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Щастя трьох родин
 Багатодітні родини розіграли у Самгородку лотерею і отримали
грамоти-сертифікати — документ власності на велосипеди
Козятинський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді посприяв організувати
на святі до Дня захисту дітей
розіграш лотереї. До участі запросили дітей з багатодітних родин.
Як повідомив газету керівник вищезгаданого Центру Ігор Гасюк,
на обліку в районі перебуває 523
багатодітних родини, в яких виховується 1813 дітей.
Зважаючи, що дана акція має
продовжуватися, він запропонував
розпочати її з Самгородоцького
куща. Свято пройшло 1 червня.
Місцева влада дітям організувала
конкурси, розважальні заходи.
Учасниками лотереї стали 17
родин.
— Ми намагалися провести
розіграш максимально чесно і
прозоро, — говорить Ігор Васильович. — І це нам вдалося. З
відгуків дітей, відомо, що з нетерпінням чекали отримання призу.
Про що і свідчать фотосвітлини з
цього заходу.

Ілля
Лавринюк

Дмитро
Джус

Гарна справа
Пан Михайло
Лавренюк
(псевдо
Афганець):

— Я ветеран війни. Моє
дитинство не дуже відрізнялось від дитинства
дітей сьогоднішніх. Хіба
що зараз з’явились всякі
інтелектуальні інтернетівські прибамбаси.
Мене батьки за вухо
тягнули з вулиці до
дому. Сьогодні батьки
більшість дітей тягнуть
за вухо на вулицю. Я
вважаю, що діти мають
рухатись. Тому, коли
взнав про акцію “RІА-

Козятин”, як ветеранафганець, один з лідерів
громадської організації
“Ніхто крім нас”, просто
батько, дід, не міг стояти
осторонь у придбанні багатодітним родинам велосипедів. Надіюсь, мій
почин успадкують інші
фінансово спроможні
особи Козятинщини. У
нас їх багато, як і дітей,
які ніколи не мали і поки
не мають велосипеда.
Тому прошу підтримати
мене на добро дітям. Я
приєднуюсь до думки,
що кожна дитина має
мати велосипед і це гасло
вже втілюю в життя.

На
Ше зар
вчу
к

Даруйте дітям не грамоти,
а спортивне приладдя
Влад Повх

Це не одноразова акція, а постійно
діючий проект. Його мета, щоб у кожної
дитини на Козятинщині був велосипед.
Не залежно від статків у сім’ї. Таких
родин з дітьми тисячі.
Велоспорт, це олімпійський вид спорту.
Дуже мужній і не з легких. У дітей формує почуття відповідальності. Межу можливого ризику. І, найголовніше, відповідальність за ризик. Почуття перемоги.
Надіюсь, що наш почин підхоплять
інші організації та різні осередки. І
дітям вручатимуть грамоти, які будуть
підкріплені спортивними подарунками:
футбольні м’ячі, волейбольні, баскетбольні, сновбордовські дошки, добротне

спортивне взуття, велосипеди, тенісні
столи з шариками та ракетками, борцівськи килими, кімоно тощо. Межі тут
немає. Головне, щоб не дарували дітям
одні совкові грамоти, а грамоти на право власності на спортивне обладнання.
Персонально кожній дитині. Бо імітаторів та популістів, хоч гати з них гать.
Мені стидно за таких дарителів. Це нам
дісталось в спадок від союзу і всі такі
дії називаються показухою, обманом,
словоблудом.
Рекомендую дітям скрито насміхатись
над такими дарителями. Брати їх на
глум. Виставляти посміховиськом. Чиновники дуже швидко поламаються, а діти
матимуть власний практичний інтерес.
Тільки зі спортінвентарем і грамотами.
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Володарі виграшних квитків. Першим отримав у редакції
велосипед 8-річний Назар Шевчук з
Лозівки. Він з багатодітної родини
Оксани і Володимира Шевчуків, які
мешкають у селі Лозівка. У сім’ї 5
дітей: 24-річна Надія, у якої вже
своя донька Софійка, Іван, якому 22
роки, 9-класник Володя, 9-річний
Назар та В’ячеслав, якому 6 рочків.

Наступним прибув у редакцію
Ілля. Його батьки Марія та Петро
Лавренюки з Самгородка. У родині також п’ятеро дітей: старші
близнюки 9-річні Артем і Денис,
Іллі — 7 років, 3-річний Павло та
Данилко, якому від роду 2 тижні!
І по третій велосипед приїхав
12-річний Дмитро. Він з родини
Джусів з Самгородка. Маму звати
Ольга Леонідівна. У щасливого
володаря виграшної лотереї ще
є два братики: 9-річний Костя та
Богдан, якому вже 22 роки, та дві
сестрички — Настя (їй 21 рік, заміжня і вже має синочка Марка)
та 14-річна Віка.
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Тетяна ЛОЗІНСЬКА
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Тетяна
Лозінська

так в гості не ходять
Про луг, який мешканці села Козятин мали як пасовисько, і виорав його орендар, наша газета розповідала. Після
другої нашої публікації розгорілися пристрасті. Почалося
все із дзвінка дружини орендаря-депутата. Жінка обурювалась, що написали про кількість автівок у власності
родини. На це повідомляємо, що інформація не секретна.
Вона відображена в декларації, яка оприлюднена в інтернеті.
Наступною реакцією був візит у редакцію АТОвців Жарука та Піралова. Якщо останній ввічливо хотів показати
документи на землю, то Жарук почав з “розборок” і погроз. Третім з’явився чоловік в темних окулярах, за словами також АТОвець, який не хотів представлятися, тільки
шукав чийогось рота, кому “скормити” газету RIA. Його
ганебній поведінці неможливо дати оцінку. Виглядало це
як наїзд тітушок.
У цей момент в редакцію газети “RIA-Козятин завітав
директор агрофірми “Вікторія грей” Марк Кирилюк (орендар-депутат). Він завбачливо повідомив, що до візиту атовців не має відношення, але його також цікавить публікація
“Пасовисько розорав депутат” в №22. Як виявилось в ході
напруженої дискусії, саме він згадану в газеті земельну
ділянку орендує у АТОшників.
Марк Іванович вважає, що автор статті провів
необ’єктивне журналістське розслідування. Йому важко
погодитись з позицією автора. А пані бухгалтерка, що
прибула з ним, була на стільки ображена, що вимагала
вибачень, адже її роботодавець меценат з великої літери.
Вважаємо, що газету не можна звинувачувати в якійсь
упередженості чи необ’єктивності.
Що зорали луг, на якому паслася худоба, правда. Що
під час сільськогосподарських робіт звалили футбольні ворота малечі — також правда. Те, що з 18 га, які обробляє
агрофірма, 2 гектари окраїни лугу, як жест доброї волі,
не засівали, а залишили мешканцям села під пасовисько,
газета повідомляла.
Похвально, що Марк Кирилюк, окрім підприємницької
діяльності займається ще й меценатством і всебічно допомагає АТОвцям.
Шкода, що люди, які дивилися смерті в обличчя, в редакції з’ясовують, хто для них ворог тут, а хто друг. Не
для того вони воювали. Наше видання тільки те і робить,
що підтримує атовців і обстоює їх інтереси. Якщо одному
з прибулих не зрозуміло, як публікаціями відстоюються
ветерани, то йому клепки не додаси. Але помірковані
люди все розуміють.
Мешканцям села Козятин хочемо пояснити, що проблема, яка виникла у них з пасовищем, — не вина агрофірми
“Вікторія грей”, не вина АТОвців, яким наділили там землю
і вони віддали її в оренду, щоб мати копійку. У всьому
вина сільського голови Тетяни Катеризюк, яка проявила
халатність і не оформила завчасно належним чином луг за
межами села, як пасовисько для людських корів. Відповідну процедуру зробили майже всі голови сільських рад. Не
оформлені документально, такі землі перейшли до обласного землерозпорядника. А ті в свою чергу розподілили
його між людьми, які і віддали орендарю.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@gmail.com

Сумні прогнози
Влад Повх

Вказана земля використовується як пасовище сотню
років, від покоління в покоління, навіть під час окупації
німцями в період Другої світової. Отож не припиняло своє
існування як пасовище, рятуючи людей.
Селяни, що випасали худобу, кури, гуси, качки, коні,
телята, починаючи з 2014 року, з доходів вдягали наших
солдатів України. Купляли броники, ківларові каски, банками передавали сало, м’ясо — все, що тоді було вкрай
важливо солдатам на фронті. І все це в тому числі, завдячуючи пасовищу та селянській праці.
Тепер за фактом: тоді солдати, а тепер ветерани “взули”
селян. Відібрали пасовище. Я вважаю, що влада спеціально стравлює людей з ветеранами АТО, оскільки більшість
пасовищ роздали колишнім воякам Армії України. Саме
їм і нікому іншому. Сотні корів пішли під ніж. Люди кидають села через неможливість селянським ремеслом
прогодувати та вдягнути родину. Так знищуються села. За
моїм прогнозом, села району полишать в два-три роки не
менше як 18 тисяч населення. Поселяться вони у великих
містах, а Козятин в це число аж ніяк не потрапляє. Мало
того, це молоді родини з дітьми. У районі залишаються
лише пенсіонери, які за пенсію ледь-ледь зводять кінці з
кінцями. Так зникає сільський уклад та Українська нація.
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Матері сина, який загинув на
сході України, вручили медаль
Не від президента. Від учасників бойових дій і волонтерів
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Другий рік у Вінниці учасники бойових дій та волонтери під головуванням
пана Славінського проводять зібрання
“Донбас”. З нагоди Дня матері 21
травня цьогоріч нагородили мешканку
Козятина, матір загиблого героя у війні
на сході України Людмилу Кацабіну.
Урочисто їй вручили відзнаку “Орден
матері бійця АТО”.
У інтерв’ю нашій газеті пані Людмила
розповіла, що спочатку відспівували загиблих у церкві Київського патріархату,
пройшла панахида. З’їхалось дуже
багато матерів, сини яких поклали своє
життя за незалежну Україну.
— Дуже важка атмосфера була, —
каже Людмила Іванівна. — Тому що
прийшли всі зі своїм горем. Важко було
там знаходитися, але це данина пошани
нашим синам-героям...
Сергій Кацабін хотів бути лікарем. Про свого сина пані Людмила розповідає охоче — він для неї вічно живий.
— Сергій у медичній сфері хотів
працювати. З дитинства дуже хворів,
відвідав багато санаторіїв і вивчав самотужки медицину. Колись ми поїхали
в дитячу обласну лікарню, йому було
років 5-6. Лікар-пульмонолог слухає
його, а він взяв у нього фонендоскоп і
слухає у нього серце. Лікар каже: “Ось
тут слухай”...
За словами матері, наш герой дуже
легко зводився з людьми. Мати переймалася його хворобливістю, возила
скрізь по лікарях. З вдячністю пригадує
вона Людмилу Станіславівну Молід
(знана в Козятині медпрацівник), яка
взяла на себе відповідальність і направила Сергія в інститут “Охматдит”
у Києві. Вона не мала права, звичайно,
тому що це прерогатива області.
— Коли я приїхала туди, на мене напали, що “ми вас не приймемо з таким
направленням!”, — пригадує Людмила
Іванівна. — Але прийняли, коли я у
відчаї сказала: “Ми спасаємо дітей, а
ви відвертаєтесь від нас”. Перший ЛОР
подивився і сказав: “У хлопчика хронічна інфекція в носоглотці. Аденоїд”.
Направили на операцію у Вінницю. Там
знову переймалися, як це ми потрапили
сюди з Козятина… Зробили операцію і
простуджуватися так Сергійко перестав.
Уже коли був у 10 класі Родогощин
провів другу операцію. Викривлена
була перегородка і аденоїди знову
виросли. Дуже вдало зробив і вже набрався здоров’я мій синочок.
Отож з дитинства вирішив Сергій
Кацабін стати лікарем. Вступив на навчання у Погребищанське медучилище
на фельдшера. Працював у лікарні, а
потім вступив заочно на фармацевта у
медичний інститут ім. Богомольця.
На війну пішов не випадково.
— Скажіть, як він потрапив на схід,
на війну?
— Сергій ще в 2004 році весь помаранчевий майдан пройшов. Там
познайомився з підполковником Володимиром Ільків. У 2013 році вони
знову зустрілися на Майдані і разом
його пройшли. Там набирали роту в
Національну гвардію і мій син разом
з цим підполковником пішов в АТО
добровольцем. Нам з батьком відкрито не казав. До того 2 чи 3 рази був
волонтером, їздив на схід. Один раз
приїхав на милицях. У 2014 році перед
Новим роком він ще встиг дати інтерв’ю
телеканалу ТСН. Сказав: “Якщо не ми,
то хто”.
— Він працював на швидкій допомозі?
— Так, він працював на швидкій

допомозі і в Києві, і в АТО. Взагалі,
Сергій був прикріплений до аптеки. Я
подзвонила і спитала, що він там робить. А він каже: “Ми аптеку складаємо
лікарям”. І я якось заспокоїлась, розслабилась. А тут, коли вже з'ясувала
ситуацію, коли поклав своє життя, він
не мав туди їхати. Мав їхати інший
хлопчина. А мій син каже: “Давай я
поїду, ти такий слабенький”. Вони поранених повернули на дорогу на Дебальцево. І взірвалася машина з Сергійком
у селі Логвиново. Вони попали на
фугас, а там уже їх дострілювали. Підполковник, який виступав на похованні,
сказав: “Я ще такої війни не бачив. І
в Іраку був, і в Афганістані був. Я не
бачив, щоб медицину розстрілювали
впритул. Це страшна війна. І коли нам
кажуть, що росіяни — наші брати, то я
не знаю, як брат брата може вбивати.
І питається, за що. Прийшли на нашу
землю і нас вбивають”.
— Хто ж став ідейним наставником вашого сина по життю?
— Найголовніші наставники — це
батько й мати, тому що в молодості ми
були членами УНА-УНСО. А в даний
момент з 2001 року прийняли освячення Рунвіри — Рідної Української
Національної Віри. І Сергій з нами їздив
на ці зібрання. Був з нами, всмоктував
цей дух, історію нашу. Тому що ми ж
не просто так збирались. Коли їхали на
поховання патріарха Володимира, в нашій хаті ночували хлопці з УНА-УНСО,
тому що треба було раненько з Козятина виїжджати. До речі, Сергій у Вінниці
з нами був на зібраннях УНА-УНСО,
коли ходив ще в шостий клас. Він дуже
хотів побачити президента Кравчука,
тому що ми про нього весь час говорили. Я кажу: “Колись побачиш”. І ось ми
поїхали на 40 днів поховання патріарха
та освячення Дошки на Будинку вчителя, де була Центральна Рада. Там був
Кравчук, Філарет, патріарх Димитрій.
І мій син підійшов до Кравчука. Той
бачить, що так хлопчик біля нього крутиться, і руку йому на голову поклав. І
автограф написав на газеті. Так Сергій
бачив Кравчука, першого Президента.
Бачив, коли копали яму на поховання
Володимира, то саме Кравчук один з
перших ломом довбав цей асфальт.
Вона — свободівка.
— Чим ви зараз займаєтеся в повсякденному житті? Наскільки мені
відомо, ви завжди займали активну
позицію.
— Так, займала активну позицію.
А зараз вже не так інтенсивно. Я
прихильниця партії “Свобода”. Коли
прослухала інтерв’ю Кошулинського
(він був заступником голови Верховної
Ради), вже твердо вирішила, що буду
голосувати за партію “Свобода”, не
дивлячись ні на що.
— Скільки років ви підтримуєте
цю політичну силу?

— З 2006 року. Ще коли вони не
були партією “Свобода”, називались
по-іншому. Мені вони по духу близькі,
там дуже багато людей, які свідомі і які
з вищою освітою.
Молодь має поважати предків.
— Що б хотілося побажати нашій
молоді, нашій владі, від матері, що
втратила свого сина на війні?
— Молоді побажання — щоб брали
більше участі в житті. Я не називаю
політичному. Тому що слово “політика”
нам перекрутили зовсім. Колись генерал-майор Петров (його книга “Концепція суспільної безпеки”) пояснив,
що означає слово “політика”. Політикус
— це багато інтересу. Якщо в однієї
людини інтерес тільки поспати і сходити
в одне місце, то вона вже не політик.
А якщо у неї ще якісь інтереси, крім
цього є, то вона вже політик — хоче чи
не хоче. Просто нам теперішня влада
перекрутила це слово, що той політик,
а той не політик. Ми всі політики. Якщо
беремо навіть газету й читаємо, то ми
вже політики. Бо беремо участь у житті.
Коли кажуть: “Моя хата скраю…”, то
хай не забувають, що саме крайня хата
горить перша. Бажаю, щоб молодь над
собою працювала і щоб не забувала,
хто їхні батьки, діди, прадіди. Щоб
вивчали досконало нашу історію. Вона
дуже цікава, вона важка, її без брому
не можна читати, але її треба знати.
Щоб розуміти, чому зараз це відбувається на нашій землі. Це не просто
так. І поляки нападали на нас, і угорці.
А чому? Зараз я вже більше розкажу.
Тому що наша земля, це не просто чорнозем, наша земля має хімічний склад
солодкий (почитайте Братка-Кутинського “Феномен України”). І найголовніше
— наша земля має велику цінність,
але не тільки вона. Якби ми знали,
про що йде мова. Про те, що в землі!
Недаремно зараз немає таких інтенсивних розробок наших надр. Тому що
в нашій українській землі вся таблиця
Менделєєва. Через це така боротьба
йде за нашу територію, землю. Колись
розказувала одна рунвістка в Києві,
що за кордоном в Європі проводили
конкурс кухарів. І наші кухарі зайняли
перше місце. І порція борщу коштувала
сто доларів. Люди приїздили звідусіль,
щоб спробувати того борщу. Але стояла одна єдина умова. Щоб цей борщ
був виготовлений на продукції, яка вирощена на нашій землі і має особливий
смак. Це було давно, років 20 тому…
Поважайте наших предків, літніх
людей, тому що всі будемо у віці. Як ти
ставишся, так потім будуть ставитись до
тебе. Це побажання молоді.
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У “Променя” багато благодійників
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

До Дня захисту дітей газета “RIA-Козятин” побувала в
Козятинській філії державної
реабілітаційної установи “Центр
комплексної реабілітації дітей з
інвалідністю ”Промінь”. У березні
тут відзначили 16-річчя. У Центрі
дуже комфортно почуваєшся.
Гарні нові штори (від “Гардинії”
депутата Панчука) створюють домашній затишок. У тренажерному
залі діти займаються фізкультурою. Там стоять тренажери. Тут
проводяться загартовуючі процедури, ранкова гімнастика.
Є масажний кабінет, логопедичний, достатньо добре обладнана
кімната відпочинку. Навчальні
класи обладнані за останніми вимогами часу.
Керує закладом Емілія Гонтар.
— Штат складається з семи
людей, — розповіла вона газеті.
— Усі члени нашої команди дуже
добросовісно і чесно ставляться
до своїх обов’язків. Люблять дітей, милосердні до них.
— Скільки діток відвідують ваш
Центр?
— На обліку у нас 22 дитини з
міста і району з різними захворюваннями. Відвідують нас щодня,
але в різний час. Деякі навчаються, тому приходять після школи.
— Вони у вас харчуються?
— У нас дворазове харчування.
Зранку організовує “Промінь”.
Це чай, канапки. Гарячими обі-

дами забезпечує Козятинський
м’ясокомбінат.
— Чи працює психолог у вас?
— У штаті психолог не передбачений. Ми самі виступаємо, як
психологи. Діти доглянуті, нагодовані, не ображені.
Виявляється, Центр проводить
часті екскурсії для діток. Возили
дітей в дальні екскурсії за межі
міста, в різні міста. Здійснюються екскурсії в межах міста — в
парк, на площу, в магазини, різні
побутові заклади. Багато уваги приділяється ознайомленню
з навколишнім середовищем,
арттерапії, розвитку мовлення,
навчанню самообслуговування,
естетичному вихованню — аби
якнайкраще адаптувати дітей до
життя. Протягом року вихованці
філії відвідують гурток у Будинку дитячої творчості “Веселкові
візерунки”, який веде Світлана
Гуменюк. Роблять творчі роботи
з тканини, природного матеріалу,
паперу. Ці доробки прикрашають
приміщення Центру.
За словам пані Емілії, хоча
заклад на утриманні обласного
бюджету, допомога небайдужих
людей також важлива. Адже
завдяки їм удосконалюється побут дітей, краще прищеплюються санітарно-гігієнічні навички,
укріплюється матеріальна база
Центру, естетично оформляються
приміщення, щоб діти відчували
домашню атмосферу.

— Вдячна міській раді і міському голові Олександру Пузирю, —
каже пані Емілія. — За рахунок
міського бюджету нам поміняли
опалення, поставили металопластикові вікна, організували
безкоштовне відвідування дітьми
басейну.
Суттєво допомогли матеріалами
для ремонту “АКВ” Українське
каолінове товариство в Глухівцях
(директор Гордієнко А.Ю.). Крім
того, постійна турбота з боку
приватних підприємців міста:
Інни Мадей, Олега Кремінського, Олега Закревського, Анни
Шкрябак, Олександра Шубовича,
В’ячеслава Склярова, Геннадія
Панчука.
Особлива подяка медичній працівниці районної лікарні, яка допомогла придбати інфрачервоний
безконтактний термометр.
Батьки наших дітей теж не
стоять в стороні, придбали новий
посуд для їдальні.
Подяка м’ясокомбінату на чолі
з Михайлом Зікраньом за гарячі
обіди.
Подяка начальнику ВП Київського територіального управління Миколі Кравцю, який надав
бригаду ремонтників і нам побілили та пофарбували приміщення.
Також не можу не згадати керуючу торгового центру “Єва” на
вулиці Земляка, 2 Марію Загарій,
яка постійно надає Центру різні
миючі засоби. Завдяки цьому, ми

Центр вітала музична школа
проводимо різні майстер-класи з
дітьми, прищеплюємо санітарногігієнічні навички.
Приємно, що цього року, як
завжди День захисту дітей пройшов насичено і цікаво. Учитель
музичної школи Інга Загайкевич
прикрасила приміщення художнім розписом. Група вчителів
музшколи на чолі з директором
цього закладу Наталією Благодир разом з учнями організували
чудовий концерт у філії. Ще наші
дітки розважалися в чудовому
ігроленді “Казка” підприємця
Марії Мудрої. Їм організували
солодкий стіл з коктейлями та
фруктами.
Не байдужі до наших дітей працівники Козятинського

В гостях у Марії Мудрої
Об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області на чолі з керівником Юлією
Галак. Вони щороку приходять з
подарунками в цей день.
Нехай всім благодійникам світить мирне сонце і в родинах
лунає здоровий дитячий сміх.

бібліотека провела зустріч в країні дитинства

Богдан КІСАРЧУК, студент, читач
бібліотеки

До Міжнародного дня захис-

ту дітей працівники Козятинської районної бібліотеки підготували розважальну програму
«Місце зустрічі — країна дитин-

ства». На зустріч завітали учні
молодших класів школи №1.
Лялькову виставу "Рім-Тім-Ті"
для дітей підготувала бібліотекар молодшого відділу Наталія
Кісарчук. Юрист Козятинського
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Марина Кобернюк
з метою підвищення правової
освіти дітей, запропонувала
діткам цікаві завдання, вікторини. Найактивніші учасники
отримали від працівників центру

подарунки. На свято завітала
«Чарівна бджілка», бібліотекар
старшого відділу бібліотеки
Лариса Дорошенко, яка підслуховувала думки та мрії дітей.
Після закінчення свята присутні
переглянули книжкову виставку
«Яскрава, весела, щаслива завзята дитинства Планета» та
виставку дитячих малюнків.
Щороку в перший день літа
від знача є ть с я Міжнар одний
день захисту дітей. У малечі
не повинно бути нещасливого

Махнівському “Колосу” — віват!
Дівчата відстояли право грати у фіналі
В'ячеслав Гончарук

У неділю, 3 червня, футболістки махнівського “Колоса”
провели гостьовий матч у Києві.
Це була заключна гра чемпіонату України групового турніру в
Першій лізі. Суперницями наших
землячок були гравці столичного
“Атекса”. Команда з Козятинщини перемогла своїх суперниць з
рахунком 4:0. Спортсменки “Колоса” пробилися до фінальної
стадії змагань, як краща команда
в групах, що зайняли другі місця.
Тепер вони разом з переможцями
трьох груп утворили фінальну четвірку, де визначатимуть чемпіона.
Та, мабуть, це право простіше
дівчатам було завоювати, ніж
відстояти. Лише тільки після втручання Федерації футболу України
наші землячки потрапили до фінальної четвірки кращих жіночих
команд Першої ліги.
Тепер про ігри останнього туру
групового турніру. Дівчата з Козятинщини переграли на виїзді

київську команду "Атекс-Оболонь"
(як вже відомо, 4:0). У першому
таймі відзначились Анна Москаленко, Галина Жигадло та Аліса
Кучинська. У другому таймі Ольга
Маслянко забила четвертий м’яч у
ворота киянок. Це був остаточний
результат матчу в тій зустрічі.
Команда набрала однакову
суму очок із Новояворівською
"Янтарочкою" і посіла друге
місце в своїй групі. Переможець
групи футболістки “Янтарочки”
випередили наших спортсменок
завдяки кращій різниці забитих та
пропущених м’ячів.
Ще одні претендентки на путівку в фінальну четвірку грали в
Старій Маячні, що на Херсонщині.
У тій зустрічі перемогли вінничанки з рахунком 6:1.
Футбол - це спорт. У ньому бувають несподіванки, фортуна чи
фатальне невезіння. Тільки події,
які відбувалися на футбольних
полях заключного туру першолігівського жіночого футболу,

наводять на сумнів, що в спорті
можуть начудити лише судді.
Команда “Восход” - суперник
вінничанок в останньому турі
поступається 1:6. Ця команда
протягом усього турніру тільки
перемагала своїх суперників з
великим рахунком, несподівано
поступається 1:6. Колектив, який
за весь груповий турнір пропустив
у свої ворота тільки три м'ячі, в
одній зустрічі пропускає 6 м'ячів.
Як виняток така несподіванка
може бути. Та гру в Новій Маячні
переносять в часі на півгодини
пізніше. Причина переносу зустрічі - запізнення на матч суддівської
бригади. Такого в футболі не
повинно бути, тому що призначається резервний арбітр. Значить, перенесли навмисно, щоб
контролювати події гри у Києві.
У той час матч, де грає “Колос”,
передається по телефону на Херсонщину І всі такі несподіванки
чи фортуна виглядають як зговір
команд.

Вінницька команда майже досягла бажаного. Адже за підрахунком всіх забитих та пропущених м’ячів саме вони ставали
фіналістами. І лише за втручання
федерації футболу справедливість було відновлено. Здається,
що скандал з договірними іграми
в чоловічому футболі не кожен
сприймає як негаразди в спорті.
Отже, у фіналі чемпіонату
України з футболу серед жіночих
команд Першої ліги зустрінуться
"Янтарочка" (Новояворівськ),
"Восход" (Стара Маячка), "Маріупольчанка" (Маріуполь) "Колос"
с. Махнівка
Пройдуть фінальні ігри 11-12
червня в Херсонській області.

дитинства і за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав
повинні стати одним з найголовніших наших обов'язків.
Закликаємо усіх сьогодні й
кожного наступного дня зігрівати теплом і любов'ю кожне
д и т я ч е с е р ц е , о б 'є д н у в а т и
зусилля заради майбутнього
і тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми
й неодмінно стануть гордістю
України.
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поліція ігнорує кпк україни
Влад ПОВХ

Нещодавно поховали ветерана
АТО, у якого не було 100 гривень,
щоб своєчасно звернутися за допомогою. А тепер взагалі надзвичайна за цинічністю і зухвалістю
подія — знущання над учасником
бойових дій, який тільки повернувся з полігону з перепідготовки на
підвищення боєготовності.
Олександр Віталійович Дяк
одружений, проживає в Іванківцях.
Повернувшись з полігону, ще не
працевлаштувався, тому погоджувався на виконання будь-яких
оплачуваних робіт на день, на тиждень. Цим і забезпечував родинний
достаток. Молодий хлопець вагою
приблизно 50 кілограм, задніх
не пас на фронті. Був АГ-сником,
служив в мотопіхоті танкового
прикриття.
Двоє корінних мешканців Іванківець, на скільки відомо, не служили в армії взагалі, запросили Сашу
попрацювати на новобудові за 200
гривень в день. Відпрацювавши
один день, отримав 200 гривень

від замовника робіт в селі Сигнал.
Наступного дня його по-звірячому
побили, катували, залякували,
волочили непритомного за ноги по
землі, накидали на шию петельку,
змушували копати собі яму. Усе це
проводилося під морально-психологічним тиском, під гаслом: "Не
вбили тебе в АТО, доб'ємо ми".
Звернувся в поліцію через пару
днів. Правоохоронці заяву взяли,
на руки номер реєстрації не дали,
сказали тільки останні цифри, які
не зміг запам'ятати. Направлення
на судмедекспертизу не дали.
Він звернувся у волонтерський
центр при газеті “RIA-Козятин”. По
телефону 102 з мобільного були
повідомлені обласні правоохоронці
про безчинства поліції в Козятині,
а вірніше бездіяльність. Там взяли
на контроль дану справу. Протягом
години в редакцію газети з'явилися
слідчий Наталія Василівна Стецюк
та інспектор Роман Юрійович Стецюк. Останній з порога заявив, що
“у газети немає матеріалів, тому і
вишукують новини”.
Слідча відразу після приходу

Чому ми не
відчуваємо того, що
середня зарплата у нас
постійно зростає?
Владислав КІРГАН

На сайті міської ради написали про те,
що в Козятині середня зарплата за останній квартал становить 8044 грн. Це викликало певне здивування і питання: чому при
такій середній заробітній платі більшість
людей цього не відчувають? Після невеликого розслідування з'ясувалося, чому
середня зарплата (про яку нам повідомляє
Держстатистика), не показує реальний
рівень життя населення.
Наприклад, на підприємстві працює
5 працівників, зарплата яких становить
4000, 4100, 4200, 4300 і 20000 грн відповідно. Їхня середня арифметична зарплата
становить 7 320 грн. Очевидно, що таке
високе число є наслідком занадто великого відриву між доходами останнього працівника і перших чотирьох. Такий спосіб
підрахунку не відображає реальний стан
рівня життя населення. Ми його вспадкували від радянських часів.
Більш прогресивним і об’єктивним способом, яким користуються країни ЄС, є
підрахунок медіанної зарплати. Береться
зарплата того працівника, що стоїть посередині в ряду зарплат. У нашому випадку
це 4200 грн і це число об’єктивно вказує
на рівень доходу більшості працівників.
Медіанна зарплата не зміниться, якщо,
наприклад, зросте зарплата останнього
працівника.
Це пояснює наступне явище. Коли в
суспільстві багаті люди багатіють ще більше, то бідний і середній класи особливо
і не помічають, що в сумі арифметично
вирахувана середня зарплата зростає. А
інформацію про медіанну середню зарплату Держстатистика замовчує.
Інші два важливі моменти — зростання мінімального рівня заробітної плати
і інфляція. Так, “мінімалка” потихеньку
зростає, що теж підвищує середню арифметичну зарплату. Але разом з нею зростає й інфляція, котра зменшує купівельну
спроможність. Так, мінімальна зарплата
з 1 січня 2017 року зросла вдвічі (було
1600, стало 3200), з 1 січня цього року
вона становить 3723 грн.
Для порівняння: інфляція (індекс споживчих цін) за 2016 рік становила 112,4,
за 2017 рік — 113,7, а за січень-квітень
цього року — вже 104,4 (дані взято з сайту minfin.com.ua). Як бачите, теж зростає.

виразила своє невдоволення і
сказала, що діє за законом. За її
словами, місцевий судмедексперт
заявив, що здійснить експертизу,
тільки коли буде постанова суду.
Тому вона і поїхала в Махнівку у
своїх справах, а побитому учаснику
бойових дій сказала чекати постанову. І це, не оформивши справи
в суд, не провівши огляду місця
злочину, не опитавши підозрюваних, не вилучивши речові докази
(станом на 4.06.2018, 12.30).
Її компаньойон інспектор Роман
Стецюк зухвало заявив, що це колись такі були вимоги до слідчих
дій, зараз — зовсім інше. За словами потерпілого, коли в суботу
2.06 він звернувся в поліцію, слід-

Спочатку вимагали гроші...

Коли сусід
залазить за вашу
межу
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися мешканці
села Козятин. Вони повідомили,
що сусід поставив паркан на їх
території. Щоб встановити істину, вони навіть викликали землеміра. Знаємо, що аналогічних
ситуацій між сусідами вистачає
і, можливо, наша розповідь допоможе уникнути багатьох конфліктів, кого розділяє межа.
Журналісти долучилися до
процесу. Крім преси, на вулиці,
де відбувався земельний спір,
були прису тні представник
інституту земельних відносин
з міста Вінниці та сусіди конфліктуючих сторін. Зробивши
заміри земельних ділянок,
було встановлено границі обох
наділів сусідніх господарств.
Згідно з державними актами
на землю, встановлені раніше
межі виявились не правильними. За словами гостя з Вінниці,
інженера за фахом, це справа
судового розгляду чи підписанням мирової угоди між обома
чи трьома суб’єктами господарювань.
За твердженням інших сусідів конфліктуючих сторін, така
мирова угода між цими вже
була підписана. Адже це вже
третій між ними земельний спір
з викликом спеціаліста. Після
другого такого спору, за словами нейтральної сторони, було
підписано мирову угоду.
Сусід — це людина, яка
послана Богом. Запам’ятайте,
ніхто навіть клаптика землі з
собою не забере. І дивно чути,
що сусід сусіду труїть кури, чи
щось будує на території свого
ближнього. Сусід має бути людиною, яка перша відгукнеться
на допомогу при скруті. Сусід,
це той, хто ближче стоїть, ніж
родичі, які далеко. Не нехтуйте
правилами, що склали люди.
Суддя, якщо дійде до суду,
розсудить за законом. Тільки
не відомо, чи буде той суд по
совісті. Адже в цій ситуації не
праві обидва сусіди.

ням журналістів, був супроводжений до лікувального закладу м.
Козятина. Після комісійного огляду
лікарями госпіталізований.

Завоняли мешканців Зеленої і Катукова
Галина КАСЯНІВСЬКА

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” зателефонували мешканці вулиці Зеленої. Вони
повідомили, що з території бойні нечистоти
перевозять під паркан, який в сусідстві з
вулицею Зеленою та Катукова.
Ми перевірили дану інформацію. Вона
повністю підтвердилася. От тільки доказів

ми не назбирали. Той сморід, що аж в носі
залипає, відеокамера відтворити не може.
Тут місце для роботи або екослужби, або
новоутвореного управління держпродспоживслужби. Адміністрація підприємства,
змилуйтеся над своїми сусідами. Вони не
можуть відкрити ні вікна, ні двері. А випрану
білизну в 30-градусну спеку просушують у
хатах...

Його тіло придали землі
Влад ПОВХ

Відчайдушні люблять повторювати: «На тому світі
відпочинемо». Це правило
дійсно працює, але не для
всіх. У цій статті ми розповімо історію не знаменитої
людини, яка після смерті натерпілась, можливо, більше,
ніж за життя.
Бутеску Олексій Валерійович: 5.10.83 по 30.05.18. Пригоди його життя тепер перенесено в категорію покійників учасника бойових дій на
сході України. Похоронений
на цвинтарі в с. Махнівка.
На жаль, без почестей. Причина смерті — пневмонія, а
ще простіше промах медиків та фінансові злидні. У
останній час Олексій тяжко
працював вальщиком лісу в
Чернігівській та Житомирській областях, де з ним не

розрахувалися і "кинули" на
велику суму грошей.
Вечірній дзвін, вечірній
дзвін!
Багато дум наводить він.
Про рідний край, де я
розцвів,
І щастя знав, і де любив,
Як я, прощавшись з ним
один,
В останній раз там слухав
дзвін!
Як марево, весна моя,
Пройшла, її не бачу я!
І скільки вже нема в живих
Тоді веселих, молодих!
Вони спочили, як один.
Не чутен їм вечірній дзвін!
Засну і я в землі сирій!
І по долині не моїй
За вітром пісні прогусти Там іншій лірник буде йти,
І вже не я, а стане він
Співати там вечірній
дзвін...

RIA-К, Четвер, 7 червня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

У Козятині проблемно “зняти побої та покуси”

чий Наталія Стецюк йому наказала
прийти в понеділок 04.06.2018 з 9
до 9.30 і отримати направлення до
судмедексперта. Уже в понеділок
була інша розмова...
Після спілкування в редакції,
слідчий Наталія Стецюк сухо
сказала потерпілому: "Прийдете
до мене в поліцію" і покинула
приміщення. Про подію нами було
повідомлено на гарячу лінію служби безпеки України за телефоном
(0432) 53-13-09. Зареєстровано повідомлення про прояви сепаратизму в с. Іванківці та бездіяльність
козятинської поліції з приводу
катування учасника бойових дій.
Олександр Дяк в редакції почав
втрачати свідомість. За наполяган-

Одна з матерів хлопця, який має стосунок до побиття АТОвця так
прокоментувала ситуацію: “Я розумію, що накоїв мій син. Але вірю
йому, що там половина неправди. Хлопці почубились і розібрались
би самі. А тепер хай буде по закону. ...Не мені їх судити. Чому не
викликав поліцію зразу, а приїхала його теща до мене на розбори,
а навіть не до мого сина? ...вимагали гроші з нас, а коли ми відмовили, вони пішли до поліції… Дуже багато питань...

5 політика
Шлях до судмедексперта заблокований
Галина КАСЯНІВСЬКА
Про випадок, який трапився
з гостею нашого міста, яку покусали 21 травня безпритульні
собаки, ми вже повідомляли. Тоді
жителька села Білилівка Ружинського району, їдучи в Київ до
доньки з пересадкою в Козятині,
стала жертвою агресивних псів в
районі ПРБ.
Через два тижні після прикрої
події з Наталією Леонідівною,
ми знову зустрілися з нею. — Ви
мабуть не уявляєте, який шок я
пережила в той день, — каже
вона. — Я тепер навіть стала боятися свого домашнього собаку.
Нога досі болить. Кожні три дні
їжджу в лікарню на обстеження
та на лікування. Собачі укуси виявились настільки глибокими, що
кожен раз доводиться на прийомі лікаря чистити рану.
З кожним днем, за словами
Наталії Леонідівні, їй стає гірше
і гірше. От тільки не знає, чи її
стан пов’язаний з важкістю соба-

чих укусів, чи це ознаки перенесеної психологічної травми.
А ще козятинська гостя шокована тим, що вона ніде не може
добитися правди. З поліції, куди
вона пішла, її посилали в суд. З
суду — назад в поліцію. Заяву
покусаної жінки зареєстрували
все-таки належним чином. Та
відмовляються видавати направлення на експертизу, аби
зафіксувати покуси, а без направлення до судмедексперта аж
ніяк. Потрібно, щоб поліція відкрила кримінальне провадження
і тільки тоді жінці в суді видадуть
направлення.
Жінка звернулася в прокуратуру і з новою заявою в поліцію,
з вимогою посприяти отримати
їй направлення на експертизу по
історії хвороби. І знову чекає…
Адже має намір подавати в суд
на Козятинську міську раду, яка
не дбає про безпеку людей у
місті.
Коли стаття була готова до

Фото дня з
лікарні
Таке оголошення на кабінеті
№53 (окуліст) районної поліклініки. Приймає тільки один
лікар. За словами тих, хто в
черзі з самого ранку, люди в
білих халатах приводять без
черги пацієнтів. Уже о 12.00
у вівторок прийом закінчився,
хоча в розкладі має тривати до
першої години дня.
За словами працівників поліклініки, черги великі, тому що
обслуговують мешканців міста
і району. Лікарів не вистачає.

ники). Це сталося вранці, коли
жінка виносила сміття. Рани нанесли такі, що вона більше тижня лежала в обласній лікарні, де
їй навіть пересаджували шкіру.

Депутатів заставили задуматися
В’ячеслав Гончарук

Минулої п’ятниці відбулася 27 сесія міської ради 7 скликання.
На порядок денний винесли 64 питання. Серед присутніх в залі
було 27 народних обранців. Семеро слуг народу сачканули. Було
багато гостей. У основному це були представники підприємницької діяльності. Вони прийшли своєю присутністю допомогти
депутатам знизити ставку єдиного податку для фізичних осібпідприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на умовах
спрощеної системи оподаткування. Адже, за словами самих
підприємців, в Козятині вищі податки на бізнес, ніж в містах, де
податки бізнесменам вже знизили.
Підприємцям продемонстрували неповагу, думаючи про “наповнення бюджету”. Як виявилось пізніше,
прийшли вони даремно. Тому що ще до сесії частина депутатського
корпусу підрахувала, якщо знизити податки будь-якій категорії
бізнесу, бюджет міста втратить мільйон. От тільки 15 депутатів,
які проголосували проти зменшення податку на бізнес, не подумали на скільки може зменшитись кількість підприємців, які
наповнюють бюджет міста. Адже, як показує практика, від непомірного навантаження на бізнес частина підприємців згортають
свою діяльність, а деякі переходять до тіньового бізнесу. Малий
та середній бізнес потрібно не душити податками, а розвивати.
Кожен підприємець, який сплачує податки, це плюс більше як 80
тисяч гривень до бюджету.
Отож цих 15 депутатів можуть сміливо вважати себе нащадками Саші стоматолога, який у свій час вирвав бізнесу майже всі
зуби. Не треба забувати, якщо по загальному фонду міського
бюджету дохідна його частина з видатковою в цифрах грають,
то в спеціальному фонді дохідна частина з видатковою частиною
мають різницю майже в п’ять мільйонів гривень. І це насторожує.

Бутеску Олексій
Валерійович: 5.10.83
по 30.05.18.

друку, на гарячу лінію газети
знову зателефонували і повідомили, що мешканку Кошового,
53 також покусали собаки (біла
і руда, яких підгодовують двір-

Подумали, аби собі не нашкодити. Не знайшовши підтримки в слуг народу, підприємці покинули зал засідань. Хоча

незабаром повернулись. Мабуть, пригадали, що на сесії депутати
будуть розглядати ще “ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік, яке вводиться в дію з
першого січня".
У цьому питанні народні обранці поставились більш відповідально. Адже такий податок стосується кожного жителя міста.
Хто такого майна нажив багато, зайві метри (від норми 60 кв. м
квартира та 120 жилий будинок) сумарно додаються. Депутати
вирішили ставку від рішення 02.06 1917 р.визнати такою, яка
втратила чинність. А затвердити ставку податку на рівні 0.5
відсотка від заробітної плати. Тут більшість депутатів вже не
думали про наповнення бюджету, а подумки міряли свої зайві
метри. Їх вже не хвилював конфлікт інтересів, як в питанні з
підприємцями.
Прозвітували, що топили зимою на 12 балів. Про підсумки опалювального сезону доповів директор КП “Добробут” Ігор
Лівшиць. Він сказав: “Котельні минулого опалювального сезону
запустили вчасно. Припинили опалювальний сезон по команді
міського голови”. От і весь звіт. Забули, як в 16-градусний мороз
холодно було не тільки в дитячому відділенні районної лікарні,
в школі-ліцеї, а й у всіх школах і садочках. Наприклад, в школі
№1 тепло було не від батарей опалення, а від альтернативного
опалення, що є в закладі. Від такого звіту головного по добробуту закрадається думка, що й в наступний опалювальний
сезон причиною холоду в приміщеннях будуть погані вікна і п’яні
кочегари. Хоча ні разу при перевірках котелень персонажу під
мухою ми не помітили.
Відродженцям доводиться купатися у фекаліях.
Далі мова зайшла за насоси та труби опалення, сплило питання
Залізничного. Там в підстанції зняли насос, який перекачував
нечистоти в каналізацію. Його досі не поставили і фекалії виливаються на городи мешканцям Залізничного. За словами начальника
управління ЖКГ Євгена Малащука, відсутність того насоса йому
також набридла. Кожен тиждень працівники
“Відродження” по пояс залазять в нечистоти, щоб покращити ситуацію в тій зоні.
Пане Євгене, ви один з небагатьох, хто
реагує на критику. Журналісти газети
“RIA-Козятин” ситуацію з насосом на
Залізничному знають не з чиїхось слів.
Раніше той насос коштував 6 тисяч гривень. Тепер, можливо, 10 тисяч. Це менша
частина від плати ансамблю патріотичної
пісні російською мовою, який виступав у
міському будинку культури не так давно.
Мінус такий патріот і у вас коштів на насос
буде з запасом.
Загадка розгадана. Завершилась
сесія майновими питаннями.Тепер в мікрорайоні ПРБ буде баня (!?). Буде баня, не
буде - залежить від депутата-орендаря
котельні, який парк закомандував зрізати
— пана Малишевського. Тепер зрозуміло,
куди дрова потрібні? Взагалі, цю котельню
вже раз йому давали. Може на цей раз буде
результат не тільки в карман, а й людям.

Ходить з двома паличками, болять ноги після собачих укусів.
Чи буде подавати до суду, не
відомо. На це потрібні кошти і
здоров’я...

Процеси
бродіння в голові
завдитсадка
Олександр ЗЕМЛЯК

Нещодавні події, висвітлені в газеті про недоїдання дітей у Махнівському садочку, спонукали
місцевих керівників до відповідних дій. Але вони
не були направлені на вирішення проблем, щоб
покращити роботу установи.
Стелися, барвінку…
Завідувачка дитячої установи не переймається,
що її критикувала газета. Після приїзду з районного відділу освіти, зібрала колектив та розказала, що все добре: “нас підтримують у районі,
я буду працювати далі”. У кінці робочого дня
закликала у свій кабінет батьків дітей та виспівувала їм, як соловейко, яка вона добра керівниця.
Замість своєї роботи, ходила по селу і агітувала
односельчан не читати газети, бо пишуть неправду! Щоб заручитись підтримкою місцевої влади,
відвідала сільраду. Проникла у кабінет голови,
отримала підтримку, пообіцявши його підтримувати на виборах. Барвінком вона стелилась, але
місцеві жителі пам’ятають кричущі факти роботи
дитячої установи.
А що баришня роблять? Лягли та й просять…
У садочку є педагоги, які добросовісно виконують свої обов’язки, користуються повагою
у батьків. Але вони не в повазі у керівництва. У
повазі ті, що лягають спати разом з дітками та
прокидаються, коли батьки їх забирають. Чи є
елементом виховного процесу робити педагогам
зачіски в установі та готуватись до корпоративки?
Деякі педагоги після обіднього сну садять діток
за столики солдатиками, а самі видивляються, як
в телевізор, навкруги. Дають оцінку перехожим,
наприклад. На прогулянці вихователі групуються,
щось обговорюють...
Відсутній елементарний догляд за дітьми!
Дитина обморозила ручки, будучи на прогулянці. Інша при температурі без повідомлення
медсестрі більше години чекала одягнена батьків.
Дід завіз дитину у лікарню. Після лікарні батьки
відмовилися водити дитину у садочок. За словами
очевидців, директорша на виховних заходах з
колективом за словом в кишеню не лізе. З вуст
вириваються такі слова, як худоба, слоноподібні,
шизофреніки, гниди. Конвенція ООН про права
дитини говорить,що інтереси дитини у всіх видах
діяльності ставляться вище інтересів дорослих та
держави. Ось над чим потрібно працювати всім
завідувачам дитсадків, а не так, як в Махнівці,
шпацирувати по людях.
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блог
Микола СЕНЧЕНКО

блог

Володимир Цимбалюк,
підприємець, громадський
діяч

1 жовтня 2017 року була
заблокована вулиця Василя
Земляка незаконно і протиправно. Громада в цьому участі не брала, громаду не попередили. Відповідних
знаків не виставили і групою громадян,
в тому числі мною, була подана заява
про вчинення кримінального правопорушення міським головою Пузирем. Досудове розслідування проводить слідчий
Козятинського відділення поліції Андрій
Матвійчук. Але до сьогоднішнього дня
справа не здвинулась з місця, в зв’язку
тим, я так розумію, що слідчий зацікавлений. Хто його зацікавив? Міська рада
в особі Пузиря? І всіляко він намагається
вносити різного роду постанови про закриття кримінальної справи, що незаконно. Дана постанова була скасована
апеляційний судом. Виніс нещодавно
постанову про невизнання мене потерпілим, протиправно й незаконно. Знову
ж таки, дана постанова була скасована
Козятинським міськрайонним судом, і
готується мною вже заява про вчинення
кримінального правопорушення самим
слідчим Матвійчуком за ст. 364, 367. Ці
статті говорять про те, що слідчий сам
зацікавлений особисто або він виконує
якісь вказівки третіх осіб. Є зацікавлені
треті особи, в яких даний слідчий виступає ніби як буфером. Тому боремось,
як можемо.

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

Принцип Ле Шательє в дії!

Відносно незаконного
заблокування вулиці Земляка

(№ 1 (204) 11-17 січня
2007 року Всеукраїнський
загальнополітичний освітянський тижневик ПерсоналПлюс) передрук на прохання наших
читачів
На початку ХVIІ ст. чимало євреїв жило
в Києві. «Після влади польських королів
над Києвом, — пише І. Даревський, —
тобто в першій половині ХVIІ ст., євреї
продовжували жити в Києві мирно й спокійно, займаючись ремеслами і торгівлею,
маючи в ньому свої будинки і володіючи
майном.
Це видно із свідоцтв, затверджених у
період 1635–1654 рр. Петром Розвадовським, який був головним проповідником
домініканського товариства київських
католицьких священиків».
Проте з повстанням в Україні та Поділлі
(1648—1649 рр.) гайдамаків і запорозьких
козаків під проводом гетьмана Богдана
Хмельницького проти панування поляків
і євреїв для всіх гнобителів настали тяжкі
часи. За свідченнями істориків, «тільки
протягом цих двох років було перебито
понад 600 тисяч євреїв».
Однак єврейські історики жодним словом не обмовилися про те, а чому ж били
євреїв і поляків. Гноблення українського
народу дійшло до того, що навіть православні храми євреї надавали віруючим в
оренду.
Богдан Хмельницький вступив до Києва
15 серпня 1648 року з багатою здобиччю
золота й срібла. Усе населення вийшло
йому назустріч і вітало захопленими ви-

блог
Валерій ЛОПУШАН,
заступник голови
районної спілки
учасників АТО
(098-279-00-89)

Учасники АТО Козятинського району звернулися
до районної адміністрації зі
зверненням про те, що вони
вважають, що постанови 196
-197 КМУ від 14 березня 2018
року призводять до обмеження
пільг особам, на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а
також суперечать іншим нормам
чинного законодавства.
Постанови КМУ суттєво звужують право громадян на задоволення своїх соціальних
потреб та не відповідають
вимогам задоволення таких потреб, що є порушенням мети,
принципів та положень ЗУ «Про
державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії» та
порушують ст. 2 ЗУ «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», оскільки
нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують
права і пільги осіб, на яких
поширюється дія зазначеного
вище закону – є недійсною.
Положення вищезгаданих постанов мають прямі порушення
ст. 22 Конституції України, яка
передбачає, що при прийнятті
нових законів або внесенні змін
до чинного законодавства не
допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод.
Ст. 24 Конституції України
передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права
і свободи та є рівними перед
законом.
Ми вважаємо, що саме 196197 постанови КМУ є фактично
обмеженням законних прав УБД
та членів сімей загиблих в АТО.
УБД на сході України воювали і воюють не лише за
збере ження територіа льної
цілісності і державності, а і за

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК у
№20, 21

гуками. Хмельницький роздавав людям
подарунки й пожертвував чимало золота й
срібла київським монастирям та церквам.
Вступ до Києва козаки Богдана Хмельницького святкували шість днів.
Не маючи спромоги перемогти військо
гетьмана Хмельницького, поляки змушені
були направити до нього своїх послів
на чолі з головним київським комісаром
Адамом Киселем просити миру. Богдан
Хмельницький запропонував полякам такі
умови:
Щоб у Києві і в усій Малоросії не було
й сліду від унії, щоб єзуїтів не залишилося
більше.
Щоб у всіх містах, де житимуть козаки,
не було католицьких костелів.
Щоб київському митрополитові було
надано перше місце в сенаті.
Щоб воєводами й комісарами були виключно православні з руського населення.
Щоб кількість козаків не обмежувалася.
Щоб у всій Україні разом з Києвом і в
усій Малоросії не залишилося й сліду від
євреїв. А також багато інших умов, які не
могли виконати поляки.
Як бачимо, Богдан Хмельницький послідовно намагався звільнити Україну від
євреїв. Проте пізніше було укладено Білоцерківський мир, який знову надав можливість євреям селитися в Україні. І тільки
тоді, коли Богдан Хмельницький перестав
розраховувати на допомогу татар і звернувся по допомогу до царя Олексія Михайловича, якому запропонував взяти «під
свою державу» Україну й Малоросію; коли
після цього Малоросія й козаки присягнули на вірність царю московському (1654
р.), — московське військо виступило на

допомогу Хмельницькому проти Польщі.
Тоді ж долю євреїв у польській Русі
було остаточно вирішено. Під час війни
Московського царства з Польщею настав
кінець усім євреям царства Польського, і
навіть велику вільненську громаду спіткало це загальне лихо.
Страшним ураганом пронеслися московські війська разом з військами Хмельницького по всій Польщі, руйнуючи і
спустошуючи все на своєму шляху. Євреїв
били, розкрадали їхнє майно, знищували
синагоги й шматували священні «Тори»,
які там зберігалися.
Поляки не в змозі були протистояти
ворогам, оскільки тоді Польща зазнавала
розгрому з боку московитів, пруссаків,
шведів і жорстоких козаків.
Бажання Хмельницького щодо перебування євреїв в Україні і Малоросії здійснилося сповна. Московський цар видав указ,
яким суворо-пресуворо забороняв євреям
під будь-яким приводом жити в Україні і
Малоросії взагалі та в межах київського
району зокрема. Таку умову поставив
Хмельницький московському царю ще до
того, як Україна та Малоросія присягли на
вірність Москві.
З 1665 року і до кінця XVIII ст. у Києві, як і в усій Україні, не залишилося
жодного єврея, всіх вигнали, а козацькі
гетьмани слідкували, щоб ті знову не
з’явилися. За царювання Федора Олексійовича і правління Софії Олексіївни
(1676–1689 рр.) також ретельно пильнували, щоб жоден єврей не переступив
кордони Русі й України. Так тривало ще
й за Петра І й Катерини ІІ.
Продовження у наступному номері

Будні табору "Go Camp"

Монетизація утискує права ветеранів АТО
розбудову правової держави, у
якій повинні дотримуватися та
забезпечуватися права і свободи громадян, що гарантуються
Конституцією та діючим законодавством України.
Ми впевнені, що ситуація,
яка склалася навколо штучного обмеження законних прав
учасників АТО, призводить до
ескалації соціальної напруги,
набуває суспільного резонансу
та обурення громадськості по
всій Україні.
Учасники бойових дій Козятинського району звертаються
до вас з вимогою не підтримувати постанови 196-197 КМУ від
14 березня 2018 року, як антиконституційні.
Зупинити ганебну практику
у штучному обмеженні передбачених законодавством прав
УБД та членів родин загиблих в
АТО воїнів.
У разі невирішення зазначених вище вимог, залишаємо за
собою право реагування у будьякий інший законний спосіб.

Святослав МИРНИЙ

Період літніх канікул для
всіх учнів шкіл проходить порізному. Хтось сидить вдома
біля комп'ютера чи планшета,
хтось їде до бабусі і дідуся.
Але найзавзятіші учні Козятинського ЗНВК "Школа-інтернатгімназія" літні канікули проводять у літньому таборі.
Перший тиждень у таборі
пройшов під гаслом “Корисна їжа — запорука гарного
здоров'я”. Кожен день діти
готували проекти, брали участь

у квесті та знайомилися із
життям скаутів. Загони брали
участь у змаганнях та перемагали.
Діти табору — патріоти своєї
країни. Вони виготовляють різні
вироби з паперу, які згодом передадуть нашим захисникам на
передову. Найбільше здивував
загін "Incredible Stars", який
побив рекорд учнів школи у
розпалюванні вогнища. Робота
у таборі, це командна робота.
Тому діти вчаться співпрацювати один з одним для досягнення спільної мети.

блог
Фіктивна смерть,
я кщо с п р а ва не стосується спроби вбивства,
іноді виявляється справою дуже вигідною. І,
як з'ясувалося, українці
досить часто користуються послугами торговців
чистими бланками свідоцтв
про смерть, у які можна
внести дані будь-якого ро-

дича. Зробити сьогодні це
може будь-хто. Потрібно
просто знайти в Інтернеті
сайти з продажу бланків,
які засвідчують відхід у
інший світ.
Ціна стандартна — 600
у. о. Або 15 тисяч гривень.
За ці гроші — справжні
бланки з вотемарками, а
за додаткові 2000 гривень
— ще й факсиміле з потрібними печатками можна
замовити.

Для чого це потрібно.
Найчастіше, щоб вирішити
фінансові проблеми. Наприклад, родич поїхав
на заробітки за кордон.
Він числиться в квартирі
і через це сім'ї не дають
субсидію. Немає людини
— немає проблем. Свідоцтво про смерть може допомогти закрити іпотечний
кредит, у зв'язку зі смертю
позичальника або вирішити
питання з переоформленням нерухомості на родичів. При цьому українське

законодавство влаштоване
таким чином, що довести,
що небіжчик ожив, може
бути дуже складно.
Законом не врегульовано. Цікаво, але жодна
стаття Кримінального кодексу України не передбачає відповідальності за
інсценування своєї власної
смерті або ж фіктивної
смерті родичів. Усе залежить від слідчого і судді,
які можуть по-різному кла-

пропозиція
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Як про Козятин ще кажуть
блог
Чому Козятин називають Ко з ля тином? А усе
через історію
виникнення. Були
болота і водились кози.
Поруч утворилось село і
назвали на честь козлячого місця... селом Козятин. А потім 130 років
тому вдумалось одному
божевільному збудувати
на болотах вузлову станцію. І тут навколо почало
о б р о с тати будинк а ми,
залізничниками. І з села
почало перетворюватись
у велике село але в ЖДсело. Після Другої світової війни Комсомольський
район (Махнівський) Бердичівського уїзду став
районом Козятинським,
бо вже не велике село,
а місто Козятин захотіло
стати районним містечком. Усе життя Козятин
жив за чийсь рахунок,

Читач написав на сайт
тому його так і не люблять, б о ду же хитрі
люди там живуть. Місто
не гарне, планування
великого ЖД вузла, а
не міста. Смітники там
- норма, нахабство теж.
Ціни такі, як у Києві.
Тому воно зажило такої
слави, бо саме воно таке
нутро козляче. Медицина
на рівні ветеринарії, обслуговування, як в СРСР,
чекати в чергах по півдня, і на зауваження тобі
плюнуть в обличчя.
Кошовий (з 95 Кварталу) просто розповів.
А якби там пожив з рік
чи два, то б усе сам на
свої очі побачив би: що
він, на жа ль, правий.
Звідти масово тікають
за кордон. 10 років тому
масово тікали, як біженці релігійних громад у
США. Хто може, той тікає
з Козятина! Бо там нема
перспективи розвитку. У

2000 році прийшли гроші
в район, на відтворення
програми “Комсомольське”, але не дали туди
кошти, а використали на
утворення міста обласного значення. Так тоді
раділи! А тепер Козятин
став окраїною цивілізації.
Калинівка чи Хмільник
стали містами в пошані, а
Козятин у забутті. Основні районні офіси поспішили переїхати з міста.
Тепер Козятином керує
не Козятинська прокуратура, а Калинівська... Бо
Козятин не став на свій
захист і не обрав Катеринчука, а Юрчишена, а
той почав усе вигрібати
з міста. Тепер глушина.
Хмільник і Калинівка в
кращому стані, аніж Козятин!
Посилання на джерело: https://kazatin.com/
l y u d i/o b u r e n n y u - n e m a mezh-10692176.html

Почалася “петрівка-голодування”
Владислав КІРГАН

У християн східного обряду 4 червня
розпочався Петрів піст, який закінчиться
святом апостолів Петра і Павла — 12 липня.
Усього він буде тривати 38 днів. Петрів піст
встановлений на згадку про святих апостолів
Петра і Павла, які постили, готуючи себе для
проповіді Євангелія.
У народі Петрів піст звали просто «петрівки» або «петрівка-голодування». Це пояснюється тим, що на початку літа від минулого
врожаю вже мало залишалося продуктів, а
до нового ще далеко. Його ще називають
Апостольським постом — апостоли завжди
готували себе до служби постом і молитвою.
Петрів піст не такий суворий, як Великий
піст. Дозволяється вживати вино у вихідні,
але потрібно утримуватися від м'ясної і молочної їжі, а по середах і п'ятницях — також
від риби. Рекомендується вживати в їжу продукти рослинного походження, каші, гриби.
Також не варто допускати переїдання.
Приступаючи до такого, не найсуворішого
посту, потрібно порадитися зі своїм духівником, а якщо у вас є які-небудь хронічні
захворювання — з вашим сімейним лікарем.
Якщо ви не зможете дотримуватися дієти
протягом посту, то спробуйте обмежити себе
хоча б в елементарному — відмовитися на
час від телевізора, соціальних мереж, інтер-

нету. Менше споживайте кави та чаю. Теж
— користь для душі.
Календар харчування. У понеділок
можна їсти гарячу їжу без олії. У вівторок,
четвер і суботу дозволяється будь-яка пісна їжа з рослинною олією, а також риба.
У середу і п'ятницю потрібно дотримуватися
суворого посту (сухоїдіння). Рекомендується
вживати в їжу тільки воду і хліб.
Що не можна робити. Крім того, в піст
накладаються обмеження не тільки на їжу.
Якщо хочете провести обряд вінчання, то
варто почекати закінчення посту. Також в
цей час варто утримуватися від близькості.
Не можна хрестити дітей і давати гроші в
борг, стригтися, гадати. Не можна злитися і
заздрити, сваритись і ображати.
Що потрібно робити . Петрів піст — період очищення як тіла, так і душі. Обов’язково
потрібно посповідатись і причаститись, ходити
в церкву частіше. Вдома — більше молитись
і читати Святе Письмо.

Як правильно вибирати морозиво?
Владислав КІРГАН

Літня погода тримається ще
з травня. Температура в затінку
вища за 25 градусів і тому багато
хто прохолоджується морозивом.
Пломбір, щербет, крем-брюле,
ескімо, фруктовий лід — список
видів цього десерту досить великий. Але не все те, що холодне й
смачне, є морозивом.
Обов’язково ви вч а й т е
склад! Справжнього морозива у
нас не так вже й багато. Якщо воно
має жовтий відтінок, то це говорить
про його натуральність, бо тільки
великий вміст молочного жиру дає
такий відтінок. У ньому обов‘язково
має бути молоко, вершки, масло і
цукор. А це дорого. Тому найчастіше ці складові замінюються більш

дешевими і навіть шкідливими речовинами з додаванням багатьох
стабілізаторів, емульгаторів, ароматизаторів та барвників.
Якщо на упаковці морозива
вказано ДСТУ 4733:2007, то це
означає, що ні молоко, ні масло, ні
вершки не замінені чимось іншим
(дані взяті із сайту Добавкам.нет).
ДСТУ 4735:2007 говорить про те,
що даний продукт містить у собі
пальмоядрову, кокосову, а з 2010
року дозволили використовувати
ще більш шкідливу пальмову олію.
Серед стабілізаторів і емульгаторів природними та безпечними
є гуарова і ксантинова камідь,
камідь рожевого дерева, моно- і
дигліцериди жирних кислот. Якісним морозивом можна вважати і
те, до складу якого входить дорога
спеція ваніль, а не дешеві ванілін

чи ароматизатор, ідентичний ванілі.
Склад стаканчика — теж
важливо. Саме морозиво може
відповідати стандарту, а от у стаканчик, буває, добавляють і кокосову,
і пальмову олію. Тому не забувайте
дивитись на склад стаканчика (якщо
він вказаний). Те ж саме — і про
шоколадну глазур, в якій дороге
какао-масло теж замінюють олією
більш дешевого походження.
Недотримання умов зберігання загрожує життю.
Далеко не всі власники торгових
точок дотримуються умов зберігання
морозива. Деякі супермаркети на
ніч відключають свої холодильники
з метою економії електроенергії. І
за це платить покупець. Бо внаслідок порушення умов зберігання в

морозиві може розвинутись кишкова
паличка.
Аби зрозуміти, що морозиво
неправильно зберігалось, трохи
натисніть пальцем на нього. Якщо
продавлюється і м’яке, то це через
недотримання умов зберігання.
Морозиво в формі ковбаси має
бути ідеально рівним. Якщо на
ньому є кристалики льоду, то воно
заморожувалось і розморожувалось не раз.

Недобросовісні продавці.
На початку нового сезону деякі
підприємці продають прострочене
морозиво, яке не встигли продати.
Обов’язково дивіться на дату виготовлення і термін придатності.
До речі, якщо останній більше, ніж
півроку, то це говорить про занадто велику кількість емульгаторів і
стабілізаторів. Щоб не підчепити
якусь хворобу, купуючи морозиво
на вулиці, звертайте увагу на те, чи в
целофанових рукавичках продавець.

Навчитися робити самому, то круто! 9 рецептів зі смачними доповненнями

Стало модно імітувати смерть усього за 600 доларів
Влад КІРГАН
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сифікувати таке діяння.
У разі, якщо удавана
смерть принесла комусь
матеріальні збитки, учасники вистави можуть піти
під суд за підробку документів або шахрайство.
Якщо ж ви влаштуєте на
показ власні похорони і
навіть з'явитеся в труні перед родичами, які будуть
вас оплакувати на поминках, привести до відповідальності вас буде дуже
складно. На Заході родичі

могли б відсудити у такого жартівника величезні
суми моральної шкоди. У
нас же практика відшкодування моральної шкоди
працює вкрай рідко.
Як виявилося, влаштувати шоу з власних фіктивних похорон може в принципі будь-який бажаючий.
Але хто відповість, коли
ви будете з труни вставати, а у когось з родичів
через переляк трапиться
інфаркт?

Шоколадне. 3 жовтки, 3 ст.
ложки цукрової пудри, 1,3 склянки
молока, 120 г шоколаду, 3 ст. ложки
води, 6 ст. ложок жирних вершків.
Встановіть мороженицю на мінімальну температуру. Жовтки розітріть з цукровою пудрою, потім, помішуючи ложкою, повільно вилити
до них молоко, що майже закипіло,
тонкою цівкою. Отриману суміш
процідити в каструлю підходящого
розміру і варити на слабкому вогні
до загущення. Шматочки шоколаду
покласти у воду і розтопити на водяній бані. Збити вершки. Додати в
загуслу суміш спочатку шоколад, а
потім вершки. Усе ретельно перемішати, перекласти в мороженицю
і заморозити.
Полуничне . 450 г свіжої полуниці, 110 г цукру, 4 склянки холодної
води, одна десертна ложка соку
лимона, одна десертна ложка соку
апельсина.
У каструльці змішати цукор і
воду та поставити на повільний
вогонь. Постійно помішувати, поки
цукор не розчинитися. Закип’ятити
сироп і перемкнути конфорки на
сильний вогонь, варити п’ять хвилин. Прибрати з вогню та охолодити. Полуницю ретельно промити і
зробити з неї пюре. Змішати полу-

ницю з соками і остиглим сиропом.
Перекласти суміш в плоску форму
і помістити в морозильник на ніч.
Перед тим, як подати на стіл, витягнути з морозилки і залишити на 30
хв., щоб морозиво стало м’якшим
та легко виймалося з форми.
Ванільне . Інгредієнти: 0,5 л. молока, 50 г цукру, 25 г крохмалю, 10
г ванільного цукру, 1 яйце.
375 мл молока змішати з 40 г
цукру і трохи поварити, потім молоко, що в нас залишилося, 125 мл,
змішати з крохмалем, додати до
решти молока і ретельно проварити. Зняти з вогню і додати ваніль.
Охолодити. Жовток розтерти до
білого стану з цукром і перемішати
з сумішшю. Заморозити.
Вершкове. 3 склянки молока або
вершків, 1 склянка цукру, 3 яйця, 2
пакетики ванільного порошку.
Жовтки покласти в каструлю,
перемішати з цукром та ваніллю,
помішуючи додати гаряче молоко
(вершки), а потім поставити на плиту та варити, постійно помішуючи
суміш дерев’яною ложкою. Коли
суміш трохи загусне і зникне піна,
прибрати каструлю з плити, процідити і заморозити.

Кокосове із базиліком та
лаймом. 1 л ванільного морозива, 100 г кокосової стружки, цедра
одного лайма, сік з 2 шт., 1 пучок
базиліка, 200 г кокосового печива.
Морозиво розм’якшити і покласти у велику миску. Змішати
кокосову стружку, цедру і сік лайма
та порізаний базилік. Додати морозиво і подрібнене печиво. Ретельно
перемішати і заморозити до потрібної консистенції. Прикрасити
цедрою лайма і подати до столу.
З грушею і горіховим бісквітом. Морозиво, груші, цукор, вершки, горіховий бісквіт.
Груші очистити від шкіри та видалити серцевину. Кип’ятити грушу в
сиропі (одна склянка води та одна
ст. ложка цукру) до тих пір, доки
вона не придбає колір і прозорість меду. Розм’якшити морозиво
і розподілити його по дну і стінках
каструльки. У середину покласти
скибочки груш та посипати крихтами горіхового бісквіту. Зверху
покласти наші збиті вершки, а потім ще раз грушу, бісквіт і вершки,
залишивши до краю 2-3 см. Поставити на ніч до морозилки. Перед
тим, як подавати на стіл, поставте
каструльку ненадовго в гарячу
воду, так вам буде легше вийняти

Молочне з горіхами. 50 г волоських горіхів, 250 г молока, 50
г цукру, два яйця, натерта цедра
одного лимона.
Збити жовтки з частиною цукру та малою кількістю молока.
Закип’ятити молоко з цукром.
Поступово ввести збиті жовтки
і, постійно помішуючи, знову довести до кипіння. Зняти з вогню,
охолодити і додати лимонну цедру.
Підсмажені горіхи очистити і потовкти, додати в суміш. Білки збити
і ввести у суміш. Поставити в холодильник. Подавати в креманках,
прикрашати вишенькою.

синового. Для приготування соусу:
один апельсин, одна чайна ложка
крохмалю, 50 г цукру, три столові
ложки лікеру апельсинового. Для
прикраси морозива: 4 ст. ложки
шоколадної крихти.
Збивати жовтки з цукром на
водяній бані до тих пір, доки вони
не придбають консистенцію густих
вершків. Зніміть водяну баню з
плити і продовжуйте збивати крем
до повного охолодження. Добре
збийте вершки. Вичавіть сік з
апельсину, змішайте сік з лікером,
збитими вершками й кремом з яєчних жовтків. Миску з отриманою
сумішшю накрийте алюмінієвою
фольгою і поставте в морозильник
на 3 години.
Для соусу: цукор змішати з крохмалем. Вичавити сік із апельсина.
Ретельно перемішайте сік із цукром
та крохмалем і варіть на повільному вогні до тих пір, поки суміш
злегка не загусне. Приберіть з
вогню, охолодіть і додайте коньяк.
Перед тим, як подавати до столу,
порізати морозиво шматочками,
полити соусом і посипати шоколадною крихтою.

Апельсинове. 3 жовтки, 100 г
цукру, 200 мл вершків, один апельсин, дві столові ложки лікеру апель-

Джерело: http://smachni-recepti.
pp.ua/re cepti-prigotuvannyamoroziva-v-domashnix-umovax/

морозиво.
З медом і цитрусами. 2 грейпфрути, 2 апельсини, 4 чайні ложки
меду, морозиво за смаком.
Очистити грейпфрути та апельсини, видалити з них зернятка і плівки, порізати дрібними шматочками.
Розкласти фрукти по креманках,
залити зверху медом. Почекати
півгодини, щоб фрукти змогли просочитися медом. Потім покласти
кульку морозива в кожну креманку.
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Центру матері і дитини — 10 років
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

10 років тому 31 травня, саме
напередодні Дня захисту дітей, на
вулиці Пролетарській у Козятині
був відкритий обласний комунальний заклад “Обласний
соціальний центр матері та
дитини”.
У приміщенні колись розміщався
“Чобіток”, потім він розвалився.
Де зараз дитячий майданчик, було
сміттєзвалище…
У 2007 році держава виділяла
кошти на облаштування таких
центрів, якщо було приміщення.
Валентина Живчик, бувши тоді
радником міського голови Висоцького, стала одним з ініціаторів
створення обласного центру в Козятині. Вони запропонували віддати приміщення (розруху) під Центр,
який фінансуватися буде з області,
а працевлаштуються жителі міста.
Відремонтоване приміщення-красень зараз так і належить міській
раді і, відповідно до чинного законодавства, здається в оренду.
Спочатку передбачалося, що тут
будуть проживати мами з дітками
від народження маляти до півтора
року і вагітні жінки від восьми місяців вагітності. Але в реальності
вийшло по-іншому.
— Першим клієнтом стала жінка з двома дітьми, — розповіла
у інтерв’ю газеті “RIA-Козятин”
директор закладу Валентина
Живчик. — Одній дитині було 3
місяці, а другій 4 роки. Щоб допомогти їй виховати меншу дитину,
потрібно було старшу здати в
інтернат. Тому ми з першого дня в
Типове положення по центр матері
та дитини вносили зміни, і у нас на
сьогоднішній день в центрі перебувають мами з усіма дітьми, які
є в родині, коли найменшій дитині
до 1,5 року.
— Це в основному одинокі
матері з усієї області?
— З усієї області, але це не
обов’язково одинокі матері. Ті
сім’ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах з тих чи
інших причин. І доки ця складна
життєва обставина не вирішиться,
підопічні знаходяться у нас.
— Який механізм направлення, для того щоб перебувати в
Центрі матері та дитини?
— Клопотання, дає райдержадміністрація того району, з якого
прибуває підопічна з дитиною, а
направлення дає обласна служба.
Виходять з Центру тоді, коли проблема, що привела до нього, вирішена. Певний час ця сім’я знаходиться під супроводом соціальних
служб і, коли бачать, що все у них
добре, тоді знімають їх з обліку.
— Які проблеми трапляються?
— Десь 60% наших клієнтів, це
дійсно діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування,
жертви насилля, в тому числі в
сім’ї. За 10 років уже було 6 неповнолітніх мам, причому дві мами
взагалі малолітні — по 13 років.
Через таких підопічних ми знову
вносили зміни в статут, що вони
перебувають у нас до трьох років
дитині… Вони навчання проходили
в третій школі, поки не вирішились
їх проблеми з житлом і так далі.
— Як вирішується питання з
житлом?
— Ми допомагаємо. За час
перебування в Центрі відсотків 25
підопічних купили власне житло.
Але це не значить, що їм допомогла держава. Ми підключаємо
волонтерів, благодійників, які

допомагають конкретним сім’ям,
конкретним людям. А крім того,
ми вчимо їх жити на власні кошти.
Оформляємо всі допомоги, які їм
належать у держави отримати, і
вчимо правильно ці кошти розподіляти.
Учимо мам основам професії.
У нас навіть робочі місця інсценовані. Працює психолог, який
проводить профорієнтацію і визначає – один може бути перукарем, другий може бути швачкою,
третій може бути вишивальницею
чи кухарем. Це саме ті професії,
які дадуть змогу потім збільшити
свій бюджет, адже в основному ми
купуємо своїм підопічним житло
в селі, тому що в місті це надзвичайно дорого і нереально. І в селі,
якщо жінка буде добре стригти,
робити зачіски, то в неї завжди
буде додаткова копійка. Якщо
вона буде добре шити, то вона теж
зможе заробляти. Дуже актуальна
зараз, наприклад, професія вишивальниці, пекаря…
Ми вчимо наших мам, як збільшити доходи, якщо працювати і як
зменшити витрати.
— Що вам буває потрібно і
хто стає в нагоді?
— За 10-річний час існування
Центру через нас пройшло 254
особи. Взагалі Центр розрахований на 10 мам і 10 дітей, але,
оскільки ми внесли зміни, то до
останнього часу тут проживало 10
мам і 18 дітей,зокрема, були дві
сім’ї з 5 дітьми. Старших оформили в школу №3, з якою у нас дуже
добрі зв’язки, за необхідності
безпосередньо в Центр матері та
дитини приходили вчителі, давали
абсолютно безкоштовно уроки нашим підопічним.
Жителі міста, району знають
про наш центр, багато людей
допомагають, зокрема, речі приносять. Однак ми намагаємося
відучити від безкоштовного, яке
легко дається і внаслідок цього
не ціниться.
— Які витрати покриває обласний бюджет?
— Фінансуємося з обласного
бюджету, кошторис закладу на рік
затверджує сесія обласної ради.
Витрати всі покриті. Найбільше
йде на електроенергію, тому що
у нас електроопалення, бойлери,
електроплити. Маємо генератор
на випадок раптового відключення
світла.
– Чи харчуєте ви своїх підопічних?
- Бувають такі випадки (2-3 на
рік), коли приїжджає клієнтка, наприклад, дитина-сирота 7 місяців
вагітності, їй допомог ніхто ще не
призначив. Так ось, до моменту
призначення соціальної допомоги,
вона отримує у нас харчування. З
нею складається меню, видається
крупа, картопля, м’ясо та інше за
рахунок нашого кошторису. І вчать
її з самого початку куховарити.
З кожним клієнтом працюють
індивідуально, особливо з дітьми
з інтернату, тому що, як правило,
вони абсолютно не знають реального життя.
— Матері самі готують?
— Так. Є кухня, є необхідне обладнання, є посуд.
— А як вчите бути мамою?
— Перше, навчаємо доглядати за дитиною, що є такі гігієнічні норми, що треба робити.
Обов’язково за кожним клієнтом
у нас закріплений соціальний педагог і вчитель-реабілітолог. Вони
називаються у нас відповідальний
за ведення випадку. Тобто всі

проблеми, які є у клієнтки, вона
вивчає ці проблеми і каже, що їй
потрібно навчитись бюджет формувати і формує, їй потрібно навчитись куховарити і т. д. Тобто з
кожною займаються індивідуально.
Навіть як користуватися гарячою
водою, електроприладами, пральною машиною-автоматом.
— Чи виходить вашим підопічним влаштовувати особисте
життя, перебуваючи в Центрі?
— З самого першого року існування закладу ми проводимо
тут урочисті обряди одруження. Як
правило, чоловік, що одружується,
це батько дитини. Відповідальний
за ведення випадку завжди володіє інформацією, чому склались
такі обставини, з ким не склались
стосунки. Буває, що з чоловіком,
буває, з матір’ю. Запрошуємо родичів, близьких і теж проводимо
роботу з ними. Якщо хочеш, щоб
був результат, потрібно проводити
комплексну роботу! До речі, 5
червня відбувся черговий обряд
одруження. Наречена з Козятинського району вийшла заміж за
батька своєї дитини.
— Чи надається юридична
допомога підопічним?
— Юриста у нас немає. Дуже
доречне ваше питання, тому що
у нас перебувають мами з дітьми
від народження до 18 років практично, і юридичних проблем буває
дуже багато, а отже юрист-консультант нам потрібен. Ми подали
відповідні пропозиції на сесію обласної ради, і впевнені, що в штаті
з’явиться кваліфікований юрист.
— Скільки працівників зараз
у вас?
— У нас 4 адміністратори, вони
працюють цілодобово, заклад
у нас відкритий, хоча вільного
входу немає. Якщо говорити про
фахівців, у нас їх всього три. Це
психолог, соціальний педагог і реабілітолог. Є завгосп, робітник по
обслуговуванню і директор.
— Нянь у вас немає?
— Ні. Сенс цього закладу:
мама повинна вміти доглядати за
дитиною.
— А якщо говорити про медичне обслуговування? Яким
чином це організовано?
— У нас соціальний педагог, і
вчитель-реабілітолог крім педагогічної освіти мають і середню
медичну освіту — медсестри. Вагітна жінка, що має народжувати,
береться на патронат в райлікарні
і народжує в Козятині. За ними
ведеться медичний нагляд і т. д.
— Хто ваші постійні волонтери?
— Допомагає одна американська компанія. Перший раз, коли
до нас завітали, привезли речі,
подарунки і запитали, що нам потрібно. Я їх провела по центру,
показала. Нам потрібні були дитячі
манежики, які згодом і отримали.
Встановили, зокрема, на кухні.
Щоб дитина була біля мами. Через
півроку знову приїхали до нас в
гості. Побачили, що сушаться їхні
пелюшки, діти вдягнені у вив’язані
ними речі. Фотографували все,
раділи, що все стало в нагоді і використовується.
Багато допомагає благодійний
фонд «Дотик Щастя», керівник
якого - Богдана Володимирівна
Борук. Зокрема, знаючи про те,
що ми облаштували нову кухню,
фонд подарував нам до 10-річчя
закладу кондиціонер на кухню...
Серед волонтерів — протоієрей
Анатолій Волохатий. Він і освячував це приміщення, і проводить об-
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366 років славної
перемоги козаків
Як ми долучились до святкування чергової річниці битви під горою Батіг
Наша Історія
Битва під горою Батіг (1652 р.)
між українськими козаками, на
чолі з Богданом Хмельницьким,
і поляками, на чолі з коронним
гетьманом М. Калиновським, закінчилася цілковитим розгромом
польської армії. Польська армія
складалася з 12 тисяч кінноти, 8
тисяч жовнірів і 30 тисяч озброєних слуг. 1 червня 1652 року козацькі полки зненацька атакували
Юрій-Ярун Мотронюк, поет

ряди хрещення наших діток. Його
син Микола — хрещений батько
наших дітей — приходить і вітає
своїх похресників. Священики проводять бесіди, надають благодійну
допомогу.
Допомагають центру заступник
головного лікаря Козятинської
ЦРЛ з дитинства та пологів Надія
Миколаївна Станіславчук, завідуюча дитячим відділенням Козятинської ЦРЛ Тетяна Миколаївна
Петричко та багато-багато інших.
— А чи бувають зустрічі випускників чи з випускниками?
— Це у нас називається зворотній зв’язок. Відповідно до норм
чинного законодавства та служба,
яка направляє до нас клієнта,
протягом року після випуску інформує, що далі з підопічним відбувається. Крім того, звичайно, ми
тримаємо зі всіма зв’язок. І вони
нам дзвонять, діляться своїми радощами і проблемами. Приїжджають в основному на День захисту
дітей. Спілкуються один з одним,
створюють сімейні зв’язки. І це
вже не ті агресивно налаштовані
“їжачки”, у яких так проявлявся
захист від зовнішнього світу. Це
щасливі жінки, яким Центр став
другою домівкою, а ми — справжньою сім’єю.

Святкування славної перемоги
українських козаків під г. Батіг відбулося 2 червня 2018 року неподалік гори Батіг у селі Четвертинівка
Тростянецького району Вінницької
області. Виїзд на свято з Козятина
організував відомий краєзнавець,
учитель школи №5 Олександр
Врублевський. У комфортному
автобусі вмістилася вся наша команда. Це людей 5-6 дорослих, а
решта — діти, школярі школи №5.
Їдучи в Четвертинівку, дорогою побували у Вороновиці. Там
оглянули прекрасний палац О. Ф.
Можайського, винахідника в області повітроплавання. Проїхавши
Немирів, зупинилися біля валів, що
в давнину оточували тепер не існуючу фортецю Мирів. Ми піднялися
на високі вали. Тут, за словами
Олександра Врублевського, дуже
висока позитивна біоенергетика,
що ми відчули кожен на собі. Він
показав нам дальню частину колишнього валу, що розрівняний і
на якому вирощують зернові. Цікаво, що завдяки високій біоенергетиці врожайність там удвічі більша,
ніж на інших навколишніх полях.
На історичному місці. Приїхавши у Четвертинівку, пішли до
гори Батіг. Піднявшись, ми оглянули
ймовірне місце битви 1652 року, а
потім милувалися прекрасними крає-

— Можна сказати, що з
кожним роком ви вдосконалюєтесь?
— Звичайно, якщо при відкритті
закладу нас можна було презентувати у номінації “Пристойна
бідність”, то зараз у нас номінація
“Доцільність і комфорт».
Розшифровка аудіозапису
інтерв’ю: Влад КІРГАН

польське військо і змусили ворога укритися в таборі. Оточивши
польський табір, козаки ранком
2 червня вдарили з усіх боків і в
кількох місцях прорвали ворожу оборону. Бій у таборі тривав
цілий день і завершився повним
розгромом польської армії. Полягло майже все польське військо
і німецькі найманці. Загинув і сам
гетьман М. Калиновський.
видами. Внизу протікала широка річка Буг. З нашого боку її оточували
високі гранітні скелі. Внизу було місце переправи на протилежний беріг.
Звичайна вода, ніякого моста. Але
кажуть, що там не глибоке, рівне
дно, вимощене камінням.
Уздовж берега річки до переправи тяглася алея, вимощена з
обох сторін камінням висотою
приблизно з півкілометра. По цій
алеї ходила колись валка возів до
переправи. А каміння з боків для
того, щоб жоден з возів не обганяв інших. На річці плавали лебеді. Помилувавшись прекрасним
краєвидом, ми почали спускатись
з гори вниз до берега річки. Схил
гори був, як і підйом, дуже крутий
і небезпечний. Прийшлось пригадати дитинство, але замість санок
прийшлось ковзати штанами.
Атмосфера свята. Спустившись,
ми пройшли вздовж берега річки
і вийшли в центр села, де довго
вже вирувала святкова атмосфера.
На величезному прямокутному полі
навпроти входу далеко була розташована крита сцена. По периметру
поля були довжелезні суцільні лави
для глядачів. А весь центр поля був
відгороджений шпагатом, що кріпився до металевих стрижнів. Стрижні
вставили в тюки соломи, що лежали
на землі. Величезна площа центру
призначалася для гарцювання козацької кінноти.

Ми запитали у козятинчан

Зі сцени лунали козацькі патріотичні пісні. Виступали хорові
колективи з ранку аж до ночі.
За межами поля розташувався
величезний ринок вздовж центральної вулиці. Тут продавали
різні продукти, вироби з дерева,
кераміку і багато іншого. Готували
різні страви. Було багато напоїв.
З протилежного боку був музей
Батізької битви, картинна галерея.
Дітей катали на конях. Було дуже
багато людей, котрі щось розглядали, купували. Мої супутники
розбрелися, хто куди. Я сидів на
прямокутному полі, слухав співи
різних колективів. Потім ходив по
величезному ринку на центральній
вулиці — і так аж до вечора. Я
нічого не купував. Воду і харчі я
мав з собою.
Виступ кінноти. Найцікавіше
дійство очікувалося десь о 17 годині. Це виступ козацької кінноти.
А перед тим виступав кобзар Тарас Сипенко. Він приїхав з Києва.
Співав гарні козацькі пісні. І ось,
нарешті з’явилися козаки — високі
гарні хлопці в козацьких одежах, на
прекрасних конях. Серед них було
дві дівчини в українських одежах.
Ось пролунала наче заклик до бою
мелодія запорізького маршу. Маршу,
що захоплює душу і серце, викликає
бойовий запал, завзяття, піднесення. І розпочалося дійство. Козаки
скачуть на конях по периметру огорожі і виконують неймовірні дуже
небезпечні вправи. Ось скаче козак
з прапором. За ним скаче інший,
стоячи зверху на сідлах двох коней
(і це на повному скаку!). Далі скаче
козак, стоячи зверху на сідлі свого
коня. Дух захоплює це видовище!
Як він не падає, а тримається? А як
тримався той, що скакав перед ним,

стоячи однією ногою на сідлі одного коня, а іншою на сідлі другого,
що синхронно скакав поруч? Чудо!
Ось скачуть один за одним козаки, тримаючись якимось дивом не
на сідлі, а збоку на ребрах, майже
на животі коня. Тіло козака, наче
прилипло до тулуба коня і витягнуте вздовж тулуба. Потім чоловік
піднімається і сідає в сідло. І це
на шаленому скаку! Цю вправу виконували і дівчата. Потім козаки на
повному скаку діставали із землі
дитячу іграшку чи шапку.
Далі були вправи з довжелезною нагайкою вже піших козаків.
Точним ударом нагайки з гучним
хлопком вибивався з рук предмет.
При цьому той, хто його тримав,
залишався неушкодженим...

Дорога в Козятин зайняла у нас
десь 3 години. Поверталися ми
втомлені, але радісні і щасливі, що
долучились до святкування річниці
славної перемоги українського
народу.

Що позитивного відбулося минулого тижня?

Подяка
За активну громадянську позицію, багаторічну тісну конструктивну співпрацю, вагому
допомогу сім’ям з дітьми, які
опинились у складних життєвих
обставинах та з нагоди 10-річчя
закладу від центру матері та дитини Подяку отримали: протоієрей Анатолій Волохатий, керівник благодійного фонду «Дотик
щастя» Богдана Володимирівна

Борук, головний редактор газети «RIA-Козятин» Тетяна Вікторівна Лозінська, завідуюча відділом районної газети «Вісник
Козятинщини» Тетяна Олександрівна Мозгова, підприємець
Тарас Павлович Дибський,
депутат міської ради Марина
Едуардівна Гончарук, викладач
християнської етики Андрій Миколайович Горниш

Оксана (31) майстер, у
Галина Середіна (78), пенАнжела (26), лабоІнна (23), у декретній відПавло (37), підприємець з доТаня Іщук (25), кондитер, син
декретній відпустці з до- чкою Амелією (4):
сіонерка:
рант із сином Кирилом пустці, син Альоша (2):
Дмитро (5):
— Рада зустрічі з дітьми,
(3):
— Альоші купили мото- чкою Надією (1,7):
— Гуляти з дочкою — це
— Зібрали половину грошей на
— Перебралися на по- весь позитив.
особливо з внуками.
— Отримали путівку цикл, щоб у нього був свій
власне житло.
стійне місце проживання.
на море!
транспорт.

вітання
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 Â³äñ³â, ùåá³íü ïî 8 ò. 067-365-66-28
 Â³êíà 3 øò. á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé,
âàãîíêà ïëàñòèêîâà, òàð³ëêè â³ò÷èçíÿí³,
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ìåáë³: òðþìî,
øàôà, êðîâàò³. 093-773-34-02, 098-675-21-69,
099-080-08-26
 Âóëèêè çèìîâ³, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè,
ï³äøèïíèêè 206, êîíäåíñàòîðè 10, 20 ì³êðîôàðàä,
ïàðêåò íîâèé, âåíòèëÿ 20 ìì. 2-70-03
 Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå
ï³ä ãàðàæ, º äåðæ. àêò âóë.Äîâæåíêà 105 à. 093050-15-50
 Ãàç. ïëèòà Ðóìèíñüêà «Êàðïàòè» á/ó, âèòÿæêà
êóõîííà «ELEYUS» 50 õ 50 á/ó, ìîéêà í/æ ðàçîì ç
êðàíîì 80 õ 60 íàêëàäíà á/ó âñå â õîðîøîìó ñòàí³.
096-394-91-34
 Ãàçîâà ïëèòà «Ãîðºí³º», ïðàëüíà ìàøèíêà
«Ãîðºí³º» íîâå çà ï³â ö³íè. 063-231-65-14
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð ñ.Ãëóõ³âö³. 097-610-97-64
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³,
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó,
ðàêîâèíà â âàííó. 098-312-99-81
 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
 Äåðåâÿí³ â³êîíí³ áëîêè ï³ä ñêëîïàêåò íîâ³ 0.7 õ
1.03 - 4 øò. 063-616-18-22, 067-976-19-54
 Äèâàí - êðîâàòü á\ó, êð³ñëà á/ó, ì³êðîõâèëüîâà
ï³÷ á/ó, ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå.
063-258-22-58
 Äèâàí, òóìáà ïðèêðîâàòíà, 2 ñåðâàíòè ç
äçåðêàëàìè ïîë³ðîâ., âñå â äîáðîìó ñòàí³
íåäîðîãî. 067-647-48-11, 093-906-82-04
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë 3 000 ãðí. 097-073-57-35
 Äèòÿ÷à ïàðòà ç ñò³ëü÷èêîì (1-4 êëàñ). 063-29630-12
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷èé áàòóò øèð. 312 ñì. 093-302-98-35
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîëåñà
16/8 - 1 150 ãðí. 068-433-03-76
 Äîêóìåíòè íà Ìîñêâè÷ 2141. 073-407-69-23

 Êèëèì 2 õ 3, ãàðíèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-46981-28, 098-624-94-28
 Ê³íü ðîáî÷èé, ñïîê³éíèé, â³ç â ðîáî÷îìó ñòàí³.
068-006-81-98, 096-394-14-67
 Êîáèëà ðîáî÷à. 097-649-55-13
 Êîâðè á/ó 2 ì õ 3 ì òà 1.5 ì õ 2 ì òåìíîãî
êîëüîðó. 067-502-10-70
 Êîçà ê³òíà. 098-970-31-76
 Êîðîâà 6 òåëÿì, 8.5 ì³ñ. ò³ëüíà, öàï íà
ðîçâ³äþ 093-204-55-40, 096-769-38-57
 Êîðîâà äóæå äîáðà, ò³ëüíà 5 òåëÿì
ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97, 097-848-26-26
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 067-165-14-93
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 21 500 ãðí. 068-797-19-25,
063-037-05-81
 Êîðîâà ðîçòåëåíà ç 5 òåëÿì. 098-626-82-10,
073-326-41-56
 Êîðîâà òåðì³íîâî. 098-565-62-42
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ñ.Ïëÿõîâà çà 6 òåëÿì,
íà ê³íåöü ÷åðâíÿ áóäå 7 ì³ñ., ÿê ò³ëüíà. 096878-66-90
 Êîðîâà. 068-762-82-70
 Êîñòþì çàë³çíè÷íèêà íîâèé ÷îë. ð.48-50
ð.175 + 2 ñîðî÷êè á³ë³ (äîâãèé òà êîðîòêèé
ðóêàâ) + ÷îõîë, æ³íî÷à ï³ëîòêà + ãàëñòóê. 096094-68-32
 Êîòåíÿòà áðèòàíñüêî¿ òà øîòëàíäñüêî¿
â³ñëîâóõî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî. 073-793-55-95
 Êðîâàòü 2-õ ÿðóñíà ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó
ñòàí³. 096-802-20-21
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-87831-44
 Êðîë³, ãóñÿ÷³ ÿéöÿ, ñåïàðàòîð, ï³àí³íî. 068753-34-61
 Êóð÷àòà äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ Áðàìà, Êîõ³íõ³í,
ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà +
Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097170-90-05, 066-432-22-16
 Êóõîííà ñò³íêà ç ìîéêîþ, êðàíîì, ãàç. ïëèòà
á/ó. 097-990-99-30, 063-587-95-30
 Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà
2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó
÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
 Ëþëüêà - ãîéäàëêà òà äèòÿ÷à êîëÿñêà âñå á/ó.
067-537-46-28, 063-254-92-35
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìàíåæ äèòÿ÷èé, êðàâ÷ó÷êà (â³çîê), ñò³ë
ïîë³ðîâàíèé, øòîðè. 097-511-19-08, 073-42825-95
 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
 Ìåòàëåâà ï³÷êà äëÿ îá³ãð³âó ãàðàæà, ñàðàÿ ³
ò.ä., ïðàöþº íà â³äõîäàõ ïàëèâî - ìàñòèëüíèõ
ìàòåð³àë³â (ïåðåðîá). 063-042-04-40, 096-26357-34
 Ìîá. òåëåôîí DOOGEE - X5 max. 073-40769-23
 Ìîëîêî êîçèíå íåäîðîãî. 068-127-33-01
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà â â³äì³ííîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 093-766-66-96, 096-890-10-12
 Ìóçèêàëüíèé öåíòð 600 ãðí., òåëåâ³çîð 1 000
ãðí., òóìáà íà êóõíþ 1 800 ãðí., êèëèìè 500 ãðí.,
êð³ñëî ðîçêëàäíå 600 ãðí., ïèëîñîñ 600 ãðí.,
äóõîâêà 600 ãðí. 093-498-00-69
 Ì’ÿêà ìåá³ëü: äèâàí ³ äâà êð³ñëà â õîðîøîìó
ñòàí³ (íîâà îáèâêà), åë.ñîêîâèæèìàëêà íà 1 ë.,

ñ. Êîçÿòèí. Òåðñ³íîâî. 097-431-23-15
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü,
æ³íî÷èé ïëàù ð.56 ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ. 2-12-24, 093884-86-66, 097-517-36-53
 Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-77533-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Òþêè ëþöåðíè. 096-207-70-48
 Óí³âåðñàëüíèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê äîâæ. ñòîëà
165 ñì., äîâæ. âàëà 40 ñì., îáåðòè äâ-íà 1400 - 4000.
097-156-43-66
 Óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè
- âåëèêèé â³áðîñò³ë, ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè, ñòåëàæ³ (äëÿ
âèñèõàííÿ). 063-767-92-96
 Ó÷àñòîê ç äîêóìåíòàìè ñ.Âåðíèãîðîäîê, 10 êì. â³ä
ì³ñòà. 097-560-60-65, 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. 097-971-15-31, 097258-18-66
 Ó÷àñòîê ñ.Ìàõàðèíö³ 30 ñîò. ï³ä âèð³çêó äåðåâ 50100 ðîê³â. 067-386-48-35
 Ôîðìà çàë³çíè÷íèêà á/ó (ñîðî÷êà, ïîãîíè, ï³ëîòêè,
êëþ÷³, ãàëñòóêè), ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 067275-55-10
 Õîëîäèëüíà â³òðèíà íà âîäó òà ïèâî. 096-534-5028, 098-447-85-86
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, åëåêòðîï³÷ «Êàðïàòè»,
ìåä ñòàðèé 3 ë./50 ãðí. 096-200-41-12
 Õîëîäèëüíèê Äíåïð - ìîðîçèëüíà êàìåðà âíèçó,
êèëèìè 2 õ 3 òà 1.5 õ 2. 2-18-70, 063-691-64-62
 Õîëîäèëüíèê Íîðä. 073-283-19-76
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Çèíãåð â ðîþî÷îìó ñòàí³
(øèº íàâ³äü âàëÿíêè), íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098503-53-71
 Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàãîí
Àëîº. 063-234-29-75
 Øèôåð, âåëîñèïåä Óêðà¿íà, äðîâà, ñ.Êîçÿòèí
âóëþÒåðåøêîâà 16. 096-117-86-56, 2-32-46
 Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà
êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
 ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 ß÷ì³íü. 063-629-27-72
 Ðîëåòè íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-622-50-43 ²ðèíà
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

êâ.ì., º âåëèêà ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ,
ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³
çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-90547-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-54713-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
ºâðî-áàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00
äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí.
23 òà 12 êâ.ì.), êóõíÿ 10êâ.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., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
 2-õ ê³ìí. êâ., 1/2, ì/ï â³êíà òà äâåð³, íîâà
ñàíòåõí³êà, º ñàðàé, ïîãð³á, áåç ðåìîíòà. 095425-36-54, 093-800-66-77
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, òèõèé äâ³ð, íå
êóòîâà, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 063701-02-03
 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-9438, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü
äîáóäîâè, ñàðàé, ïîãð³á, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ.
063-889-52-84
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà
1. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2
áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó.
067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí
æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-26480-25, 063-554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé
ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2

ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ
øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00,
067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ,
ï³äâàë, àâòî ãàðàæ, çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì.
093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. àáî
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ., â ð-í³ ó÷èëèùà ç
äîïëàòîþ. 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,
050-417-79-70

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., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.
Øê³ëüíà 23 Á. 067-934-98-90, 063-68731-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063274-19-03
 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. 067-18105-28
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.
Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ,
ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57

НЕрухоМіСТЬ

 1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë
28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ.
Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé
öåãëÿíèé 6,9 êâ. ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30
(ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äîðîãèé
êîòåë, ÷àñòêîâî çðîáëåíî ºâðî-ðåìîíò,
ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà 35 êâ.ì., ìîæëèâî
ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ç ðåìîíòîì, ÏÐÁ. 093704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 27/7 êâ.ì., îïàëåííÿ
åëåêòðè÷íå, 9 ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï
â³êíà, áîéëåð, áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî.
073-020-03-72, 068-023-60-94, 093-917-57-23
 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., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé
ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
íåäîðîãî. 093-767-59-25
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
 1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37

4242

Продам
 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. 093995-27-39
 Áàÿí á/ó 2 øò., âóã³ëëÿ ÀÊ, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà
Ò²ÊÊÀ, ñºòêà - ðÿá³öà 6 ìì - 12 ìåòð³â, òåëüôåð,
òåëåâ³çîð Panasonuc á/ó. 063-695-30-20
 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, 066-43222-16
 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. 068-21634-20
 Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
 Áåòîíí³ øïàëè, ìàòðàöè ñòàð³. 096-313-92-02, 093677-23-25, 2-11-87
 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
 Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
 Âàííà àêðèëîâà íîâà KOLO ð.1.700 õ 750 íà
í³æêàõ 2 000 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà Whirpool á/ó
âåðòèêàëüíà íà 5.5 êã. 3 000 ãðí., ìèñêè ìàë³ðîâàí³,
àëþì³í³ºâ³ âåëèê³. 098-222-98-21, 063-296-24-08
 Âåëîñèïåä â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 097-82277-07
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íà 5-10 ðîê³â, â â³äì³ííîìó
ñòàí³. 097-811-91-26
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé Ò²ÑÀ íà õîäó 320 ãðí. 096-97921-18, 063-828-27-30
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé. 067-396-74-89
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé,
º ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé â ãàðíîìó ñòàí³ 1 000 ãðí.,
äåðåâÿí³ äâåð³ ç çàìêàìè ³ êîðîáêîþ 500 ãðí., êóõîíí³
ìåáë³ ç ìèéêîþ òà êðàíîì 1 000 ãðí. 067-915-44-48

 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ),
êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð
íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äóáîâà êîðîáêà äëÿ äâåðåé, â³êîíí³ ðàìè 95 õ 70,
ïàðàô³í, ùèòîâ³ äâåð³ ç êîðîáêîþ, ôîòîàïàðàò ²Ê107
Ãîðèòâà Õàðê³â, øïàëåðè, òåðìîìåòð ðòóòíèé 33 ñì.
067-494-05-59
 Åë.äâèãóíè: 0.75/3000 - 3-õ ôàçí³ â³ä ìîëî÷íîãî
ñåïàðàòîðà ³ ïðàëüíèõ ìàøèí, åë. ÷àéíèê ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ 20 ë., ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ.
096-467-88-03
 Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ Beko CSE
56100 GW - 6 000 ãðí. 093-984-73-85
 ªìí³ñòü í/æ 50 ë., âîëîê 25 ì., âåëèê Ñòàðò, âóëèêè ç
áäæîëàìè. 097-725-02-69
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, â³øàëêè, òà ³íøå òîðãîâå
îáëàäíàííÿ. 093-626-82-86
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120
000 ãðí. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà Ãîñ Àêò º, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷.
093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà.
063-272-99-14
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç. âóë.Êîíäðàöüêîãî, º
ñàäî÷îê. 096-138-68-81, 096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà
64 â ãàðíîìó ñòàí³. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ñ.Êîçÿòèí (ð-í òåïëèö³). 096-75707-46, 063-648-68-03
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º
äåðæ. àêò, òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097329-11-75
 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. 093-99527-39
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ³ç öîêîëüíèì ïîâ.,
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, Ï³âä.Øîñå
74, á³ëÿ ö/äîðîãè 0.19 ãà. 097-663-17-72, 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-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-51119-08, 073-428-25-95
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Çåðíî êóêóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, ïøåíèö³, çàë³çî êðóãëÿê
äîâæ. 3.60 - 2 øò., ä³àì. 75 ìì. 097-506-21-62
 ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-87831-44
 ²íäîêà÷êè, ãóñè, ãóñèíÿòà, ³íäþêè ìàëåíüê³, íåäîðîãî.
096-458-74-38, 063-605-78-35
 Êàëÿñêà çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³ «Àäàìåêñ» 2200
ãðí. 093-00-80-255
 Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà. 066993-80-47, 096-463-00-66
 Êàðòîïëåêîïàëêà íà 2 ðÿäêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà
2 ðÿäêà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê â äóæå õîðîøîìó ñòàí³.
063-774-02-91
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-628-48-13, 068-006-82-47
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà ñåðåäíÿ. 097-136-45-50
 Êàðòîïëÿ íà êîðì, à/çàï÷àñòèíè «Âîëãà», «ÓÀÇ»,
«Ìîñêâè÷». 096-983-18-68

åë.ñîêîâèæèìàëêà «Ðîäí³÷îê». 068-210-77-01
 Íàêóâàëüíþ 100 êã., ïîâîðîòí³ ëåùàòà øèð.
ãóáîê 200 ìì., âåíòèëü ìóôòîâèé ä³àì. 40, 50, 32,
êîìïðåñîðíå ìàñòèëà ÊÑ-19, áî÷êè ìåòàëåâ³ 2 øò.
097-331-66-07
 Íóòð³¿ òóøêè, íóòð³¿ ïîð³ñí³, ìîòîáëîê «Çóáð». 096847-32-02, 063-694-20-04
 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
 Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Ïåðåäíÿ áàëêà Ç²Ë-130, êîæóõ ìàõîâèêà Ç²Ë-130,
áàê Ç²Ë-130, ï³äáîðùèê êîìáàéíà ÑÊ-5 Íèâà. 098818-60-84
 Ïèàíèíî, äèâàí 2 êðåñëà, êîâåð íàòóðàëüíûé
ðàçì. 1õ2. 067-722-03-67
 Ïèëîñîñ «Ðàêåòà». 068-519-07-05
 Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³,
ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëüíà
êàìåðà 800 ë. ãëèáîêî¿ çàìîðîçêè, áåëüã³éñüêà
îõîëîäæóâ. óñòàíîâêà ï³ä íàïî¿. 093-411-28-93, 067499-33-26
 Ïëóæîê äëÿ ãîðîäà íîâèé, íà äâà ëåçà. 095-42536-54, 093-800-66-77
 Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
 Ïîãð³á â öåíòð³, DVD â³äåî, òåëåâ³çîð á/ó, ãàðàæ
öåãë. êîîï.«Æèãóë³» 26.3 êâ.ì., á³áë³îòåêà 130 òîì³âþ
063-181-67-34
 Ïîðîñÿ ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí 13 êã. 067-379-9194, 097-256-32-65
 Ïîðîñÿòà «Á³ëà âåëèêà», ñ.Êîðäèø³âêà. 096-94657-03
 Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ 10 êã. ì’ÿñíà ïîðîäà,
ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 066-119-43-55, 093827-26-66
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè «Ïåòðåí». 093-090-96-90, 096889-78-47
 Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Whirpol, øâåéíà ìàøèíêà Zinger.
068-056-55-80
 Ðå÷³ äëÿ õëîï. â ãàðíîìó ñòàí³, âçóòòÿ ð³çíå
(êðîñ³âêè, êåäè) â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
õîëîäèëüíèê Áåêî â íîðì. ñòàí³. 093-548-53-84
 Ñàìîâàðè, ãàç. áàëîí, 2 âåëîñèïåäè, òåëåâ³çîð,
á³äîí àëþì., òî÷èëî åëåêòðè÷íå, 2 øàôè, òðèëüÿæ,
2 ï³íàëè, 2 òóìáè, ñò³ëüö³. 063-359-40-27, 067-43339-14
 Ñåìáåðíàðà ä³â÷èíêó àáî îáì³íÿþ íà çåðíî,
äåøåâî. 097-793-55-95
 Ñºòêà - ðÿáèöÿ, ëàì³íàò, óãîëîê ìåòàëåâèé,
ôàíåðà, òðóáè êàíàë³çàö³éí³, äóáîâ³ ïë³íòóñà,
íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â.
096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12,
098-651-51-61
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé.
067-422-36-17
 Ñò³íêà ìåáëåâà, äèâàíè, òðèëÿæ, êèëèìè,
òóìáî÷êà, ñåðâàíò, øâåéíà ìàøèíêà «Ñ³íãåð»,
ïèëîñîñè, 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. 098860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-73-30
 Ñòóï³öè 2 øò. ç êîëåñàìè íà 14, ïðèïëóæí³ñòü äî
ïëóãà. 098-214-90-92
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO
4100C/ 097-138-12-06? 093-640-13-63
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. 098-264-55-62, 098-441-04-44
 Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, â³ê 1.5 ì³ñ. 063-79128-46
 Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 063-64820-99
 Òåëè÷êè (5 ì³ñ., 3 ì³ñ.), ñèâî-ðÿáà, ÷åðâîíî-ðÿáà.
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 7 червня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 7 червня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо - Святошинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

ка-вигрузка машин електророклами. м.Київ. тел.
0667583958, 0689468981, 0930351703
ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА запрошуємо на
склад. Заробітна плата від 11000грн. Обов'язки:
вантажні роботи, безкоштовний підвіз. м.Київ.
тел.0667583958, 0689468981, 0930351703
Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки
та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання Тел.: 067382-69-76
СТОМАТОЛОГ-ОРТОДОНТ потрібен в
Київ(Позняки). З/п від 20000 грн. Вахтовий
метод з 8:00 до 21:00. Житло надається. тел.:
0678841771
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
На роботу в "Укртелеком" потрібні монтери,
кабельники. Офіційне працевлаштування. повний соціальний пакет. Звертатись. м. Козятин,
Незалежності, 39. 068-951-95-78, 2-28-28
Виробнича база "Люкс"пропонує роботу чоловікам
. 0679104359, 0937803923
На роботу запрошуються різноробочий, водій,
оператор-касир, помічник головного бухгалтера,
кухар-кондитер. Гарантуємо офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 5500 6500
грн (з податками). 8 годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Тяжилiв, поверх: 2/2/-, площа:
56/-/-, Вiнниця, вул. Ватутiна. Цiна: 789474, тел.:
(098) 351-63-95

1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж,
власна. Цiна: 13000, тел.: (063) 100-97-03

1.6. Будинки
Чернiвец.обл, поверх: 1/-, с.Кострижiвка, вул.Вок-

зальна. Цiна: 656168, тел.: (097) 577-41-86

1.8. Дiлянки
Iвано-Фр.обл., пiд житлову забудову. Цiна: 209424,
тел.: (098) 558-91-61

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

8. Автомобiлi

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

 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., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 8 ïîâ.
068-003-51-09
 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, ºâðîðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-88821-88
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðîðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4,
íå êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093116-88-39
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64
êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5. 063-156-65-41

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

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

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

424180

На постійну роботу в Козятині запрошуються,
касир - оператор та охоронник. 063-299-33-35
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря. 093-870-73-22
На роботу потрібен бармен, кухар, продавець.
096-115-18-11, 093-596-40-46
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
Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ.
Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло в
хостелі. Харчування та форму надаємо безкоштовно. З/п від 10000 грн/мес. Тел: 0674342235
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ! Тел.: 0674969050
На постійнута високооплочувану роботу запрошуються майстри з монтажу металопластикових
вікон ,дверей та майстер по заміру 063 814 16 52
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виготовленню морозива. Терміново! З/п 13000 грн.
Іногороднім надаємо житло. Робота в передмісті
Києва. 067-855-01-61, 095-678-91-09
Слюсар-сантехнік. Оформлення, гуртожиток.
ЗП 6000-7000. Київська обл., Обухівський р-н.
Додаткова інформація за тел. 098-033-27-56,
097-608-06-08.
На роботу потрібен продавець 073-124-23-63
Адміністратор- прибиральниця в міні-гуртожиток,
без шз. Надаємо житло. Знання ПК. Прибирання,
контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п
від 6500 грн/міс, від 1600 грн/тиждень + проживання + бонуси. 066-406-74-09, 063-794-02-00
Yourhostel.kiev.ua
Потрібен на роботу кухар та посудомийка. 098706-11-16
ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на склад готової
продукції. Заробітна плата від 9000грн.
Обов'язки: ремонт, сортування піддонів, загруз-

426867

ТЕРМІНОВО потрібні водії категорії "Д" (автобус)
м.Козятин. 098-501-34-60, 093-876-05-77
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-6794 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду
роботи). 063-676-53-02
На сезонну роботу на морі потрібна покоївка, з/п
7 000 грн. 068-962-52-29 Ольга
На сезонну роботу на морі потрібен кухар з
досвідом роботи, з/п 15 000 грн. 068-962-52-29
Ольга
Потрібен продавець на базар "Хлібодар" у буфет.
063-665-48-75, 067-585-35-75
На роботу в магазин потрібен продавець та бармен. 063-234-29-75
На постійну роботу потрібні продавці. 063-67653-02
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду
роботи). 063-676-53-02
На роботу потрібні спеціалісти по ремонту та
реставруванню надгробних пам'ятників. 063-88236-89, 2-82-19
На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
Фінансова компанія запрошує на роботу кредитних інспекторів, навчаємо. Ставка + бонуси. 067537-45-84 Тетяна
На роботу в магазин потрібен продавець та бармен. 063-234-29-75
На постійну роботу потрібні продавці. 063-67653-02
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років, садово - городні роботи. 073-167-46-82 телефонувати
після 19:00
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен хлопець кухар - піцайоло (відповідна освіта, можливо
без досвіду, графік 2/2). 063-157-59-96
На постійну роботу терміново потрібен автомийник. 068-161-58-14, 043422809

12. Різне

425326

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Будинок 120 кв.м. в розстрочку
в с. Глухівці с евроремонтом, всі
зручності, 20 сот.землі госп. будівлі. 098-417-09-18
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 57 êâ.ì., ï³ä îô³ñ,
ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 4
ïîâ., íå óãëîâà. 096-094-68-32
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5,
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ.
063-207-01-18, 063-474-73-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó,
ñåðåäíÿ. 097-261-22-58, 067-445-72-42
 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., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿,
öåíòð. 097-190-00-13
 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
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò.,
çàã. ïëîùà 54 êâ.ì. 096-440-69-77
 Áóäèíîê 120 êâ.ì. â ðîçñòðî÷êó â ñ. Ãëóõ³âö³
ñ åâðîðåìîíòîì, âñ³ çðó÷íîñò³, 20 ñîò.çåìë³
ãîñï. áóä³âë³. 098-417-09-18

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-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.
Îäåñüêà 25, çåì. ä³ë-êà 16.6 ñîò., æèëà ïëàùà
101.6 êâ.ì., º ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ãàðàæ,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ). 093-018-61-81, 067-58368-94

426658

426749

426015

Терміново продам будинок
м.Козятин вул.Матросова 26, зі
всіма зручностями. 068-024-89-19

моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

робота

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

424656
426732

426718

425256

426744

426707

426697

424999

Здам в оренду приміщення в ТЦ
Rich, вул. Січових стрільців 8 тел.
063-178-82-43
 Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093704-31-57
 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 60 êâ.ì., ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï.
áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, (á³ëÿ
êóðÿ÷îãî ñòàâó). 097-508-21-05
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, 16 ñîò.
ãîðîäó, ãàðàæ. 097-923-85-75
 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà
ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, º ãàç, òâåðäîïàë. êîòåë, âîäà õîëîäíà, ãàðÿ÷à, âàííà, òóàëåò, êàíàë³çàö³ÿ
(âèãð³áíà ÿìà 3 õ 4 ì), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò,
çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, ïîãð³á, 2 ñàðà¿,
êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä, ïîáëèçó ð³÷êà, òèõà
âóëèöÿ ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 70. 067-379-9194, 097-256-32-65
 Áóäèíîê 83 êâ.ì., â Êîçÿòèí³, â áóäèíêó
º ñâ³òëî, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âàííà, âîäà
ç³ ñêâàæèíè, º ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä,
ìîëîäèé ñàäîê. 063-628-93-81
 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 9 õ 9 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, âóë.Ñàäîâà. 096-046-12-60, 093239-17-49
 Áóäèíîê á³ëÿ 9 øêîëè, 126,7 êâ.ì., çåì. ä³ëêà 17 ñîò, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ãàðàæ³.
097-796-70-24
 Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º
âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
àáî 2-õ ê³ìí. êâ. . 097-130-29-02
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, 15 ñîò. çåìë³.
067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïîä³ëüñüêà 109 (êîëèøíÿ
Ê.Ìàðêñà), 20 ñîò. ãîðîäó, ñ.Êîçÿòèí. 063402-66-12, 093-807-98-23
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà,
àñâàëüò. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 4 ê³ìíàòè
îêðåì³, 2 ïðèõîæ³, êóõíÿ, â áóäèíêó - âîäà,
òóàëåò, ãàç, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-35376-84
 Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 9.5 ñîò., ãàç,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-963-68-15
 Áóäèíîê ãàç. 6 õ 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., âóë.
Ìàòðîñîâà 165. 093-006-08-60
 Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ñèãíàë.
096-572-88-85, 050-503-92-96
 Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè,
ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
 Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.
(ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á,
ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-

Сезонна робота! Адміністратор ресторану, працівники на
рецепшн, офіціанти, кухарі,
бармени, покоївки, різноробочі. З/п від 8000 до 15000 грн.
Житло+харчування. Графік залежить від вакансії. 073-204-52-98,
050-318-26-12
609-70-46
 Áóäèíîê ãàç., Êîçÿòèí, 74 êâ.ì., ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 0.10 ñîò. àáî îáì³í. 068753-34-61
 Áóäèíîê æèëà ïëîùà 89 êâ.ì., ãîðîä 6 ñîò.,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-28230-49
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Á³ëèë³âêêà 100 êâ.ì.,
4 ê³ìíàòè, ãàç êîòåë, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
40 ñîò. çåìë³. 067-591-63-51, 097-491-45-55
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì.,
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç,
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.
Êîíäðàöüêîãî 18. 096-976-53-43, 093-30705-32
 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 ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ,
âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãàðàæ, 20 ñîò. çåìë³,
ñ.²âàíê³âö³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà
110 êâ.ì., ä³ëÿíêà 20 ñîò., º ãàðàæ,
ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé
ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí,
øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. ãîðîäó, 2 ñàäêà, êðèíèöÿ,
ãàç. îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13, 068006-82-47
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºðá³íà, â áóäèíêó
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò.,
ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 093-99444-50
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºðá³íà, â áóäèíêó
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò.,
ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 093-99444-50
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 11/2,
çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., º ãàç, êîíâåêòîð, á³ëÿ
áóäèíêó 17 ñîò. ãîðîäó ç ñàäîì, ïîãð³áîì,
ãàðàæåì ³ ñàðàºì. 067-300-19-06
 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, 097-940-68-94

RIA-К, Четвер, 7 червня 2018

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

426809

14

реклама та оголошення

15

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 7 червня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

425063

425449
425552

426807

426813

426811

426810

426812

424865

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

7 червня 2018р.

№23 (993)

Засновник:
ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН”

АВТОМОТО

JAWA 350 12 v 1984 ð.â., åëåêòðîííå
çàïàëþ÷àííÿ, ñòàí ÷óäîâèé. 097-125-33-74


 Opel Omega A 1991 ð.â., îáºì 2.0 áåíçèí,
â õîðîøîìó ñòàí³. 098-811-32-64
 Àáî îáì³íÿþ ñàìîðîáíèé òðàêòîð íà áàç³
Ò-16 ç äîêóìåíòàìè. 093-885-38-24, 068507-91-29
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà.
093-375-06-61
 Áóñ³ê Ðåíî - Òðàô³ê 1998 ð.â., ïîòðåáóº
ðåìîíòó, ïî äîñòóïí³é ö³í³. 096-534-50-28,
098-447-85-86
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, º
ãàç, 5 ñò., êîë³ð ÷åðâîíèé. 096-394-14-67
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³. 097-13645-50
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ñòàí çàäîâ³ëüíèé.
063-296-92-38
 ÂÀÇ 21011, êï 5 ñò., ãàç-áåíçèí, ÌÒ-3,
ìîñò-3. 068-851-58-13
 ÂÀÇ 2106 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, âàðèòè,
êðàñèòè íå ïîòð³áíî. 097-152-49-22 Êîëÿ
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-28025-46
 ÂÀÇ 2109 ïîäåòàëüíî êîðîáêà 5 ñò., äâ.
1.5 093-002-63-26 Òîë³ê
 ÂÀÇ 21099 1997 ð.â., ãàç-áåíçèí 1.5. 063259-20-00
 ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., 1.5 äâ., ãàç, ñèíÿ,
òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí. 098-725-9653, 063-694-94-35
 ÂÀÇ 215 2012 ð.â., îáºì äâ. 1.6 068-76605-18, 063-887-35-85
 ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2008 ð.â., ñ³ðèé, ãàçáåíçèí â äîáðîìó ñòàí³ 91 000 ãðí. 063775-10-97
 ÃÀÇ 31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí,
5-ñòóïêà 098-800-77-03
 Äåî Ëàíîñ 1998 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí.
067-193-31-36
 Äåî Ñåíñ 2008 ð.â., äâ. 1.3, áåíçèí, â
äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 067-379-91-94
 Äèñêè ä.13 - 2 øò. Ëàíîñ, ðåäóêòîð ãàç ³
³íæåêòîð Ëàíîñ - Îïåëü, çàï.÷àñòèíè Ôîðä Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
 ÇÀÇ - 969 â äîáðîìó ñòàí³. 096-534-50-28,
098-447-85-86
 Ìåðñåäåñ 210 1996 ð.â., ìîòîð 2.3, ãàçáåíçèí, êîðîáêà àâòîìàò, êîë³ð ñèí³é. 097971-15-31
 Ìîïåä SOUL LUX ñòàí ÷óäîâèé, ñ³â ïî¿õàâ. 097-125-33-74
 Ìîòîáëîê, ñåïàðàòîð. 096-963-73-52
 Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó
ñòàí³. 067-422-36-17
 Îïåëü - Îìåãà 1988 ð.â., íà õîäó, ãàçáåíçèí - 28 000 ãðí. àáî îáì³í. 067-59787-64
 Îïåëü Êàäåò 1.3, ãàç-áåíçèí, á³ëèé,
ñåäàí, äâèãóí ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó, ôàðêîï, íå
áèòà, íå ãíèëà, ñàëîí ÷èñòèé, âñå ïðàöþº -

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
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серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà
òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè,
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-78165-94, 096-940-15-58
 Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ â³ä 100 êâ.ì. òà á³ëüøå ï³ä
ðå÷îâèé ìàãàçèí. 099-023-85-33
 Ïîì³÷íèöÿ (-ê) ïî ãîñïîäàðñòâó (35-45 ðîê³â).
Ïîñò³éíà ðîáîòà ç ïðîæèâàííÿì â çàì³ñüê³é ñàäèá³
(50 êì â³ä ì. Êè¿â). Äîñâ³ä âåäåííÿ ïðèñàäèáíîãî
ãîñïîäàðñòâà (áóäèíîê, ñàä, ãîðîä 30 ñîòîê). Ç/ï
8000 ãðí.+æèòëî. 068-124-24-20
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê íà òðèâàëèé
òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî.

КУПЛЮ

 1-ê³ìí. êâ., íèæí³é òà âåðõí³é ïîâåðõè
íå ïðîïîíóâàòè. 098-462-79-12, 063-28928-99
 Àâòîìîá³ë³ Ãàçåëü àáî Ñîáîëü,
ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè ó áóäü-ÿêîìó
ñòàí³. 067-502-79-12
 Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³
õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³,
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65
 Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-50010-54
 Äîðîãî ñòàòóºòêè, çíà÷êè, îðäåíà,
ìåäàë³, ìîíåòè, ³êîíè. 063-896-75-77
 Äîñêó 30 ìì. ñóõó, íåâåëèêî¿ äîâæèíè.
2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Çàï÷àñòèíè ð³çí³ äî Çàïîðîæöÿ ÇÀÇ
965 (ãîðáàòèé). 099-314-28-95 Þð³é
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097495-88-36, 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, 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
 Ð³çíèé õëàì ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî
ìåòàëó, à òàêîæ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³
ïëèòè, êîëîíêè. 063-108-88-57
 Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè,
ìëèíè, ÄÊÓ, åëåêòðîäâèãóíè, ñòóï³öè
Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 068-216-34-20
 Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³, íåõîäæåí³
âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-46788-03
 Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 093-56097-22
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ñ³äàé ³ ãàíÿé. 097-130-29-02
 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà ÏÒÑ 28 000 ãðí.
068-797-19-25, 063-037-05-81
 Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2000 ð.â., â äîáðîìó
ñòàí³. 097-756-21-19
 Ñêóòåð Honda, 4-õ òàêòíèé. 067-15126-11, 063-776-65-12
 Òðàêòîð Ò-40 22 000 ãðí. 068-797-1925, 063-037-05-81
 Òðàêòîð Ò-40. 067-943-87-12
 Òðàêòîð ÞÌÇ-3 íàâ³ñíèé. 098-21490-92
 Øåâðîëå ÀÂÅÎ 2008 ð.â., 1.5 äâ.,
êîðåéñüêà çá³ðêà, ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, ñ³ðà,
òèòàíè, íîâà ãóìà, êîíäèö., áåç ºäèíîãî
ï³äêðàñà. 093-095-17-57, 098-600-83-18
 ÞÌÇ-6, ïðè÷³ï ÓÀÇ-469. 098-657-1989
 ßâà 350-638. 063-82-82-692, 096-06822-77
 Ìîòîáëîê íîâèé ÊÅÍÒÀÂÐ 2010 ð.â.
Ä-4 (äèçåëü), ìîòîðåñóðñ 1.5 ÷àñà, ðó÷íèé
ñòàðòåð, âàë â³äáîðó ïîòóæíîñò³ (êîìïëåêò
íàâ³ñíèé, ï³äéîìíèê äëÿ çì³íè êîë³ñ). 063641-51-79
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 Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, íåðîáî÷³, ãàç. ïëèòè,
ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00,
098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46,
063-629-01-49
МіНЯЮ

 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.
Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093209-06-88, 097-955-65-90
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097740-97-72, 093-786-37-42
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³
ó÷èëèùà ìîæëèâî ç ìîºþ äîïëàòîþ. 093943-00-65
 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³ (âñ³
âàð³àíòè). 068-519-07-04, 063-289-24-74
 Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â
Êîçÿòèí³ â öåíòð³, öåãë. áóäèíêó, 1-2 ïîâ.
098-312-99-81
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî
ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098704-92-09
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
 Â³ääàâ â äîáð³ ðóêè êîòèêà «Ìóð÷èêà»
òåìíî ñìóãàñòîãî ³ äâ³ êèö³ ìèøèíîãî
êîëüîðó íàï³â ïóõíàñò³ Ìîòþ ³ Ë³çó. 063-28419-23
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò.
093-704-31-57
 Â³ääàì â íàä³éí³ ðóêè ñèìïàòè÷íèõ
êîøåíÿò (3 õëîï. ³ 1 ä³â÷.), äâîº ðóäåíüêèõ ³
äâîº ñ³ðèõ. 093-548-53-84
 Â³ääàì êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì,
ïðèâ÷åí³ äî ã³ã³ºíè. 063-406-23-10, 096-41927-25
 Â³çüìó íàê âàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà.
093-331-26-84
 Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî
ðîá³òíèêà ÂÍ ¹41081148 çà ïðîôåñ³ºþ
«Ìîíòåð êîë³¿», âèäàíèé ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå
ì³æðåã³îíàëüíå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå
çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 3.06.2010 ð. íà ³ì’ÿ
Ãîí÷àðóê Îëåêñàíäð Ñòàí³ñëàâîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî àòåñòàò ÇÑØ ñ.Êîìñîìîëüñüêî¿
øêîëè, âèïóñê 2005 ð. íà ³ì’ÿ Êóõòè Òåòÿíè

Ïåòð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ
À ¹602987, âèäàíèé 04.07.1992 ð. âå÷³ðíüîþ
ñåðåäíüîþ øêîëîþ ¹3 ì.Êîçÿòèí Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Ðà÷êà
Àíàòîë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî îðèã³íàë âëàñíèêà äåðæàâíîãî
àêòà íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
ñåð³ÿ ²-ÂÍ ¹050706, â³ä 28.12.1993. ð., 12 ñåñ³¿
21 ñêëèêàííÿ, íà ³ì’ÿ Ïîëîíñüêèé Âàëåíòèí
Ìàðêîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ìàéíîâèé ïàé ñåð³ÿ Â²
VIII ¹008823, âèäàíå Ìèêîëà¿âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ
ðàäîþ íà ³ì’ÿ Ïàñòóõ ªâãåí³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó
çà çàêîíîì â³ä 24.05.2002 ð., âèäàíå íà ³ì’ÿ
Ìîøèíñüêî¿ Íàä³¿ Êîðì³¿âíè, ñåð³ÿ ÀÅ ¹308475
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó
÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÂÍ ¹ 0303573 â³ä
30.01.1997 ð., âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ëîïóøàí Ñåðã³é
Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íö³ - ³íâàë³äó ² ãðóïè ïîòð³áíèé äîãëÿä.
097-300-31-13
 Çàãóáëåíî äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê Âàäèì
Âîëîäèìèðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó. 096-962-41-19
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 068-046-27-72, 093724-31-22
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. áåç ìåáë³â, âóë.
Êîòîâñüêîãî 7. 067-772-36-78
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38,
063-019-00-79
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-2614
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ. 096-983-18-68
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð»,
á³ëÿ ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-34267-53
 Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà, 12 êâ.ì. - 500 ãðí. 063-342-67-53
 Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³.
063-694-56-92, 097-515-55-92
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.
Çàë³çíè÷íå. 063-969-65-04, 068-033-67-67
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
063-624-35-39, 067-170-96-34
 Çäàì ê³ìíàòó ä³â÷èí³. 097-725-02-69
 Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê, îïàëåííÿ ï³÷íå,
âóë.Âîäîêà÷íà 33. 097-872-26-80, 093-583-3793, 2-48-65
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, ãàç. îïàëåííÿ - 700
ãðí./ì³ñ. 096-162-21-38 Ëþáà

068-763-01-46
 Ñ³ì’ÿ îðåíäóº 2-õ ê³ìí. êâ., îïëàòó
â÷àñíî òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. 096466-37-70
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ â ì.Â³ííèöÿ
ç ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé
ìåòîä. 067-430-18-48, 093-031-31-91
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ
æ³íêîþ. 096-037-00-67, 093-427-67-40
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó
äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-31299-81

4242

 Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé,
3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 10 ñîò. çåìë³, ñàðàé,
ãàðàæ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ.
äîë. 093-460-73-70
 Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêà (ðàéîí ÄÀ¯),
ãàç, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê,
çåì. ä³ë-êà, íåäîðîãî. 068-310-56-57, 063181-51-43
 Áóäèíîê ïðîâ.Äåïîâñüêèé, òåðì³íîâî, 42
êâ.ì., º ãàç, âîäà, 4.5 ñîò. - 221 000 ãðí. 096167-30-42 ï³ñëÿ 19:00
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-353-58-16
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063670-71-14
 Áóäèíîê ð-í ðåäàêö³¿, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ìîæëèâà ïðîäàæà
ïî ÷àñòèíàì 26 ñîò. òà 11 ñîò. 093-427-55-10,
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í, º
ñàðàé, ïîãð³á. 096-924-15-44
 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.Âåðíèãîðîäîê ãàç., ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, ì/ï â³êíà,
ãîðîä 12 ñîò. ïðèâàòèç., öåíòð ñåëà. 068346-54-35
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ë³òíÿ
êóõíÿ. 097-842-68-51, 093-831-99-65
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç., öåíòð, íåäîðîãî,
35 ñîò. çåìë³. 067-606-55-02
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ïðèñàäèáíèìè
ä³ëÿíêàìè. 067-799-22-28
 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 òåðì³íîâî ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., ñàäîê
îãîðîäæåíèé ïî ïåðèìåòðó çàáîðîì. 067-10814-07, 063-394-00-02
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî, 0.29 ãà.,
âîäîï³äâåäåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà. 097-056-19-78
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23
Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³,
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
 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.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà,
º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà,
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-07407-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
íåäîðîãî. 095-801-60-85
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10
ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé

ïîãð³á 145 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-95565-90
 Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ),
çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà
êîëîíêà. 066-983-37-78
 Áóäèíîê ó ñ. Ñåñòðèí³í³âêà, 70 êâ.ì.
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó. ä³ë-êà 25 ñîò., 10 ñîò.
ï³ä ñàäîì, ïîãð³á, ñàðàé. 095-632-39-20, 098279-32-83
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðîðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà,
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò.
çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08,
063-158-59-46
 Áóäèíîê, 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. 097-35-22941. Þð³é
 Âðåì’ÿíêà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28
ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàç ïî âóëèö³, ïîðó÷
çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, ñ.Êîçÿòèí. 093481-59-77
 Äà÷à 5 ñîò. ïðèâàòèç., áóäèíîê, òåïëèöÿ
100 êâ.ì., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ. 063671-40-42, 068-174-58-34
 Äà÷à íà Ïëàíîâîì êîîï.«ßáëóíüêà», º
áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, ñâ³òëî, ãîðîä,
ïëîäîâ³ äåðåâà, íåäîðîãî. 063-628-93-81
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç
âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ñàäîê,
º ñâ³òëî. 063-181-67-34
 Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ñêâàæèíà, åëåêòðèêà,
áóäèíîê, ñàäîê. 093-054-52-19, 2-07-19, 063462-59-81
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì.
ïëîùà ìàãàçèíó. 067-431-05-35
 Ï³â áóäèíêó 12 ñîò. çåìë³, ãàç., ï³÷íå
îïàëåííÿ, âõ³ä îêðåìèé, ð-í Á.Êàçàðìà. 098384-88-74
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ õèòðîãî
áàçàð÷èêó), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-73848-46
 Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093018-62-77, 097-264-46-76
 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 öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âåðàíäà, 3 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
âîäà êðàíîâà. 098-995-75-15
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2
ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå,
ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, 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, 096551-79-52, 068-786-06-18
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20 найцікавіших фактів про Україну!
1. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні
мальовничих Карпат знаходиться географічний
центр Європи.
2. На конкурсі краси мов у Парижі в 1934
році українська мова зайняла третє місце, після
французької та перської за такими критеріями,
як фонетика, лексика, фразеологія, структура
речень. А за мелодійністю українська мова посіла друге місце, після італійської.
3. Станція метро “Арсенальна” у Києві – найглибша в Україні і довгий час була найглибшою
в світі. Вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією
із перших, у 1960-ому році, у безпосередній
близькості від будівлі парламенту. За деякими
даними, у тунелях біля “Арсенальної” є таємні
сховища для політичної верхівки.
4. Серед яскравих досягнень українського
літакобудування – найбільший у світі літак
АН-225 “Мрія”, а також найпотужніший літак
АН-124 “Руслан”. У 2001 році літак “Мрія”, взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ
встановив 124 рекорди.
5. Український “Південмаш” (Дніпро) виробляє найбільш екологічні ракетоносії у світі. За
їх допомогою у космос відправляють комерційні
вантажі у рамках міжнародного проекту “Морський старт”.

6. Автор першої в світі Конституції – українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали
гетьманом запорізького війська. У цей же день
він оголосив «Конституцію прав і свобод війська
Запорізького». У США Конституцію прийняли в
1787 р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.
7. Протяжність найдовшого тролейбусного
маршруту в світі складає 86 кілометрів, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.
8. Українська пустеля Олешківські піски є
найбільшою в Європі.
9. Пам’ятники відомому українському поетові
Тарасу Шевченку встановлені у 1200 місцях по
всьому світові.
10. Найдавніша відома ученим мапа, а також
найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито
на кістці мамонта.
11. Найдовша печера України носить назву
«Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це
гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216
км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за
протяжністю взагалі, вона поступається лише
Мамонтовій печері в США.
12. На території України зосереджено 1/4
всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні
грунти при правильній обробці дають найбільшу
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кількість врожаю. Під час Другої світової війни німецькі
солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.
13. Український духовий інструмент трембіта — найдовший духовий музичний інструмент у світі.
14. В Україні – найбільший запас марганцевої руди у
світі, 2,3 мільярда тонн і близько 11% від усіх покладів
планети. Ще у нас немало залізної руди – 7% світового
запасу.
15. Населення України відноситься до найбільш
освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу
населення вища, ніж середньоєвропейський рівень.
Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з
вищою освітою.
16. Найстарішим деревом в Україні вважається
1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.
17. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць
світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших
– Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.
18. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у
1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки
впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами
виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно
першою в світі з виробництва меду на душу населення
(1,5 кг).
19. Найдавніша з книг, надрукована на території України кириличним шрифтом, – це “Апостол”, виданий 15
лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим.
20. Найдавніший міст в Україні – Генуезький. Розташований він у Феодосії, функціонує ще й нині, хоча
збудували його генуезці ще в XIII столітті. Дещо молодшим від нього є “Турецький міст” над рікою Смотрич
біля фортеці у Кам’янці-Подільському, його було зведено
у XVI столітті.
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ГОРОСКОП
з 7.06 по 14.06
Овен
Не надавайте значення дрібницям. Для
того щоб вийти з ситуації, що склалася,
використовуйте логіку і холодний розум. А в
кінці робочого дня краще зайнятися фізичними
вправами.
Телець
Як і властиво Тельцям, конфліктних ситуацій краще уникати, але якщо вже раптом
трапилося, не тримайте все в собі. Всі проблеми ви
можете вирішити спокійною розмовою.
Близнюки
Перед тим як вирішувати проблему, добре проаналізуйте, що призвело до таких
наслідків. Можливо, саме ви стали причиною і
звинувачувати інших немає сенсу.
Рак
Крики і лайка можуть довести лише до
сліз. Краще виберіть мирний спосіб вирішення проблем. Запросіть кривдника на чашку
кави або чаю і обговоріть все, що вас хвилює.
Лев
Іноді потрібно пожертвувати чимось,
щоб отримати бажане. Розподіліть свої
пріоритети правильно і не лізьте в бійку, якщо
вона погіршить ситуацію.
Діва
На цей тиждень спробуйте чітко сформулювати все, що ви хочете, спочатку
для себе, а потім для тих, з ким стався конфлікт.
Чим чіткіше ви поясните свою позицію, тим
кращим чином вирішиться конфлікт.
терези
Ви, як завжди, все зважуєте, і це ваш
головний козир у вирішенні конфліктів.
Скорпіон
Цього тижня вам краще обійти конфліктні ситуації, а десь навіть попросити
вибачення, бо деякі необдумані слова могли
сильно поранити вашу близьку людину.
Стрілець
Слідкуйте за своєю мовою, бо образливі
слова з ваших уст можуть посилити
конфлікт.
Козеріг
Пора забути і відпустити старі образи,
для того щоб з легкістю дивитися в
нове життя.
Водолій
Головне – це гарний настрій, тому
обов’язково займіться улюбленою
справою і легко ставтеся до проблеми. Ситуація
сама підкаже вам відповідь.
Риби
У конфліктній ситуації Рибам краще
промовчати. Іноді потрібно, щоб пройшов час, тоді ви чіткіше зрозумієте, що було
зроблено не так.

