи відповідає таке формулювання дійсності?
Як доглядали лісосмуги в полях під
Махаринцями, нам відомо. Адже в
лісорубному квитку за номером 185
саме значилось: ”Догляд за узліссям”.
Від стовбура до листя спиляні дерева ми відслідкували. Вирубали майже

всі живі дерева. А те, що пиляються
живі дерева, ніхто й не заперечував?
Це Райагроліс реагував на письмове звернення голови села вирубати
лісосмугу, щоб поле не затіняла?!
Та як не піти на зустріч “хорошому
господарнику”, яка так захопилася
розчисткою вулиць, що й в полях не
може зупинитися. І там вона вулиці
розчищає. А в селі Вернигородку
пеньки від спиляних живих дубів загортали землею. Якщо все законно,
то чому пеньки так приховати поспішали? Що в обласному управлінні
Агролісу за такі кричущі факти не
знали? Знали. Тільки дотримувались
позиції: “Ви пишіть, а ми будемо і
далі пиляти і ніхто нам не указ”.
І тільки коли проти незаконних вирубок повстала громада в Збаражі,
то скрізь почули.
І якби в нашому районі було декілька активних громад любителів
природи, то відчували б відповідальність і в обласному управлінні
Агролісу.

Сваряться, вішаються, крадуть, напиваються і бешкетують,
Кримінальна хроніка
погрожують, маневрують, дають себе обдурити
20 березня. У Козятині шахраї,
зловживаючи довірою, заволоділи
грошовими коштами,які знаходились
на рахунку банківської картки.
На території автовокзалу в Козятині перебував невідомий чоловік
в стані алкогольного сп'яніння.
Виїздом на місце події, поліція встановила особу 45-річного мешканця
міста. На нього склали адміністративні матеріали.
21 березня. У Сестринівці конфліктували співмешканці. У Козятині жінка заявила на знайомого, який зламав
ручку вхідних дверей заявниці.
22 березня. Жінка з Жежелева поскаржилась на сина,який за місцем
спільного проживання вчиняє сварки.
У с. Козятин злодії розбили металопластикове вікно і винесли з
будинку ювелірні вироби.
23 березня. Невідомі телефонували
мешканці міста і погрожували. У смт
Глухівці сварилися чоловік і жінка, які
повідомляли по черзі в поліцію одне
на одного і заявляли про погрози.
У роздягальні приміщення будинку культури вкрали мобільний
телефон козятинчанина.
25 березня. Жителька м. Козятин
поскаржилась, що її чоловік за місцем спільного проживання вчиняє
насильство у сім’ї. Інша — що її
вітчим за місцем спільного проживання вчиняє сварку. У Бродецькому
цього дня у чоловіка виник конфлікт
з невідомою особою.
26 березн. У селі Козятині сварилися сусіди, яких втихомирювали
поліцейські.
У Козятині жительці міста її чоловік за місцем спільного проживання
під час суперечки спричинив тілесні
ушкодження.
27 березня . Надійшло повідомлення від жителя м. Козятин про те,
що за місцем проживання у нього
виникла сімейна сварка. Інша козятинчанка повідомила про те, що її
чоловік за місцем проживання вчиняє
сварку.
Жителька с. Лозівки поскаржилась на сина, який зловживає
алкогольними напоями та постійно

вчиняє сварки.
Обікрали мешканку Сестринівки.
Пошкодили вхідні двері будинку і
поцупили побутову техніку та господарські речі.
28 березня. Житель м. Козятин повідомив про пожежу в його квартирі.
Виїздом поліції на місце події було
встановлено, що пожежа сталася в
триповерховому будинку. Ймовірна
причина пожежі - коротке замкнення
електромережі. Власницю будинку
було госпіталізовано до лікарні з діагнозом гостре отруєння продуктами
горіння. Проводиться перевірка.
У лікарню було госпіталізовано
63-річного жителя смт. Глухівці,
який повертаючись до дому в стані
алкогольного сп'яніння дістав загальне переохолодження організму.
Відкачали.
У Михайлині невідомі проникли
до приватного будинку і вкрали
гроші.
Директор школи с. Миколаївки
повідомив у поліцію про крадіжку
ноутбука з дошкільного відділення
школи.
29 березня. Жителька смт. Глухівці
повідомила, що за місцем спільного
проживання у неї виникла сварка з
чоловіком.
Голова сільської ради с. Збараж
повідомила правоохоронцям, що
невідомі особи займаються незаконною порубкою дерев. Проводиться перевірка, встановлюються
всі обставини події.
30 березня. Жителька Козятина
поскаржилась до правоохоронців на
свого чоловіка,з яким у неї виникла
конфліктна ситуація.
У Махнівці покрали металеві
стовпчики, якими була огороджена
одна із земельних ділянок.
Надійшло повідомлення від жителя с. Непедівка, про те, що в с.
Держанівка злодії проникли до нежитлового будинку, звідки вкрали
господарські речі та мідний кабель.
У Вернигородку сварилися співмешканці.
31 березня. У жительки смт Бродецьке камінням хтось розбив три
віконні шибки в будинку.
У Козятині сварились сусідка із

сусідом.
У Кордишівці жінку побив співмешканець.
У Сестринівці жінка сварилась
із колишнім чоловіком так, що довелося викликати поліцію.
Лікар швидкої повідомив. що у
с. Воскодавинці за власним місцем
проживанням в сарайному приміщенні покінчив з життям 65-річний
місцевий житель. При житті зловживав спиртними напоями.
2 квітня. Мешканка села Махаринець поскаржиласмь правоохоронцям,що її співмешканець зловживає
спиртними напоями.
У Іванківцях за місцем спільного
проживання син вчинив відносно
матері насильство в сім’ї. У Махаринцях виник конфлікт з матері з
сином.
3 квітня. Житель с. Сестринівки
поскаржився на дружину за те, що за
місцем проживання у нього виникла
сварка з нею.
Мешканцю Козятина на залізничному вокзалі невідома особа
погрожувала фізичною розправою.
4квітня. У Лозівці за місцем спільного проживання син вчиняв сварку
із матір’ю.
У Кордишівці крадії проникли
до будинку жінки, яка померла, і
поцупили металеву плиту пічного
опалення.
5квітня. Жителька Козятина викликала поліцію до себе додому,де
її брат вчинив бійку з батьком.
У селі Козятині під час суперечки
колишній співмешканець спричинив
жінці тілесні ушкодження.
6 квітня. У Миколаївці під час
суперечки за місцем спільного проживання співмешканець спричинив
жінці тілесні ушкодження.
Подібне сталося цього дня і у
селі Козятин.
На автодорозі «Житомир-Вінниця» між с. Махнівка та с. Медведівка сталася ДТП. Водій автомобіля
марки “Мерседес-Спрінтер” для
здійснення обгону виїхав на смугу
зустрічного руху, не переконавшись
у безпечності маневру, та допустив
зіткнення із автомобілем “Фоль-

ксваген” під керуванням жителя
м.Київ. Пасажира”Фольксваген”
доставлено для надання медичної
допомоги до козятинської лікарні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками
злочину, передбаченого ст. 286 КК
України (Порушення правил дорожнього руху). Проводиться досудове
розслідування.
7 квітня. Мешканку Козятина обдурили шахраї. Невідома особа,зловживаючи довірою, нібито на лікування онука заволоділа її грошовими
коштами.
У лісосмузі між м. Козятин та с.
Махаринці 23-річний житель міста
покінчив з життям.
У поліцію поскаржився козятинчанин про те, що за місцем спільного проживання у нього виникла
сварка з дружиною, яка перебувала
в стані алкогольного сп'яніння.
У мешканця Козятина вкрали
мопед біля воріт його будинку.
8 квітня. У лікарню потрапив з
тілесними ушкодженнями 21-річний
житель м. Козятина. Він,рухаючись
по грунтовій дорозі велосипедом між
с. Кордишівка та с.Титусівка, не впорався з керуванням. У результаті чого
допустив падіння з нього і отримав
тілесні ушкодження.
9 квітня. У селі Самгородок жінка
вчинила самогубство. Про це повідомив поліцію її чоловік.
Житель Козятина за місцем
спільного проживання конфліктував
з сином.
10 квітня. У Сестринівці та селі
Козятині сварились сусіди, мати з
сином, у Сигналі — співмешканці, у
Махнівці — колишні чоловік і жінка.
У Лопатині за місцем проживання
бешкетував чоловік в стані алкогольного сп'яніння.
11 квітня. Мешканка міста поскаржилася в поліцію на свого співмешканця, який за місцем проживання
вчинив відносно неї насильство у
сім'ї.
12 квітня. Жителька с. Флоріанівка повідомила правоохоронців, що її
родич покінчив з життям. Труп без

ознак насильницької смерті доставили на експертизу.
Інша жінка з Лопатина викликала
поліцейських до свого брата, який
в стані алкогольного сп'яніння бешкетував.
13 квітня. Надійшло повідомлення від жительки м. Козятин про те,
що її співмешканець за місцем проживання вчинив насильства в сім'ї
відносно неї.
У Сестринівці сварились чоловік
і жінка.
У мешканки Козятина вкрали
велосипед, який був залишений без
нагляду біля магазину.
Іншу жительку міста спіткало насильство в сім'ї з боку вітчима.
Махнівчанина обдурили шахраї
— заволоділи його грошовими
коштами, які він перерахував на
картку банку для купівлі товару.
14 квітня. У Пиковці виник конфлікт між сусідами. У Бродецькому
цього дня під час сварки односелець спричинив мешканці села тілесні
ушкодження.
Жінка з Коритуватої поскаржилась в поліцію на п’яного співмешканця, який вчиняв сварку.
15 квітня. У селі Пиковець крадії
поцупили дві бензопили з сарайного
приміщення одного з домоволодінь.
Поліція знайшла злодія — 31-річного
місцевого жителя.
Зять викликав поліцію в Козятині
до тестя, який в стані алкогольного
сп'яніння вчиняв сварку.
16 квітня. У Лопатині конфліктував співмешканець однієї місцевої
жительки. У Козятині бешкетував
п’яний чоловік. До обох представників сильної статі жінки викликали
правоохоронців.
17 квітн. У Куманівці через розбите металопластикове вікно злодії
проникли до будинку,звідки скоїли
крадіжку телевізора. Козятинські
поліцейські встановили, що дану
крадіжку скоїв 35–річний житель
с. Вінницькі Хутори, Вінницького
району. Викрадене вилучене.
У Панасівці співмешканець виносив з будинку речі. Довелось
втрутитися правоохоронцям

у всіх на вустах
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Повертаючись до теми

Припинити вирізку лісу
за економічною
доцільністю
Генеральний директор “Вінагролісу”: “Ліс,
як пшениця, росте, щоб вирубувати”. Він
проведе службові перевірки на предмет
зловживання його працівниками
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Після подій, які відбулися в
Збаражських та Махаринецьких
лісах, редакцію газети “RIAКозятин” з особистої ініціативи
відвідав керівник лісогосподарства, яке відповідає за цю територію. Користуючись нагодою,
редколегія прийняла рішення
провести “круглий стіл” на тему
“Припинити неконтрольовану
громадою вирізку лісу!” Нагадаю,
залісненість району становить
всього до 3 відсотків від загальної площі.
Учасниками дискусії стали
голова Зозуленецької терито-

ріальної громади Олександр
Максимчук, голова Збаражської
сільради Людмила Лавренюк,
генеральний директор Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського
підприємства “Вінагроліс” Анатолій Іванець, журналісти Влад
Повх та В’ячеслав Гончарук.

У ході дискусії до обговорення
цієї важливої теми приєдналися
директор ДП “Козятинський агроліс” Вадим Сичов та фермер
Олексій Лавренюк.
Якщо представники “Агролісу” вели політику, що вирубки
відбуваються згідно з лісовим
кодексом в рамках закону, то всі
інші — що головна мета зібрання, це припинити та прищепити
співробітниками “Агролісу” відповідальність ставитися до лісу
не лише, як до товару.
Позицію гостя з області можна було зрозуміти з декількох
фраз: “Ліс, як пшениця. Росте,
щоб його вирубувати. Вирізають
ліс тільки той, який пошкоджений шкідниками та сухостій.
Документи виписуються після
завантаження на машину. Ми
справжні господарі лісу і на це
маємо документи. Якщо поліція
перевірила документи, значить,
все законно”...
Пан Сичов твердив, що все
вирізає згідно з лісорубними
квитками за продуманим, про-

писаним і узгодженим планом,
починаючи від громад до екоінспекцій. Він з такою впевненістю
хотів завезти пана начальника в
Махаринецьку посадку, ніби там
нічого не різав, а тільки засаджував молодими дубами від річного
до 6-річного віку.

Голова Збаражської сільради
Людмила Лавренюк
Присутні голови територіальних
громад наголосили, що вони категорично проти вирубок лісу без
погодження з громадою.
Голова райдержадміністрації минулого скликання пан
Лавренюк на прохання редакції
пригадав керівникам “Агролісу”
свою позицію, яку займав, коли

очолював район. За його словами, на відміну від цих часів, тоді
відслідковувалися крадії лісу. На
сьогодні ж ситуація дуже змінилась, не зважаючи на те, що
“Агроліс” представляють ті самі
люди.
Журналісти редакції продемонстрували пану Іванцю фото- і
відеоматеріали з місць вирубок,
прокоментували ситуацію. На
запитання журналістів генеральний директор пообіцяв провести
службове розслідування по суті.
Він повернувся до своєї позиції:
“рубати ліс!” тільки з науково-обгрунтованих причин.
У результаті, “генеральний” запропонував поїхати з учасниками
“круглого столу” перевірити місця
вирубок, які засаджені. Про те,
як пройшов рейд, які з’явились
нові обставини з вирубками лісів
у Козятинському районі, які рішення і перевірки провели представники дирекції Вінницького
обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Вінагроліс”, читайте в
наступних публікаціях.

Свої
приїхали
перевірити
своїх
В’ячеслав Гончарук

Піс ля публікацій в нашій
газеті відносно вирубок живих дерев райагролісом, про
повсталих селян проти такого
ганебного явища, в редакції
газети “RIA-Козятин відбувся
“круглий стіл” за участі обласного керівництва “Агролісу”,
голів селищних рад, журналістів-розслідувачів видання та
“винуватця” вирубок — пана
Сичова.
На порядку денному стояло
лише одне питання: як припинити знищення живих дерев.
Спо ч атку гіс ть з о блас ті
декілька разів намагався переконати, що ліс належить державі і вони, як представники
держави, мають право від імені
держави розпоряджатися ним.
На це йому було справедливо
замічено, що держава, це і є
ті люди, які виступають за збереження лісів. Та й управління
“Агроліс” створюва ли, щоб
дерева насаджували, а не вирубувати.
Дискусія на цю тему тривала
довго. Складалося враження,
що в області не знають, що
з живими деревами творять в
Козятинському районі. Навіть в
один момент постало питання
про зняття пана Сичова з посади, якщо факти підтвердяться.
Те, що факти підтвердяться,
у нас немає ніякого сумніву.
Тільки, маючи позицію, що ліс
для того, щоб його рубати,
сумніваємося, що вінницьке
керівництво “Агролісу” захоче
визнавати ті порушення.
А щодо директора Козятинського райагролісу Ва дима
Сичова, то виявилося, що ця
людина не може відповідати
займаній посаді, оскільки в
присутності всього зібрання
звинувачувала журналіста в
тому, чого не було. Прикро.

Крематорії закрилися.
Тепер нас труять їдким пилом
Інокентій Гук

Каденція нинішнього міського
голови увійде в історію як випробування громади на міцність.
Жахливо, але одним із напрямків
знущання міської влади над городянами є їхнє здоров’я.
Не встигли відчадити канцерогенним димом підшефні меру
котельні, як утворилася нова, не
менш небезпечна загроза. Пил
на узбіччях доріг і тротуарах
Козятина не прибирався, мабуть,
з моменту обрання Пузиря. Його
кількість досягла критичної позначки: вітер або автівки здіймають цілі хмари куряви, і піша
прогулянка містом перетворюється на атракціон «Буря в пустелі».
Дискомфорт від попадання

пилу в очі і дихальні шляхи – це
півбіди. Біда – це хімічний склад
куряви з узбіччя, яка насичена
твердими складовими вихлопних
газів. Найбільшу небезпеку становлять сажа і бензопирен, які
мають виражену канцерогенну
дію (сприяють виникненню злоякісних пухлин).
Токсичний вплив на організм
мають альдегіди, викликаючи,
крім іншого, гострі алергічні реакції. І це лише три найнебезпечніші складові із сотень хімічних
сполук, що входять до складу
придорожнього пилу.
Найбільше від вдихання цієї
суміші потерпають пішоходи,
серед яких – тисячі дітей, які щодня прямують до шкіл і садочків.
У пам’яті городян ще збере-

глися тракторець із причепом і
працівники міського комунального підприємства, які згортали
пил у купи і закидали його у причеп. За відсутності цивілізованої
техніки цей дідівський спосіб забезпечував бодай якийсь захист
від куряви хоча б у центрі міста.
Наразі пил з узбіч «прибраний»
лише на щойно заасфальтованих
вулицях, точніше кажучи, його
дбайливо перемістили на тротуари, під ноги пішоходам.
Досвідчені люди припускають,
що Пузир придумав інноваційний
спосіб
використання придорожнього пилу: перед настанням
зими його складуватимуть під
стовпами і використовуватимуть
для посипки вулиць під час ожеледиці.

Нічого не залишається, як придумати
кожному свого пилососа
Якщо ж серйозно, то бездіяльність влади в прибиранні міста
від токсичного пилу – це злочин
проти здоров’я, яким українці і
так не можуть похвалитися. Отак
взяти б з відро
тієї куряви,
якою ми дихаємо на вулицях, яка

осідає на нашому взутті і одязі,
та висипати на голову нашим
очільникам. Може хоча б такі
радикальні методи примусили їх
виконувати елементарні обов’язки
по утриманню міста в належному
стані
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“Громадянська позиція” готова до виборів, хоча ресурси обмежені Безпринциповість
блог
Пошук надійних політичних
партнерів, визначення чіткої стратегії дій та формування
професійної команди — голова
Координаційної Ради партії «Громадянська позиція» Анатолій
Гриценко розповів, як політсила
готується до виборів.
Про це йшлося під час пресконференції у Луцьку. Анатолій
Гриценко наголосив, що зараз
відбувається формування команди не лише на президентські
вибори, а на своєрідний цикл
із трьох виборів: президентські,
парламентські та місцеві.
«Треба дивитися вперед.
Ми зараз працюємо як партія
«Громадянська позиція» над
об’єднанням тих політичних сил,
які близькі до нас по духу, для
того, щоб висунули не 5 чи 7,
а одного кандидата, і ми перемогли на виборах. І це реально.
Паралельно ми працюємо над
формуванням плану дій. Не те,
що висить на виборчій дільниці
чи на бордах, а те, що реально
треба зробити на всіх напрямах
для того, щоб зберегти країну,
зберегти потенціал країни і
розвиватись. І третій напрям –
формування команди, яка це
зробить. І ключове слово зараз – професійність», - сказав
Гриценко.
За його словами, представників команди в області вже готують до того, що перемога на виборах буде важкою, а боротьба

– напруженою та брутальною, з
огляду на те, яку «чорну» кампанію практикують проводити підконтрольні олігархам ЗМІ проти
команди Гриценка.
Лідер «Громадянської позиції»
розповів, як під час виборчої
кампанії у 2014 році щотижня канал «1+1», що належить олігарху
Ігорю Коломойському, виливав
на команду інформаційний бруд.
Партійці були збурені брехнею
«плюсів», тож подали запит до
Генпрокуратури, аби отримати
дані про кількість кримінальних
справ, порушених проти А. Гриценка. У відомстві підтвердили,
що жодної справи не зареєстровано.
Анатолій Гриценко додав, що
партія працює в умовах обмежених ресурсів.
«За нами, на відміну від усяких
«УКРОПів», немає жодного олігарха, який ходив би, роздавав
би, засівав би і так далі. Ні Сергій (ред. Сергій Чуріков, голова
Волинської обласної організації
партії «Громадянська позиція»),
ні я не отримуємо ніякої зарплати за свою роботу, навпаки
- докладаємо. Тим не менше,
ми входимо в трійку партій, які
мають реальний шанс пройти в
парламент. Це все своїми руками, своїми мізками», - сказав
Гриценко.
За його словами, наразі тривають переговори із лідерами
різних політсил щодо об’єднання
зусиль, а також для того, аби
вибори були максимально прозорими і не було махінацій з кіль-

кістю голосів. Тож «Громадянська позиція» співпрацюватиме із
такими партіями, як «Самопоміч»,
«Народний контроль», «Європейська партія», «Сила і честь»,
«Рух нових сил», «Демократичний альянс» та «Альтернатива».
«Якщо хтось скаже, що ви
довго перемовляєтесь, покажіть
результат, я вам скажу дві речі:
ми докладаємо, як партія, я
особисто, максимальних зусиль,
яких тільки можна, розуміючи
свою відповідальність. Де треба
- познімати амбіції, гетьманські
шапки, аби це відбулося заради
країни. Жодного пафосу немає.
Я не хочу жити в країні, де вибір
постійно зводиться до, умовно,
«Вітя-Юля» чи «Пєтя-Юля». Я
хотів би, щоб країна, яка колоритна, цікава, мала і вибір цікавіший», - сказав Гриценко.
Одним із завдань нової влади
Анатолій Гриценко називає проведення перепису населення,
«щоб розуміти скільки нас, скільки освічених, скільки здорових,
скільки працездатних». Мовляв,
без цього неможливо спланувати
стратегію розвитку.
Крім того, під час пресконференції Анатолій Гриценко
зазначив, що передвиборча підготовка – це лише 10% зусиль
партійців, решта ж 90% припаде
на діяльність опісля них. Тому у
«Громадянській позиції» наразі
працюють над тим, щоб нова
влада не стала злочинною через
кілька місяців, щоб робила важливі справи і щоб її підтримувало
суспільство.

Пристосуванці не проявляють зараз
гуманності до Савченко
блог
Віктор Лозовий

Мер нашого
міста – висуванець БЮТу. Питаннями партійної ідеології активно займається його
статс-фрейліна пані Якимова,
яка очолює місцевий осередок
Блоку Юлії Тимошенко. Свого
часу вона прихистила Пузиря, з
ганьбою виключеного з фракції
«Народного фронту». Належність мера до БЮТу в чималій
мірі сприяло фатальному приреченню міста на кількарічне
прокляття з ім’ям «Пузир».
Політика – мистецтво вдалих
ходів і маніпуляцій. На минулих
парламентських виборах БЮТ
вдало скористався ажіотажем
навколо Надії Савченко. Оцінивши її популярність, партійні
функціонери швидко зметикували вигоди від включення її
до виборних списків під першим
номером. На той час Савченко
голодувала в російській тюрмі.
Її тезка з прізвищем Якимова
бігала, як підпалена, організовуючи акції в підтримку першого номера БЮТ, а перші особи

міськради позували перед камерами з плакатами «Свободу
Надії!»
Пройшло небагато часу – і Н.
Савченко, тепер уже нардепа,
звинувачують у тероризмі. Усі
крапки над «і» в цій історії розставлять Бог, час і український
суд. Але наскільки відверто
епікфейл із Савченко продемонстрував гнилу сутність
місцевих очільників БЮТу! Як
тільки герой перетворився на
небезпечну для влади персону,
позасовували свої язики разом
з плакатами в дупу і ані пари з
вуст. Ні підтримки своєї відомої
однопартійки, яка голодує вже
в українському СІЗО, ні засудження. Соромно за те, як нашвидкуруч із людини божество
зварганили? А відхилитися від
кон’юнктури і проявити гуманність небезпечно?
Ось таким продажним, безпринципним пристосуванцям,
здатним використати все і вся
заради своїх інтересів, а потім
зректися в разі загрози своїх
переконань, дій, рішень, ми
довіряємо свої долі і майбутнє
наших дітей. Не страшно?

Здоров'я. Методи боротьби зі стресом, які доступні кожному
блог
Владислав КІРГАН

Коли на нас
сильно впливають
екстремальні фактори або ми потрапили
в дуже вже скрутне становище, то
виникає стрес. Реакція на нього
у кожної людини індивідуальна,
але загальними ознаками можна
назвати наступні: тривога і втома,
гнів і роздратування, порушення
сну і здатності до концентрації.
При стресі можуть з'являтися болі
в серці, проблеми з диханням,
температурні стрибки, частішає
серцебиття.Через постійний стрес
виникають такі хвороби як гіпертонія, атеросклероз, ожиріння.
Існує безліч способів боротьби
зі стресовими станами: розрядка,
хобі, сміхотерапія, музична терапія,
танцювальна терапія, психотерапія,
ароматерапія, молитви, заняття
йогою, дихальні вправи, медичні
препарати, афірмації, аутогенні
тренування, візуалізації, медитації.
Одні з цих методів боротьби зі
стресом абсолютно безкоштовні
і легко доступні, інші вимагають
вкладення фінансових коштів і
не завжди доступні. Розглянемо
більш докладно найбільш поширені і доступні способи того, як
впоратися зі стресом.
Розрядка. Найпростіший спосіб - поплакати. Але розрядкою
можуть бути і конфлікти з близькими, биття посуду, крики і лайка.
Усе це відбувається від перевтоми,
занадто великої завантаженості
роботою, невміння контролювати
свої низькі емоційні пориви. Але
найкраще емоційне напруження
знімається фізичною активністю:
тренування в спортзалі, пробіж-

ка, плавання. Заняття спортом
зміцнює організм, підвищує його
стійкість до стресів. Не варто відпочивати, знімати стрес переглядом телевізора, за комп'ютером,
краще зайнятися більш корисними
справами.
Хобі. Як правило, ми інтуїтивно
вибираємо собі ту справу, яка
нам до душі і яка дозволить зняти
стрес, привести розум і почуття
в порядок. Варіантів хобі дуже
багато. Ним може бути малювання
фарбами, гра на музичних інструментах, складання віршів, якийнебудь вид рукоділля, подорожі,
відвідування театрів та музеїв,
рибалка і полювання. Хобі є відмінною профілактикою стресових
станів.
Сміхотерапія. Сміх - сильна
зброя в боротьбі зі стресом.
Сміх зменшує рівень кортизону і
адреналіну (які сприяють стресу),
збільшує кількість гормонів "гарного настрою". Останні притупляють
біль і фізичну, і душевну. Сміх профілактика виникнення серцевосудинних захворювань.
Танцювальна терапія. Для цього
можна використовувати будь-які
види танцю, але головне - навчитися виражати свої почуття і емоції
за допомогою рухів тіла. Почати
танцювати можна в будь-якому віці.
Молитва. Молитовний стан позитивно впливає на весь організм,
знімаючи болі в різних частинах
тіла. Молитва покращує настрій,
стабілізує кров'яний тиск, позбавляє від поганих думок. Не тільки
молитва в церкві, а й інші Таїнства
православ'я (сповідь, причастя) допомагають вирішити душевні проблеми, позбутися від стресу. Люди,
які регулярно відвідують церкву і

моляться вдома, на роботі, стають
більш стійкими до впливу стресових факторів.
Музична терапія. Прослуховування улюблених мелодій, гра
на музичних інструментах і спів
- відмінні способи зняти напругу,
відновитися від проблем. Музика
дозволяє виплеснути руйнівну
енергію, допомагає впоратися із
самотністю. Мелодії, які приємні
нам, уповільнюють пульс, розширюють судини, приводять в норму
тиск. А руйнівна музика тільки
погіршує стан. Найкраще зарекомендувала себе класична музика,
церковний спів, молитва в аудіо
форматі. Музикою можна лікувати
гіпертонію, астму, хвороби сечостатевої системи та інші.
Медикаментозне лікування. Багато рослин у вигляді відварів, настоянок або таблеток мають заспокійливу дію. Це може бути меліса,
пустирник, валеріана, глід. Але з
ліками потрібно бути обережніше, особливо з такими хімічними
препаратами як антидепресанти,
снодійні засоби, транквілізатори.
Адже від них може з'явитися сильна залежність. Консультуйтеся у
лікаря, перш ніж почати приймати
ліки.
Відвідування психотерапевта.
Якщо у вас є зайві гроші, то можете звернутися за допомогою до
психотерапевта. Навіть просто одна
розмова може сильно допомогти
тим людям, які застрягли в своїй
стресовій ситуації.
Методів подолання стресу, як
бачите, існує досить багато. Тому
витратьте свій час на те, щоб вивчити і почати використовувати
кілька з них, чергуючи методи відповідно до ситуації.

Не смійте казати "какаяразніца"
блог
Катерина
Мельник

Це буде дуже
злий, дуже нечемний і довгий допис.
У мене закінчилися толерантність і розуміння. Мене до
таких слів довести складно,
але можливо. Оці всі туки й
"іже с німі". Скільки б вони не
зробили для армії / держави
/ людей... (список можна продовжити).
Ви не маєте ніякого права
нівелювати мову як цінність! І
принижувати тих, хто захищає
свій мовний простір. Ця держава збулася силами тих, хто
життя поклав за українську
мову, культуру, пісню, традицію! Не ваші прадіди сиділи
по тюрмах і гнили у Сибіру за
українськість. А якщо ваші, то
ганьба вам, "славних прадідів
великих правнукам поганим".
Нині ви вилізли нам на голову
і розмахуєте своїм "російськомовним патріотизмом" і "какаяразніца".
Ви безперервно і послідовно
дискримінуєте україномовних і
розповідаєте, що так і треба.
І щиро переконані, що вам це
зійде з рук.
Українці вижили за всі роки
імперій і окупацій лише тому,
що їх єднала мова. Це був
єдиний об'єднувальний чинник
за тих обставин! І ви смієте ка-

зати "какаяразніца". Ви, суки,
розмиваєте національну ідентичність і руйнуєте націю. Саме
ви, а не ті, хто вимагає писати
у ФБ українською. Припніть
язика! Знайдіть рештки своєї
совісті і мозку!
Ви приїжджаєте у Францію і
вимагаєте від француза знання
німецької? Правда ж, це ідіотизм? То якого чорта лисого ви
паразитуєте на моєму знанні
ще однієї іноземної мови?
Вас, сволоту, не били і не
принижували за те, що ти "нацик" (нацик = говориш українською). Вам не тицяли пальцями і не витріщалися на вас, бо
ви - диво дивнеє - спілкуєтеся
українською в Україні. Вам не
казали "село" в очі і поза очі.
Вам не чудувалися - "та не
може бути, що ти з Києва, там
так не говорять". Вас не називали "мавпами", бо ви хочете,
щоб поважали вашу мову.
Ви заганяєте україномовних
у глухий кут і напираєте своїм
"досить про мову". Ви створюєте підґрунтя для трагедії.
Ви можете зайти у будь-який
кіоск і купити газету чи журнал вашою мовою. Ви можете
увімкнути будь-який канал і
подивитися новини / кіно /
передачу вашою мовою. А я не
можу, бо ваше "какаяразніца"
дуже вигідне московській імперії, щоб асимілювати українців
цілком і назавжди.
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Виграй Грант на 25 000 грн
від Фонду RIA на навчання у
Вінницькій ІТ-Академії
Сьогодні сфера інформаційних технологій - найперспективніша на ринку праці. Ми
живемо в епоху, коли ГОЛОВНИМ ДВИГУНОМ РОЗВИТКУ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Є - IT.
Теперішні герої нашої епохи це спеціалісти з інформаційних
технологій. Вони знаходяться на
передовій змін. Вони придумали
Windows, iOS, Android, а також
мільйони додатків до них. Вони
створюють соціальні мережі,
сайти, бази даних, розвивають
шт у чний інте лект (Ar tificial
Intelligence), машинне навчання
(Machine Learning), обробляють
великі масиви дaних (Big Data),
відправляють космічні кораблі
до космосу, планують цивілізації
на Марсі (SpaceX) та багато іншого цікавого і неосяжного, на
перший погляд, для людського
розуму. Таких спеціалістів на
ринку не вистачає! ІТ-компанії
створюють найкращі умови для
своїх працівників. У середньому
в Україні гарні ІТ-шники сьогодні заробляють 3-5 тис. доларів
на місяць.
Вінницька ІТ-Академія готує
справжніх спеціалістів, та з
кожним випуском поповнює
ІТ-ринок новими працівниками.

Навчальні програми змінюються
щоквартально, відповідно до
найновіших технологій. Так само
майже щопівроку ІТ-Академія
відкриває нові спеціалізації і
напрямки підготовки.
Викладачі - практики передають студентам не лише відмінну
практику та знання, а й свій досвід роботи в ІТ-компаніях.
Якщо ти готовий досягати
своїх мрій, жити на повну, забезпечити майбутнє собі та
близьким, мати дійсно свободу
вибору, інтенсивно навчатись та
підкорювати нові вершини, ми
запрошуємо тебе взяти участь
у конкурсі, ми віримо що твоє
бажання - це велика сила, чим
воно сильніше, тим більше шансів на перемогу!
Фонд RIA та Вінницька ІТАкадемія оголошують конкурс
на отримання стипендії на навчання у Вінницькій ІТ-Академії
(ita.in.ua). За одним із найсучасніших і найперспективніших
на сьогодні напрямків, розроблених фахівцями-практиками
Вінницької ІТ-Академії:
Blockchain/Smart Contract
Development (Розробка блокчейн-технологій і розумних

контрактів)
Загальна кількість стипендійних місць: 11
Початок прийому заявок:
30.03.2018
Кінцевий термін подачі заявок: 25.05.2018
Загальна сума коштів, виділених на отримання гранту: 180
000 грн.
А нкета д ля п од ачі з а яв к и : h t t p s ://g o o . g l/f o r m s/
GqC1BoGMMJOWdBr02
Вимоги до кандидатів:
Участь у конкурсі можуть взяти чоловіки та жінки віком від
17 років.
До участі у конкурсі запрошуються претенденти з усіх міст
України. Навчання проводиться
стаціонарно у м. Вінниці.
Необхідний рівень освіти/

знань: немає
Знання мов: українська/англійська
Відбір студентів за заявками
абітурієнтів буде здійснюватися
грантовим комітетом у складі
представників Фонду та ІТАкадемії. Результати відбору
буде оголошено 01.06.2018 на
сайті Фонду RIA (fond-ria.org).

поля, включаючи посилання
на мотиваційне відео “Чому
саме я хочу і можу стати розробником блокчейн-технологій і розумних контрактів
і навчатися у Вінницькій ІТАкадемії”. Апліканти мають
довести, чому саме вони
варті отримати грант!
Усі апліканти можуть бути
запрошені до ІТ-Академії на попередню співбесіду.

За умовами грантового конкурсу, переможці отримають
сертифікати на відшкодування
Фондом RIA частини вартості
навчання. Сума гранту визначається комісією індивідуально
для кожного переможця і складає від 10 000 до 25 000 грн.

Детальна інформація про навчання в Академії, програма,
умови подальшого стажування
та працевлаштування, можливості для випускників та інші
дані розміщені на офіційному
сайті ita.in.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку у вказаний термін, заповнивши усі

К онт а ктна о со ба : Тетя на Авраменко, Фонд RIA,
myriafund@gmail.com

Віват! Таланти школи № 3! 11 медалей привезли інваспортівці
В’ячеслав ГОНЧАРУК

Тетяна Зоря, педагогорганізатор

У Вінниці на початку квітня 2018 року відбулася презентація книги «Майбутнє
Вінниччини — талановиті
діти». Учні школи № 3 не
стояли осторонь, а теж
взяли участь у Всеукраїнському проекті. Це Олена
Колодій, учениця 11 класу,
Діана Бондарець, учениця
6 класу, Єлизавета Фурман
— учениця 6 класу. Наші
дівчата здатні творити нове,
креативно мислити, тонко
відчувати прекрасне, постійно вдосконалювати свою
майстерність. Адже, всім
відомий вислів «Дорогу здолає той, хто йде». Оскільки
світ безупинно змінюється і
вимагає крокувати з ним в
ногу, секрет успішності —
це самовдосконалення та
розвиток.
Імена талановитих дітей
школи №3 вписані в книгу «Майбутнє Вінниччини
— талановиті діти». Наші
школярі є саме тим світлим
промінчиком та стають прикладом реалізованості, на
яких варто рівнятися. Вони
— наша надія на світле
майбутнє!
Ми хочемо, щоб наша
країна була сильною, незалежною, самостійною та
заможною державою. Адже
наша українська земля народжує талановитих дітей,
які здатні змінити світ на
краще.

Єлизавета Фурманм

Діана Бондарець

Олена Колодій

На початку тижня у Вінниці в
Спортивному комплексі “Олімп”
відбувся чемпіонат області відбіркових змагань з легкої атлетики серед дітей з обмеженими
можливостями
У них брали
участь діти від 10 до 15 років
Всеукраїнської організації “Повір у себе”. На цьому турнірі
були представлені спортсмени
нашого району з ДЮСШ “Колос”. За козятинську команду
виступали Даниїл Годлевський
(шк. № 2), Назарій Коробцов
(шк. №1), Даша Войтова (шк.
№5), Анна Гонтар (шк. №3) та
Ілля Шкільнюк (шк. №3).
На початку змагань діти сильно хвилювалися як за результат, так і за престиж нашого
міста. Довелося тренеру Володимиру Шульзі заспокоювати
спортсменів, які в змаганнях
такого рівня брали участь уперше. А коли діти заспокоїлися,
то й показали гарний результат.
Даня Годлевський, виступаючи в молодшій групі учасників
змагань, зайняв два перших
місця в метанні м’яча та бігу
на двісті метрів і друге місце в
бігу на 60 м.
Дар’я Войтова також з групи
молодших спортсменів. Вона
виборола перше місце з бігу на
60 м та з метання м’яча і друге
місце з бігу на 200 м.
Ілля Шкільнюк з метання
м’яча — перше місце та друге
місце в бігу на 100 та 200 м.
Анна Гонтар стала третім
призером в бігу на 100 та 200
м.
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Сімейні лікарі mіста

Жителі міста та району можуть записатися до лікарів міського центру надання первинної медико-санітарної допомоги, за адресою: м.Козятин, вул. Незалежності, 75. Телефони для довідок: 2-22-44; (063) 635-67-77; (096) 008-40-85. Як повідомили в міській амбулаторії, наразі, на жаль, не працює електронна система
«Електронне здоров’я» і всі пацієнти записуються до лікарів “на папірець”.
Лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги в місті:
Павло Володимирович
Кульчицький – лікар
загальної практики сімейний лікар. У 1977
році закінчив Вінницький
медичний інститут ім.
М. І. Пирогова. Лікар
вищої кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю «Загальна
практика - сімейна
медицина». Стаж 35
років. Кабінет № 17.

Ольга Григорівна
Цвик – лікар загальної
практики - сімейний
лікар. У 2014 році
закінчила Вінницький
національний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст
за спеціальністю
«Загальна практика сімейна медицина».
Стаж 4 роки. Кабінет
№ 11.

Наталія Віталіївна
Асафова – 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 11 років.
Кабінет № 6.

Олена Володимирівна
Чуба – лікар загальної
практики - сімейний
лікар. Закінчила
Одеський медичний
інститут ім. М. І.
Пирогова в 1985
році. Лікар вищої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Загальна практика сімейна медицина».
Стаж 35 років. Кабінет
№ 16.

Любов Миколаївна
Костюк –
лікар-педіатр,
дільничний. У 1976
році закінчила
Вінницький
медичний інститут
ім. М. І. Пирогова.
Лікар вищої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Педіатрія». Стаж
41 рік. Кабінет № 5.

Назар Коробцов також показав гарний результат, але
через хвилювання не зміг досягти призового місця. Але це
не останні змагання в Назарія.
Він ще покаже той результат,
на який розраховує тренер і

який показував на тренуваннях.
За результатами змагань, в
Києві буде сформована збірна Вінницької облас ті, яка
виступить на всеукраїнських
змаганнях. Хто представлятиме
область, буде відомо пізніше

Володимир Петрович
Трофимов – лікарпедіатр, дільничний.
У 1977 році закінчив
Вінницький
медичний інститут
ім. М. І. Пирогова.
Лікар вищої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Педіатрія». Стаж 41
рік. Кабінет № 13.

Віталій Андрійович
Булега – лікар
загальної практики
- сімейний лікар. У
1994 році закінчив
Вінницький
медичний інститут
ім. М. І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст
за спеціальністю
«Загальна практика сімейна медицина».
Стаж 24 роки. Кабінет
№18.

Степан Терентійович
Трончук – лікартерапевт, дільничний.
У 1984 році закінчив
Вінницький
медичний інститут
ім. М. І. Пирогова.
Лікар вищої
кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю
«Терапія». Стаж 34
роки. Кабінет № 14.

Зоя Віталіївна
Науменко-Чачашвілі
– лікар–терапевт,
дільничний. У 2001
році закінчила
Вінницький
державний медичний
університет ім.
М. І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст
за спеціальністю
«Терапія». Стаж 15
років. Кабінет № 15.

Людмила
Олександрівна Грицюк
– лікар загальної
практики - сімейний
лікар. Вінницький
національний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова
закінчила в 2015
році. Лікар-спеціаліст
за спеціальністю
«Загальна практика
- сімейна медицина.
Стаж — 3 роки. Кабінет
№ 7.

Михайло Володимирович
Кудряш - завідувач
амбулаторії, лікар загальної
практики – сімейний
лікар. У 2001 році закінчив
Вінницький державний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова. Вища
кваліфікаційна категорія
за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна
медицина». Стаж 17 років.
Кабінет № 9.

Юлія Володимирівна
Радогощина – лікар
загальної практики сімейний лікар. У 1999
році закінчила Вінницький
державний медичний
університет ім. М. І.
Пирогова. З 2015 року - лікар
вищої кваліфікаційної
категорії за спеціальністю
«Загальна практика сімейна медицина». Стаж 19
років. Кабінет № 45.

Олена Анатоліївна
Лукашевич – лікар
загальної практики
- сімейний лікар. У
1986 році закінчила
Вінницький
національний медичний
університет ім. М.
І. Пирогова. Лікар
вищої кваліфікаційної
категорії за
спеціальністю «Загальна
практика - сімейна
медицина». Стаж 32
роки. Кабінет № 15.

Людмила Анатоліївна
Рожанська – лікар
загальної практики
– сімейний лікар. У
2012 році закінчила
Вінницький
національний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст за
спеціальністю «Загальна
практика - сімейна
медицина». Лікарський
стаж становить 6 років.
Кабінет № 8.

Аліна Олександрівна
Малащук – лікар
загальної практики
- сімейний лікар. У
2015 році закінчила
Вінницький
національний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст
за спеціальністю
«Загальна практика сімейна медицина».
Стаж 3 роки. Кабінет
№ 14.

Коли в міській амбулаторії запрацює елетронна система, після укладення декларації з лікарем гроші за обслуговування пацієнта держава (НСЗУ) сплачуватиме
медзакладу, в якому працює обраний пацієнтом лікар. Цей процес розпочнеться відразу, коли медзаклад «увійде у медреформу»: автономізується та укладе договір із НСЗУ.
У районі процес укладання декларацій триває. Електронна система працює безперебійно.
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422953

422588

422204
419896

422528
421310

422499

продам

 Àëþì³í³ºâ³ á³äîíè, âàçîí Äèôôåíáàõèÿ, 2 ðèíâè (ä³àì. 35 ìì., âèñ. 30
ñì.) 068-786-06-31, 063-207-40-79
 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
 Áè÷îê ìîëî÷íèé, êîçà íóá³éñüêî¿ ïîðîäè òà ëàìàí÷³. 098-259-39-20
 Á³ãîâó äîð³æêó, íå åëåêòðè÷íó, á\â â äîáðîìó ñòàí - 2500 ãðí., òîðã.
063-688-92-14, 096-131-98-66 Òàìàðà
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè, çàã. äîâæèíà 7.20. 097-690-98-02
 Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êà÷êè. 063-293-1329, 098-974-57-77
 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
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-616-80-60
 Áóðÿê ñòîëîâèé òà êîðìîâèé. 093-911-80-76
 Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
 Âàçîí öèêëàìåí - ä³òêè, ñ³ÿíö³, íàñ³ííÿ. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé. 068-046-27-41
 Âåëîñèïåä ãîðíèé, 6 ïåðåäà÷, ä³àìåòð êîëåñà 50 ñì. 067-732-80-54
 Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 7-9 ðîê³â 600 ãðí., ïëàòòÿ íà âèïóñê â ñàäî÷îê.
093-442-91-20
 Âåëîñèïåä äëÿ õëîï÷èêà 7-9 ðîê³â â ãàðíîìó ñòàí³, ñàëàòîâî - ÷îðíîãî
êîëüîðó, ç ïðè÷åïíèìè áîêîâèìè êîëåñàìè. 063-280-25-24
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, êîðçèíà,

áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Âóëèêè, êàâîâå äåðåâî, ïîñë³ä êóðÿ÷èé, êóù ³íæèðà. 067445-75-52
 Ãàçîâà óñòàíîâêà 4-ãî ïîêîë³ííÿ. 093-050-15-50
 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
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80,
068-077-20-37
 Äà÷à «Òàëèìîí³âêà», ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó, áåíçîíàñîñ
âîäíèé. 097-509-27-40
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 093-246-14-51, 096-054-77-67
 Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90
 Äâà äèâàíà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-453-65-43, 097-99099-50
 Äâåð³ âõ³äí³, ñòîâáèêè äëÿ çàáîðà âèñ. 1 ì., ðåø³òêè íà áàòàðå¿,
òðóáè îöèíêîâàí³, ðàêîâèíà äëÿ âàííè, òðóáà äèìîõîäíà. 098312-99-81
 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÷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, 073080-32-20
 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
 Äîáðó êîðîâó ñ. Ñîê³ëåöü. 097-911-53-95
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äóøåâîé ïîääîí íîâûé ð.90 õ 90 650 ãðí. 093-367-36-14
 Åëåêòðî êîâðèê (Nuga Best), ïèëîñîñ, ïàðîâàðêà, ô³ëüòð äëÿ âîäè,
äà÷íèé òàï÷àí, êåðàñèíîâà ïëèòà. 063-207-40-79
 Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ð-í Âîäîêà÷êè, ñ.Êîçÿòèí. 063-966-60-08
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, áóä³âåëüíèé ïàñïîðò òà
³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 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. 098-468-9274, 063-188-10-16
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64. 093-60011-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò. 097691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-696-39-90
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 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. 067494-74-78
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó íåäîðîãî10 ñîò., ïðèâàòèç., º ñàäîê, âóë.
Êîíäðàöüêîãî â òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-138-68-81, 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
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 ²íäî - êà÷óðà. 068-519-07-05
 Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó ñîðòîâó. 097-362-23-48
 Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó ñîðòîâó. 097-362-23-48
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, êîðìîâèé áóðÿê. 097-749-36-67, 063-605-76-98
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, äð³áíà. 063-280-25-26
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 45 â³äåð íåäîðîãî. 068-003-54-98
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-200-80-47
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà ñ.Âåðáîëîçè. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 4 ãðí./1 êã. 063-037-05-81
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà «Á³ëà Ðîñà», ïøåíèöÿ, ãàç êîòåë áåçäèìîõ.
7-êà, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 200 õ 60 õ 20 ñì. 096-727-43-90, 093411-31-05
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà «Á³ëà Ðîñà». 096-727-43-90
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà òà âåëèêà. 097-515-55-92, 063-694-56-92
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà òà äð³áíà. 093-937-27-76 Â³ðà
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 093-409-34-54
 Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà íåäîðîãî, êóêóðóäçà, ðó÷íà ñ³âàëêà, êð³ñëî. 096160-69-70, 093-407-29-89
 Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-10-42
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ðàííÿ òà ï³çíÿ ïîñàäêîâà Ñëàâÿíêà. 096-717-97-88
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
 Êèëèì ³ìïîðòíèé ð.2 õ 3 ì., ñòàí â³äì³ííèé. 093-785-79-02
 Êèëèì íàòóðàëüíèé ³ìïîðòíîãî âèð-òâà, âèñ³â íà ñò³í³ ð. 2 õ 1.60.
093-785-79-02
 Ê³ìíàòíà ìåáëåâà ñò³íêà Ïîëüñüêà, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Îðøà»,
á³äîí àëþì³í³ºâèé. 063-649-90-85, 063-344-14-45, 098-600-82-43
 Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé, òåðì³íîâî. 073-200-80-47
 Êë³òêè äëÿ õâèëÿñòèõ ïàïóæîê ³ êîðåëë, ãí³çäà, æåðäèíêè, ïî¿ëêè,
ãîä³âíèö³ ³ ò.ä, âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Êîçà ä³éíà ³ êîçåíÿòà 5 ì³ñ., òåðì³íîâî. 097-736-90-46
 Êîçà ³ öàï. 096-290-26-50, 098-388-10-71
 Êîçà ê³òíà ïåðâ³ñòêà, êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 8 òåëÿì. 063-699-72-43
 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
 Êîëÿñêà äëÿ äâ³éí³ ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, âñå â êîìïëåêò³ Jumper
Duo. 063-879-51-69

ÊîìïÒþòåð ³ãðîâèé 4-õ ÿäåðíèé + ìîí³òîð
DELL+ìèøêà+êëàâ³àòóðà-6000 ãðí. Òåëåâ³çîð Manta32 íà ãàðàíò³¿. 5000
ãðí. 096-797-90-53
 Êîìïðåñîð 380 Â, ðåéêè ÂÀÇ 2108, Âîëüê Âàãåí, òîðñ³îíè ËóàÇ
(çàä). 097-874-23-92
 Êîìïþòåð 1 001 ãðí., êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-767-92-32
 Êîíòåéíåð 5 ò., íà ö/ð ðèíêó. 093-785-79-02
 Êîðìîâèé áóðÿê 15 ãðí./â³äðî. 093-677-26-41 Îêñàíà
 Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99

422600

422859

422108

422601

 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Êîðäèø³âêà. 096-465-02-86
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà. 098-456-25-86
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-261-99-87
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà - ðàííÿ, ñåðåäíÿ, ï³çíÿ,
ñ.Òèòóñ³âêà. 097-354-76-54
 Êîðìîâ³ áóðÿêè ³ ñ³íî. 096-583-14-35, 093-017-87-72
 Êîðîâà ä³éíà ç äðóãèì òåëÿì 18 000 ãðí. â ïîäàðóíîê æîì. 068793-59-85, 095-126-14-52
 Êîðîâà ä³éíà. 096-430-36-84
 Êîðîâà äóæå äîáðà çà 5 òåëÿì. 098-801-61-97
 Êîðîâà ç 5 òåëÿì, ñ.Áëàæ³¿âêà. 068-762-82-70
 Êîðîâà ç ïåðøèì òåëÿì, ³ òåëèöÿ ò³ëüíà îäèí ì³ñ. 067-296-46-72,
096-527-82-26
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà. 097-170-19-22
 Êîðîâà. 097-205-14-73
 Êîðîâà. 097-577-30-26
 Êîðîâó. 097-350-04-26
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà, ïîëóòîðíà êðîâàòü, ãàç. ïëèòà, ãîäèííèê ç
áîºì, òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñüêà» ðó÷íà òà
íîæíà. 098-245-36-55
 Êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
 Êðîë³ ïîðîäè â³äåíñüêà ãîëóáà, ñîâåòñüêà øèíøèëà, á³ëèé
âåëåòåíü, í³ìåöüêèé ñòðîãà÷, ôëàíäåð. 063-671-67-65
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-671-67-65
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
 Êðîëÿ õîðîøîãî íà ðîçâ³ä, ìîæíà íà îáì³í. 068-753-34-61
 Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³, êà÷êè.
063-293-13-29, 098-974-57-77
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ á³ëèçíè ç ìàòðàöàìè
òà ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì á/ó. 093-786-38-08
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè.
097-944-82-79
 Ìàãàçèí íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 3, äåøåâî. 063-25889-10, 097-690-30-42
 Ìåáë³ á/ó ñò³íêà, ìÿêèé êóòî÷îê, ñòîëèê êîìïþòåðíèé, õîðîøèé
ñòàí, íåäîðîãî. 068-003-54-98
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-0887 ç 18:00 äî 20:00
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Samsung Galaxy S 7. 068-273-92-77, 063383-78-73
 Ìîëîäà êîáèëà 4.5 ðîêè ó Êîçÿòèíñüêîìó ð-í³ - 23 000 ãðí. 067293-07-73, 067-222-93-74
 Íàïîëüíà êà÷åëü ADBOR (òðè ïîëîæåííÿ ñïèíêè + ñòîëèê äëÿ
ãîäóâàííÿ).063-694-94-49
 Íàñ³ííÿ êàðòîïë³ 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â: Ð³â’ºðà,
Àãàòà, Áåëëà Ðîñà, Ëàáåëà, Òîñêà, Òîñêàíà. 098-026-42-45, 093411-27-92
 Íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093596-41-07
 Íóòð³¿ òóøêè, êóðè. 063-694-20-04, 067-152-76-83
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38,
096-467-88-94
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6 ì õ 1.2 ì - 3 øò. 063-349-55-59
 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
 Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã»-600 ãðí, â³äåîêàìåðà «Ïàíàñîí³ê»
êàñåòè+ñóìêà - 700 ãðí. ÊîìïÒþòåð ñèñòåìíèé áëîê - 900 ãðí. ,
òåëåâ³çîð «ÌÀÍÒÀ- LCD-32», ãàðàíò³ÿ-6000 ãðí. 096-796-797-90-53
 Ï³äñòàêàííèêè àëþì., ÷åðïàê âåëèêèé 1 ë. ç í/æ , áàíêè 3 ë.
098-312-99-81
 Ïëèòà åëåêòðè÷íà BEKO CSE 56100 GW, íîâà â îðèã³íàëüí³é
óïàêîâö³ 6 000 ãðí. 093-984-73-85
 Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê, óòåïëåíèé.
067-111-07-02
 Ïîðîñÿòà Ãàìøåð ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. 068-082-41-28, 093-531-97-08
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-900-25-94
 Ïîñë³ä êóðÿ÷èé, êîëîíêè Ñàìñóíã, àðáàëåò - ìàíêóíã 230. 067445-75-52
 Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà íîâà, æ³íî÷èé ïëàù ð.56, òþëü. 2-12-24, 093884-86-66, 097-517-36-53
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àíòèêâàðíîãî òèïó«Âîëãà» â õîðîøîìó ñòàí³.
093-785-79-02
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí íàï³âàâòîìàò. 096-229-81-69
 Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-513-18-93
 Ïðîäàºòüñÿ ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³«Æèãóë³». Äà÷à á³ëÿ âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêî¿, 9 ñîòîê òà ïðèöåï ëåãêîâèé. 097-278-77-68.

 Ïøåíèöÿ 1.5 ò. ñ.Êîçÿòèí, Âîäîêà÷êà. 093-256-07-32
 Ðàä³îëà ìàãí. «ìàÿê», ðàä³îïðèéìà÷ «Ë³ðà», DVD - ïëåºð,
ôîòîàïàðàò «Ñàëþò». 096-364-80-30
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðîëèêè ð.37-40, 42-45. 096-463-00-56
 Ñàäæàíö³ êèçèëà ñ.Êîçÿòèí. 2-14-37, 093-837-14-24
 Ñàäæàíö³ ìàëèíè «Îêòàâ³ÿ». 067-976-00-28
 Ñàìîâàðè 3 øò., ãàç. áàëîí âåëèêèé, øêàôè, òóìáè, ï³íàëè, ñò³ëüö³,
òðèëüÿæ, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2 âåëîñèïåäè - âñå á/ó. 063-35940-27, 067-433-39-14
 Ñ³íî, òðàâà 300 ãðí/êã. Âîçà íà ðåçèíîâîìó õîäó 1 êîíêà, äâèãóí â
ðîáî÷îìó ñòàí³ â³ä Çàïîðîæöÿ-40. 098-37-84-377
 Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà. 067-345-19-23, 063-401-21-32
 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 ç ïîãð³áîì êîîï. «Ñîê³ëåöü». 099294-82-38
 Ñîêîâèæèìàëêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàë. ïîñóä, ñóë³ÿ, íî÷âè,
áàë³ÿ - äîâãà 60 õ 1.20, ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö âàòíèé. 096-364-80-30
 Ñîëîìà â òþêàõ. 096-174-02-54
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
 Ñòàíîê ôóãîâêà, öèðêóëÿðêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-890-30-23
 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
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097138-12-06? 093-640-13-63
 Òàâðà 16 - 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 068-513-92-66
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-32-25
 Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà 6 ì³ñ., ñ.Ìàõàðèíö³. 097-150-27-63
 Òèòàí íà äðîâàõ äëÿ âàííè, âàííà ÷àâóííà, ãàç. ïëèòà â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, íàêðèòòÿ (êðèøêà) äëÿ êðèíèö³. 093-031-24-52
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
 Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. ç äîêóìåíòàìè, íà Ïîëå ×óäåñ, Ï³âí³÷íå Øîñå
39. 097-207-88-44
 Õîäóíêè, ïåðèíà. 097-323-85-75
 Õîëîäèëüíå òà òîðãîâå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ ìàãàçèí³â òà áàðó.
097-449-53-15
 Õîëîäèëüíèêè 2 øò., 2-õ êàìåðí³ «Íîðä», á/ó â ÷óäîâîìó ñòàí³,
âèñîòà 1.45 ñì. 093-427-54-42
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ä³â÷àòêà 2 ì³ñ. 063-688-97-23, 067588-96-88
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ ïîðîäè. 096-242-12-65, 063-688-91-98
 Øâåéíà ìàøèíêà «×àéêà»-142 Ì ç åëåêòðî ïðèâîäîì. 093-78579-02
 Øâåéíà ìàøèíêà ç ïðèâîäîì, îâåðëîê 3-õ íèòêà, îâåðëîê 4-õ
íèòêà. 097-046-11-75, 063-502-68-94
 Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
 ß÷ì³íü «Ãåë³îñ», ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 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. âóë. Â³ííè÷åíêî, 25. Òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó. 063178-82-43
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ).
067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð. 063-676-63-02, 067-927-15-58
 1-ê³ìí. êâ., 2/3, 31 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï â³êíà,
³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 093751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10
 1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, ñòàí æèëèé, 36 êâ.ì. 097-740-97-72, 093786-37-42
 1-ê³ìí. êâ., 27/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 9 ïîâ., êàáåëüíå
ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî,
âóë.Ã.Ìàéäàíó. 073-030-03-72, 068-023-60-94, 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. 098-584-7150, 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., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-159-89-56
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì.

096-537-08-82
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, òåðì³íîâî. 067457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 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., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7).
067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 1/5, öåíòð. 063-274-19-03
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, íå óãëîâà, ñàðàé, ï³äâàë. 067-657-38-84,
063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-629-49-24
 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, 063019-00-79
 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, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-92614-57
 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., 50 êâ.ì., öåíòð. 093-406-75-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå
ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25,
063-554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³.
067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 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., 58 êâ.ì., 2 ïîâ., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà,
2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà (öåíòð), ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé. 096-44361-96 ²ðà, 063-684-23-83 Ñëàâà
 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, 073-305-43-17
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 063-736-44-69
 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., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 22 êâ.7, º âîäà, ñâ³òëî, ³íä.
îïàëåííÿ. 063-939-85-53, 063-259-19-13
 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, 5/5, 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. 095659-89-10, 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., 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., 60.9 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 8, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
º ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. (á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í). 067-71712-59, 093-728-48-67
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 7 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ.
063-190-65-57
 3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í
«Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå êóòîâà. 063-296-30-12
 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).
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 19 квітня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 19 квітня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

422080

417499

423035

421308

421970

421603
422506

421331

422503

421965

421797

422858

422510
422208

422511

422210

423060

420080

420412

422958

422920

422127

Продається зем. діл-ка 14 сот.,
с.Козятин, терміново.
093-037-85-33, 068-051-78-97

робота

ТТребуются рабочие на овощном складе в
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-35715-03, 095-809-73-53
Підробіток Козятин - чоловіки до 40 років, садово городні роботи. 073-167-46-82 після 19:00
Запрошується на роботу автомеханік, з/п висока.
063-145-76-77
На роботу потрібна людина, яка вміє жарити
пиріжки. 093-990-82-62
На роботу потрібен продавець - консультант, 1825 років, вимоги вміння працювати на результат.
063-786-75-96
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант. 063307-61-02
В магазин потрібні продавці на денні та нічні зміни.
067-609-10-49, 093-925-92-67
На роботу потрібні чоловіки віком від 20 до 40
років, виробнича база "Люкс". 067-910-43-59,
063-560-07-98
Требуются рабочие на высотки в г.Киев. Плитка,
кладка газоблока, внутренняя отделка. Жильё
предоставляется. СРОЧНО. 093-782-55-84
Потрібен продавець в продовольчий магазин.
063-341-64-08
Потрібна помічниця по заміському будинку (біля
Києва), 40-50 років, з проживанням, оплата 400
грн./доба. 050-477-73-71 Валерій, Зоя

Терміново продам цегляний гараж площею 26.3 кв.м., в центрі
міста. 063-268-76-17
0956789109
Потрібен монтажник металопластикових вікон ( з
досвідом роботи) 063-992-03-90
На роботу запрошується логіст та оператор-секретар 063-298-50-60
Надаємо житло і роботу для сімейної пари (50 км
від м. Київ), яка бажає постійно жити і працювати
в заміській садибі. Активні, працьовиті чоловік і
жінка. Досвід ведення присадибного господарства
(будинок, сад, город 30 соток). 068-124-24-20
На роботу в магазин "Одягу" потрібен продавець.
063-616-83-08, 098-267-01-61
В кафе потрібен бармен та повар 093-955-71-83
Потрібен продавець морозива та напоїв для
роботи в м. Вінниці. Наявність медичної книжки
обов’язкова. 068-433-21-96
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на оформление и проезд за наш счет. Воеводские приглашения. 093-755-05-95, 067-755-05-95, 066755-05-95
Різноробочі потрібні на виробництво деревного
вугілля в Житомирську область. Вахтовий метод
роботи, проживання та харчування надається. З/п
висока та гідна. тел.: 0675851305, 0634767377
Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
8. Автомобiлi
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги

423062

Мілкі ремонтні роботи 093-20-51-266

422962

423053

422925

423085

ремонт, послуги

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря,
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії:
оператор-касир, помічник головного бухгалтера, водій ЗІЛ - 130, помічник кухаря, кулінаркондитер, різноробочий. Ми гарантуємо офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
5500-6500 грн (з податками). 8-ми годинний робочий день. Компенсація харчування. 093-678-53-01
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
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
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виготовленню морозива. Терміново! З/п 10000 грн.
Іногороднім надаємо житло. Тел.: 0678550161,

15.04.18. р. в р-ні супермаркету
"Грош" був загублений гаманець з
документами, прохання повернути за винагороду.097-967-63-88,
063-883-62-95

Грузчики. Вахта 15/15 дней. Заработная плата
от 5000 грн за вахту. Бесплатное проживание и
питание. 067-659-31-98
Помічник повара і офіціант в заміське кафе в
Київській області. Іногороднім надаємо житло.
Деталі обговорюються. 067-773-43-57
Офіційне працевлаштування в країнах
Європейського Союзу (Німеччина, Швеція,
Норвегія, Литва, Латвія) 067-326-96-09, 099-51951-11, Ліцензія № 938 від 02.06.2017

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю

Козятинський ЗНВК «Школа – інтернат – гімназія»
27 квітня 2018 р. о 9 годині проводить День школи – день відкритих дверей.
27 квітня, у чудовий весняний день школа відкриває для всіх свої двері. Ласкаво просимо, відвідати наш навчальний заклад!
Минають роки за роками. Позаду залишаються перші невдачі та радість
перемог. Час невпинно диктує нові правила, з’являються нові стандарти.
І тільки залишається вічною стежина до рідної школи.

1.6. Будинки
, м.Беляевка, поверх: 1/ц, вул.Петровського. Цiна:
471204гр, тел.: (093) 782-11-16
, м.Бориспiль, поверх: 1/ц, с.Великая Старица.
Цiна: 942408гр, тел.: (093) 974-54-94
, Тернопiл.обл., поверх: 1/ц, м.Пiдгайцi, вул.Шевченка. Цiна: 341207гр, тел.: (067) 731-57-66

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

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

422860

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам будинок м.Козятин вул.
Матросова 26. 068-024-89-19
тел.:(096) 655-26-55

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

13. Різне

9. Робота

13.1.Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т.
0732551010,0662551010

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
Мед.сестра/мед.брат в Нiмеччину, з мовним рiвнем А2/В1.
Консультацiя. Тел.:(044) 360-75-73
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) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,

421674

096-378-80-86, 063-248-16-06
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42,
098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí-2, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áåç
çðó÷íîñòåé, äî êâàðòèðè äîäàºòüñÿ ãîðîä 6 ñîò. òà 10 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á òà ë³òíÿ êóõíÿ, â êâàðòèð³ çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. 067-600-19-74
Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, çîâí³ óòåïëåíà, â äâîð³ º
ãàðàæ. 093-732-42-02, 093-279-47-91
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 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. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79,
093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 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. 063-733-28-00
 Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ëêà 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 ñàðà¿, ãàðàæ âñå ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, ïîãð³á, âîäà, ãàç,
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., äåðåâà,
ñòàí - çàõîäü ³ æèâè, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
 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

421972

Здам в оренду в центрі торгівельну та офісну площу великих та
малих розмірів. 097-796-70-05,
063-774-54-74
 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 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³ àáî
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
 Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó. 098077-38-60
 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí³, âóë. Äóá³í³íà, 2, ãàç, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 47
ñîò. 063-293-20-08, 050-908-48-69
 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 â ñ. Âîâ÷èíåöü çåì. ä³ëÿíêà 20 ñîò. 097-911-80-44
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä,
êðèíèöÿ, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò, æèëà ïëîùà 62 êâ.ì. 093-99801-24, 097-966-45-44
 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. 063-677-2452, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 10 ñîò.
ãîðîäó. 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, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º
âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56,
067-966-19-14
 Áóäèíîê ãàç, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò.,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-969-57-39, 093-050-93-06
 Áóäèíîê ãàç. 84 êâ.ì., ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
áåñ³äêà, ï³äíàâ³ñ, âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. 073-315-25-18
Àíàòîë³é
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 72 êâ. ì.,
18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
 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 ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà,
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ.
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè,
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29,
063-539-61-83

На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-766-78-49
Продається Німецька вівчарка
(хлопчик) 8 міс., прив. на спорт,
Козятин. 097-755-95-06
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè,
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29,
063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå,
êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 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 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.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
 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, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-97947-27
 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. 098-500-46-05 Îëüãà
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, çàã.
ïëîùà áóäèíêó 80 êâ.ì., çðîáëåíèé ðåìîíò, â áóäèíêó º âîäà ãàç,
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà, òâåðäîïàë. êîòåë, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, ãîðîä, ñàäîê, òèõà âóëèöÿ, ïîðÿä ð³÷êà.
067-379-91-94, 097-256-32-65
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. + ó÷àñòîê
ï³ä çàáóäîâó 19 ñîò., ãàðàæ, 2 êðèíèö³, ñòàðà áóä³âëÿ, ïîðÿä ì³ñüêèé
ñòàâîê. 097-353-82-11, 097-353-82-39
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà, º ãàç, 2 ñàðà¿, ïîãð³á,
ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 096-969-45-99
 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,
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422200
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"РОБОТА"

"РОБОТА"

Графічний дизайнер

Графічний дизайнер

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

422201

АВТОМОТО

 Lanos 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 097-152-49-22
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, âñòàíîâëåíî ãàç, òåðì³íîâî. 098560-29-07
 ÂÀÇ 2101 ñòàí äîáðèé, ãàç-áåíçèí. 096-948-92-97
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 097-488-07-54
 ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21103 2001 ð/â, ìîòîð 1.5 , 16 êëàïàí³â 093-169-56-09
 ÂÀÇ ìîòîð, êîðîáêà ÊÏÏ, êàðäàí, êàðáþðàòîð. 098-007-84-33

4242

ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà (á³ëÿ øêîëè). 097-178-80-18
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-57-85
 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. 096277-73-90
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 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 òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 156 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 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, ºâðî-ðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³,
ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
 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, 063158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç çåì. ä³ë-êîþ, âóë.Ë³ñîâà 23 ñ.²âàíê³âö³. 067976-68-81
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 063-85494-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í ë³êàðí³, ãàç îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ
öåãëÿíà, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ñ.Ïèêîâåöü. 067-27843-14, 067-749-72-94
 Áóäèíîê Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063963-68-15
 Äà÷à íà «Ïëàíîâîìó» êîîï.«ßáëóíüêà» ¹245. 063-628-93-81
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 8 500 ãðí. 097-149-12-94
 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 Òåëèìîí³âêà, áóäèíîê, åëåêòðèêà, ñêâàæèíà, ôðóêòîâ³
äåðåâà. 093-054-52-19
 Äà÷à Òåëèìîí³âêà, çàë³çíèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåìëÿ äîãëÿíóòà.
063-354-38-99
 Äà÷íèé ó÷àñòîê 5 ñîò., äåðåâà ïëîäîâ³, áóäèíî÷îê, êîîï. «À³ñò».
2-82-63, 063-453-56-15
 Çåì. ä³ë-êà 0.70 ãà ïðèâàòèç., ãàç, áóäèíîê, êðèíèöÿ, ñàäîê. 095808-54-65
 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, 093-091-02-55
 ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., êóõíÿ, 2 ê³ìíàòè, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ
ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, ç óñ³ìà ³íä. çðó÷íîñòÿìè, º
ãðÿäêà ³ ãîðîä. 097-334-29-44
 ×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 âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ
ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, áåç ðåìîíòó. 093632-24-12
 ×àñòèíà áóäèíêó º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ñàðàé, âóë.9-Ñ³÷íÿ
21/êâ.5. 097-323-51-13
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097663-57-24, 068-786-06-18, 096-650-51-26

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

19 квітня 2018р.

№16 (987)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

 ÂÀÇ-2101 â äîáðîìó ñòàíû, ãàç-áåíçèí. 093-563-75-30
 ÂÀÇ-2170 Ïð³îðà 2008 ð.â.ãàç-áåíçèí, ïðîá³ã 167 òèñ. â äîáðîìó
ñòàí³, ãðàíàòîâîãî êîëüîðó. 3650 òèñ. ãðí. 063-775-10-97
 ÂÀÇ-21703 Ïð³îðà 2008 ð.â. ïðîá³ã 167 òèñ. â äîáðîìó ñòàí³,
ãðàíàòîâîãî êîëüîðó. 063-775-10-97
 Âîëãà ÷îðíà 31029, ñòàí õîðîøèé. 097-147-21-10
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 ÈÆ-2715 ãàç-áåíçèí. 093-091-93-36
 Ìîïåä «Êàðïàòè». 068-046-27-41
 Ìîòîöèêë «Âîñõîä». 068-046-27-41
 Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
 Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2005 ð.â., ïàñàæèð. 068-759-80-40
 Òàâð³ÿ íîâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 2005 ð.â. 068-518-35-30
 Ôîðä Ñ³ºðà â³äì³ííèé ñòàí, ö/çàìîê. 063-354-38-99
 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. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Á/ó õîëîäèëüíèêè, ãîð³õè, ï³ð’ÿ, åëåêòðî ìîòîðè, ñòàð³ êàáåëÿ,
ãàçîâ³ êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16 Ðóñëàí
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëÿþ â³êîì ç 1 òèæíÿ. 063-504-05-35
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãàçåëü â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 073-403-77-28
 Ãèð³ 32 êã. - 24 êã. - 16 êã., ãàíòåë³ ïî ö³í³ 12 ãðí./çà 1 êã. 093091-93-36
 Ãîð³õè, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, ãàç. ïëèòè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè,
áàòàðå¿, ðàä³àòîðè, åë. çâ. àïàðàòè, åë. ìîòîðè, ñòàð³ êàáåëÿ. 098833-44-13 Âàä³ì
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Äîðîãî êîíòåéíåð 3 ò. ³ 5 ò. 073-793-55-95
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-767-13-97
 Êîíòåéíåð 5 òîííèé â õîðîøîìó ñòàí³. 093-907-35-76
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 Íåäîðîãî 2-õ, 3-õ ê³ìí., êâ., â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíó âñ³
âàð³àíòè. 067-830-22-51, 093-651-51-45
 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. 097-690-13-64
 Ïøåíèöþ-3,60 ãðí/êã, ÿ÷ì³íü-3,60 ãðí/êã, êóêóðóäçó-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. 096467-88-03
 Ñòàòóåòêè, çíà÷êè, ìåäàë³ òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-045-20-79
 Òåëÿòêî íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ùàâåëü-30,00 ãðí/êã, êâàñîëÿ-30,00 ãðí/êã. 2-35-35, 093-67853-01

тел:

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

063-66-20-675

 Àâòîìîá³ë³ 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

 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ
ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 063-289-24-74,
068-519-07-04
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. 063-255-40-84,
098-704-92-09
 Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1, 2 ïîâ., öåãëÿíèé
áóäèíîê. 098-312-99-81

РіЗНЕ

 15.04.18 ð. Çíàéäåíî øê³ðÿíó êóðòêó íà ïðèì³ñüêîìó êëàäîâèù³.
063-504-87-37
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097904-20-43
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì öóöåíÿò, à òàêîæ êîøåíÿò, ñ³ðåíüêèõ - ÿê ç
ðåêëàìè «Â³ñêàñ». 093-788-91-96
 Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 096419-27-25, 2-10-51
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-64151-34
 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñåðåäíüî
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñò., âèäàíèé 2001 ð., ¹496298 íà ³ì’ÿ
Ãàâðèëþê Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ßí÷åâñüêà Àííà Àíàòîë³¿âíà
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíèé ïàñïîðò íà ³ìÿ Ðåïåòóí Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7. 063-699-72-43
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
 Çäàì áóäèíîê ÷àñòêîâî ç çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà
ñ.Êîçÿòèí ç ïîäàëüøèì âèêóïîì. 093-753-73-25
 Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó âåëèêèõ òà
ìàëèõ ðîçì³ð³â. 097-796-70-05, 063-774-54-74
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî
ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
 Çäàì ãàðàæ. 096-347-09-32
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
61à. 096-555-73-71
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî
âóë.Â³íí³÷åíêà 3, íåäîðîãî, íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-258-89-10,
097-690-30-42
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ àáî ÏÐÁ. 097-123-33-19, 073-323-63-87
 Çí³ìó áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áàæàíî ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.
098-834-54-55
 Ìîëîäà ñ³ìÿ ç äèòèíîþ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-10712-58
 Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³íå áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063316-34-87
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 07342-17-255
 Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ. 096-037-00-67, 093-42767-40
 Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êâàðòèð òà ïî ñòîëÿðíèì ðîáîòàì:
äîáðîñîâ³ñòí³, â³äïîâ³äàëüí³ ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè òà íå êðàä³¿â.
098-312-99-81
 Øóêàþ ìàéñòðà øòóêàòóðà ïîòîëêà. 063-414-18-40
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 19 квітня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

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

RIA-К, Четвер, 19 квітня 2018

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Про все
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Маєш новину?
(068) 308-01-25
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На ПРБ з’явилися сміттєві баки

F

Найпроблемнішу зону обійшли
Вероніка ЛЮБІЧ

У Козятині встановили ще 24
євроконтейнери для сміття. Це
коштувало бюджету 200 тисяч
гривень. Раніше влада прозвітувала, що “у різних мікрорайонах
міста з’явилося 80 сучасних
спеціалізованих сміттєвих баків,
закуплених за кошти міського
бюджету.”
Сам виконком затвердив місця
встановлення баків:
на вул. 8-Гвардійська (біля громадської вбиральні та котельні
№ 12);

на вул. О. Кошового (напроти
буд. 45 та напроти буд. 60 - на
території яблуневого садка);
вул. Г. Сковороди (біля буд. 39
за будинком);
на вул. Катукова (між буд. 33
та буд. 35);
вул. Перемоги (між буд. 4 та
буд. 6);
вул. 1 Травня (біля бойлерної);
вул. Незалежності (біля буд. 7);
вул. Мічуріна біля магазину
«Ляля» ( біля дерев);
вул. Героїв Майдану (прибудинкова територія буд. 15, буд. 17,
біля бойлерної);

вул. Склярова
(біля громадської
вбиральні);
вул. Героїв Майдану (на смузі дороги біля буд. 42).
(Інформація
взята з офіційного сайту Козятинської міської
ради)
На превеликий жаль, найпроблемнішу зону Козятина обійшли
увагою члени виконкому. Постійне місце, де завжди утворюється
стихійне сміттєзвалище, в районі

ГОРОСКОП
з 19.04 по 25.04
Овен

Напружений робочий тиждень
порадує успіхами у важливих
знайомствах, зустрічах і поїздках .

Телець

Сприятливий час для реалізації планів і задумів. Однак
постарайтеся не переоцінювати свої сили та можливості.
Близнюки

гуртожитка залізничного училища
зі сторони залізничного вокзалу,
не забезпечили баками. Ця територія, як і раніше, засмічена і
неприглядна.

Нова емблема “Моноліта”
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 21 квітня, стартує
друге коло чемпіонату Вінницької області у вищій лізі з футболу. У цьому турнірі бере участь
і представник нашого міста
команда “Моноліт”.
Перед
стартом другого кола козятин-

ці займалися функціональною
підготовкою та проводили спаринги. Фани клубу з гордістю
сприйняли повідомлення, що на
спортивній формі їхньої команди з’явилась нова емблема ФК
“Моноліт”.
За словами самих гравців, в
міжсезоння “Моноліт” мав на
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п'ятниця, 20 квітня

вівторок, 24 квітня
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Лев

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

На вас може очікувати успіх у
справах, до яких раніше не доходили руки. Однак боротьба
за місце під сонцем може втомити й
навіть виснажити.

перегляді виконавців, які грали
у футбол на високому рівні. Та
поки ще відкрите трансферне
міграційне вікно для спортсменів, про якісь прізвища говорити зарано. Уболівальники
“Моноліту” вважають, що їхня
улюблена команда в міжсезоння
підсилилася.

терези

Вдасться досягти максимального
успіху на всіх фронтах. Знайдете підхід
до людей і важливих питань.

Скорпіон

Нарешті з'явиться можливість вирішити проблеми, які ви довго ігнорували чи до яких було неприємно
підступитися .

Стрілець

На першому місці – навчання і робота, ваші основні обов'язки. Мусите
чимшвидше розібратися зі справами та
завданнями.

Козеріг

субота, 21 квітня

+ 9 0Ñ
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Рак

Маєте шанс повернути ситуацію
у потрібному вам напрямку. Хоч
вас завантажать додатковою
роботою.

Діва

Погода у Козятині
четвер, 19 квітня

Емоційно неспокійний період,
багато що навколо дратуватиме.
Постарайтеся не демонструвати
оточуючим свою принциповість.
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середа, 25 квітня
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неділя, 22 квітня
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Не поспішайте ділитися своїми ідеями
– їх можуть привласнити інші люди. У суботу
підтримають друзі.

Водолій

На допомогу сторонніх розраховувати
не варто – все залежить тільки від
ваших зусиль. Однак успіх не забариться - треба тільки відкинути все несуттєве.

Риби

Спочатку думайте, а потім дійте.
Не варто висловлювати свою
думку в грубій формі, бо наслідки можуть бути непередбаченими
як у робочих, так і в особистих стосунках.

