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Дмитрій Мануілов –
дитина року 2018

15-річний учень 10 класу Махнівської школи номінований у трьох категоріях:
"універсал", "кращий учень" та "кращий учасник художньої самодіяльності"

424986

На щорічному районному
конкурсі та лановитих дітей
"Травневий зорепад 2018" переміг Дмитрій Мануілов. 15-річний учень 10 класу Махнівської
школи номінований у трьох
категоріях: "універсал", "кращий учень" та "кращий учасник
художньої самодіяльності" став
"Дитиною року 2018".
За словами Дмитрія, успіх,
до якого прагнув, давався йому
не легко.
— А д же пробувати себе
потрібно в усьому: музиці,
спорті, шкільних олімпіадах,
інших хобі, — каже він. — Я
постійний вокаліст хореографічного колективу "Водограй"
Махнівської музичної школи.
Ми були учасниками та переможцями на різних конкурсах у
Вінниці, Умані, Львові. Я соліст
ансамблю "Зорецвіт". Здобував
призові місця на предметних
олімпіадах району з української мови та літератури, англійської мови, конкурсах ім.
Петра Яцика та міжнародному
літературно-мовному конкурсі
ім. Т. Шевченка. Мабутьза всі
ці невеликі успіхи й отримав
"зірку". А взагалі, я, як і всі,
люблю співи, танці, бокс та
рок-музику. Якщо книжки, то
щось загадкове, наприклад,
сагу "Гарі Поттер".
Як виявилося, улюблені предмети Дмитрія – українська
мова та література, фізична
культура та англійська мова.
Серед учителів у нього улюблених немає. Каже, що вони всі
найкращі.
— Наш класний керівник

Лілія Вікторівна
Денисюк (соціальний педагог) знаходить правильні підходи у виховному
процесі, тому мої
друзі – це увесь
мій к л а с т а м оя
школа, — розповів
далі школяр.— Своїми нас тавниками
в в а ж а ю к ла сн о го
керівника Лілію Денисюк, керівника
"Водограю" Олену
П о н о ч о ліну, ке рівника "Зорецвіту" Аліну Діденко. Наставник по
життю — моя мама
Валентина Мануілова. Вдячний їм
в сі м з а щод е н н у
підтримку та віру в
мої таланти.
У подальшому Дмитрій хоче
стати перекладачем. Усім одноліткам та друзям побажав завжди йти до своєї мети, ніколи
не здаватися. А вступникам —
добре здати ЗНО та потрапити
до вузу, який забажають.
Музична сім’я.Мама Дмитрія, Валентина Мануілова має педагогічний
стаж у школі 35 років.
Вона класний керівник 4-А класу, а також за сумісництвом керівник методичного об'єднання
вчителів початкових класів. Вона
розповіла газеті “RIA-Козятин”
про будні Дмитрія та своєї сім’ї:
— У нашій родині, по чоловічій лінії, всі надзвичайно
талановиті. Дідусь Дмитрія, дитина війни, самостійно опану-

вав гру на
гармошці,
балалайці
та мандоліні. До
того ж,
вміє гарно співати. Дядьки
Дмитрія, окрім володіння різними музичними інструментами
та співом, пишуть вірші. Я люблю в’язати, плести різні речі
зі стрічок, на що завжди не
вистачає часу. Також багато читати історичної та детективної
літератури. Мабуть, саме тому,
в невеликому, але творчому та
дружньому сімейному колі і є
чому навчити та виховати Дмитрія. А що ж іще залишається
батькам, як виховати та гордитися своїми дітьми, адже наші
діти – це ми з вами.

Спочатку був
яскравий голос дитячого
тенору. Розповів про шкільні
музичні таланти свого учня
вчитель музичного мистецтва,
учасник народного колективу
профспілок освітян "Тріо камертон" та керівник шкільного
гуртка вокального та сольного
співу "Струмочок" Володимир
Григор’єв. Він - педагог з
25-річним педагогічним стажем.
— Дмитрій - хлопець хороший, як і всі підлітки його віку,
має юнацький "бунтарський
період", — каже вчитель. —
До третього класу нічим не
відрізнявся від інших, але зго-

дом став активним учасником
художньої самодіяльності. Його
дитячий голос яскравого тенора прикрашав шкільні заходи
самодіяльності, загальносільські заходи та концерти, різножанрові конкурси. Головне,
що він ніколи не відмовляв, не
ставив "додаткових вимог". Пізніше його голос змінився і почав звучати як юнацький голос
другого тенору. Репертуар в
Дмитрія — класична і сучасна
українська пісня. Моє завдання, як і в кожного наставника
— це правильно скоригувати
та вчасно виправити учня, тому
завжди допомагаю з обранням
репертуару та тональністю виконання пісень.
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Віталій Креденцер
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Вони приєднались до акції

Слово поету

колонка редактора

Подякуй бійцям

Тетяна
Лозінська

Лілія ЗЛАГОДЮК

Правовий лікбез.
Шукають крайнього
Нещодавно в Козятинському міськрайонному суді слухалась справа про
хабар лікаря ЛКК. На шпальтах газети
ми розповідали про це в публікації
“Хабар отримала. Вину визнала. У
тюрму не посадили. Що прокурор
попросив - суд втулив. За хабар
— штраф 17 тис. грн!”. Минулого
тижня, після висвітлення теми і на
сайті козятин.ком, редакція отримала
запит від голови суду Валерія Сєчко,
в якому він вимагає назвати, хто з
журналістів вів зйомку “без дозволу
суду”. Виявляється, цим ми нанесли
шкоду судовому розгляду?
У офіційній відповіді пану голові
суду я зауважила, що журналісти,
які були присутні на судовому
засіданні та здійснювали відеозапис, у своїх діях керувалися нормою ч.1 ст. 25 Закону України "Про
інформацію", згідно з якою під час
виконання професійних обов'язків
журналіст має право здійснювати
письмові, аудіо- та відеозаписи із
застосуванням необхідних технічних
засобів (за винятком випадків, передбачених законом та аналогічною нормою підпункту 3 частини другої статті
26 Закону України "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в
Україні", згідно з якою журналіст має
право відкрито здійснювати записи, в
тому числі із застосуванням будь-яких
технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом).
При здійсненні журналістами відеозапису жодних заперечень ні
від головуючого на судовому засіданні, ні від учасників процесу
не надходило. Таким чином журналісти, які не є фахівцями в сфері процесуального законодавства, мали всі
підстави вважати, що діють законним
шляхом.
Щодо питання про те, хто з журналістів здійснював відеозйомку,
редакція зазначила, що запитувана
інформація є інформацією про фізичну особу. А відповідно до частини
1 статті 11 Закону України "Про інформацію" - інформація про фізичну
особу (персональні дані) - відомості
чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може
бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до частини 2 зазначеної
статті не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного
добробуту та захисту прав людини.
Важливо знати всім, що відповідно до статті 43 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" професійний
журналіст редакції при виконанні
службових обов'язків перебуває
під її правовим і соціальним захистом.
Журналісти “RIA-Козятин” сотні
разів долучались до судових засідань.
Сімейного, майнового, кримінального
характеру. Ми чули сотні оправдувальних висновків. Але це рішення
суду прийняте по букві закону та
оприлюднення викликає ступор в усіх
без винятку, хто його чує або читає.
Навіть у судді, який його обгрунтував,
дотримуючись стовідсотково букви
закону, сміх викликає та негативні
емоції балагану. Тому і запити.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Аня Качура
приєдналась до акції

Галина Середіна,
волонтер (принесла
190 кришечок), які
зібрала з Валентиною
Козарецькою

Лідія Палазнікова
принесла речі від
себе і подруги пані
Ірини. Кришечки 695
ЛідіяПалазнікова,
Наталія Лісова, Галина
Слободянюк

Шкільнюк Людмила
Андріївна принесла
кришечки

Мальвіна з
Володимиром
Демченком - нові
волонтери акції

Не можемо знову наступати на граблі
Українці! Триває
мо сковсько -українська війна. Четвертий рік поспіль
московські окупанти вбивають наших
людей на Донбасі, знущаються над
українцями в Криму.
Найголовніша
проблема України
— забезпечення національного суверенітету і соборності залишається невирішеною. Більше того, деякі політикани,
ЗМІ настійливо нав’язують суспільству
думку, що із цим фактом треба змиритися. Мовляв, це не головне, більш важливо
проводити так звані економічні і соціальні
реформи, інтегруватися до Європейського
Союзу, децентралізувати владу і т. д.
Україна наступає на старі граблі: недооцінює свого найбільшого історичного
ворога – Московію. Ніколи Москва не
дасть нам спокійно жити, утверджувати
власну державність, особливо зараз, коли
озброєні до зубів московські головорізи
топчуть нашу землю на Донбасі і в Криму.
Вони відкрито заявляють про свою головну мету – ліквідувати незалежну Українську Державу, відродити на її теренах
російську імперію.
Без вирішення ключової проблеми сьогодення — деокупації українських земель
та ліквідації Московії — не можна сподіватися на проведення успішних реформ,
збереження та процвітання України як
самостійної держави.
У нас немає вибору. Тільки сильна

Українська армія може і повинна вирішити цю ключову проблему. При цьому
треба усвідомлювати, що у нас немає
союзників. У кращому випадку Захід і
США будуть нам тільки співчувати, але
ніколи зі зброєю в руках не допоможуть
у війні з Московією. У цій війні можемо
покладатися винятково на власні сили
Української нації.
Чотири роки тому відповідальність за
долю нації і держави взяли на себе добровольці, які зупинили ворога на Сході
України. Серед них був і я.
Тепер нам треба збудувати сучасну і
сильну Українську армію, особовий склад
якої усвідомлюватиме, що настав час вигнати чужинців з рідної землі.
Саме тому я вирішив повернутися на війну, підписав контракт із ЗСУ і приступаю
до створення бойового підрозділу, який
успадкує кращі традиції січового стрілецтва, УВО, ОУН і УПА.
Якщо в Українській армії буде присутній
дух Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Романа Шухевича, Степана Бандери,
Тараса Бульби-Боровця, така армія буде
непереможною!
УВО бере на себе відповідальність за
надання ідейної, кадрової, технічної та
іншої допомоги цьому підрозділу.
Водночас закликаємо українців, які
мають намір зі зброєю в руках захищати
Україну, приєднуватися до мене.
Закликаємо волонтерів підтримати УВО
і наш намір мати сильну Українську армію!
Доля України в наших руках!
Слава Україні!

Синім туманом прикривши зорі,
Ніч розповсюджує невідоме.
І, поринаючи в сни прозорі,
Всі поспішають
до рідних, додому.
Завжди поспішаєм, спустивши очі,
Лишаючи всесвіт за небокраєм,
Терплячі й байдужі. Пробачате, Отче...
Але, по правді, хіба він знає,
Той всесвіт, як душі блукають небом
У пошуках хтозна-чого святого?
І лиш тоді, коли є потреба,
Ми починаємо вірить в Бога...
Для Всесвіту зірка, що впала, - втрата.
А як же ті ЗОРІ, що там, на сході?
По яких безжально із автомата…
Молю вас, Сили Небесні... Годі...
Подякуй бійцям за свою свободу!
За те, що війна не дійде до тебе...
Крізь юрми зомбованого народу
Ти можеш бачити вільне небо...
Подякуй за те, що твоя дитина
Не чує вночі кулеметних залпів!
За те, що не бачим криваві рани
Скалічених, наче із фільму жахів...
Подякуй бійцям! Прочитай молитву!
Для того, щоб вистачило їм сили
Нарешті скінчити запеклу битву
І оминути страшну могилу...
Я буду щиро просити в Бога,
Йому щовечора помолюся,
Аби він сина вберіг чужого!!!
Бо я за своїх дітей боюся...
Там хлопці під кулями виживають,
Відважно рятуючи нас, невдячних...
Та мало хто жертви ці помічає (
Нам варто просити за це: "ПРОБАЧТЕ!!!"

щасливі будемо!
Валентина Зелінська

Рясно квітне у лузі червона калина.
Птахи водять свої голосні хороводи.
І все це в нашій, рідній Україні,
Попри горе, сльози й скорботу.
Вільний вітер у полі гуляє,
Де шовковії трави буяють,
Де цвітуть голубі васильки,
А у чистому синьому волошковому небі
Жайворонки співають пісні.
У зеленій діброві соловейко співає,
На зорі, коли сонечко рано встає,
І за тихим, лагідним ранком
Світлий новий день настає.
Вірмо, що прийде довгоочікуваний день,
Що прийде жаданна та година,
Коли рани глибокі, криваві загояться,
Коли встане з колін Україна.
До батьків повернуться сини,
До дітей повернуться батьки
Всі живі, здорові і щасливі.
Буде наша рідна Україна
Мирна, вільна, незалежна,
неділима і єдина.
Бо Україна наша, то для нас всіх — мати.
Не дозволимо нас нікому розділити,
Не дозволимо нас нікому роз’єднати.

Борис Гончар, голова УВО

У продовження теми благодійності
Влад Кірган

Пройшло три тижні, як газета “RIAКозятин” оголосила про збір коштів на
лікування дворічної Софійки Бараневич,
хворої на гідроцефалію. Ситуація там досить
складна і багато-кому незрозуміла. Спробуємо прояснити суть.
Якихось значних просувань в лікуванні,
на жаль, не відбулося. Грошей не вистачає,
тому й пробують лікуватись всіма можливими методами.
— На даний час ще не домовились за
місце з лікарнею, — розповідає Юлія Бараневич. За словами матері, пробували вже і
нетрадиційну медицину, але за таку важку
дитину не взялися.
Отож, людина ходить, оббиває пороги
різних інстанцій, шукаючи насправді вже й
не таку велику суму, необхідну для операції

маленькій дівчинці Софії. Ні представники влади, ні інші високопоставлені особи не хочуть допомогти
в цій справі. А дехто ще й брудом
поливає, зводячи наклепи, вважаючи
неблагонадійною сім’єю.
Так, існує такий стереотип, що,
коли сім’я живе в селі, батьки не
мають роботи (і кури по подвір’ю
не бігають), то вона відноситься чи
то до “другого сорту”, чи то ще до
чогось такого… Але ми всі, в першу
чергу, люди і маємо вчитись ставитись до інших так, як хочемо, щоб ставились
до нас. І, можливо, якась копійчина, котру
ви пожертвуєте на допомогу цій родині, повернеться до вас в аналогічній ситуації. Усе
ж може бути…
Оскільки багато-хто не довіряє родині
Бараневич, кілька тижнів тому було ви-

рішено почати збирати гроші на рахунок
ФОНД РІА ГРОМАДСЬКА СПІЛКА. Номер рахунку 26007055323288 ЄДРПОУ
14360570, код банку 302689. Кошти з
рахунку зніматись не будуть, а переведуться
за призначенням — в лікарню на лікування
Софійки тоді, коли збереться потрібна сума.
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Наші інтерв’ю

“Альтернатива” стала
“Громадянською позицією”
Єг о р Фір со в :
“Партія “Альтернатива”, яку я представляю, разом зі
мною вирішила підтримати на президентських виборах
кандидатуру Анатолія Гриценка. Політична сила “Альтернатива” стає частиною “Громадянської
позиції” і разом піде на наступні парламентські вибори”.
— Чим взагалі викликане таке
рішення і такий результат?
— Перше, я думаю, ви всі розумієте
ситуацію, яка склалася з країною.
П’ятий рік після Революції Гідності. Ми
всі побачили, що очільники держави
поставили свої власні інтереси вище
інтересів країни. Вони скільки завгодно
можуть розповідати про 144 реформи
і т. д., але суспільство і економіку не
обдуриш. Усі ми бачимо реальний стан
речей. Уже через майже 11 місяців
буде перша спроба, де громадяни
України, все суспільство можуть вплинути на ситуацію, вплинути так чи інакше на долю країни. Це є президентські
вибори. Кожен з нас, кожен з вас буде
мати бюлетень в руках і кожен буде
голосувати. І цей рік, цю ситуацію
треба використовувати. Або зараз ми
об’єднаємося, нав’яжемо свій пріоритет
і переможемо на виборах, або країна
втратить наступні 5 років.
— Чим викликане таке наше рішення, чому саме Анатолій Гриценко, а не будь-який інший кандидат?
— По-перше, ми зустрічалися з
більшістю прогресивних демократич-

них європейських кандидатів, ставили
їм свої запитання. Анатолій Гриценко,
на нашу думку, відповідає трьом основним критеріям. Перший критерій — це
патріотичність. Це людина, яку можна
побачити на вулицях без охорони,
людина, яка не має якихось маєтків,
офшорів в будь-яких інших країнах. Це
людина, яка займала державні пости і
його не можна звинуватити в тому, що
він щось вкрав або в іншій корупції. Це
порядність, про яку я вже сказав. І це
патріотичність, і професійність. Професійнійсть — мається на увазі, що
Анатолій Гриценко керував органами
державної влади і досить успішно.
Ще один критерій, який ми для себе,
скажімо так, фіксували, це те, що нам
обов’язково потрібна перемога. Так, я
можу сказати, що в Україні є достатня
кількість адекватних проєвропейських
некорумпованих політиків. Але в 2019
році нам потрібна перемога, нам не потрібні просто якісь ігри в те, що просто
якась частина людей пройде в парламент чи якийсь кандидат там і набере
декілька відсотків. Тому ми для себе
прийняли таке рішення, ми закликаємо
всі інші політичні суб’єкти, політичні
партії не зволікати з цим. 11 місяців,
можливо, для громадян — якийсь великий термін, але для політичних процесів це досить, скажімо так, вузький
часовий коридор. То ми закликаємо
всіх визначатись зі своїм рішенням так
чи інакше політичним. І робити ті дії,
які дозволять нам, європейським демократичним силам, висунути на виборах
єдиного кандидата і на парламентських
виборах піти єдиною політичною силою на вибори, перемагати.

У нас є шанс обрати
Українського
Президента
Віковій мудрості довірились бунтарі —
кар’єра Гриценка, то не російський проект
Влад ПОВХ

У Вінниці 10 травня
2018 року політична
сила "А льтернатива"
стала частиною "Грома дянської позиції".
Об'єдналися з доволі молодим політиком,
який має власні амбіції і вже продемонстрував,
що може бути і є дієвою опозицією до Порошенка. За фактом, Гриценко в позитиві. Він
долучив і значно покращив впевнені позиції в
спілкуванні з молодим поколінням. Це в свою
чергу значно посилить якість та виховання
кадрів та спадкоємність поколінь самої партії
на майбутнє.
Знаковим є і те, де відбулось вливання —
кращий готель Вінниці “Франція”. А це за
фактом свідчить, що є кошти та амбіції розвиватись.
Додаються лідери, що можуть організувати
себе та навколишній простір, повести за собою
своїх прихильників. Бігборди Козятина також
стверджують (і це відповідає дійсності), що такі
лідери, як Катеринчук (Європейська партія) та
Гриценко об’єднались.
Позитив тут один: якісні юридичні можливості виборчого штабу Гриценка суттєво або
глобально захищені і зможуть реагувати на
беззаконня на місцевому рівні, регіональному,
всеукраїнському та міжнародному. Адже це

одна із кращих сторін політичної сили Катеринчука. Неабиякій досвід цього політика, це і
досвід силового протистояння або по-простому
— досвід Майдану. На виборах це матиме
дуже важливий чинник.
Процес об’єднання продовжується і знакова
подія найближчим часом відбудеться у Львові
(лишилось чекати днів десять).
Є і мінуси, які ми можемо спрогнозувати. На
рівні держави у Гриценка скоплюються особистості, що амбітно хочуть очолити обласні
штаби і там серйозна конкуренція. По простому, там вертітимуться значні реальні гроші. А
де гроші, там завжди гризня і принципи “поцарюю і втечу” або “та пішли ви на **й”. Як
з цим боротись, в Україні ніхто не знає і не
вміє. Верхи силовиків налаштовані тільки брати
та ділити, створювати ситуації, а потім розрулювати і на цьому збагачувати свої статки.
Як Гриценко буде організовувати та боротись
зі зрадниками та карати їх — це один із найважливіших чинників, що забезпечить успіх на
виборах.
Хто-хто, а Путін на цьому просторі попрацює
найперше підкупом та провокаціями.

Єднаймося на основі розуміння
Демократичні сили мають бути разом
проблем країни
В'ячеслав ГОНЧАРУК

Анатолій Гриценко: “Дякуючи
“Альтернативі”,
ми тепер у же
одна команда. Ви
першими прийняли таке рішення і
воно тим більше
шанується. Для
журналістів я хочу сказати, що це
рішення було прийняте задовго до
того, як оприлюднили рейтинги, де
“Громадянська позиція” № 2, а прізвище Гриценко перше, друге, третє, як
завгодно, але з реальними шансами на
перемогу. Тобто це свідоме рішення і
воно шанується. Раніше я говорив про
те, що вже понад рік тривають переговори з різними політичними силами
про об’єднання. Нам важливо не з
розчепіреними пальцями піти, а висунути одного кандидата, який реально
переможе. І тоді з’являється шанс для
країни. Ці переговори продовжуються і
з “Самопоміччю”, і з “Народним контролем”, і з “Європейською партією”, з
“Рухом нових Сил”, з “Демократичним Альянсом”, з “Силою Людей”, з
“Хвилею Чумака”, з окремими особистостями, які справді проявили себе
принциповими, порядними, професійними патріотами. Ми впевнені, що цей
результат буде досягнутий.
Гарантую, що те, що залежить від
мене, буде докладено максимально
зусиль. І вже найближчим часом,
вже в цьому місяці ви побачите приєднання нових політичних сил до
нашої команди. Щоб було ясно, це
не команда Анатолія Гриценка. Це
команда, яка об’єднається на основі
спільного розуміння проблем країни,
спільної готовності і відповідальності
вирішувати ці проблеми в дуже складних умовах. Відверто скажу, навіть у
фізично небезпечних умовах. Тому,
коли йдеться про боротьбу із корупці-

єю чи щоб зламати хребет олігархату,
який зараз займається мародерством.
Змусити декого доплатить, а декого —
сісти — це навіть фізично небезпечно.
Ми це усвідомлюємо. Але пройдемо
гідно цей шлях. І я вважаю, що це дає
шанс, справді альтернативу ціннісну
для країни. При всій повазі, хто як
ставиться, але вибір між кандидатами
Тимошенко і Порошенко… Ну, Україна
набагато колоритніша, багатша ідеями,
підходами, щоб мати ще одну потужну
альтернативу. Ми таку альтернативу
запропонуємо. Це команда, яка формується не під одні вибори.
Якщо говорити в термінах виборів,
то це і президентські вибори, і парламентські 2019 року, і місцеві 2020 року.
Для того, щоб потім на всіх рівнях
показати синергію і ефективність. Ми
так само розуміємо, що перемога на
президентських виборах — воно найперше. При всій складності, при неспівставних ресурсах — це максимум 10%
наших зусиль. 90% — потім, зробити
те, що потрібно країні, з чим ми підемо
на вибори і спрацювати гідно. І тоді
ця команда — на 5, а то й на 10 років
при гідній роботі. Таке усвідомлення
є. Ми запрошуємо інші політичні сили,
громадські організації, окремих людей,
особистостей, які мають повагу і шану
в суспільстві, приєднуватись до нас”.
— Чи можливі помилки під час
виборів?
— Можливі. Для людей треба такий
механізм відкликання тих, хто зарвався, не працює, виходить за межі
закону. Серед перших законопроектів
буде законопроект, який чітко виписує
процедуру імпічменту президента, наголошую, президента.
Опрацював відео https://kazatin.
com/Podii/u-nas-e-shans-obratiukrayinskogo-prezidentavideo-10691146.html Влад Кірган

У Вінниці політичні сили “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, та “Альтернатива”
Єгора Фірсова офіційно заявили 10 травня
2018 року про своє об’єднання. Крім цих двох
партій, в об’єднавчому процесі взяли участь
“Європейська партія” Миколи Катеринчука та
парламентська партія “Народний контроль”
Дмитра Добродомова. А це означає, що почалось велике об’єднання демократичних сил,
де партії ліберального спрямування висувають
єдиного кандидата. Ним став найбільш рейтинговий кандидат на посаду президента 2019
року Анатолій Гриценко.
Найбільший рейтиг. Екс-міністр оборони
президенства Ющенка пан Гриценко посідає в
соціологічних опитуваннях (яке провів Київський
міжнародний інститут соціології) друге місце (!).
А в другому турі, за прогнозами, Анатолій Степанович переміг би всіх кандидатів в президенти.
Ще одне соцопитування провів інститут соціології
“Янус” та Центр соціальних маркетенгових досліджень (Соціс). На питання, якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом,
найбільше голосів українці віддали б екс-міністру
оборони Анатолію Гриценку.
Складається враження, що Гриценку люди довіряють,
тільки не вірять, що
йому дадуть перемогти. Адже існує таке
поняття: кого немає
в телевізорі на центральних каналах, той
на виборах не може
перемогти. Анатолій
Гриценко впевнений,
що перемогти можна
і без тих телеканалів,
куди його на ефіри не
пускають. Для цього
потрібно висунути одного кандидата і давати людям правдиві
обіцянки.

Треба бути готовими до протистояння
У рейтигового політика Гриценка немає часу
чекати та спостерігати, як грабують країну. Він
постійно їздить регіонами України, зустрічаючись з активом партії і переконує виборців,
що українці можуть жити краще і не всі політики одним миром мазані. Саме така зустріч
з об’єднаним активом партії “Громадянська
позиція” і відбулась у Вінниці.
Лідер “Європейської партії” Микола
Катеринчук зазначив, що політик Гриценко
не може не перемогти тому, що в нього є
совість, правда, і честь. Не секрет, що його
знову будуть топити і всі повинні бути готовими
протистояти тим викликам. Як аргумент, влада
використає його роботу на посту міністра
оборони. Скільки міністрів було після нього,
навіть два останніх з російськими паспортами,
а “армію розвалив Гриценко”. Не вірте! Коли б
таке було, його вже посадили б. Ще Микола
Катеринчук за чотири години свого виступу
зазначив, що фінанси на вибори будуть.
На питання одного з учасників конференції:
“Під яким гаслом “Громадянська позиція” піде
на вибори?”, екс-міністр оборони відповів:
“Гасла будуть потім. На них у нас немає часу”.

4

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018

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

виграла суд як незаконно
звільнена, а не за
знущання над дітьми!
В'ячеслав Гончарук

Ситуація, яка склалася в дитячому садочку № 6, вийшла за
межі здорового глузду і за межі
нашого міста. З’явилися публікації
у всеукраїнській пресі та показ по
телебаченню, що в Козятині знущаються над дітьми. Таке однобоке
висвітлення по телеканалу 1+1
сталося через неправдиву позицію керівника дитячого садочка
Людмили Гаврилюк. У статті приїжджих журналістів було сказано,
що вихователька знущалася над
дітьми. Тільки, щоб звільнити її за
знущання над дітьми, не зібрали
доказів, тому що знущалася тоді,
коли була з дітьми на самоті.
Виникає логічне запитання, а де
були педагоги, медсестра, няня чи
кухар? Хтось може повірити, що
в наш час при бажанні не можна
знайти докази неприпустимої поведінки дошкільного педагога? Тому
вирішили, як повідомляє заїжджа
преса, звільнити через прогул.
Читаєш чи дивишся таке і
диву даєшся.
Не зібрали докази, тому що
їх немає. А щодо прогулу, так в
садочку № 6, мабуть, таки є телепати. Як можна було знати наперед,
що вихователька прогуляє? Значить
ситуацію доводили до того, щоб
змусити її, щоб та ніби прогуляла.
Така спроба дійсно була зроблена
,тільки зафіксували прогул не зовсім вдало і суд другої інстанції
поновив виховательку на роботі,
що в плани завідувачки садочка

не входило. І замість того, щоб виконати судове рішення, директриса
розробляє новий план: підключає
до її особистого конфлікту з вихователькою батьків дошкільнят.
Батьків зрозуміти можна, щоправда ,не всіх тих які свідчать, що
вихователька мастила дітям язики,
зрозуміти важко. Для ясності, хто
вважає, що таке можливе, хай спочатку намастять йодом язик собі.
Адже не всі знають, що Зоя Піркл
професійний вихователь і знає, як
правильно поводитись з дітьми.
На її зміні діти не ламали рук, що
іноді трапляється в садочках. Зоя
Олексіївна була не зручною для
керівництва садочка. Вона, з її слів,
не хотіла брати участь в постійних
застіллях під час сну дітей. І такі
факти мають право на життя, тому
що їх ніхто з керівництва садочка
не заперечив. Вона була неугодна в
колективі. Не хотіла займатися тим,
що дозволяли собі робити її колеги
по роботі.
Тільки тепер, це вже не має великого значення. З однієї сторони
потрібно виконати рішення суду —
поновити виховательку на роботі
і виплатити компенсацію за вимушеній прогули. По-друге, потрібно
врахувати думку батьків, які стали
заручниками ситуації.
Що намагаються зробити в
дошкільному закладі? Подати виховательку, як якогось дитячого
монстра. І це не тільки позиція
керівництва садочка, а й відділу
освіти і міського голови. Тому що,
як пояснити той факт, що очільник

міста на особистому прийомі виховательки дав відповідь куценьку.
Він сказав: “А що я можу зробити?
Я на те не впливаю”.
От як знервовані батьки прийшли
в міський відділ освіти, градоначальник відразу “випадково” побіг
впливати на ситуацію. І полягала
вона в тому, щоб заручитися підтримкою батьків і подати, як виважене рішення, захистити дітей від
виховательки- розбишаки.Та не від
виховательки дітей потрібно захищати, а від керівників, які брудними
методами, маючи підтримку зверху,
доводять ситуацію до абсурду. А
потім намагаються виглядати, як
спасителі нації.
Ситуація, яка створилася в
садочку № 6, штучно загнана
в глухий кут. Як з неї вийти в
правовому полі, мабуть, не знає
ніхто. Для нас, як для газети, яка
відстоює позицію правди, також
складний процес. Тепер потрібно
захищати, як виховательку дитячого
садочка, так і позицію батьків, яким
нав’язали штучного ворога їхніх дітей. Адже багато батьків нічого не
мають до виховательки, як до фахівця. Вони просто не хочуть нічого
міняти, коли їх влаштовує вихователь, який є тепер. Таким батькам
буде складно знайти спільну мову з
новим спеціалістом, на якого повісили ярлик непридатності.
Корінь зла був закладений в минулому році, коли розправлялися з
вихователькою за власну позицію.

Студентів майстер обзиває дебілами
Вероніка ЛЮБІЧ

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися мешканці
міста. Вони повідомили, що на
вулиці Катукова студенти залізничного училища прибирали
прилеглу територію і їх майстер
керував підопічними за допомогою не літературних виразів.
Це неабияк обурило випадкових
людей. Таке спілкування майстра
з учнями недопустиме!
Побувавши в училищі, поспілкувалися зі студентами. Як тільки зайшла мова про набір слів
майстра, якими він спілкується
зі своїми учнями, одна зі співрозмовниць сказала: “Це тільки
Українець!”
Майстра виробничого навчання

з таким прізвищем зустріли в
одному із кімнатних приміщень
залізничного училища. Він заперечив такий факт. Можна було
б з натяжкою погодитись з Володимиром Миколайовичем, якби
він раптово не зник безслідно в
лабіринтах залізничного училища.
Старший майстер залізничного
училища Валерій Хомюк розповів
журналістам свою думку. Виявляється, що до майстра, яким є

Володимир Українець, він віддав
би свого сина в науку. Раді повірити, що такі слова відповідають
дійсності.
Трудове навчання — це гарний предмет, але не завжди він
має проходити там, де мають
працювати комунальники перед
приїздом губернатора. Будь-який
учень повинен учити уроки чи відпочивати і ні в якому разі під час
занять не має мести дороги під
“акомпанемент” наставника, який
обзиває їх дебілами. Відчувається
повна відсутність керівної жилки
у керівника з 30-річним стажем.
Студенти це не бидло, це молоде
покоління, яке має нас замінити.
Таким горе-педагогам хочеться
порадити, свої емоції залишайте
вдома.

Кримінальна хроніка
8 травня
У селі Жежелів сталася ДТП.
На автодорозі «Могилів–Подільський – Житомир» між смт. Бродецьке та с. Жежелів водій автомобіля ВАЗ житель смт. Глухівці,
не вибравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на вантажівку
МАН під керуванням жителя м.
Вінниці, який зупинився для надання переваги в русі зустрічному
транспорту. Внаслідок ДТП водій
ВАЗ та його пасажирка отримали
тілесні ушкодження та були госпіталізовані в Козятинську лікарню.
Надійшло повідомлення від
мешканки с. Йосипівка про те, що
у неї виникла сварка з сусідом.

5

життя козятинщини

9 травня
У с. Сестринівка чоловік гучно
посварився з жінкою.
Надійшла скарга від мешканки
с. Махаринці про те, що під час
суперечки місцевий житель наніс
тілесну шкоду її сину. За даним
фактом проводиться досудове
розслідування.
10 травня
Мешканка м. Козятин поскаржилась на те, що в неї виникла
сварка з сусідом стосовно пошкодження майна.
Жителька с. Михайлин повідомила, що її співмешканець вчиняє

насильство в сім'ї відносно неї.
При патрулюванні в с. Жежелів
в жителя смт. Глухівці було виявлено та вилучено шприц, який був
заповнений прозорою рідиною
невідомого походження. Проводиться досудове розслідування.
Вилучену речовину направлено
на дослідження.
11 травня
У жителя м. Козятин виникла
сварка з братом.
Від мешканки с. Лозівка прийшла скарга про те, що її п’яний
син вчиняє насильство відносно
неї.
Від жительки с. Махнівка на-

Виконавчий
лист з
підробкою?
Софія ШЕВЧУК

Під кабінетом начальника відділу
освіти, коли там були присутні батьки, в п’ятницю, 4-го травня, міський голова Олександр Пузир
звертається до виховательки і
каже: “Зайдіть но!” Яке хамство
з боку посадової особи та ще й
до жінки. Так він розмовляє в присутності журналіста. Можна уявити,
яка іде розмова, коли вихователька
одна. І міський голова дивується і
запитує: “Ви що, і на роботу будете
ходити з журналістами?” Те, що
творять козятинські чиновники від
БЮТу, позицію виховательки оправдує і цілком логічно знову йти в
суд. У присутності батьків мерівська
більшість зробила клоунаду. Виглядають ніби борці за справедливість.
Тільки батькам не присутності журналіста треба остерігатися, а цих
чиновників.
На офіційному сайті міської
ради 5 травня публікують звернення колективу і батьків за 2 травня,
коли вони влаштували страйк і
закрили садочок. Тільки поняття
підмінили:
вихователька виграла суд як незаконно звільнена, а не за знущання над дітьми!
У Верховний суд слід звертатися з позовом про скасування
компенсації за вимушений прогул
і незаконне звільнення. А якщо до
виховательки є претензії по вихованню дітей, то слід подавати заяви
в поліцію з підтвердженнями своїх
наклепів.

У рішенні апеляційного суду
“Про поновлення на роботі,
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу Зої Піркл” відповідачем
прописано завдитсадка Гаврилюк
Л. М. Але далі прописано: з дошкільного навчального закладу
№6 Козятинської міської ради
стягнути три проплати, а саме:
51 439,69 гривні (проплата номер
один), 1920 за подання в суд
судового збору (проплата два) і
2880,00 судового збору з оплати
апеляційної скарги на рішення
суду першої інстанції (проплата
три).
Справа за номером 133 - 1453 17. Та ж постанова під тим же номером від імені того ж Козятинського суду видана була повторно
на руки вигравшій стороні, тільки
вже без проплати № два.
Як так сталось і для чого?
Відомо, що друга та третя проплата стягується в першу чергу та
обов’язкова. Тобто дві постанови,
як в кіно, та ще й з “кідаловом”
інтересу держави.

***
У таких важких умовах, як ми живемо, це не війна, страшенна корупція. Діти-спортсмени — герої. Немає у них умов, достатньо коштів,
а вони вірять, тренуються, перемагають. Я сам став свідком такого
прецеденту в училищі: пан директор вимикає світло, щоб ввечері діти
не могли займатись спортом. Бо вони займались безкоштовно, а йому
з того що? Училище — це ж його корова і він її доїть.
***
У газеті я читала, навіть відео бачила: кабінет директора училища
виглядає як вилизані яйця у кота (вибачте). Я маю кота і неодноразово спостерігала, що він таки системно лиже собі. А те, що написав
журналіст, я перевірила, тому свідчу, що в кабінеті Стецюка вже немає
місця, щоб мухам покакати. Цілий світ його хвалить дипломами, які на
тонни важить. Його стратегія і тактика…
Але вчителя судять по досягненнях його учнів. Ну хоча б, як в ліцеї,
інтернаті діти з вчителями демонструють неосяжний обсяг освоєних
знань, де обов’язково кількість переходить в якість.
В училищі все навпаки: світлий ясний лише Стецюк і блищить він,
як ті, що у кота.

13 травня
У смт. Глухівці під час суперечки місцевий житель спричинив
тілесні ушкодження сину однієї

Влад ПОВХ

Ще, як мінімум, незавершених робіт при активному ремонті не менше
на місяць часу, а на прилеглій території ходити технічно небезпечно.
Таке містечко, як Козятин, має
дві реальні візитівки для України
та всього світу. Перше — це залізничний вокзал, а друге — спортивні
юнацькі та дорослі досягнення. Це
настільний теніс, художня гімнастика, єдиноборства, баскетбол, волейбол, футбол, паркур тощо.
Є види спорту, які не потребують
спортивних споруд і там є досягнення. Дивує досягнення тих тренерів
та вихованців, які без залу розвивати не можливо. А тренери та
діти мають результат європейського
рівня. Як це вдалось? Їм не допомагала адміністрація міста, все
трималось на фінансах та ентузіазмі
батьків, тренерів, дітей.
Тепер відкрилась в місті після
тривалого ремонту перша спеціальна
школа для дітей. Чи можна це вважати успіхом? Покращенням — так,
але успіхом назвати це складно.
Приміщення для міста мале. Спортивний зал навіть для баскетболістів
мініатюрний. Займатись декільком

Влад ПОВХ

Директор зайти безкоштовно
в спортзал забороняє?

12 травня
Жительці с. Поличинці колишній співмешканець погрожував
фізичною розправою.

дитячу Спортшколу
домучили і відкрили
групам за віком
неможливо. Ремонт проведено недолуго по
причині відсутності належного
фінансування.
Дуже совково.
Хоча діти, тренери раді. Була
конце ртна парадна частинуа
вис т упу дітей,
присвячені г убернатору та
меру, бо розвернули їх тільки до
президії, а не
до глядачів. Чиновникам рукоплескали, хоча
мали б набити
пику. За незавершений ремонт, популізм, непрофесіоналізм, неповагу
до батьків.
Якщо лідер громади думає не про
власне збагачення, а про громаду,
то бюджет Козятина більше 300
мільйонів гривень і не має жодної
юнацько-спортивної школи? Три
роки непрофесійного недолугого
ремонту. Відсутність умов для тре-

нерів та дітей навіть при так званому
ремонті. Мізерні ставки.
Калинівка з бюджетом в сто мільйонів гривень. Три повноцінні юнацько спортивні школи з євроумовами
для тренерів та дітей. Будується три
світового рівня спортивних майданчики для заняття спортом на вулиці.
Штучному покриттю яких позаздрити можуть в Америці...

Наші інтерв’ю

Залізничне надіється вже
тільки на губернатора
Мешканка селища Залізничне скористалась нагодою
зустрічі з губернатором Вінниччини паном Коровієм,
коли він перебував на концерті у дитячій спортивній
школі і вітав присутніх з відкриттям спортивного закладу після довготривалого ремонту.
— Ми підійшли, подали йому заяву і він обіцяв допомогти у вирішенні проблем Залізничного, які не вирішуються дуже довгий час.
— У чому суть проблем?
— Ми живемо в двоповерхових будинках, необладнаних і необлаштованих. Туалет знаходиться в
антисанітарному стані. Взагалі, один туалет на три
будинки! Води в нас в помешканнях немає. Проживає
дуже багато пенсіонерів, які носять воду відром. І ми
неодноразово зверталися за допомогою до влади, але
на нас ніхто не звертає уваги.
— А хто у вас депутат? Ви проживаєте на якому
виборчому окрузі?
— Фурманець у нас депутат.
— Це у вас проблема не одного дня, вона віками накопичилась?
— Так, віками. І саме основне те, що у нас водопровід знаходиться недалеко, дуже близько. І нам
обіцяють до виборів воду провести. Але потім ніхто не
звертає увагу на Залізничне. Правда, нещодавно у нас
з’явився новий “домуправ” і пообіцяв поремонтувати
туалет. Пообіцяв, але чи це буде зроблено, ми нічого
не знаємо.
— То ви надієтесь, що Коровій втрутиться?
— Ми дуже надіємось, ми його просили, він взяв
наші заяви і пообіцяв прислати свою комісію і своїх
людей подивитися, що там у нас робиться. Сказав: “Я
розберусь і вам допоможу”.
Будемо надіятись, що губернатор допоможе нещасним мешканцям Залізничного.
Опрацював відео https://www.youtube.com/
watch?v=N_96vjj24qw Влад КІРГАН

Про не зовсім забуті села району

Читач написав на сайт

дійшло повідомлення про те, що
її співмешканець вчинив відносно
неї насильство.
У Козятині на вул. Незалежності невідомий вкрав у жінки речі,
вирвавши їх з її рук. У вчиненні
даного злочину підозрюється
20-річний житель с. Сестринівка.

життя козятинщини
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жінки. Розпочато кримінальне
провадження.
Мешканка с. Йосипівка поскаржилась на те, що її п’яний
співмешканець вчиняє сварку.
14 травня
Від жителя с. Іванківці прийшла
скарга на те, що його племінник
в стані алкогольного сп'яніння
вчиняє сварку.
У м. Козятин на вокзалі зі стоянки вкрали велосипед.
Поскаржилась жителька с.
Йосипівка на чоловіка, який за
місцем спільного проживання
погрожував їй фізичною розправою.

Песиміст скаржиться на вітер.
Оптиміст сподівається на переміну погоди. Реаліст ставить вітрила
Є таке село Мшанець. Настільки тихе і самодостатнє, що
жодного звуку про його мешканців не чути. А тут прорвало.
Та ще й як! Хотілося, щоб це
була брехня, але, на жаль, це
така правда за ствердженням не
байдужих.
Жителі села Мшанець, яке
відноситься до Махнівської
сільської ради, обурені тим, як
сільський голова Павло Кузьмінський по-жлобськи поставився
до проведення травневих заходів
по відзначенню Дня 8 та 9 травня

в їх селі.
Пам’ятник загиблим воїнамодносельчанам не ремонтувався декілька років. Штукатурка
пластами відлетіла від тумби.
Сам пам’ятник хтось підпер хрестом, який колись односельчани
встановили в пам’ять про жертви
голодомору. Назвати це жлобством — якось ще високо, бо
слово має багато синонімів! Тут
літературного слова підібрати
неможливо!
Валяється вінок від колективу
“Мрія”! Ті, хто покладав, невже
не могли підказати керівнику,
що це ганебне ставлення до загиблих односельчан та до нашого
минулого? Хто не хоче пам’ятати

свого минулого та знати історичну правду, той не збудує
майбутнього! Що у Кузьмінського на очах, що не бачить такої
безгосподарності? Але такі
вузьколобі керівники не мають
часу для вирішення проблем
громади. На пам’ятниках нічого
не відмиють, на дорогах і водогонах — так!
Пам’ятаєте, як акт виконаних
робіт підписали, гроші — по
кишенях, а через тиждень водонапірна вежа впала? Здали у
металолом! Їм більше до вподоби проводити засідання в кафе
“Жасмин”. Краще на дурняк
напитись, ніж щось зробити!
Залишки природного інтелекту

Яму, в яку
в’їхала автівка,
швидко
заасфальтували
Дмитро Артемчук

витрачають на імітацію та безрезультатність.
І знову риторичне запитання:
“Якщо до махнівської громади
приєднається ще 7-9 сіл, як жлоби мають керувати? Особисте та
сімейне благополуччя забезпечать. А проблеми громад?”

Якщо не заплатив то в лідери не сунься
В’ячеслав Гончарук

У чемпіонаті Вінницької області
у вищій лізі залишилось зіграти
останній тур. А чемпіон вже
відомий. Ним стала команда з
Бершадського району “Світанок- Агросвіт” Шляхова. Переможцями турніру ці спортсмени
стали саме в Козятині в поєдинку
з “Монолітом”. У ворота наших
земляків вони за допомогою бригади арбітрів закотили два м’ячі.
Те, що відбувалося в цей день на
стадіоні “Локомотив”, випадковістю назвати важко.
З самого початку зустрічі 10
хвилин була рівна боротьба між
командами в центрі поля. Та коли
стала вимальовуватися не значна
перевага козятинських спортсменів, рефері став карати ключових
гравців “Моноліта” жовтими
картками. Отримавши “гірчичник”,
футболіст вже не такий активний
в контактній боротьбі
Футбол — це контактний вид
спорту, прописаний правилами.
Тільки в нашому футболі ті пра-

вила трактуються по-різному. На
полі є розмітка “воротарський
майданчик”. Чому суддя з першим
голом у ворота козятинців не зафіксував напад на голкіпера, а
показав на центр поля — загадка.
Тільки для багатьох та відгадка
була відома. Рефері робив результат. І на табло 0:1.
Після такої несправедливості, козятинці затисли гостей на
їх половині поля. Двічі могли
зрівняти рахунок. Удача була на
боці приїжджих футболістів. М’яч
двічі попадав в поперечину їхніх
воріт. Здавалося, що гол у відповідь назріває. Та під кінець першого тайму гостям вдалося закотити
у ворота другий м’яч. З таким
рахунком завершилась перша половина зустрічі.
У перерві матчу знову відбувся
конкурс. Цього разу спонсором
призу виступив магазин “Богемія”. У розіграш виставили
термос за півтисячі гривень. Зібралося 25 спортсменів. Вони
мали поцілити з точки в поперечину. Переможців було двоє Євген

Свірський та Сергій Бондарчук.
Приз, який вручав депутат міської
ради Геннадій Панчук за домовленістю між двома переможцями
дістався Сергію Бондарчуку.
На другий тайм козятинські
футболісти вийшли на поле зовсім
з іншим настроєм, ніж на початку
гри. Відчувши, що за такого суддівства гостей не перемогти, все
одно надіялись на гол престижу.
Тільки судді були іншої думки.
Чистий вихід на ворота агрономів
зупиняє свисток арбітра, фіксуючи
положення поза грою у козятинця.
За гру рукою футболіста гостей
свисток рефері мовчить. А падіння
футболіста команди “Світанок-Агросвіт”, як симуляція, трактується
арбітром, як порушення правил
монолітовцем. Якщо арбітр і угледів якесь порушення правил, то
воно явно не тягло на другу жовту
і вилучення гравця з поля. Такими
діями бригада суддів зганьбилася
перед любителями футболу.
Команда з Бершадщини перед
грою 13 туру мала в своєму активі
29 очок. Її теоретично могли потіс-

нити з першого місця футболісти
“Факела” з Липовця, які відставали від лідера на п’ять очок.
Запас міцності клубу з Шляхової
був солідний. Для чого суддівська
бригада з Вінниці влаштувала на
стадіоні “Локомотив” ознаки не
справедливого футболу?
Хто знайомий з футболом, той
може сказати: “А у нас футбол
такий договірний і проплачений!”
Так витворяйте антифутбол на
полях господарів! Це буде подобатися місцевим фанам, а в гостях
такі речі робити не прийнято. До
футболістів команди “Світанок
Агросвт” я нічого не маю. Вони
грали так, як дозволяла їм грати
бригада арбітрів. А щодо футболістів “Моноліта”, то вони у
весняно-літній період демонструють чемпіонську гру. Адже наших
земляків перед 13 туром відділяли
всього два очки від другого місця.
Тільки в нас такий футбол: не
співпрацюєш з суддями, то й не
бути вам в трійці призерів. І бригада арбітрів це наглядно довела
12 травня.

3 травня, близько 20-ї години
на вулиці Матросова сталася
дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль з повним комплектом
пасажирів ліг на бік. Крім залізного коня, серйозно ніхто не
постраждав. На аварію прибули
співробітники дорожньо-патрульної служби. З їхньою допомогою
перевернуту автівку поставили на
понівечені колеса і супроводили
до гаража господаря транспортного засобу. Спілкуючись з
очевидцями пригоди, були почуті різні думки з цього приводу.
Одні стверджують, що причиною
ДТП була глибока яма на дорозі.
Інші кажуть, що чотириколісна
біла красуня образилась, що в
повітрі гуляли пари спиртного.
Як було, знають учасники події
та стражі порядку, що чергують
на дорозі. Останні дотримуються
другої версії. Обидві версії мають право на життя. Адже днем
пізніше до місця події прибула
дорожня техніка, яка раптово
розпочала ямковий ремонт на
цій ділянці дороги.
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Принцип Ле Шательє в дії!

Микола СЕНЧЕНКО

(№ 1 (204) 1117 січня 2 0 07
року Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал-Плюс) передрук на
прохання наших читачівУ
У 1960 роки, займаючись
біонікою, я моделював зорову
систему людини. Це був дуже
«модний» на той час напрям
науки не тільки в Харківському
інституті радіоелектроніки, де я
заочно навчався в аспірантурі, а
й взагалі в Україні.
Відділом «біологічної кібернетики» у Київському Інституті
кібернетики АН УРСР керував
відомий вчений, академік М.
Амосов, книгою якого «Мысли
и сердце» наукова молодь того
часу просто-таки зачитувалася.
Коли я робив доповідь у цьому
відділі, Амосов звер
н ув мою
увагу на те, що мої моделі зорової системи людини описують
зір, як відокремлену від людини
систему. Це було дуже серйозне
застереження, бо я розумів, що
мої моделі не є ідеальними і всі
процеси в живих організмах, перебуваючи в постійному зв’язку,
обумовлюють їхнє функціонування. Застереження М .Амосова
змусило мене полишити біоніку й
зайнятися моделюванням динамічних систем. На неодноразові
запитання, чому я кинув біоніку, я
так і не відкрив Миколі Михайловичу справжньої причини відходу
від біологічних систем. Цього я
так і наважився сказати вченому
навіть після операції на серці,
яку йому зробили незадовго до
смерті. Сьогодні мені шкода, що
я не відкрив цьому талановитому
хірургу справжньої причини мого
«дезертирства» з біоніки, хоч він
неодноразово й запитував мене
про це.
Проте заняття біонікою не
минули марно (ще одне підтвердження взаємозв’язку процесів
у реальному житті) й окремі моделі та технології дослідження я
переніс на соціальні системи. І
вже 1966 року я мимоволі почав
аналізувати події, що відбувалися в житті і мали вплив на мою
кар’єру. Так, мене вразили застереження М. Амосова. Великий

був хірург і вчений.
Першим враженням моїх спостережень було те, що, почавши
звертати увагу на людей навколо
і, передусім на безпосереднє
керівництво, я помітив таку закономірність. Кожна людина,
яка чинила мені зло, згодом
зазнавала помсти. І що більше
я страждав від несправедливого
ставлення до себе, то більшого
горя зазнавала людина, яка завдала прикростей мені.
Не розповідатиму про окремі
епізоди, а розповім про останній, який мене сильно вразив і
який стався з президентом НАН
України Б. Патоном влітку 1992
року. Приблизно десь за місяць
до цього Б. Патон ініціював моє
звільнення з посади директора
Наукової бібліотеки імені В. Вернадського. Слід додати, що саме
він 1985 року запросив мене на
посаду директора. Тоді бібліотека була в критичному стані,
будівництво нового приміщення
на Московській площі тривало
майже 12 років і не було видно
тому кінця. Кілька томів анонімок
на керівництво бібліотеки, відсутність комп’ютеризації змусила
Президію Академії Наук кардинально змінити ситуацію. Тоді
й запросили мене, як фахівця в
галузі обчислювальної техніки
й керівника, який мав досвід
будівництва, створити і керувати
найкращим обчислювальним
центром з усіх вищих навчальних
закладів Радянського Союзу.
За неповних 3,5 року було закінчено будівництво, перевезено
7 млн томів літератури в нове
приміщення, відкрито нову бібліотеку — на той час найбільшу
за площею в Європі, оснащену
комп’ютерною технікою. Усе
це вимагало від мене великих
зусиль, а успіхи викликали заздрість у багатьох директорів
академічних інститутів. Тоді я був
наймолодшим директором науково-дослідного інституту (такий
статус отримала бібліотека 1988
року) і, мабуть, занадто енер
гійним. Через деякий час серед
співробітників Президії Академії
Наук почали поширюватися чутки
про продаж літератури з фондів
бібліотеки, а через деякий час Б.
Патон відверто сказав, щоб я написав заяву про звільнення. Після

Обуренню нема меж
Дмитро Артемчук

У
соцмережах
з’явився ролик клоунів
шоу-бізнесу “95 Квартал”.
Вони в своїй телепередачі перекрутили
назву нашого міста.
Жартувати з кимось чи
осміювати когось можна
тільки тоді, коли хтось
дав такий привід. Козятинці нічим не завинили
перед горе-артистами,
щоб так паплюжити назву нашого міста. І це
один з цієї не вихованої ватаги
хоче претендувати на пост голови держави? Гнати Зелінського
не тільки з політики, а й з шоубізнесу! Усі його започаткування
побудовані на неправдивій основі.
Так звані жарти побудовані тільки
на інтимі. Немає натяків на секс,
немає в них і жартів. Їхнє шоу
“Розсміши коміка” настільки не-
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ПРОДОВЖЕННЯ в наступному номері

розмови наодинці в його кабінеті
на вул. Володимирській (цю розмову він потім часто згадував) я
пішов з посади директора і зайнявся приватним бізнесом. Але
дуже переживав своє звільнення,
звинувачуючи в несправедливому
до себе ставленні саме Б. Патона
(адже я поклявся йому, що всі
звинувачення безпідставні, і то
була страшна клятва). Це був
червень 1992 року, а через деякий час я дізнаюся, що Б. Патон,
катаючись на водних лижах, потрапив ногою під затоплене дерево і сильно постраждав. Саме
тоді я почав думати про нову роботу, перестав звинувачувати Б.
Патона й уважно відслідковував
його одужання. Це сильної волі
людина. Він щодня з металевим
шарніром у стегновій кістці проходив кілька кілометрів, аби розробити її, чим викликав неабияку
повагу лікарів.
Скажете, випадковий збіг
обставин… Ні! Це закономірна дія принципу Ле Шательє
на практиці.
Гендлярсько-лихварська еліта,
що захопила владу в Україні,
знищила економіку країни, захопила її багатства, призвела до
масового зубожіння населення,
знищує інтелектуальний потенціал країни, зрадила український
народ, сприяє новому геноциду
українців. Відкрито йдеться про
ще більше скорочення населення
в найближчі десятиліття. Дуже
багато людей запитують себе: а
що ж далі? Що нас чекає? Принципова відповідь на ці запитання,
хоч як це здасться дивним для
багатьох, утримується в традиційних релігіях, що випередили
в окремих відносинах науковий
аналіз суспільних процесів.
Дія принципу Ле Шательє
Саме в традиційних релігіях
було поставлено проблему покарання. Відповідно до релігійних
поглядів грішників, що зробили
злодіяння, неминуче чекає кара.
По суті, релігії — це вираження
багатовікових спостережень за
взаєминами людей, їхньою поведінкою, цілеспрямованістю.
Багато релігійних положень є
практичними висновками з досвіду. За сотні років у цій сфері
відбулося не так уже й багато

Особливості реалізації покарання. Події відплати розігруються начебто в іншій площи-

ні через другорядні процеси, що,
здавалося б, не мають жодного
стосунку до початкового зла. Це
стосується і суспільств, і окремих
осіб. Звернемося до прикладів.
За останні два століття світ змінювався на очах. Докорінно змінилися умови життя. Електроніка,
радіо, телебачення, комп’ютери,
комунікаційні системи давали
привід думати, що можливості
людини безмежні. Однак поступово почали проявлятися побічні
процеси цивілізації. Дедалі більше руйнувалося довкілля, виникали екологічні проблеми. Спочатку
їх, здавалося б, можна було не
враховувати, але вони набирали
дедалі більшого значення, а в
наш час починають загрожувати
самому існуванню людства.
Серед усіх народів за останні
чотири сотні років відзначилися
європейці. Вони створили колоніальні імперії й підкорили собі
увесь інший світ. Але з часом
відбувалися побічні процеси,
за рахунок яких у європейської
раси різко знизилася народжуваність. Зараз територія, яку
займають європейці, стискується,
мов шагренева шкіра. У самій
Європі дедалі більший відсоток
населення становлять вихідці з
колишніх колоній і напівколоній,
які прибули в європейські країни
в пошуках праці і виконують тут
некваліфіковану, брудну роботу.
У США представники білої
раси вже в найближчій перспективі втратять більшість.
Американський політик і радник
президентів Ніксона і Рейгана
Патрік Бьюкенен, який неодноразово балотувався в президенти
США від Республіканської партії,
у своїй новій книзі «Смерть Заходу» дав прогнози на майбутнє.
Очікується, що до 2050 р. лише
10% населення Землі матимуть
«європейське» походження. Населення країн третього світу
зросте на 4 млрд, тоді як Європа
втратить стільки людей, скільки
нині мешкає в Німеччині, Польщі
і скандинавських країнах. Іслам
підкорить собі Францію, Іспанію,
Центральну Європу й Бал
кани.
Мексиканці й латиноамериканці
остаточно захоплять (як мінімум
демографічно) пів
денний захід
США. Іноді про це говорять як
про історичну відплату.

Велич української нації саме в таких, як Іван з Махаринець
блог
Влад ПОВХ

правдоподібне, що не відомо, від
чого там люди сміються. Складається враження, що Зелінський
з Кошовим грають самі з собою.
Після їхнього хамства по відношенню до нашого міста, багато
хто перестане вважати цей колектив артистами. Вони шабашники,
які заробляють на нашій з вами
людяності?

якісних змін, основи взаємин
збереглися. Залишаючи осторонь
питання існування вищих сил, зазначимо таке. Люди завжди спостерігали дію сил покарання. Але
вони часто приходили із зовсім
несподіваного боку, і здавалося,
що кара не мала прямого стосунку до вчиненого. Разом з тим,
її дія спостерігалася не завжди.
Багато хто запитував себе: чому
Бог дає волю злу на Землі?
Коли в результаті тих або тих
дій різко порушується сталий
уклад, виникають побічні процеси. Ці процеси описуються
принципом Ле Шательє. Він дає
можливість пояснити цілу низку
явищ, які дослідники вважали
безглуздими, пов’язавши їх з релігією. Словом, можна говорити
про раціональний бік проблеми
покарання, що перестає бути чисто релігійним складником й стає
на наукову основу.
Принцип Ле Шательє з його
надзвичайно глибоким змістом
часто формулюють досить розпливчасто. Його можна сформулювати так: «Зовнішня сила деякої системи, викликає в системі
процеси, що намагаються послабити дію цієї сили». Цей принцип
деякі автори розглядають як постулат термодинаміки систем, що
перебувають у рівновазі.
Аналізуючи події, що відбуваються, люди (зокрема й
представники владних структур)
часто абстрагуються від побічних
процесів. Але в надскладних
системах (біологічних, соціальних, економічних) вони неминучі.
Згодом побічні процеси можуть
виходити на передній план і мати
вирішальне значення. Проблема
побічних явищ займає велике
місце в проблемі здоров’я.
Так, алкоголь піднімає настрій,
служить супутником людей у
компаніях, під час дружньої зустрічі. Але його побічні дії добре
відомі. Для визначення побічних
дій ліків проводиться великий
обсяг досліджень і випробувань.
Застосування багатьох ліків є суворо обмеженим, а іноді вимагає
певних заходів для зменшення
побічної дії.

Дуже часто
доводиться чути:
“Українці такі-сякі, і
купа зрадників, і немає прикладів, і особистостей нема для наслідування. Запевняємо, що це
не відповідає дійсності. Беремо
за основу одне із знайомств у
редакції газети “RIA-Козятин”.
Чоловіка кличуть в селі
Махаринці дід Вишенька-Іванович. Йому майже 80 років, а
він з села одним махом веломашиною, напівнезрячий, прибув
в редакцію. Мета — захистити
свої майнові права на землю від
“зловмисного сусіда”, що завдав
йому матеріальних збитків на
суму, яку він вивів за десять років — сім тисяч гривень з гаком.
Дочка каже: “Тату, я тобі дам
десять тисяч, тільки змирись,
заспокойся”. А він не продав-

ся, бо у нього є розуміння про
честь і гідність, що своє треба
оберігати та боронити до смерті.
Якщо думаєте, що він велетень, тучний, помиляєтесь. Його
зріст півтора метри з копійками,
а вага не більше 50 кг з чоботами. Коли спостерігаєш, як він
їде веломашиною, то бачиш, що
від пориву вітру та потоку транспорту його чуть не здуває на
узбіччя. Але він поважно зупиняється, проходить небезпечну
зону і крутить далі.
Його публічне звернення до
голови громади села Махаринці
та начальника поліції Козятинського району розміщене в
ютубі. У ньому йдеться:
— Звати мене Микола Іванович Мельничук. Я 1939 року
народження. Привело мене в
редакцію газети “RIA-Козятин”
те, що голова сільської ради
поставила кілки (огородила земельну ділянку - прим. ред.), а

сусід Б. їх викинув. Моя жінка
пішла до голови і сказала це.
Вона ж пояснила, що не має до
цього діла, щоб ішли в поліцію.
Пішли в поліцію, приїхав шофер,
взяв його в машину. Провіз туди
й назад по вулиці, побалакали, і
до цих пір (8 років це вже триває). Я заплатив податок 2 000
грн, а у нього немає приписки
(в с. Сокільці приписаний), живе
в Махаринцях у дідовій хаті, не
платить за те, що він тут живе.
Десь біля 3 гектарів в нього
землі. Має доходу не менше,
як до 40 тис. грн в рік з усього
цього. Він збитку мені зробив на
7 тис. гривень.
Але я їх не хочу. Якщо вже
так пішло, то нехай заплатить не
мені, а перерахує на армію. Бо
там люди гинуть, а він такий бик
в 35 років ходить наймитом, я
цього ненавиджу...
Чекаємо коментарів чиновників по суті звернення.

Пам’яті доброї людини
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Костянтина Богачука обожнюють
старожили і згадують по цей час
5 травня йому виповнилося б 88 років
Вероніка ЛЮБІЧ

Минуло більше 20 років, як трагічно
пішов з життя генеральний директор
Глуховецького гірничо-збагачувального
комбінату Костянтин Григорович Богачук. Того трагічного дня, 25 лютого
1995 року, йшов шалений дощ. Четверо найманих убивць виволокли його з
“бобіка”, кинули на подвір’я… У морг
згодом правоохоронці забирали тіло
кремезного чоловіка з відрізаною головою, яка трималася на 20 сантиметрах
шкіри… Усе село знає і пам’ятає цю
трагедію. Знають, і хто приклав рук до
злочину. На роковини загибелі у місцевій пресі з’явився вірш місцевого
автора Валентина Пасушенка:
В забій упала грудка каоліну,
Що йшла від екскаватора ковша.
Отак, мабуть, від близької людини
Здригнулася і зникнула душа.
Кінчався лютий в пам’ятну суботу.
Дощила, наче плакала зима.
А він лежав без клопоту й турботи.
Здавалося, забутий усіма.
Та вістка чорна вороном злетіла
І обійшла всі закутки села.
Хоча вкривалось памороззю тіло
Людини, що господарем була.
...Минає рік. Снує вже другу зиму
Для вічності невидимий павук.
Лише ми нині відчуваєм зримо,
Ким був для нас покійний Богачук.
Зима укрила цвинтар в саван білий,
Позамітала стежки заметіль.
А все ж його засипана могила
У серці викликає сум і біль.
По селищу пройшлася хуртовина,
Та в пам’яті людей не замела
Того, що їм зробила ця людина,
Яка для нас трудилась і жила.
До лісу скрізь розкинулись будинки,
Лікарня, дитсадок, кварталів брук.
І навіть “Каолінова” зупинка.
Це — часточка його душі і рук.
Початі й незавершені будови
Усупереч інфляції і зла…
Куди не глянеш — скрізь Богачукове…
І помисли, і думи, і діла!
Стирає все років нещадно пам’ять
І навіть з праху робить згодом
тлін…
Та х а й п р о н ь о г о б у д е д о б р а
пам’ять
І від живих за зроблене — уклін!
Глуховецькі старожили звернулися до
“RIA-Козятин” з проханням розмістити
на шпальтах газети архівні фотографії
і нагадати всім про цю Людину з великої літери. Адже, на превеликий жаль,

глуховецька влада його
ніколи ніяким чином не
згадує. А повинна була
б. “Стільки, скільки зробив цей директор для
глухівчан, ніхто не зробив і вже не зробить,
мабуть”, кажуть люди.
За 18 років праці на
комбінаті Костянтин Богачук побудував шість
багатоповерхівок, дитсадок, школу, облагородив
село. Він виділяв кошти
на навчання місцевих
дітей у вузах і профзакладах. На заводі
працювало до півтори
тисячі місцевих жителів.
Він був усім, як батько.
Ймовірною причин о ю й о г о в б и в с тв а
була чітка позиція:
не віддавати завод ділкам з
Москви, а залишити його, як є,
щоб селище жило за рахунок
доходів підприємства. Про постійні погрози протягом останніх
двох років його життя він розповідав у колі наближених людей.
За рік до трагедії трагічно пішла
з життя дружина Лариса. Вона
потрапила під колеса автомобіля
в Козятині. Чи було це спеціально
підлаштованим ДТП, залишається
загадкою.
За словами старожилів, на сьогодні каолін комбінат у Глухівцях
в “глибокій” оренді (55 років) у
німців. Штат працюючих знизився
в десятки разів. Місцевих немає в
адміністрації, як і немає їм місця
на комбінаті. А якщо хто і працює,
то без права голосу. Учать старанно німецьку мову, аби втриматися
на роботі. Адже в будь-який момент можуть звільнити. Керує підприємством не місцевий чолов’яга, який,
до речі, нещодавно обмивав з друзями
покупку яхти за 8 мільйонів…
На противагу цій ситуації все частіше
місцеві мешканці, хто знав Богачука,
згадують його добрим словом. Їх побажання місцевій владі, знайти бажання і
можливість увіковічнити пам’ять про цю
людину в назві вулиці чи у меморіальній
дошці, чи будь-яким іншим чином.
Адже все життя в Глухівцях Костянтина Богачука пройшло в незліченній праці на благо глухівчан, що і прославило
його ім’я. Пам’ять про себе він увіковічнив тим, як талановито і щиро працював
на благо людей.

Роздуми Спільнота Козятинських партизан

Цікаво і огидно. Беззаперечним є той факт,
що на щоглі поряд з заводом майорить
Німецький та наш Український прапор.
Підприємство як резидент Німеччини? А
за фактом, продукція — каолін у вагонах
гуркоче через різні підставні кантори в
Челябінськ, Читу, в Російську федерацію.
Зупинка співпраці з ними нанесе колосальній параліч таких сфер Росії, як високо-лігірованої сталі. Випуск стволів до
танків, далекобійних гармат. Випуск металу
для високотемпературних частин ракет.
Це спричинить колапс навіть космічних
технологій Росії.

Мова не про те, це не якась таємниця. А ось
те, що Глухівецькі скарби землі на сьогодні
використовуються на благо України, не
відповідає дійсності. Правильно сказати,
Глухівці нас українців вбивають, надавши
в користування скарби України Російській
імперії? А вибори першої в районі територіальної громади зі стовідсотковим голосуванням за Амонса свідчить лише про
одне: Росія з Президентом України (якого
він прикликав після обрання до себе привітати) готові і далі нас вбивати?
Влад ЛІСОВИЙ

Пам’яті журналіста

Не стало Едуарда Подільського
Галина Козаченко-Світловська,
член національної спілки
журналістів України

Він любив життя, людей, синь
небес, польові квіти, орган у
костелі. Коли вели мову про
життя, про кохання, його голос
ставав глибоким, а слова звучали ніжно. У все вкладав наповнений свій глибокий сенс.
Едуард Подільський — автор нарисів про легенду двох
епох, славного лікаря-окуліста, капітана медслужби, про
учасницю ВВв, Почесного

громадянина міста — про
Марину Володимирівну Цитовську. До речі, мабуть так і
не названа одна із вулиць нашого міста її ім’ям?
Едуард Подільський — писав
особливо про ветеранів, людей
праці, є також автором книги
про всевідомий у наш час —
Одеський Інститут очних хвороб
імені академіка Філатова. Він
брав участь у всьому — його
хвилювали злободенні актуальні
теми, писав передмови до духовних видань, про Президента
Благодійної організації “Відкри-

те серце” Петра Залізного, якому було присвоєно звання посла
Миру при Всесвітній Федерації
Миру. Це звання свідчить про
визнання миротворчих заслуг
Петра Залізного та доручення
місії служити людству заради
спільного добробуту.
Жодне звертання людей, читачів до Едуарда Подільського
не залишались без його уваги,
жодний людський біль, чи навпаки світла радість, чи новина,
не обходили його. Не обходив і
він стороною нікого. І мені він
теж обіцяв приділити якнайбіль-

ше уваги в моєму ювілейному
2018 році. По роботі ми знались
з 1987 року, а потім працювали
на теренах області. Жаль, що
все судилось по-іншому і не
стало Едуарда Подільського
— життєрадісної прекрасної
Людини, щирого відвертого
Друга, світлої, неординарної
Особистості, Заслуженого Журналіста України. Йдучи від нас,
наш побратим паперу залишив
так багато добра — із світлою
радістю пишемо про це. Але й
залишив також і велику втрату,
яку важко буде заповнити.
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Код нашого краю у вишиванці
Для українця вишиванка – не просто
одяг. Це щось дуже особливе: особисте,
рідне, святе. Вишивка – як символ, який
зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія: міфологія,
релігія, давнє мистецтво наших предків,
душа нашого народу. Та більше того, у
вишивці зашифровано наш генетичний
код.
В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область, інколи навіть село
володіли своїми унікальними техніками
вишивання. Дівчаток із наймолодшого
віку привчали до вишивання. У деяких
областях це ремесло любили навіть чоловіки.
Вишиванки здавна носили чоловіки,
жінки і діти. Кріпаки і пани, міщани і селяни. Одягали їх у свята та на щодень. За
вишиванкою можна було визначити статус
та походження власника. Найдавнішими
матеріалами, з яких українці виготовляли
для себе вишиванки, були тканини з овечої вовни, льону та конопель.
Наші бабусі досі пам’ятають багато
секретів давнього ремесла. Наприклад,
фарбували нитки для вишивання колись
лише природними барвниками. Брали те,
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що було під рукою: кору, коріння, листя і
квіти. Цікаво, що для закріплення кольору нитки запікали у житньому тісті – так
вони не втрачали забарвлення протягом
десятиліть. Дивовижно, та українським
майстриням відомо близько 250 видів
вишивальних швів, які базуються на 20
техніках.

Махнівський “Колос” Буковиною захопилися помає гарну перемогу! справжньому
В’ячеслав Гончарук

Після прикрої штучної поразки козятинців у чоловічому футболі серця любителів футболу порадували наші дівчата.
Спортсменки махнівського “Колоса”
13 травня в п’ятому турі чемпіонату
України в першій лізі здолали на власному стадіоні сильну команду “Полісся”
Житомир з рахунком 3:0.
Спочатку з одинадцятиметрової позначки відкрила рахунок Анна Москаленко.
Потім вона подвоїла рахунок зустрічі.
Третій м’яч у ворота своїх суперників
провела кращий снайпер команди Світлана Вітюк.
Наші землячки ділять перше-друге
місце з командою “Янтарочка” Новояворівськ. У обох команд по 10 очок. У
останньому турі змагань у групах вони

Вінницька область. Велике багатство
технік вишивання характерне для Вінницької області: низь, хрестик, вишивка штапівкою, настилання, верхошов (верхоплут),
зерновий вивід, вирізування; різноманітні
види чорних,білих і кольорових мережок.
Більшість автентичних сорочок Вінниччини
оброблені саме низинкою. Поряд з основними швами застосовуються і допоміжні — вишивка штапівкою, шов «уперед
голкою», контурні шви, якими обрамляють
і з’єднують окремі елементи композиції.
Темно-вишнева та червоно-чорна гами,
де домінував чорний. Ритмічне чергування двох кольорів у квадратах. Улюбленим
був колір стиглого жита у поєднанні із
чорним. Додавали також невеликі зелені
і жовті елементи.

будуть гостями Київського “Атекса”. А
“Янтарочка” прийматиме на своєму полі
футболісток “Полісся”. Останній тур і
визначить фінальну четвірку команд, які
в червні визначатимуть чемпіона першої
ліги та призерів першості.
Теоретично четвірка матиме такий вигляд: ”Восход стара Маячка” Херсонська
область, “Маріупольчанка” Маріуполь,
“Колос” Махнівка, Козятинський район,
та “Янтарочка” Новояворівськ. Як сенсацію можна допустити у фінальній четвірці
команду ВО ДЮСШ Вінниця. Це може
статися за умови, що козятинчанки чи
новоявірчанки програють аутсайдерам
групи, а вінничанки виграють свій матч з
різницею в два м’ячі. Та хочеться вірити,
що сенсації не відбудеться і дівчата з
Махнівки, не зважаючи на кадрові втрати, свою зустріч з киянками виграють.

Джерело: http://vsviti.com.ua

Коли українці в будній день
надягають вишиванку
Софія ШЕВЧУК

Д е нь в ишив а нки 17
травня. Таке свято започатковане для збереження
українських цінностей та їх
популяризація серед молоді
та всього населення держави. Вишиванка — символ,
який єднає українців незалежно від мови, якою вони
спілкуються, віросповідання
чи політичних поглядів. Про-

понуємо приєднатися до акції
усіх та надягнути у цей день
вишиванку.
Як стало відомо, у Козятині за участі представників
районної та міської влади
ближче до обіду о 12.00
пройде хода під назвою “Вишиванка – душа мого народу”. Маршрут: від школи
№2 по вул. Героїв Майдану,
по вул. Склярова до школи
№1, центральна площа міста.

Пам'ять

Вшанували загиблих воїнів
у Другій світовій війні
Валентина САС, завідувачка
клубу

У Сестринівці відбулися заходи, присвячені Дню пам'яті
та примирення і Дню Перемоги
над нацизмом у Другій світовій
війні. Учасниками стали працівники сільської ради, клубу, учні
школи та вчителі. Лунали пісні
«Червоні маки», «Прошу в неба»
у виконанні Олени Дубини, Юлії
Белінської та Ілони Мартинюк.

Учні прочитали вірші «Чому моя
бабуся плаче», «Материнська молитва», «Сини - соколята». Школярами був поставлений танець
«Синий платочек».
Отець Іван відправив панахиду
за загиблими воїнами-односельчанами. Голова сільської ради
Левчук учасникам АТО і дітям
війни вручив грошові винагороди.
У цей день було покладено вінки
до пам’ятників загиблим воїнам
у лісі.

Ангеліна Кардаш, учениця
8-А кл. шк. №5

Увечері 27 квітня біля
подвір’я школи №5 почали
збиратися учні 8-А класу на
чолі з класним керівником
Ольгою Кульчицькою. Заінтриговані обличчя радісно
зустрічали один одного. Ось
і під’їхав довгоочікуваний
автобус, який мав везти нас
у мальовничі куточки Західної України.
Спо чатку ми по був а ли
у Закарпатті, а точніше у
мі с т а х М у к а ч е в е, Уж г о р од , С ол отв ин о, Шияні,
Велятино. Відвідали Яблуницький перевал. Надовго
запам’ятається купання у
лікувальних термальних
водах.
Прикарпатська краса не
менш тішила нас своїми
кр а євид а ми. У Буков е лі
ми піднімались на вершину
гори підйомником. На закінчення подорожі була оглядова екскурсія по Яремче.
Триденне перебування на
Буковині залишило нам незабутні враження. Ми отримали велике задоволення
та масу позитивних емоцій.
Усім сподобалося і ми вирішили, що ще
неодмінно відвідаємо ці прекрасні місця
нашої славної України.

Хочемо подякувати за організацію
подорожі нашому класному керівнику
Ользі Михайлівні Кульчицькій.

Швидкий старт кар’єри веб-дизайнера у
Вінницькій ІТ-Академії
Тіло просить вітамінів
та хлорофілу
Іван Смоліч, ветеран праці,
лікар-гігієніст

Природа пробуджується після
зимової сплячки. Ми ослаблені
і все через гіповітаміноз. Часто
втомлюємось, хворіємо, неуважні, дратівливі. Насправді є причина — нестача вітамінів навесні
нашому організму.
Природа в квітні, травні оживає, гріє сонце. Після зимової
сплячки все пробуджується,
хоче рости, цвісти, але багатьом це не в радість, і все
через гіповітамноз. Ми стаємо
ос лабленими, дратівливими,
часто хворіємо, неуважними та
швидко втомлюємося.
Причина є звичайна — настача вітамінів в нашому тілі
навесні.
Річ у тім, що вітаміни беруть
активну у час ть в о бмінних
процесах в організмі, якщо їх
бракує, погіршується здоров’я,
настрій та знижуються захисні
сили, імунітет.
На жаль, вітамінами не можна
запастися про запас.
Приміром, водорозчинний вітамін C виводиться з організму
протягом кількох годин, а такі
як A, E, D жиророзчинні затримуються в організмі трохи довше десяти годин, але їх також
треба постійно поповнювати.
Однак, отримати їх в до-

статній кількості
навесні складно.
Д л я п р и к л а д у,
щоб отримати потрібну кількість вітаміну C з яблук,
потрібно з’їдати їх
більше 2 кг, а це,
погодьтесь, складно. Фрукти, овочі
через їх тривале
зберігання містять
у рази менше вітамінів. Зараз ми
споживаємо багато
висококалорійних
рафінованих консервованих продуктів, бідних
вітамінами та мікроелементами.
Якими ознаками наше тіло
сигналізує про гіповітаміноз та
як допомогти йому побороти
цей неприємний стан — радять
лікарі Віктор Циприян та Павло
Євдокименко.
Продукти, багаті вітамінами
навесні. Багаті на вітамін C
шипшина, калина, обліпиха, зелена цибуля, часник, петрушка,
картопля в кожушках, цитрусові,
кропива, черемша, редиска, щавель, ревінь, огірки.
Багаті на вітамін A — печінка, вершкове масло, овочі,
фрукти жовтого та червоного
кольору (морква, перець, цитрусові, гранат та інші).

Продукти, багаті на вітамін
D — яйця (особливо, перепелині), печінка тріски, жирна риба,
ікра, вершкове масло, риб’ячий
жир.
Продукти, багаті на вітаміни групи B — висівки (вівсяні,
пшеничні, житні), бджолиний
пилок, перга, забрус, молокопродукти (сир, сметана, кефір,
ряжанка, кисле молоко, сироватка).
Вітамінні салати: кропива,
зелена цибуля, часник, щавель,
петрушка, черемша + варені
яйця (особливо перепелині) +
сметана, олія льону.
І на закінчення побажання:
вживайте якісні вітамінні продукти. Будьте діяльні і здорові.

Якщо ваш сайт не справив приємного враження на людину за
одну двадцяту секунди, швидше
за все користувач “залишить цей
сайт” навіть не дізнавшись, що
ж на ньому цікавого було. Сумна статистика, чи не так? Люди
дуже швидко можуть поставити
оцінку всьому, грунтуючись лише
на емоційній реакції. Як же створити такий сайт, який не буде
залишати байдужим (і не лише
сайт, а візитку, банер, флаєр
тощо)? Про це знають викладачі
Вінницької ІТ-Академії. Вони
з радістю діляться досвідом у
курсі “ВЕБ-дизайнер. Проектувальник інтерфейсів (UI)”
Виходячи з останніх тенденцій
веб-дизайну, ми майже завжди
з упевненістю можемо сказати,
що саме нам не подобається:
зловживання так званими фотошопними ефектами минулого
покоління «drop shadow» і «bevel
emboss», заїжджені кліпарти, які
через свою «безкоштовність»
і загальнодоступність зустрічаються чомусь аж на кожному

бігборді на дорозі або банері
в інтернеті, перевантаженість
інформацією на сторінці. Наповнення сайту повинно бути
збалансованим, контент повинен
бути оригінальним і унікальним,
а візуальні ефекти помірні. Потрібно розуміти, що для того,
щоб робити це на хорошому
рівні, необхідно поєднувати цілий
ряд різних знань і навичок, які в
комплексі дозволяють фахівцеві
робити дійсно якісні веб-проекти.
Студентам потрібно донести
головну думку - що всі сайти
створюються для звичайного користувача. Викладачі ІТ-Академії
- це в першу чергу знавці своєї
справи, це викладачі-практики,
які дають практичні знання, а не
“суху” теорію. Адже сайт має
донести інформацію до користувача максимально зручним
для нього способом. А також
викликати бажання користувача
створити певну дію (купити товар, відправити e-mail, підписатись тощо)
За час навчання студенти

Ми запитали у козятинчан

Віталій Мельник (48),
кухар-продавець:

— Так склалось, що
працюю далеко від дому.
Мій позитив - це Козятин.

Максим (18), студент ВДПУ:

вивчають художнє мистецтво,
створення шрифтів, логотипів,
роботу з векторною та растровою графікою, програмне
забезпечення (Adobe Photoshop
CC, Illustrator CC, Coral Draw),
основи верстки сайту (HTML,
CSS), тенденції веб-дизайну,
UI - взаємодію з користувачем.
Тобто ви вивчаєте ВЕСЬ процес
виготовлення сайту: від купівлі
домену та налаштування самотужки хостингу, до написання
SЕО статей, просування його
в пошуковиках, налаштування
Google AdWords і до комунікації
з реальними відвідувачами. Крім
того, для наших студентів в курс
входить англійська мова для
веб-дизайнерів, адже це основна
мова спілкування в IT-сфері.
Уже за три місяці навчання
студенти ІТ-Академії приступають до написання своїх
перших проектів. За весь період навчання студенти пишуть
мінімум 3 проекти (серед яких
дизайн сайту-візитки, лендінг,
інтернет-магазину, соцмережі

та ін). На завершальному етапі - працюють над масштабним
проектом, а саме дипломною роботою. Усі свої роботи студенти
додають у власне портфоліо, при
цьому вивчають, як скласти резюме англійською мовою та розглядають проходження співбесід.
Вас навчать не лише працювати, а й отримувати задоволення
від своєї роботи, щоб ваші очі
горіли, щоб хотілося працювати
ще і ще, дізнаватися нове, розвиватися, самовдосконалюватися… ІТ-Академія дає вам стійкий
фундамент, це ваш вдалий старт

у сферу ІТ. У нас завжди можна
запитати у викладача, почути
відповіді на свої запитання, стати
впевненішими, отримати необхідну мотивацію та підтримку.
Якщо ви націлені на професійне зростання, гідну заробітну
плату та професіоналізм, то саме
для вас курс - ВЕБ-дизайнер.
Проектувальник інтерфейсів (UI)”
від Вінницької ІТ-Академії.
ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067-431-19-21
073-209-97-43

Що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Назар (18), студент педагогічного

Аліна (24), продавець,

Микола Сєчко (70),

Роман (20),

з синами близнятами
працюючий пенсіонер:
комп'ютерник:
— У молоді кожен крок по- університету:
— Я гордий тим, що я українець! Ра- Дмитром (5) Денисом (5):
— Нарешті дощ пі— З друзями відвинен бути позитивним. У мене
— У наших хлопців шов. Усе в ріст тепер почили на природі в
подія з позитивом — зустріч з дію перемозі українського боксера Василя Ломаченка на всесвітньому рингу. день народження.
піде.
минулі вихідні.
друзями, однокласниками.

вітання

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Реклама та ОГОЛОШЕННЯ

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

424180

423331
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424175

 Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 4 ÷àñà ðîáîòè áåç ï³äçàðÿäêè
íîâèé, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, ñàïà íà êîëåñ³, äî ìîòîáëîêà
ïëóæîê äëÿ íàð³çàííÿ, ï³äãîðòàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï.
068-216-34-20
 Îðá³òðåê ìàéæå íîâèé 120 êã. 097-963-42-58
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38,
096-467-88-94
 Ïàïóãè õâèëÿñò³, âàçîí «Ô³êóñ». 097-449-53-71, 063-319-56-31
 Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äëÿ
êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
 Ïëàíøåò Samsung Galaxy Tab 3, 7.0, 8 Gb. 073-003-80-10,
067-843-59-16
 Ïëèòêà äëÿ ãðóá, êàì³íà. 098-833-89-81
 Ïëóæîê äëÿ ãîðîäó íîâèé íà 2 ëåçà. 093-800-66-77, 095425-36-54
 Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
 Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSH â ãàðíîìó ñòàí³, ñò³íêà ê³ìíàòíà
íîâîãî çðàçêà. 063-448-43-19
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí, íàï³âàâòîìàò. 096-229-81-69
 Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâ. 200 õ 60 õ 20 ñì., ãàç. êîòåë
áåçäèìîõ., êîíäèö³îíåð â³êîííèé. 096-727-43-90, 093-411-31-05
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-2383, 096-559-83-23
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-àâòîáóñ Ìåðñåäåñ
Â²ÒÎ. 063-111-25-27
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðîëåòè íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-622-50-43 ²ðèíà
 Ðîëèêè ð.30-33. 093-113-97-38
 Ñàìîâàðè, ãàç. áàëîí, 2 âåëîñèïåäè, òåëåâ³çîð, á³äîí àëþì.,
òî÷èëî åëåêòðè÷íå, 2 øàôè, òðèëüÿæ, 2 ï³íàëè, 2 òóìáè, ñò³ëüö³.
063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëüôåð, òåëåâ³çîð á/ó Panasonic,
êð³ñëî - êðîâàòü. 063-695-30-20
 Ñ³íî ëþöåðíè Êîçÿòèí - íà äà÷³ çà ³íòåðíàòîì, êèëèì íîâèé
5 - 2.5, ïàðîâàðêà Â³òåê. 063-736-47-19
 Ñ³÷êàðíÿ ìåõàí³÷íà 4 íîæ³. 068-127-32-92
 Ñêðèíÿ, áóòë³ 20 ë., äîñêà ñîñíà, àíòåíà - òàðåëêà PAUXIS,
øïàëè áåòîíí³, äåðåâÿí³, êàí³ñòðè 20 ë., 10 ë., ïðîâ³ä 4 æ. ïî 4
êâ.ì., îòë³âè îöèíêîâ. âóçüê³, á³ëà ãëèíà. 093-020-22-95
 Ñîêîâàðêà, öåãëÿíèé ãàðàæ êîîï. ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ òà
ï³äâàëîì êîîï.«Ëàäà - Ñîê³ë». 099-294-82-38
 Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, ìîæíà îêðåìî. 063-402-16-25
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
 Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ ä³òåé â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â. 067-43213-02, 063-895-19-64 ²ðèíà
 Ñò³íêà ìåáëåâà, äèâàíè, òðèëÿæ, êèëèìè, òóìáî÷êà, ñåðâàíò,
øâåéíà ìàøèíêà «Ñ³íãåð», äðîâà, òþëü, ãàðäèíè, äèò. êîëÿñêà
íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³,
â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13,
063-474-73-30
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097138-12-06? 093-640-13-63
 Òåëåâ³çîð «Ñóïðà» á/ó. 063-407-56-93
 Òåëåâ³çîð TGL ðîáî÷èé, ïåðèíà, åëåêòðî-ñàìîâàð. 073-00380-13
 Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê ä³àã. 35 ñì., á/ó 750 ãðí. 073-060-43-19
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, äâà öàïêà ïîðîäèñòî¿
ïîðîäè (Íààíñüêî¿). 068-023-69-98
 Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà ñïîê³éíà, õîðîøîãî ïîâîäó ñ.Ìàõàðèíö³.
097-150-27-63
 Òåëè÷êà, 5 ì³ñ. ñèâî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 097-43123-15
 Òåëè÷êà. 098-65-48-414
 Òåëè÷êè (5 ì³ñ., 3 ì³ñ.), ñèâî-ðÿáà, ÷åðâîíî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí.
Òåðñ³íîâî. 097-431-23-15
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98

424588

³òàëüÿíñüêà. 096-762-31-24, 097-136-61-54
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, á³äîí àëþì., êóõîííà âèòÿæêà,
ê³ìíàòíà ïîëüñüêà ñ³íêà, êèëèì 2 õ 3 ì. 098-600-82-43, 063-344-14-45,
063-649-90-85
 Êàðòîïëÿ äð³áíà äåøåâî, á³äîí ìîëî÷íèé á/ó. 093-013-35-21
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, êëóáí³êà âèñîêîâðîæàéíèõ ð³çíèõ ñîðò³â
íà êîðíþ, ëþöåðíà 13 ñîò. íà ñ³íî. 068-216-34-20
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 050-212-03-65
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ðåçèíîâ³ êàëîø³, ðàêîâèíà óìèâàëüíèêà á/ó ó õîðîøîìó
ñòàí³. 096-224-01-71, 073-026-55-19
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-763-68-43
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, âåëîñèïåä, íàñîñíà ñòàíö³ÿ âîäÿíà, ÿ÷ì³íü. 098254-37-48
 Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 063-024-75-13, 096-463-97-60
 Êàðòîïëÿ õàð÷îâà òà ì³ëêà â ãàðíîìó ñòàí³. 098-617-30-20
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
 Êâî÷êà ç êóð÷àòàìè. 063-190-87-62
 Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
 Êîçà ä³éíà ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-753-34-10
 Êîçà ç 2-ìà ì³ñ. êîçåíÿòàìè. 097-453-47-52
 Êîçà ê³òíà. 098-970-31-76
 Êîçà, ñåïàðàòîð ìîëî÷íèé. 096-414-22-45
 Êîçåíÿòà 2 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè (ä³â÷àòêà). 093-925-93-81
 Êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, ñóìêà äëÿ íåìîâëÿò, ãîëóáà, äîùîâèê, ñ³òêà.
063-383-93-89
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîðîâà 6 òåëÿì, ìîëî÷íà, ÷åðâîíà ñòåïîâà 20 000 ãðí. 097-028-49-73
 Êîðîâà äóæå äîáðà, ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97
 Êîðîâà ç 5 òåëÿì, ñ.Êîçÿòèí. 068-007-21-13
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà 21 500 ãðí. 068-797-19-25
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, òåëè÷êà 2 ì³ñ. 067-165-14-93
 Êîðîâà ðîçòåëåíà, ÷îðíî - ðÿáà ³ òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-738-64-84
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 3 òåëÿì 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-568-27-34
 Êîðîâó ò³ëüíó 7 ì³ñ, ç òðåò³ì òåëÿì òåðì³íîâî 098-464-23-39
 Êîñàðêà ÊÑ-2.1 ñåãìåíòíà. 096-665-28-46
 Êîñìåòîëîã³÷íà êóøåòêà 180 õ 75 õ 50 ñì. á/ó - 1 000 ãðí., ñòàí ÿê íîâà
áåç ïîäðÿïèí. 096-222-00-86
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò
àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êðîë³ ³ êðîëåíÿòà. 068-753-34-61
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-45645-12, 093-878-31-44
 Êðîë³â íà ïëåì’ÿ, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
 Êóð÷àòà äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ ìÿñíèõ
ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-17090-05, 066-432-22-16
 Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ ç
ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
 Ë³æêî ìåäè÷íå äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå á/ó, äèâàí - êðîâàòü á/ó.
063-258-22-58
 Ëþöåðêó 12 ñîò. ñ. òèòóñ³âêà. 067-831-36-29
 Ëþöåðíà 8 ñîò. íà ñ³íî. 067-319-91-24
 Ëþöåðíà íà êîðíþ, êàðòîïëÿ íà êîðì, à/çàï÷àñòèíè «Âîëãà», «ÓÀÇ»,
êàìåðè. 097-282-13-43
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-94482-79
 Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê íîâ³ ð³çíîãî
ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 093-681-01-44
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë
- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåäîãîíêó íà 4 ðàìêè. 068-053-47-89
 Ìåòàë á\ó, øâåëåð 10-12, óãîëîê Ò-îáðàçíèé ïðîô³ëü, áàëîí ãàçîâèé,
áàëîí êèñíåâèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Ìîéêà í/æ ä³àì. 50 ñì. á/ó. 067-224-08-52
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà â â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-766-66-96, 096890-10-12
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê, êîë³ð êîðàë 2.90 õ 1.50 äåøåâî. 063-407-56-93
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 2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà êåðàì³÷íà ð.25
ñì. õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, ñìîëà (òðàéì) 40 êã., ñòàëü
îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³ 12 ìåòð³â.
093-995-27-39
 Àâòîìîá³ëüí³ îïðîêèäóâà÷³ óí³âåðñàëüí³, ñêëî ëîáîâå çàäíº
Ìîñêâè÷îâñüêå. 098-829-60-34
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áàãàæíèê - ÿùèê äëÿ ìîïåäà, ðåçèíà äëÿ ìîïåäà 2-75-17 - 300
ãðí., öåãëà ÷åðâîíà îáëèöþâàëüíà 250 øò. 067-584-85-58
 Áàíêè 0.5 ë. - 35 øò./ïî 2 ãðí. 098-971-88-04
 Áàðàíà íà ìÿñî. 096-525-55-00
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83,
096-559-83-23
 Áäæîëèíà õàòà - 10 ñ³ìåé, áäæîëèí³ ñ³ì¿, ïàêåòè «Óêðà¿íñüê³.
097-085-77-51
 Áäæîëîïàêåòè (ñèñòåìè ðàìêè Óêðà¿íêà). 096-120-98-37
 Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà ðàìêè), â³äâîäêè,
ïàêåòè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, ïåðãó, â³ñê, ìåä, âîùèíà,
ïèòíèé ìåä, íàñòîéêà ïðîïîë³ñó 30%. 2-11-64, 097-170-90-05,
066-432-22-16
 Áåíçîêîñà íîâà, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ³ ì³í³ - òðàêòîðà,
ìëèí ïîòóæíèé 3-õ ôàçíèé, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà
íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, ßâà-350, ñòàá³ë³çàòîð 500 Âò, ðåéñè
Ç-65. 068-216-34-20
 Áåíçîïèëà, ìëèí, àâòîêëàâ. 097-021-19-64
 Áåíçîïèëêà Í³ìåöüêîãî âèð.-òâà á/ó 1 200 ãðí. 096-779-60-83
 Áè÷êà ìîëî÷íîãî, ãîð³õè. 096-717-97-88
 Á³äîíè àëþì., òðóáà ç í/æ, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
 Áëîêè ç â³äñ³âà 200 õ 200 õ 400, áåòîíí³ çàãîðîæ³. 067-365-66-28
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ö³ë³ ¹40 - 6 øò., ïëîâèíêè ¹40 - 8 øò.,
áóðÿê ñòîëîâèé äåøåâî, êàì³íü ãðàí³ò êîëüîðîâèé êîëîòèé, ï³ääîíè
äåðåâÿí³, â³äõîäè äåðåâèíè (äîñêè). 063-359-40-27, 067-433-39-14
 Áî÷êè çàë³ç. 150 ³ 200 ë., êàçàí àëþì. 40 ë., áàëîíè ãàç., òðóáè
40 ìì., äîñêè äóáîâ³, îñèêà, êðóãëÿê, ºìí³ñòü í/æ, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà,
ãëèíà á³ëà. 093-020-22-95
 Áóðÿê êîðìîâèé 097-616-80-60
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, ãàç. ïëèòà «Âåñòà» òà «Èäåëü», íàêðèòòÿ íà
êðèíèöþ á/ó, ì³äíèé êàáåëü 7 æèëüíèé 18 ìì, àëþì³í³ºâèé ïðîâ³ä
40 ì. 093-031-24-52
 Âåëî «À³ñò» - Äàìêà, óñèëåíà íîâà, êîëåñà ãðóá³, øïèö³ - 1 850
ãðí., º âåëî á/ó. 063-670-34-06
 Âåëîñèïåä «ARDIS», äëÿ ï³äë³òê³â, ä³àì. êîëåñà 20«, ðàìà ñêëàäíà,
êîë³ð ñèí³é, ìàéæå íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-887-52-38
 Âåëîñèïåä íîâèé ìàðêà Òà³ð, ñ³âàëêà íîâà ðó÷íà 350 ãðí. 093408-29-89, 096-160-69-70
 Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé «Ìóñòàíã» äëÿ ä³â÷èíêè. 073-060-51-25,
096-414-18-25
 Âèïóñêíå ïëàòòÿ ð.46 âêîðî÷åíå. 097-426-67-38
 Â³áðîìàñàæåð åëåêòðè÷íèé â êîìïëåêò³ 3 ïîÿñà; êîðïóñ äî ê³ííîãî
ïëóãà. 067-379-91-94, 097-256-32-65
 Â³ç - ñàí³, ïåðåãí³é. 063-607-16-22, 098-291-77-54, 097-307-51-64
 Â³ç äåðåâÿíèé íà ðåçèíîâîìó õîäó R-13, êîñ³ëêà Ê,Ñ - 2.10
ðàäÿíñüêîãî âèð.-òâà ñèãìåíòíà 2.10, ñ³âàëêà ñèïåðíà íà 15 ðÿäê³â
íàâ³ñíà äî òð. Ò-25, ðàìà ñ³âàëêè ÑÇ-3.50 ç ÿùèêàìè ³ ñòóï³öàìè.
067-269-51-18 ²ãîð.

 Â³êíà á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîð., âàãîíêà ïëàñòèêîâà, øàôà 3-õ äâåðíà,
äåðåâÿí³ êðîâàò³ 2 øè. â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ïîñóä, òàð³ëêè.
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
 Âîùèíà 3 ïà÷êè. 067-264-57-61
 Âóëèêè, ñîíÿ÷íà âîñêîòîïêà, ìåäîãîíêà. 097-756-75-89
 Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-050-15-50
 Ãàçîâèé ðåäóêòîð ³ ³íæåêòîð àâòî, çàï. ÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ
ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
 Ãàðàæ 6 õ 9, 2-õ ïî. ç á³ëî¿ öåãëè ð-í Òîíåëÿ, º âîäà, ñâ³òëî, ïîâíèé
ïàêåò äîêóìåíò³â. 096-779-60-83
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, äèâàí - êðîâàòü, ñåðâàíò,
öâÿõè ä.100 ìì ñòàëüí³. 098-974-32-17, 093-937-67-25
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
 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, 068-07720-37
 Ãóñåíÿòà, êà÷åíÿòà ìàë³, äåøåâî. 096-458-74-38
 Äà÷à ç êîíòåéíåðîì 5 ò. êîîï.Óðîæàé, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 097-449-53-83
 Äâ³ êîðîâè: îäíà 8 ì³ñ. ò³ëüíà 5 òåëÿì, äðóãà 8 ì³ñ. ò³ëüíà 2 òåëÿì.
063-896-75-97
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò.
093-375-06-61
 Äèâàí ³ 2 êð³ñëà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, êèëèì 2050 õ 3050 á/ó êîë³ð
çåëåíèé ç ï³ñî÷íèì. 063-618-20-69
 Äèâàí, òóìáà ïðèêðîâàòíà, 2 ñåðâàíòè ç äçåðêàëàìè ïîë³ðîâ., âñå â
äîáðîìó ñòàí³ íåäîðîãî. 067-647-48-11, 093-906-82-04
 Äèâàí, øàôà, òðèëüÿæ, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êð³ñëà, á/ó íåäîðîãî.
093-270-59-37
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³.
067-892-37-11
 Äèòÿ÷å ë³æêî íîâå 800 ãðí. 073-118-92-39
 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
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â
ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
 Äîñêè äëÿ ãîñïîäàðññòâà òà äëÿ áóä³âíèöòâà íîâ³, ñºòêà íîâà,
êàðòîïëÿ. 097-229-84-90
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Åë. äâèãóíè 0.75 - 3000 â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí 0.18 - 1400, ìîëî÷íèé
ñåïàðàòîð, åë. ÷àéíèê ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ 20 ë. 2 Êâò, ðó÷íà ëåá³äêà
«Æàáêà» 1.6 ò. 096-467-88-03
 Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ Beko CSE 56100 GW - 6
000 ãðí. 093-984-73-85
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, â³øàëêè, òà ³íøå òîðãîâå îáëàäíàííÿ. 093-626-82-86
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåëåíó ëþöåðêó ñ. Ñåñòðèí³âêà 097-90-42-548, 073-42-17-255
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç ç ñàäî÷êîì ïî âóë.Êîíäðàöüêîãî 32. 096160-69-70, 096-138-68-81
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó
ñòàí³. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, òîðìîçí³
êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
 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 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), ïðîåêò íà
áóä³âíèöòâî â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå,
ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, Ï³âä.Øîñå 74, á³ëÿ ö/äîðîãè 0.19 ãà. 097-663-1772, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê,
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð ï³ä çàáóäîâó. 098-306-63-98
 Çåì. ä³ë-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08, 073428-25-95
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Çåðíî. 067-199-86-20
 ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ÿ÷ì³íü, ãàç. 4 ïîêîë³ííÿ äëÿ ìàøèíè -

 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, âàçîíè. 2-12-24,
093-884-86-66
 Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ», º ïàíåë³ äëÿ ïåðåêðèòòÿ. 063-530-83-82
 Ó÷àñòîê ç äîêóìåíòàìè ñ.Âåðíèãîðîäîê, 10 êì. â³ä ì³ñòà. 097-56060-65, 093-069-73-04
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11
õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-97115-31, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíà â³òðèíà âåðòèêàëüíà âèñ. 1.85 ì. «Coca - Cola» îáºì 265
ë., ðîáî÷à òåìïåðàòóðà 0+5 t, ñòàí ³äåàëüíèé. 098-026-42-45, 097-61281-45, 093-411-27-92
 Õîëîäèëüíèê Íîðä, 2-õ êàìåðíèé 2 000 ãðí. 097-455-90-64
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-889-27-46
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ ïîðîäè, ç âåòåðèíàðíèìè äîêóìåíòàìè. 096-24212-65, 063-688-91-98
 Øàôà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-26-08
 Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàãîí Àëîº. 063-234-29-75
 Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
 ß÷ì³íü, êóêóðóäçà â êà÷àíàõ. 097-508-42-67
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 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, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî, ïë 28,2/16,1/6,2
êâ ì., 1 ïîâåðõ, ²íäèâ³äóàëüíå ãàçîâå îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè
ãàç, âîäà. ì/ï â³êíà. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097303-87-14
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä
á³çíåñ). 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 28/7 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., 4 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, îïàëåííÿ
íîâèé êîòåë ³ìïîðò., ãàðíèé ñòàí. 067-710-75-08, 098-40373-06

 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-89090-37
 1-ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò,
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà 35 êâ.ì.
093-013-33-70
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-15989-56
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36
êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí,
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì. 093023-97-46, 093-017-75-82
 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 êâ.ì.),
êóõíÿ 10 êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, ñàðàé/ãàðàæ.
067-432-45-85
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-38-84,
063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-62949-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà
ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ.ì., âóë. Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
 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., 2/3, 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, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ,
ìåáë³, áîéëåð. 067-725-00-20, 093-730-51-67
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 1 ïîâ., ìîæëèâî ï³ä
á³çíåñ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 096-952-49-19, 063-198-4657 Âîâà

 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, 063624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-45200-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ, çàã.
ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³
ó÷èëèùà. 073-060-50-43, 063-274-30-61
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíî ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 098-585-28-33, 050417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
 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. 097-30514-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24. 096-463-00-66
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, ÷àñòêîâî ðåìîíò, âóë.Øê³ëüíà
23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³,
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó,
ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³,
ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 096-277-73-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë),
ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ 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
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-875-3774, 096-696-09-27
Ñåðã³é
 3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,4 ì2; æèòëîâà
40,1 ì2. Ï³ä ðåìîíò! ²íä. îïàëåííÿ Öêîòåë Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ. 2
ï³äâàëà-ïîãðåáà. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó!
14000 ó.î. (067) 549-61-62.
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ.
ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ì/ï â³êíà, ³íä.
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 063-448-43-19
 3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, ïëîùà 58.8 êâ.ì., íå êóòîâà, áåç
ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48, 096-663-32-67
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-83-82
 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., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2

áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
 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). 067-717-12-59,
093-728-48-67
 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). 067-717-12-59,
093-728-48-67
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë. âîêçàëó + ãàðàæ, ñàðàé, áåç
ðåìîíòó, òåðì³íîâî. 063-293-14-19
 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.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ.,
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð (íàâïðîòè ñòàðîãî
ë³öåþ). 096-378-80-86, 063-248-16-06
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò.
063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
³íä. îïàëåííÿ, çîâí³ óòåïëåíà, ïðè áàæàíí³ ç
ìåáëÿìè, â äâîð³ º ãàðàæ. 093-732-42-02, 098-57579-40
 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 âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 063-64190-25
 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. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 063-474-73-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³
êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
 4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå
êóòîâà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë,
ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò (ìîæëèâèé îáì³í
ç äîïëàòîþ). 096-176-45-23
 Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
423472

424515

424518

425000

423454
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робота та оголошення

424177

421603

421331

425061

424505

424641

424212

424656

423432

425094

422510

424173

424179

422858

424200
424218

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

424220

424999

424988

424590

423456

424505
424866

Виконую будівельні роботи: внутрішні і фасадні.
Якісно, ціни помірні. 098-252-71-55
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси,
покраска. Відповідальність, порядність - гарантую. 067-889-16-25

робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря,
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В продуктовий магазин в с.Титусівка потрібні
продавці. 096-372-03-80, 093-884-69-74
Потрібен продавець в магазин продовольчих
товарів. 093-341-64-08
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря. 093-870-73-22
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна дівчина
офіціант (графік 2/2). 063-157-59-96
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096115-18-11, 093-596-40-46
На роботу запрошуємо майстра манікюру, можливе навчання з подальшим працевлаштуванням.
063-192-92-37

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Гулiвцi, поверх: 2/2/-, площа: 53,5/29/8, Калинiвка. Цiна: 223684, тел.: (093)
911-56-53

.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа:
66/45/9, 2б/з, АГВ, жит/ст, терм., торг. Цiна: 20000у.о,
тел.: (097) 212-61-47
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/ц,
площа: 65/-/-, центр, 9 с, в/зр., газ, приват. Цiна:

421674

424916

5. Комерцiйна нерухомiсть
5.1. Продам
Примiщ.магаз. 180кв.м, торг.площа 100кв.м, чуд.
мiсце, власник, єврорем,м.Вiнниця. Цiна: дог.,
тел.:(067) 255-13-19

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)62045-41, (068)003-25-53
Укомплект.бригада вик.роб.будь-якої складностi по крiвлi
дахiв. Утепл., всанов. Тел.:(067) 379-50-56

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

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

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

Терміново продам будинок
м.Козятин вул.Матросова 26, зі
всіма зручностями. 068-024-89-19
34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29

17000у.о, тел.: (098) 540-01-93

420412

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

422208

ремонт, послуги

На роботу запрошуються водій ЗІЛ - 130, Оператор - касир, помічник головного бухгалтера, Кухар
- кондитер, різноробочий. Ми гарантуємо Офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата 5,56,5 тис. грн (з податками). 8 годинний робочий
день. Компенсація харчування. 067-430-02-80
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виготовленню морозива. Терміново! З/п 10000 грн.
Іногороднім надаємо житло. Тел.: 0678550161,
0956789109
На роботу потрібні монтажники, помічники
монтажників, оператор, адміністратор 063-29850-60
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 кафе "Хуторок"(вул. Білоцерковська,
35) потрібні:працівник кухні та офіціант 067-26495-70, 093-145-82-34
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на
оформление и проезд за наш счет. Воеводские
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95,
066-755-05-95
Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м. Київ.
Висока заробітна плата. Надаємо житло. Тел.:
0673417292
На СТО запрошується шиномонтажник 063-66538-65

424243

11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

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

22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á. 097130-29-02
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54
êâ.ì. 096-440-69-77
 Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. Ö³íà 85000 ãðí.Òîðã. 096-250-27-89,
063-877-94-50 Íàòàëÿ.
 Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,êóõíÿ,âåðàíäà,ïðèõîæà,ñàíâóçåë,60
êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.çåìë³,ñàäîê,çàáîð.Ö³íà
85000 ãðí.Òîðã.
 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 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.Îäåñüêà 25, çåì. ä³ëêà 16.6 ñîò., æèëà ïëàùà 101.6 êâ.ì., º ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé,

Терміново продається 3-х кімн. кв.,
під житло, офіс, р-н ПРБ. 073-30469-51
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ). 093-018-61-81, 067-583-68-94
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè,
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ,
äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà,
êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå.
098-971-88-04
 Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðàúíñüêà, 9, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå.
063-392-91-02
 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á,
10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067368-56-14
 Áóäèíîê 83 êâ.ì., ãîðîä 8 ñîò., âåëèêà ä³ëÿíêà, º ãàðàæ,
ñàðà¿, îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà - â áóäèíêó, ïîðó÷
ìàãàçèí, äî çóïèíêè 100 ì., äî öåíòðà 10-15 õâ. 063-62893-81
 Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà.
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
 Áóäèíîê áûëÿ 1 øêîëè. 097-796-70-24
 Áóäèíîê âóë. Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., 9.5 ñîò., êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé. 063-963-68-15
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç. îïàëåííÿ, âàííà,

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Терміново! Потрібна доглядальниця для старенької бабушки 87
років, лежача, хвора, з/п 150 грн./
сутки. 067-491-18-89, 067-302-3036
òóàëåò, ³íòåðíåò, ñàäîê, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 097905-37-10, 063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãî, 47.4 êâ.ì.,
ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ,
ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-74-78,
063-605-77-08, 2-11-56
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063677-24-52, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãîðîä
10 ñîò. 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 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñâàëüò. 067772-36-78
 Áóäèíîê ãàç. 6 õ 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 165.
093-006-08-60
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà çåìë³, âîäîï³äâåäåííÿ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093920-65-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ

425063

Уроки Англійської по місту
Козятин. з 1 по 6 класи:
093-591-87-16 Лідія
В таксі "Чайка" на постійне місце
роботи потрібен диспетчер. 093766-78-49
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè.
067-609-70-46
 Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç,
ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ìàõí³âêà
(Êîìñîìîëüñüêå), Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Æèëèé ñòàí, 4
ê³ìíàòè, òóàëåò, âèãð³áíà ÿìà, ï³äâåäåíèé ãàç òà ì³ñöåâà
âîäà. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 60 ñîòîê. ª
³íø³ áóäîâè äëÿ òðèìàííÿ äîìàøíî¿ æèâíîñò³. Ïðîäàæà ó
çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. 097-782-13-75
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 11/2, çàã. ïëîùà 82.3
êâ.ì., º ãàç, êîíâåêòîð, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. ãîðîäó ç ñàäîì,

Здам в оренду в центрі торгівельну та офісну площу великих та
малих розмірів. 097-796-70-05,
063-774-54-74
09.05.2018 р. по маршруту №2
була загублена чоловіча сумка з
документами, прохання повернути за винагороду. 096-979-21-10
Брусчатка гранитная покостовская .размер 10*10*5.Цена ниже
рыночной.14 м*.Возможна доставка. 067-412-49-94;
093-371-69-67;
ïîãð³áîì, ãàðàæåì ³ ñàðàºì. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íà 0.20 ãà âóë.Ïîä³ëüñüêà 105 ñ.Êîçÿòèí. 063402-66-12, 093-807-98-23, 067-759-03-23
 Áóäèíîê íà 2 âõîäà âóë.Ìàòðîñîâà, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. 093-013-35-21
 Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè öåðêâè),
ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-90, 097-94068-94
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реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018

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

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 17 травня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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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

17 травня 2018р.

№20 (990)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068602-69-53
 Áàíêè á/ó 0.5 ë. - 0.25 ë. 099-372-73-60, 096-450-95-49

ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè.
097-529-10-20
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-89-90 Íåëÿ
 Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
 Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, åëåêòðîäâèãóíè, ñòóï³öè
Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 068-216-34-20
 Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îë. íåõîäæåí³, âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ + ÷åðåâèêè.
096-467-88-03
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, íåðîáî÷³, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097581-29-55 Êîëÿ
 Öåãëó ÷åðâîíó (áóäü-ÿêó ê³ëüê³ñòü äî 1000 øò.). 068-025-54-34, 063288-42-73
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 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

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

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

АВТОМОТО

 Audi 80, 1989 ð.â, îá’ºì 1.8. 068-766-05-18, 063-887-35-85
 Honda Dio Fit. 068-766-05-18, 063-887-35-85
 Lanoc 2008 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-85945-37
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
 ÂÀÇ 2101 â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ - 28 000 ãðí.
097-136-45-50
 ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
 ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó ñòàí³, 16 000 ãðí.

068-330-68-43
 ÂÀÇ 2107 1993 ð.â., ÊÏÏ 5 ñò. ÷åðâîãîãî êîëüîðó, â äîáðîìó ñòàí³,
îáºì 1.5, íà áåíçèí³. 093-133-48-79
 ÂÀÇ 2108 1993 ð.â., á³ëèé, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-756-85-13,
063-293-14-22
 ÂÀÇ 2109 2003 ð.â., äâ. 150, ÊÏ-5 ñò., ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñèí³é.
098-859-87-35
 ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 068-904-41-59
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
 ÂÀÇ 21093 2001 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí. 063-774-02-91
 ÂÀÇ 2110 2002 ð.â., ãàç-áåíçèí. 096-600-17-81, 093-141-21-94
 ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, ö/çàìîê, îáðàá., 8 êëàïàí,
ïðîá³ã 102 òñ. 067-444-81-90
 ÂÀÇ 2170 Ïðèîðà, 2008 ð.â, ïðîá³ã 53 òèñ., ãàç-áåíçèí. 063215-68-09
 ÃÀÇ-31-029 (Âîëãà) ãàç, áåíç³í, 5- ñòóïêà 093-481-74-05
 ÃÀÇ-69 íåäîðîãî. 093-022-88-06
 Äåî Ñåíñ 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 067379-91-94
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 ÈÆ Þï³òåð-5 íà õîäó, ãåíåðàòîð ÈÆ Ïëàíåòà 6 Âîëüò, åëåêòðîäè
¹4 15 êã., óåï ìîòîðíà ÈÆ. 2-39-50
 Ìîïåä Ð³ãà îäíîñêîðîñíèé, êîëåñà äî ÃÀÇ-66, ñòóï³öè çàäí³ äî
ÃÀÇ-53. 068-704-95-73
 Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
 Ìîòîöèêë ÌÒ-16 «Äíåïð». 097-642-28-88
 Îïåëü Êàäåò 1.3, ãàç-áåíçèí, á³ëèé, ñåäàí, äâèãóí ï³ñëÿ êàï.
ðåìîíòó, ôàðêîï, íå áèòà, íå ãíèëà, ñàëîí ÷èñòèé, âñå ïðàöþº ñ³äàé ³ ãàíÿé. 097-130-29-02
 Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-àâòîáóñ Ìåðñåäåñ Â²ÒÎ.
063-111-25-27
 Ðåçèíà ë³òíÿ R 14 - 185/65. 093-095-17-57, 098-600-83-18
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâèãóí Ê-750, ìîñò - Ïîáåäè, êîðîáêà ÃÀÇ51. 068-766-05-18, 063-887-35-85
 Ñêóòåð Ñêàéñòàð 50 ó õîðîøîìó ñòàí³ 2010 ð.â. 097-963-42-58
 Ñêóòåð Õîíäà AF-30 Òàêò â äîáðîìó ñòàí³ ç ðåºñòðàö³ºþ, íåäîðîãî.
063-305-96-60 ²ãîð
 Ñêóòåð Õîíäà á/ó. 093-704-10-29
 Òðàêòîð Ò-40 ïëóã, ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð. 068-762-96-61
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-27607-38
 ßâà 350-638. 063-82-82-692, 096-068-22-77

4242

 Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, íåäîðîãî. 096364-80-30
 Áóäèíîê íåçàê³í÷åíèé «Öàðñüêå ñåëî» âóë.Ïðèîçåðíà 2,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 097-327-27-34, 063-293-14-22
 Áóäèíîê ïðîâ.Äåïîâñüêèé, òåðì³íîâî, 42 êâ.ì., º ãàç,
âîäà, 4.5 ñîò. - 221 000 ãðí. 096-167-30-42 ï³ñëÿ 19:00
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063670-71-14
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³, â äîáðîìó ñòàí³ àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí³ ç äîïëàòîþ. 067-301-09-41
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-842-6851, 093-831-99-65
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37,
093-979-47-27
 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.Êîçÿòèí (á³ëÿ ñòàâêà), çåì. ä³ë-êà 47 ñîò., º
ñàäîê. 050-908-48-69
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 2-4883, 097-688-63-33
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîðîä, ñàä, ãàç, äâ³ð âåëèêèé. 098-64282-31 Ñåðã³é ï³ñëÿ 20:00
 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.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-8072 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, â
äâîð³ êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. ð³âíèé äî áåð³ãà, ïîðó÷ ñòàâîê,
õîðîøèé ï³ä¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà,
êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43
ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 15, ãîðîä, ñàðàé,
ïîãð³á, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 098-405-49-27
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà. 050-886-24-38
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 0.5698 ãà. 096-277-73-90

 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, ö/âîäîã³í,
çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63,
093-730-89-34
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà
3), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., ñàðàé,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø. 063-384-05-03
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14, çåì. ä³ë-êà
9 ñîò. ïðèâàòèç. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà.
063-854-94-76
 Áóäèíîê ÷óäîâèé â öåíòð³ á³ëÿ áàçàð÷èêà, ³äåàëüíå ì³ñöå
ï³ä á³çíåñ, 72 êâ.ì., ðåìîíò, óòåïëåíèé, òóàëåò, âàííà,
çàëèøàþ ìåáë³, º ôóíäàìåíò 6 ì õ 8 ì. ï³ä çàáóäîâó, ë³òí³é
áóäèíî÷îê, äóø - 780 000 ãðí. 067-594-17-07, 063-188-37-92
 Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà ç òóàëåòîì,
ãàç, âîäà, ãàðàæ, äâà ï³äâàëè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì,
êðèíèöÿ, ñ³íèê â ñ. Âåðíèãîðîäîê, 60 ñîò. ãîðîäà. 097-3522-941. Þð³é
 Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñàðàé, ïîãð³á, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç,
íåïîäàë³ê çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò.,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ñ.Êîçÿòèí. 097-535-68-78, 093-697-63-96
 Äà÷à 5 ñîò., áóä³âëÿ, òåïëèöÿ, îïàëåííÿ, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ. 068-174-58-34, 063-671-40-42
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ,
êîíòåéíåð. 097-931-00-82, 2-37-08
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, êîîï.ßáëóíüêà ¹245, 30 êâ.ì., çåì.
ä³ë-êà 7 ñîò., º ñâ³òëî, ñêâàæèíà. 063-628-93-81
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ïîãð³á, â öåíòð³ ãàðàæ êîîï.Æèãóë³.
096-054-77-67, 093-246-14-51
 Äà÷à ð-í Ñèãíàë êîîï. ßã³äêà, íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3.5 õ
4.5 - 13 000 ãðí. 063-291-40-03
 Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà (áóäèíîê, ñêâàæèíà, åëåêòðèêà,
îãîðîæà, ñàäîê). 093-054-52-19, 067-584-26-34, 2-07-19
 Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³
äåðåâà. 097-643-40-14
 Äà÷à ñò.Ïëàíîâèé â æèëîìó ñòàí³, 8 ñîò. ãîðîäó, ïëîäîâ³
äåðåâà ³ êóù³, êîíòåéíåð 5 ò. 093-038-81-63, 096-408-85-74
 Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà»
6 ñîòîê. ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîìÖï³ä ðåìîíò, º
åëåêòðèêà. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 49 000 ãðí.
(067) 549-61-62.
 Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
 Ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó â ì. Â³ííèöÿ, 18 êâ.ì., ðåìîíò,

âèã³äíî äëÿ çäà÷³ â îðåíäó. 067-432-45-85
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó.
067-431-05-35
 Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-77, 097264-46-76
 Ï³â áóäèíêó öåãëÿíèé 58 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ãàç +
ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á, ì.Êîçÿòèí
âóë.×àïàºâà. 093-249-92-50
 Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³, º ãàç. 096162-21-38 Ëþáà
 Ïîëîâèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 74 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ â
áóäèíêó, ö/âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãàçîâå îïàëåííÿ, º ãàðàæ
³ ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4.5 ñîò. 096-222-00-86
 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 60 êâ.ì., ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà,
ïîãð³á, âóë.Àíòîíîâè÷à, öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-038-81-63,
096-408-85-74
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, çàã.
ïëîùà 53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà, âàííà, 0.5 ñîò.
çåìë³. 063-348-93-23
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà,
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïîãð³á. 093-632-24-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) àáî îáì³íÿþ
íà Êîçÿòèí. 067-316-91-84
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14 (Êîòîâñüêîãî), çàã. ïëîùà
48.8 êâ.ì., á³ëÿ â³éñüêîìàòó. 097-761-78-02
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ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Дизайн: Богдан Брезіцький
Віддруковано в друкарні
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 Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» Ò4. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-67167-65, 098-500-10-54
 Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ ñîëîìè, øèôåð
á/ó, òðàâó ëþöåðíè àáî êëåâåðó íà êîðíþ. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-594-44-38
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,

 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê (âñ³ âàð³àíòè). 068-519-07-04, 063-289-24-74
 4-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âñ³
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-520-13-14, 093626-83-81
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. 063255-40-84, 098-704-92-09
 ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) íà Êîçÿòèí. 067-31691-84

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì (ñàìîâèâ³ç àâòîñêàòè) ãðóçîâ³, ëåãêîâ³, íà êàíàë³çàö³þ, êëóìáó
³ ò.ä. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ëàã³äíó ê³øå÷êó 3 ì³ñ., ïðèâ÷åíà äî ëîòêà. 068074-24-01
 Â³ääàì ãëèíó ñàìîâèâ³ç. 073-310-90-74
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 1 ëþäèíó, º ãàç, ö³íà çèìîþ òà ë³òîì îäíàêîâà.
063-289-04-70
 Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ
ßÁ ¹953087 âèäàíèé íà ³ìÿ Øåâ÷óêó Àíàòîë³þ ªâòóõîâè÷ó â³ä 20 êâ³òíÿ
2007 ð. îðèã³íàë ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó îäíîðàçîâó. 067-192-67-78

 Çàãóáëåíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Àíòîíþê Áîãäàí
Âîëîäèìèðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-619-25-89
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, îïàëåííÿ. 067-710-75-08, 098-403-73-06
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105-À. 097-269-04-07, 093-29970-64 Àíàòîë³é
 Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿì âóë. Ñàãàéäà÷íîãî 41. 073087-52-21
 Çäàì áóäèíîê íà 1-2 ëþäèíè, ý ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ
ïðîæèâàííÿ. 093-732-60-43
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó, òà÷êà áóä³âåëüíà, ÿùèê äëÿ
ðîñòâîðà, ïåðåíîñêà, øëàíã. 063-346-24-22, 067-137-87-38
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî
ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.Çàë³çíè÷íå, ïðîäóêòîâîãî
ìàãàçèíó ï³ä îô³ñ, ñêëàä àáî ìàãàçèí áóä. ìàòåð³àë³â. 063-969-6504, 068-033-67-67
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39,

067-170-96-34
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
61à. 096-555-73-71
 Çí³ìåó 2-õ ê³ìí. êâ. 067-866-93-94 Îêñàíà
 Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ â³ä 100 êâ.ì. òà á³ëüøå ï³ä ðå÷îâèé ìàãàçèí.
099-023-85-33
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 07342-17-255
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ ëþäèíè ïîõèëîãî â³êó (÷îëîâ³ê). 073083-26-65, 096-855-53-70
 Øóêàþ æ³íêó, ÿêà çìîæå ãîòóâàòè ñîá³ òà ìåí³ ¿æó çà ìî¿ êîøòè,
æèòëî áåçêîøòîâíå, ÿ çàëåæíèé ÷îëîâ³ê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè,
ìîæíà ç ñåëà - àëêîãîë³ê³â òà íàðêîìàí³â íåïîòð³áíî.
 Øóêàþ ÷îëîâ³êà äëÿ ñåðüîçíèõ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, ãîòîâà íà
ïåðå¿çä. Ìåí³ 54 ðîêè, ìîëîäà äóøåþ. 097-064-45-38
 Ïðîïàë ùåíîê - ìîïñ â ð-íå ÎÐÑÀ, äåâî÷êà 3 ìåñ., ïðîøó âåðíóòü çà
ëþáîå âîçíàãðàæäåíèå. Ïîìîãèòå âåðíóòü äåòÿì äðóãà. 093-752-52-21,
063-999-74-78, 097-352-95-44
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Постарайтеся контролювати
емоції у будь-якій ситуації, ваші
слова та рішення повинні бути мудрими й доречними.

Телець

Будьте особливо обережні
з інформацією, тримайтесь
подалі від пліток та інтриг. Можливі
зміни, пов'язані з бізнесом.
Близнюки

Саме час для побудови нових
планів, які мають непоганий шанс
швидко реалізуватися й принести прибуток.

Рак

Цілком можливо, вам зроблять
якусь вигідну пропозицію. Щоб
досягти своєї мети, спробуйте домовитись з іншими людьми.

Лев

Доведеться трохи попрацювати
над собою, щоб сконцентруватися на найважливіших проблемахм.

Діва

Не беріть все на себе. Дещо
можна перекласти на плечі навколишніх, щоб звільнити дорогоцінні
час та сили.

терези

Роботи й інших клопотів все більше Перепади вашого настрою
можуть завадити нормальному спілкуванню з рідними та друзями.

Скорпіон

Дуже вдалий період. Тягар непотрібних зобов'язань спаде з ваших
плечей. Ваші досягнення помітять.

Стрілець

Цього тижня важливо не втратити
контролю над подіями, що відбуваються. Не розмінюйтесь на дрібниці й не
вірте чуткам і пліткам.

Козеріг

Погода у Козятині
четвер, 17 травня

+ 13 0Ñ	
+ 23 0Ñ	

+ 16 0Ñ
+ 18 0Ñ

понеділок, 21 травня

+ 12 0Ñ	 + 16 0Ñ
+ 20 0Ñ	 + 16 0Ñ

п'ятниця, 18 травня

+ 13 0Ñ + 16 0Ñ
+ 21 0Ñ + 17 0Ñ
вівторок, 22 травня

+ 13 0Ñ + 17 0Ñ
+ 22 0Ñ + 17 0Ñ

субота, 19 травня

+12 0Ñ
+19 0Ñ

+ 15 0Ñ
+ 17 0Ñ

середа, 23 травня

+ 14 0Ñ
+ 25 0Ñ

+ 19 0Ñ
+ 19 0Ñ

неділя, 20 травня

+ 12 0Ñ	 + 16 0Ñ
+ 21 0Ñ	 + 18 0Ñ

На роботі й після неї важливо зберігати спокій і не боятися змін. Уникайте
гострих конфліктів, постарайтеся зрозуміти
тих, хто вас критикує.

Водолій

Будьте активні, ініціативні, не бійтесь
брати на себе зайву відповідальність.
Вірте своїм почуттям та інтуїції, налаштуйтесь
на перемогу.

Риби

Досить непростий тиждень. Ймовірно, доведеться розриватися
між професійними обов'язками, домашніми проблемами та проханнями
близьких.

