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Хто і навіщо сплутав
український інтернет-бренд RІА,
загальновідомий з 1992 року,
та путінську "РИА-новости"?

 Ми думали, конкуренти. Але вони
всі повністю під міськими та районними
владними ділками. Значить — місцеві царьки!
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К о з я т и н з д а в н і х-д а в е н
вважається тихим містечком.
Якщо трапляється якась негативна подія, то припадає вона
переважно на нічний час. І це
цілком природно — така пора
доби супутниця для майстрів
чорних справ чи темних сил.
Так в ніч з 13 на 14 червня
в центрі Козятина та по його
околицях були розклеєні листівки. У них нічні сатанята від
чогось застерігають козятинців. Як аргумент, вони газету
“RIA-Козятин” (козятинське
рекламно-інформаційне агентство) тлумачать, як російське
інформаційне агентство.
Такий порив нічних активістів переслідував дві цілі.
По -перше, це спрацюв ати
на випередження та якось
нівелювати свої злочинні дії
в схемах заробітків. Адже
організатори акції розклеювання листівок — люди не з
пустими кишенями. По-друге,
сподобатись козятинцям. Це
ж не жарти — майже біля
столиці викрили вороже для
українців видання?! От тільки
загадка: чому при такій важливій інформації себе так утаємничують? Не звертаються

в засоби масової інформації
чи до правоохоронців? Немов перебувають не на своїй
землі, а діють, як в підпіллі
окупації. Що заважало таким
“добродіям” прийти в СБУ і
представити свої підозри?
От тільки чомусь не згадують, що лідерка БЮТу ні разу
не назвала Росію агресором.
А у них тепер новий курс.
Він так і називається “Новий
курс України”. На місцевому
рівні бютівці намагаються разом з владою дружити проти
когось. А як чиновникам та
місцевим “божкам” надоїла
незалежна преса — відомо
всім.
Через чиновників в місті,
голів сільських рад в селах
Козятинського району йде
пропаганда, яку газету потрібно читати, а яку ні.
Але ні пропаганда, ні погрози з боку чиновників не можуть заборонити мешканцям
нашого краю читати наш щотижневик. От і придумали новий трюк, порівнюючи видання рекламно-інформаційного
агентства RIA (що має всі
відповідні державні реєстрації
і не має жодного(!) звязку з
Росією) із російською РИАновости-кисильовщиною.
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Таку владу — на смітник
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

МИ говоримо лише про
те, про що мовчать інші
Бачу, як моя праця діє на людей. Кожного
дня редакція газети перетворюється на громадську приймальню людей різного віку, з
великою освітою та поважним життєвим досвідом. Тема різноголоса, а по суті — одна
та сама.
Державні чиновники різного рівня ходять
на роботу, отримують оплату, але жити
хочуть як криміналітети. На вигляд святі, а
всередині чванство, популізм, брехливість.
Люблять отримувати гроші і нічого не робити. Про це свідчать кілограми заяв у поліцію,
прокурору, суд і не тільки. Задумані структури, як сервіс для життя громади, фактично
повністю узурпують владу на манер вигоди
для особистого збагачення.
Інколи я сама у відчаї передбачаю повний
апокаліпсис держави Україна…
Я працювала на посаді сільського голови
територіальної громади. Маю власну успішну практику підприємця та довготривалого
проживання за кордоном. Що таке сервіс
державних органів — маю дуже чітку уяву
і досвід. Газета пропонує словом і ділом
саме такий сервіс. Ми формуємо суспільство
до протистояння з владою, щоб змусити її
працювати, як передбачено посадовими інструкціями, уставом держоргану, законом і
Конституцією.
Бо я ще не читала ніде, щоб основні документи прописували зневагу до людини,
пенсіонера, інваліда, працюючого. Там так
гарно все прописано, але на ділі все навпаки.
Не одна наша публікація спровокувала обговорення на всеукраїнському і міжнародному рівні. І лише тому, що злом таких тем було
чванство і популізм, брехливість — найнебезпечніший прояв загрози нації та державі.
На жаль, цим пронизаний наш президент та
майже весь адмінресурс.
Остання праця редакції, зокрема журналіста Влада Повха, про катування ветерана АТО,
викликала і змобілізувала неймовірну кількість людей. Учасники війни на сході України,
хто ще служать, хто став успішним соціально,
відповідальним підприємцем — стурбовані
аморальністю суспільної думки в Козятині.
Це втілилось у маніфест — слово, викладене
на папері проти чванства, брехні, популізму в
нашому суспільстві.

На початку червня сім'ї
загиблих українських воїнів,
волонтери та бійці вимагали
від київської влади припинити
розміщувати мобільні туалети
та смітники біля Стіни пам'яті
загиблих Героїв і заборонити
парковку автомобілів біля неї.
На акції протесту побувала
мати загиблого героя Сергія
Кацабіна пані Людмила.
— Нам усім потрібен день і
місце, де ми будемо згадувати
по всій Україні тих, хто за неї
життя віддав, — прокоментувала пані Людмила. — І
чиновники мають шанувати
пам’ять про наших синів, які
вже ніколи не повернуться з
поля бою…
За словами громадського
активіста Володимира Кошовенка, опубліковано список
вимог до столичної влади:
— Рідні загиблих на Донбасі воїнів вимагають від
київської влади припинити
розміщувати біотуалети біля

Стіни пам'яті. "Просто поза
всякими пунктами! Михайлівська площа - місце Віри
і Пам'яті. Все, крапка. Жодних розважальних заходів.
Взяття на облік меморіального комплексу Стіна пам'яті
на Михайлівській площі як
пам'ятки історії. Контроль за
дотриманням правил дорожнього руху вздовж усієї Стіни
пам'яті. Встановлення додаткових знаків, які забороня-

ють парковку. Встановлення
освітлення для кожної панелі
Стіни пам'яті. Для того, щоб
її було добре видно і в нічний час. Встановлення камер
відеоспостереження. Встановлення лавок для відвідувачів
меморіального комплексу,
що відповідають загальній
концепції. Встановлення ваз
для живих квітів, що відповідають загальній концепції
меморіального комплексу.
Визначення державного протоколу покладання квітів в
державні свята і День пам'яті.
Почесна варта та її зміна. Не-

хай це буде Вахта Пам'яті, яка
переходить по всіх військових структурах міста Києва.
Училища, академії, військові
частини. По всіх! Місце позначити, куди класти квіти.
Це початок Стіни, позначений
монументально. Є над чим
подумати. З нього все починається. Встановлення інформаційного кіоску-терміналу з
електронною Книгою Пам'яті
і схемою для пошуку персоналії по Стіні пам'яті. Розширити
штат музею і ввести посаду
екскурсовода меморіальним
комплексом "Стіна пам'яті".

Поліція на службі у комерційної агро-корпорації
Влад ПОВХ

Зрозуміло, що фінансово
спроможна компанія може найняти будь-кого, що не забороняє закон. Так, усім відомий
“Сігнет” (про це ми повідомляли у минулих публікаціях)
найняв групу “тітушок”, яким
заплатили кошти. Поліція, не
уклавши жодних угод, за рахунок платників податків задіювали співробітників. Використовувала службовий транспорт
не одну добу, тягалась по
полях за тітушками, які нагло
на дорозі блокували транспорт,
що їм не належить, не даючи
законослухняним підприємцям
провести посівну.
Крім того, з метою дезорганізації поліції, керівництво “Сіг-

нету” подавало заяви завідомо
не правдивих кримінальних
доносів. Якби діловодство було
б за буквою КПК і прийняли
заяви по формі, то поліція має
порушити досудове слідство за
ст. 177 КК за “завідомо неправдивий донос”.
... карається позбавленням
волі на строк до двох років
або виправними роботами на
той же строк. Ті ж дії, поєднані
з обвинуваченням в особливо
небезпечному державному чи
іншому тяжкому злочині або
з штучним створенням доказів
обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, - караються позбавленням волі на
строк від двох до семи років
Відомо, що поліція приймала, реєструвала заяву від

Мати солдата
Валентина Зелінська

Вийшла в поле розквітле солдатова мати.
Де цвітуть волошки і ромашки, й червонії маки.
Де на нивах широких квітують жита й колоситься пшениця.
А на травах, ранкова серебриться холодна росиця,
А у небі безкраїм жайворонки співають
Й квіти соняхів жовті, як ті сонечка сяють.
Все це радує зранену матері душу,
Та ніяка краса не загоїть ту рану глибоку,
У якої та рана на серці кривава болить,
Бо лишила на спогад жахлива війна,

Андрія Сергійовича Довбні як
представника “Сігнету”, що
завантажив роботою слідчих
поліцейських справами за ст.
206-2 ч .2 КК України (протиправне заволодіння майном
підприємства). Справу закрили
на підставі ч. 1 ст. 284 КПК
України, тобто встановлена
відсутність подій кримінального
правопорушення. Нагадаю, що
воювали проти підприємцяатошника.
Стає зрозуміло, що “сігнетники” використали поліцію в
рейдерських цілях на території
району, порушуючи закон. За
нашими підрахунками, було
задіяно 75 поліцейських змін
впродовж 7 діб. Додайте затрати транспорту. Бензин. Поліції
завдано збитків, можливо, на

мільйони гривень? Отак поліція була задіяна марнотратно
в рейдерських іграх, що затіяв
“Сігнет”.
Логічно було б, якби поліція
порахувала завдані збитки,
оприлюднила їх та змусила
перерахувати гроші на рахунок
держави. Але схоже на те, що
правоохоронці в правовому
полі не працюють? Витрати стягувати не збираються? Отож,
що комусь в погонах лягло пачкою в кишеню, далеко не виключено. Адже, як нам відомо,
жоден рейдер не затриманий.
Жодного протоколу про порушення правил вуличного руху…
Повна аморфність та бездіяльність поліції людей жахає.
Хоча на дорогах крутять, ламають дітей, жінок, пенсіонерів...

Яка виривала з серця усе наймиліше,
Відібравши у неї єдиного сина,
Відібравши з сім’ї єдину дитину.
Відібравши єдину надію її.
Бо надіялась мати, сина живим дочекати.
Бо хотіла мати онуків діждатись.
Та не судилося сину порадувати матір,
Бо пішов він рідну землю захищати.
Спочивайте спокійно, хто поліг за країну.
А батькам й матерям, хай Господь надасть сили,
Щоб те горе важке пережити,
Й пам’ятати про них кожен день, щохвилини, щомиті.
Вічна пам’ять полеглим!
А живим пам’ятати про них, молитись за всіх
І продовжувати далі довго жити.

наші волонтери

Юля Яніцька
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Катерина Нагорна

22 червня — День пам’яті

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com
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«Новий курс України» об’єднує українців
для спільної відбудови держави
життя козятина

тема тижня

Яна Прокопчук

Лариса Горецька
з Бердичева
(долучилась внучка
Ліза)

Віталій Бойко

Лідія Палазнікова
(долучились
подруги: дві
Наташі і дві Галі)

За результатами соціологічних
досліджень найнижчий рівень довіри, а це менше двох відсотків,
від українського суспільства у
2018 році отримала діюча влада
та всі керівні інституції. Негативний баланс довіри – пряме
віддзеркалення непрофесійності
та небажання влади змінювати
життя народу, піднімати соціальні
стандарти, розвивати економіку,
зупинити війну.
— Таке розчарування у владі
дає шанс суспільству об’єднатись
навколо тих, хто сьогодні має
найвищий рівень довіри та разом
випрацювати дієві законодавчі
ініціативи й розвивати суспільство,
- каже депутат, голова фракції
ВО "Батьківщина" у Вінницькій
обласній раді Олег Мейдич. – І
першим таким об’єднавчим кроком став великий форум «Новий
курс України», який ініціювала
лідер ВО «Батьківщина» Юлії
Тимошенко.
Захід мав не стільки політичний
як об’єднавчий характер, адже
як зазначила у своєму вступному
слові Юлія Тимошенко, «ми зібралися, аби висловити та почути
думки одне одного про подальший розвиток нашої країни». Публічний діалог відбувався на базі
трьох платформ: новий суспільний
договір, новий економічний курс,
екосистема життя людини.
— Найкращий баланс довіри

Життя в
темряві
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” зателефонували мешканці вулиці Матросова. Вони
повідомили, що від вулиці Гоголя
до вулиці Кривоноса на вулиці Матросова не горить жоден ліхтар.
Ми перевірили дану інформацію.
Вона повністю підтвердилася. Людей обурює навіть не те, скільки
ліхтарів не горять на самій вулиці,
а що вони не працюють на перехрестях.
Мешканців вулиці Гоголя непокоїть той факт, що з них зібрали
по 150 гривень на встановлення
трьох ліхтарів. Бажання людей
було в тому, щоб один з ліхтарів
освітлював саме перехрестя з
вулицею Матросова. Адже водії в
темряві, не вписавшись у поворот,
пошкоджують паркани приватних
помешкань. Не допомагають навіть так звані відбійники, які облаштували власноруч господарі
присадибних ділянок.
У результаті поставили на вулиці
Гоголя тільки два ліхтарі. Чому
не виконали замовлення, за яке
люди заплатили гроші?
Вулицю Матросова від вулиці
Сербіна до кінця в бік Циганського хутора в ніч на 19 червня
освітлювали всього 9 ліхтарів.
Ще зовсім недавно ця вулиця
була найбільш освітленою в місті.
Лампи-економки, з якими так носиться влада, швидко перегоріли.
А ЛЕД-освітлення, яким також
оснащена вулиця Матросова, пропало ще 8-го березня цього року.
І станом на 19 червня не відновлене. Виходить, що вся економіка
від влади і полягає в тому, щоб
економити на людях.

мають волонтерські організації,
Збройні сили України, Церква та
громадські організації, тому саме
представникам цих соціальних
інституцій повинні виступити із
законодавчими ініціативами. Ці
люди, як ніхто знають не лише
проблеми із середини, а мають
практичні напрацювання для їх вирішення, - пояснює Олег Мейдич.
– Спільно з політичними діячами,
економістами, бізнесменами, експертами вони мають розробити
стратегічну програму розвитку
нашої держави, де кожен зможе
реалізувати свої можливості. Вони
мають сформувати та укласти
суспільний договір між усіма українцями, який і забезпечить Україні
новий курс. Суспільний договір
буде і платформою для написання
нової Конституції. Адже чинна
Конституція, хоча вона і зіграла
важливу роль для закріплення
суверенітету країни, написана без
залучення громадськості та урахування суспільної думки, тому
частина статей у ній є не лише недієвими, а й нереальними для втілення. І нова Конституція повинна
затверджуватись референдумом.
У суспільному договорі повинен
з’явитись інструмент чи механізм,
який дає право народу України
реально реалізувати референдум
за народної ініціативи щодо дострокових виборів парламенту.
Нинішній варіант Конституції
України не дає реального права
проведення референдуму за на-

родної ініціативи, адже ЦВК може
односторонньо заблокувати процес проведення Всеукраїнського
чи місцевого референдуму.
Серед основних кроків, які
необхідні нашій державі: парламентська форма правління; в
майбутньому Україна повинна
стати членом Європейського союзу та НАТО; відновлення миру на
Донбасі полягає через введення
миротворців ООН, повернення до
Будапештського меморандуму.
Юлія Володимирівна наголосила на тому, що треба «думати
про Донбас не як про окуповану
територію, а як про українську
землю», пам’ятати про 2 мільйони
біженців, які «свій захист та майбутнє шукали в Україні» і тим самим спростували міфи про «проросійський Донбас», - розповідає
Олег Леонідович. – Щоб припинити війну на Сході, потрібно ввести
миротворців ООН. А для підняття
рівня життя українців необхідно
розробити новий економічний
курс: зібрати знаних економістів,
фінансистів, середніх підприємців, аграріїв, податківців, вчених,
які разом оберуть ефективну для
України економічну систему.
Лідер «Батьківщини» запропонувала учасникам Всеукраїнського
форуму «Новий курс України»
об’єднати інтелект нації в одну
потужну силу, яка може розробити шляхи виходу із ситуації, що
склалася в Україні.

Далеко від стандартів
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінії газети ”RIAКозятин звернулися мешканці
нашого міста. Вони повідомили,
що на вулиці Боженка ремонтують
дорогу далеку від стандартів капітального ремонту.
Описати не так вражаюче, як
побачити на власні очі. По-перше,
так званий капітальний ремонт дороги робили на другий день після
дощу. Нове дорожнє покриття
поклали практично в калюжі. Дренажну систему дороги зробили
за стандартом ТМНН, що означає
(такого, мабуть, немає ніде).
По обидва боки вулиці Боженка
планували облаштувати тротуари
для пішоходів. Та після того, як
дорогу розширили, для тротуару
з одного боку вулиці місця не залишилось. Дійсно, для чого там
класти асфальт, коли тією тіснявою ніхто ходити не буде. То потрібно було хоч порівняти ті купи
каміння з бордюром.
Підрядник, який виконував роботи з тротуарами, мабуть, родом з
Кавказу. Це там звикли до гористої місцевості. А ми, українці, звикли до сходинок, щоб піднятися
на круту гірку. Саме тих сходинок
якраз і не зробили підрядники.

На самій дорозі водовідведення в поняття здорового глузду не
вкладається. На проїжджій частині
дороги є криничка каналізації
з металевим люком. Саме туди
будуть збігати стічні води. Водовідведення з решітками на дорозі
відсутні. Вони є за межами дороги. Тільки під час розрихлення
дороги їх засипали піском. Дві такі
кринички майже наполовину засипані камінням. Ще одна криничка
здорова, що без решітки, також
засипана піском. Під час грози,
що була 14 червня, потоком води
пісочну блокаду трохи прорвало
і вода пішла. Ще одну криничку
ми помітили на проїжджій частині
дороги. У принципі, то каналізація.
Тільки каналізація, в яку стікає
вода з дороги, поневолі стає криничкою для водовідведення.
У цій ситуації хочеться через
газету звернутися до начальника
ЖКГ. Коментар, який ви дали провладній газеті на початку квітня
цього року, пам’ятають не тільки
в редакції газети “RIA-Козятин”.
Пам’ятають вашу обіцянку і мешканці нашого міста. Здержіть
слово, повиправляйте хоч свої
недоліки і люди вам подякують, а
ми напишемо. А поки знову тільки
негатив.

Під час форуму «Новий курс України»
Юлія Володимирівна повідомила, що найближчим часом відбудуться ще два форуми: щодо
економічного курсу та щодо
створення системи забезпечення

успішного життя українця, - каже
Олег Мейдич. – Так, що всі, хто
має певний досвід та механізм
його реалізації, можуть приєднуватись до спільної роботи.

З редакційної пошти

Не того вибрали

В. Шуляк

У всі роки, під час виборів, найбільший відсоток козятинчан голосували за партію «Батьківщина»,
завдяки чому сьогоднішній мер
сидить в кріслі голови громади
міста.
Голосували перш за все за
лідера партії Тимошенко, яка в
нелегкі роки для держави (світова
економічна криза, протидіючий
президент держави) зуміла зберегти курс валют, у вісім разів нижчі
тарифи на газ і електроенергію,
низькі ціни на продукти харчування, повернути з викрадених
депозитів громадян хоч по 1000
гривень, безоплатно оформити
земельні паї, повернути світло
українцям у вечірні часи і т. д.
Тобто, їй вірили, відчули результат.
І тепер за рейтингом мають надію
на таких досвідчених, відданих
народу і державі лідерів – професіоналів партій як А. Гриценко
і Ю. Тимошенко.
Але в партії останньої є члени,
які своєю «діяльністю» викликають негативне ставлення як до
партії в цілому, так і до лідера. Таким «членом» партії є мер міста
О. Пузир. Неодноразово в місцевій
пресі, колективних листах, особистих зверненнях жителі району ПРБ
просили звернути хоч якусь увагу
на цей район міста, але за всю

каденцію на цій посаді від нинішнього мера ніякої реакції. Напевне
тому, що ПРБ розшифровуєть
в народі як «Поселення Робочої
Бідноти» і звертати увагу на їхні
прохання немає ніякої потреби?
Мало того, такі дії голови громади
розцінюються як свідома протидія
тим проханням. Як можна розцінити такі факти, як освітлення вулиці
О. Кошового по якій цілодобово
жителі і пасажири з залізничного
вокзалу в темряві добираються
до автобусних зупинок? Після виконання дорожньої розмітки вул.
8 Гвардійська так і не визначений
пішохідний перехід від базарчика
до проходу на залізничний вокзал,
по якому жителі та учні всього
району, а це тисячі за добу, добираються до залізничного вокзалу
через глибоку калюжу в непогоду
вже багато років. До речі, тут же
була збита автомобілем людина.
На автозупинку в’їхав п’яний водій.
І тільки тому, що немає дорожньої
розмітки, дорожніх знаків і перш
за все власного бажання мера. Чи,
можливо, бюджет міста не дозволяє закупити 0,5 м куб. гранвідсіву,
два стовпчики зі знаками “пішохідний перехід” і 0,5 кг фарби? Але
ж бюджет міста тепер в багато
разів більший, ніж він був раніше!
Це неповага до простих громадян
міста, до своїх виборців.
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Начальник поліції
заявив про свою
безпорадність
Залишається самим думати про безпеку і захист рідних та
близьких
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
Надійшла офіційна відповідь від начальника
Козятинського відділення поліції, підполковника поліції Олега Швеця відносно забезпечення
правопорядку на території залізничного вокзалу.
“Відсутність працівників поліції на території
вокзалу ст. Козятин в денний, вечірній та нічний
час, обумовлена проведенням реформи МВС
України та ліквідацією підрозділу лінійного
відділу міліції. На даний час відповідно до
штатного розпису Козятинського відділення
поліції не передбачено окремого структурного
підрозділу, до функцій якого відносилося б обслуговування території вокзалу ст. Козятин на
залізниці в цілому.
Охорона публічної безпеки та порядку на залізничному вокзалі здійснюється на загальних
підставах. Повідомлення на спецлінію 102 про

виклик працівників поліції до потягів обслуговують групи реагування патрульної поліції, що
чергують на території міста та району.
Забезпечити цілодобове чергування працівників поліції на зазначеній території на даний
час не представляється можливим в зв’язку з
некомплектом секторів реагування патрульної
поліції Козятинського ВП.
Також повідомляємо, що протягом травня
2018 року працівниками поліції здійснювалось
реагування на всі виклики з потягів по станції
Козятин, скарг від громадян не надходило”.
Ось така писанина. За фактом, маємо чекати
в найближчий час смерть в парку, в тому, який
прилеглий до вокзалу. Бо ніхто не може отримати захисту і правової безпеки. А керівник
поліції і мер міста не розуміють, що там має
бути окремий наряд поліції, бо це зона підвищеної небезпеки?

Правоохоронці
віддубасили
діабетика-афганця?
Влад ПОВХ

У вівторок, 19 червня 2018 року,
о 9 годині в актовому залі поліції
Козятина відбувся брифінг. Учасниками стали журналісти, ветерани
війни в Афганістані та слідчі і керівники патрульної служби поліції.
Причиною брифінгу стало звернення потерпілого, якого побили
поліцейські, застосувавши надмірну силу. Після цього він два місяці
і навіть тепер лікується (по сьогодні в сечі присутня кров).
За твердженнями начальника
патрульних, його підлеглі на службовому авто в цивільній формі
служби не несуть. Потерпілий
стверджує, що він не міг помилитися, так як автомобіль мав всі
ознаки та регалії службового поліцейського транспорту. Чоловік
вказав модель автомобіля, яка
реально є у поліції Козятина в одному екземплярі.
Співробітник поліції, що здійснює досудове слідство, після
проведення певних дій, пообіцяв
назначити процедуру впізнання
кривдників (тобто поліцейських,

які застосували надмірну силу до
хворого на діабет). Як версія, поліцейські специфічні ознаки хвороби
сприйняли, як п’яної та агресивної
особи, тому і затримували. Із
фотокопій документів, які надали
потерпілому для ознайомлення,
видно, що немає жодних ознак,
які б вказували на причетність поліції до злочину. На питання преси,
чому справу ведуть поліцейські,
слідчий заявив, що на цій стадії
немає доказів причетності поліції
до побиття потерпілого.
Робоча група підтримки та захисту потерпілого хворого ветерана не припинила своєї діяльності.
Адже є всі ознаки, що слідство
втратило доказову базу по злочину. Обов’язкові первинні слідчі дії
не провели. Не вилучили одяг потерпілого. Не оглянули автомобіль,
одяг поліцейських. Не вчинено і
ряд інших дій, що значно ускладнює доказову базу обвинувачення.
Журналісти “RIA-Козятин” ввійшли в робочу групу ветеранів
УСВА. Будемо інформувати та
відслідковувати хід досудового
слідства.

Життя козятинщини

RIA-К, Четвер, 21 червня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Коли сусід ворог Коли сусід друг
Літній жінці погрожують розправою за кусок межі
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Зазвичай прості люди страждають від
сусідського свавілля, коли не працює
обрана влада на місцях, не створені
адмінкомісії, поліція не виконує свої
прямі обов’язки. Тоді нема кому поскаржитися.
Так, до голови сільради села Козятина
Тетяни Катеризюк та головного поліцейського Козятинщини Олега Швеця неодноразово звертається літня мешканка з
вулиці Щасливої (колишня Тухачевського) Галина Літвінчук. Вона просить їх
вжити заходів до сусідів, які по ділянці
0,0943 га (право власності — державний
акт від 26.02.2008) вийняли на межі замірні кілки і захопили кусок землі. Що
цікаво, сусідський синок ще й постійно
погрожує жінці.
— Каже: підговорю хлопців, тебе
винесуть вперед ногами, — зі слізьми

розповіла в редакції пані Галина. —
Сподіваюсь на допомогу по припиненню
свавілля відносно мене, але на заяву,
яку подала голові села і начальнику поліції ще 29 травня, немає реакції. Я відвідала їх 20 червня. Тетяна Катеризюк
завірила, що не має права втручатися
в такі справи. Послала мене в платну
контору заплатити тисячу гривень, яка
перевірить межі. У поліції вже видали
талон-корінець про те, що реєстраційний
номер заяви 3111...
На жаль, це не поодинокий випадок,
коли чиновники відхрещуються від людей і в основному відправляють їх в суд.
А там потрібно заплатити мито (близько
семи сотень) і це зупиняє людей, бо ця
сума для пенсіонера не мала.
На це й розраховують горе-сусіди, у
яких немає поваги до сивочолих людей.
Тим більше, коли бачать, що навіть поліція бездіє.

Інваліда захистили від аферистів

В’ячеслав Гончарук

До редакції “RIA-Козятин” звернулися
сусіди інваліда дитинства Петра Сидорука —
мешканця міста Козятина. Він на даний час
перебуває в Жмеринському державному будинку-інтернаті для інвалідів. Гостей редакції
обурює той факт, що людина, яка зробила
стільки шкоди інваліду, зараз розповідає, як
він йому допоміг.
У Петра Сидорука була опікуном нині покійна сусідка. Ще при її житті до неї втерлася в
довіру подружня пара. Після того, як опікунки
не стало, до Петра частіше стало навідуватись
це подружжя. Ці люди діяли, як законні нові
опікуни хворої людини.
Спочатку сусіди Петра не були проти, що
за хворим подружжя буде доглядати. Та
коли він надовго зник, сусіди забили тривогу. Виявилося, що хворого хлопця відвезли
до Вінницької обласної психоневрологічної
лікарні. Багато хто вирішив, що нові опікуни
навмисно сховали свого “клієнта” під замок,

щоб користуватися його пенсійною карткою.
Мало того, подружня пара винесла з хати
Петра телевізора, який був куплений в кредит
покійною опікункою.
Завдяки сусідам, історія набула розголосу
і долею Петра стали опікуватись працівники
територіального центру соціального обслуговування населення. Вони підготували документи для переведення в медичний заклад
з кращими умовами.
Правда, перевели Петра в Жмеринський інтернат зовсім недавно. Це сталося після того,
як сусіди звернулися в різні правоохоронні
інстанції. До цього в соціальної служби була
відповідь: проблему знаємо та на даний час,
щоб покращити умови, немає місць. Місце для
Петра знайшлося. З його пенсійної картки
тепер не підживаються аферисти. Телевізор
повернуть законному власнику.
Боротися за свого сусіда і відновлювати
справедливість сусіди будуть до повної перемоги над нечистими на руку людьми.

лінії електропередач — джерело небезпеки
Вероніка ЛЮБІЧ

Де чекала небезпека.
Нещасний випадок стався з
74-річним мешканцем с. Росоша
Липовецького району. Внаслідок
несприятливих погодних умов
(поривчастого шквального вітру)
стався обрив проводу в проміжку
опор. Близько 19 години пенсіонер вів корову з пасовища до
садиби. Не побачивши обірваного
проводу, він завів тварину в небезпечну зону, де вона наступила
на провід та отримала смертельне
ураження електрострумом. При
спробі врятувати корову, потерпілий доторкнувся до обірваного
проводу та отримав смертельне
ураження струмом.
Ще одна трагедія трапилась
із мешканцем Львівської області

міста Дрогобич. 11-річний хлопчик загинув внаслідок дотику до
металевої труби, в якій прокладено провід. Потенціал на трубі
з’явився внаслідок пошкодження
лінії невідомими. Потерпілий був
уражений електричним струмом і
по дорозі в лікарню помер. Ведеться розслідування.
Про це повідомили газету
“RIA-Козятин” прес-група ПАТ
«Вінницяобленерго», СО «Козятинські ЕМ»
Що робити, аби не постраждати.
— Електричний струм, проходячи крізь тіло людини, насамперед, вражає центральну нервову
систему, — розповідає газеті
представник СО «Козятинські
ЕМ». —

Внаслідок цього порушується
робота серця й органів дихання, що найчастіше призводить
до смерті. У випадку ураження
людини струмом необхідно, насамперед, швидко відімкнути
джерело електроживлення та викликати спеціалізовану допомогу
медиків і енергетиків. До моменту їхнього прибуття – негайно
розпочати надання долікарської
допомоги потерпілому шляхом
штучного дихання, яке слід проводити упродовж тривалого часу
(декілька хвилин), до повного відновлення самостійних та глибоких
дихальних рухів грудної клітки.
Тож шановні споживачі, будьте
обачними, бережіть своє життя!
Потрібно пам’ятати, що повітряні лінії електропередач та
трансформаторні підстанції є

джерелом підвищеної небезпеки
для життя людей і тварин. Не
проникайте в трансформаторні
підстанції. Не накидайте проводи на лінії електропередач.
Не усувайте самовільно пошко-

Обкурений водій?!
Саме таке спостерігали на ПРБ мешканці Козятина
Галина Касянівська

У п’ятницю, 15 червня, в місті
Козятині мало не сталася трагічна
подія. Близько восьмої години
вечора на вулиці 8 Гвардійська
водій “Мерседеса” чуть не наїхав на жінку з дитячим візочком.
Він, за словами очевидців, не
впорався з керуванням іномарки
і наїхав на бордюр. Від гучного
контакту транспортного засобу з
бордюром залізний кінь став розвалюватись. А передні колеса автівки стали не керованими. Якраз
саме в таку ситуацію потрапила
жінка з хлопчиком, що перебував
в дитячому візочку. Водій перелякався такої ситуації і, залишивши
свою легковушку на дорозі, зник
з місця події.
Біля залишеної іномарки назбиралося люду. Одні обурені,
що вже й в нашому місті водії
нехтують правилами дорожньо-

го руху. Інші переконані, що й
у Козятині з’явилися “мажори”,
які їздять в стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння. Треті
— дивуються, як жінка уникнула
трагедії та залишилась неушкодженою, тільки перелякалась.
Адже “Мерсом” крутило по всій
дорозі від бордюра до бордюра

Після того, як водій згаданого
авто зник у невідомому напрямку,
очевидці події викликали наряд
поліції. Стражі порядку покинутий
транспортний засіб завантажили
на евакуатор і відвезли на штрафмайданчик поліції. Подальші подробиці ДТП будуть повідомлені
найближчим часом.

дження в електроустановках. Не
прив’язуйте проводи, мотузки до
опор електропередач для сушіння
білизни. Не дозволяйте дітям влаштовувати спортивні майданчики
під проводами повітряних ліній.

Підозра, що діє РЕМівська мафія
Світлана Поварчук, мешканка вулиці
Героїв Майдану

Учасники дтп дихали
в… кульки
Іван ОСТАПЧУК

У вівторок, 19 червня, на
вулиці Незалежності сталася
аварія. Водій мопеда “Дельта” робив розворот в районі
автобусної зупинки “Пошта”.
Під час маневру відбулося
зіткнення мото з “Жигулем”
четвертої моделі, який їхав
у тому ж напрямку. Ніхто з
водіїв не зазнали травм чи
пошкоджень. Техніка також
майже не постраждала. У
мопеді розбите дзеркало
заднього виду. У “Жигулях”
малопомітний слід від ручки
руля мототранспорту.
На думку очевидців, водії
повинні були домовитись
між собою. Адже ні техніка,
ні самі кермувальники не
постраждали, а відбулися
хіба що переляком.

Щодо експертизи, то поліцейські її проводили дідівським методом. При наймні, один водій дихав у
скручений кульочок. А потім
поліцейські по черзі ставали
експертами вмісту алкоголю
в паперовому кульку… Сміх
та й годі.

Я, 65-річна мати учасника бойових
дій АТО. На сьогодні маю конфлікт з
місцевим РЕМом. Останні чергові відвідини та звірки за квитанціями закінчились тим, що завезла мене швидка
у лікарню...
Працівники “ресу” постійно здійснюють порушення при зніманні показників лічильника. Приходять не з 1 по 5
число місяця, а 19-20-22. У квитанціях
пишуть з 1 по 30! У квитанціях виходить, що в одному місяці мало кіловат
витратилося, а в другому багато і потрібно набагато більше сплатити. Я
неодноразово зверталась в РЕМ і по
телефону, і приходила, але толку не
добилась ніякого. З мене сміються, заявляють, що я буду платити за світло,
як вони хочуть. У мене субсидія, але
працівники подають якісь свої дані, що
не сходяться з моїми. При розрахунку
не враховують субсидію. Наприклад,
мені за 30 кВт потрібно сплатити 81
грн без субсидії. Субсидію надають
на суму 76 грн і мені потрібно платити
~5 грн. Заявляють, що відділ субсидій не перераховує гроші і всі люди
мусять платити за їх квитанціями без
урахування субсидій. Або таке - нарахували 50 кВт замість 90, заплатити
45 грн, а відділ субсидії перечисляє 76
грн, то виходить, що в мене РЕС вкрав
тоді, як моя обов’язкова плата 5 грн.
Мені вже без рішення суду відключали світло за якісь “міфічні” борги,
коли в розрахунковій книжці було
більше заплачено, ніж за показником
лічильника. Мені заявляють, що не
знають, звідки борг стільки, але “все
заплатіть, потім розберемось”. Після

скандалу терміново поміняли лічильник і поставили не по порядку квартир
в глибині коробки, що зовсім не видно
показники. Підпалена пластмаса і ще
нічого не видно... На неодноразові
прохання до керівництва поставити
нормально, заявляють: “Сплати борги,
а потім будемо говорити, або здавай
на перевірку і плати 800 грн”.
Квитанції сунуть в двері або десь,
що зразу не побачиш, або валяються
на площадці. Коли хтось в лікарні лежить або у відпустці, то це “наводка”
злодіям, які в останній час активізувались. Виходить, що ресівці “співпрацюють” зі злодіями?
При передачі показників в РЕС мені
заявляють, що короткий день, своє
прізвище не називають і кидають
трубку, а потім заявляють, що я не
передала показники і з мене знімають
субсидію...
На письмове звернення до начальника РЕМу я так і не отримала відповідь,
а коли прийшла 6 червня, то мені заявили, що відіслали. Зі мною так і не
розібрались.
6 червня 2018 року до мене прийшла бригада, на чолі з контролером,
яка вимагала, щоб я заплатила 600
грн, і вони відрізають світло, їм рота
не можна було закрити. І яке діло
контролера до моїх боргів. У мене
“бригада” з 4 чоловік сфотографувала
показники лічильника, мою субсидію і
квитанції, кудись дзвонили, а контролеру не можна було рота закрити:
“Плати 600 грн боргу і відключай зараз же світло”.
6 червня 2018 року я була у заступника (начальник у відпустці). Секретар
послала в 12 кабінет до якоїсь Галини,
щоб розібралась. Де я нарвалась на

Лист у номер

грубість. Не туди поставила сумку і
тому вона кричала до мене, не зважаючи на мій вік. Що я не передавала
показники, ось і повинна платити в
повному обсязі, а коли подзвонила
в колцентр, коли передавались і які
показники і вищала, аж почервоніла,
щоб я вийшла з кабінету. А на запитання “можливо, що в місяць нагоріло
1 кВт?”, вигнала з кабінету, а на коридорі, коли хтось йшов, “культурно”
заявила, що її викликає начальник. Я
зразу ж пішла до заступника начальника, який теж сказав, що ні один 25 кВт
в місяць не може нагоріти, коли включений холодильник. І ніхто не посилав
на відключення і що буде розбиратись,
а світло не виключатимуть.

Коментар керівника
РЕМу
Згідно звернення гр. Поварчук С. В. повідомляємо,
що з 1 березня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів України № 591 було внесено зміни до Правил
користування електричною енергією для населення
(далі ПКЕЕн). Дані зміни передбачають зміни форми
розрахунків за спожиту електроенергію побутовими
споживачами.
Згідно п.21 ПКЕЕн - знімання показів засобів обліку
проводиться електропостачальником (електророзподільним підприємством) та/або побутовим споживачем
щомісяця відповідно до умов договору. Якщо знімання
показів проводиться побутовим споживачем, електропостачальник (електророзподільне підприємство) має
право контролювати правильність знімання показів засобів обліку побутовим споживачем.
Зняті споживачем чи отримані та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством)
дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу
обліку на перше число календарного місяця шляхом
додавання (віднімання) середньодобового споживання,
помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття
показів та першим числом календарного місяця.
Середньодобове споживання визначається, виходячи
з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими
показниками.
У м.Козятині у споживачів, що проживають у багатоповерхівках, донарахування до кінця місяця не
проводиться, так як контролерами проводиться зняття
показників двічі на місяць. Тобто 18-20 числа кожного
місяця контролери розносять споживачам квитанції за
спожиту електричну енергію та знімають проміжні показники. Крім того, в останній день місяця додатково
знімаються показники і беруться до уваги задля уникнення зайвих донарахувань.
Для покращення обслуговування, споживачам рекомендуємо зареєструватись на сайті voe.com.ua та щомісячно передавати показники на останній день місяця,
контролювати розрахунки та здійснювати оплату через
особистий кабінет.
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Якщо вам потрібна копія рентгенівського
знімка, зробіть його цифровим

Свято на підтримку збірної України з футболу

блог
В’ячеслав
Гончарук

блог

У середу, 13
червня, в нашому місті відбувся
конкурсно-розважальний захід. Його
влаштувала спонсор збірної
України з футболу “Перша приватна броварня”. Мета заходу
— підтримати українську збірну
з футболу в новому міжнародному турнірі “Ліга Націй”, який
стартує на початку вересня.
Наша збірна виступатиме в лізі
“В”, де їхніми суперниками будуть збірні Чехії та Словаччини.
Захід на підтримку української
збірної відбувся на центральній
площі Козятина. Прийшли більше двохсот прихильників футболу. Приємно, що нашу збірну
підтримують як чоловіки, так і
жінки. Представниці прекрасної
статі в деяких конкурсах навіть
виглядали краще за чоловіків!
У конкурсі на точність удару
(вибити м’ячем як можна більше фішок) перемогла Настя.
У конкурсі з ведення м’яча на
швидкість кращими була ко-

Влад КІРГАН
Зберігання даних в електронному вигляді зручне
для багатьох клінік, а пацієнти, маючи копію своїх
медичних документів на комп’ютері, можуть більше не
турбуватися про випадкову їх втрату.
Оцифровка в домашніх умовах. Знімки можна сфотографувати
при просвічуванні через матовий екран. Для цього краще використовувати
стандартний негатоскоп. Потрібно підібрати режим зйомки і налаштувати фокус, підібрати роздільну здатність і контраст. Якщо монітора
немає, то фотографію можна зробити, притуливши рентгенограму до
віконного скла, коли надворі день.
Для оцифрування знімків гарний варіант — використовувати транспарентний сканер, краще професійного рівня. Рентгенівський знімок
укладається на робочу поверхню сканера. Зверху рентгенограму
накривають прозорим склом. Зону над знімком необхідно підсвітити
лампою як для загального освітлення, так і настільною, головне, щоб
вона була досить потужна. Сканування повинне проводитися в режимі
відтінків сірого. Якщо рентгенограма великих розмірів, може виникнути необхідність сканувати її частинами з наступним об’єднанням з
допомогою графічного редактора.
Якщо оригінал в негативі, то краще його таким і залишити. Хоча зарубіжні лікарі, звикнувши до цифрової рентгенівської апаратури, все
більше схиляються до позитиву.
Описані способи навіть при дотриманні всіх зазначених умов можуть
не давати якості зображення, якого б вистачило для того, щоб лікар
зміг його розібрати. Швидше за все, лікар зажадає оригінал собі на
руки, так як для точної діагностики потрібні відповідні матеріали.
Допомога професіоналів. У спеціалізованих копіювальних центрах за невелику суму оброблять рентгенівську плівку з допомогою
спеціального обладнання (сканера рентгенівських знімків), використовуючи призначений для цієї мети режим. Відсканований таким чином
рентгенівський знімок буде збережений у форматі dicom, потрібному
для створення, зберігання, передачі та відтворення медичних документів і зображень.
Сучасні сканери рентгенівських знімків оцифровують рентгенограми
протягом декількох секунд. Завдяки різним розмірам приладів, вони
справляються з рентгенівськими плівками самого різного формату.
Прилад дозволяє отримувати ясне і чітке зображення, переносячи в
електронний вид документа найменші деталі знімка, адже будь-яка
дрібниця може мати діагностичну цінність.
Більшість клінік і медичних центрів разом із знімками на плівці після
дослідження видають на руки пацієнтові і цифровий варіант. Отож,
завжди цікавтесь.

блог

Микола СЕНЧЕНКО

Майже півтора століття євреям
було заборонено проживати на
території України. Це і є дія принципу Ле Шательє.
Непогано було б згадати і
нинішнім хабадським євреям історію…
Відмова від державного регулювання, що нині проводиться в
Україні, також спричиняє важкі
наслідки, які виявляться не одразу. Тут суттєву роль відіграє
втрата можливості запобігати
надзвичайній ситуації, аварії.
Але вони неминучі. Міжнародний валютний фонд (МВФ) висуває Україні вимоги ліквідації
«природних монополій», таких,

як єдина енергосистема, єдина
система залізниць і створення
на їхньому місці «конкурентного
середовища». Але саме ці системи відповідають сучасному рівню
продуктивних сил. Вони створюють запас міцності, дають змогу
маневрувати ресурсами, швидко
лікві
дувати наслідки аварій і позаштатних ситуацій. Наслідком
рекомендацій МВФ стануть холодні будинки, відключення світла,
розвал єдиної мережі залізниць і
дезорганізація шляхів сполучення
по країні. Здавалося б, випадкові
процеси призведуть до катастрофи. За відсутності регулювання
аварій
ність здобуває принципове
значення. Там, де дрібній фірмі
(або сукупності фірм) приходить
кінець, великі об’єднання знаходять вихід. Поступово побічні
наслідки відмови від державного
регулювання набиратимуть дедалі
загрозливішого характеру.
Поняття побічних процесів і відплати можуть реалізовуватися й
на рівні окремої людини. Про це
свідчить і релігія. Про це свідчить

не торкався землі, а летів у повітрі. М’яч обов’язково повинен
був потрапити у ворота. У цьому
конкурсі також рекорд встояв.
Політ м’яча із швидкістю 117 км
на годину нікому не вдалося
перевершити. Тут порадували
знову наші жінки. Вони майже
всі влучали у ворота.
Свято футболу в Козятині
вдалося. Як підмітили самі
приїжджі гості і організатори
спортивного свята, на захід ніхто не прийшов з влади. А кому
хочеться дивитися на горбату
поверхню площі та ще й коли
ті гості про ті нерівності кажуть
владі відкрито.

Аварійні дерева не спішать зрізати. Це ж не парк, де
розчищають місце для батутів
блог
Дмитро артемчук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися мешканці
вулиці Винниченка. Вони повідомили, що зверталися в міську раду, щоб зрізати тополі.
Знаходяться дерева неподалік
управління соціального захисту населення і вважаються
аварійними. Міська рада запит
прийняла та пиляти дерева не
поспішає. Адже потрібно все
робити за законом — висновок
екологів. А його без грошей
ніхто не дасть, поки на дереві
є зелене листя.
Отже, якщо немає конфлікту
інтересів у влади в спилюванні
дерев, як, скажімо, в міському

Принцип Ле Шательє в дії!
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року Всеукраїнський загальнополітичний освіт ян ський ти жневик ПерсоналПлюс) передрук на прохання
наших читачів

манда “Мужики”, які переграли
своїх суперників — команду
“Чемпіони”. Обидва колективи
були сформовані з місцевих
прихильників збірної України.
Зробивши три спроби в цьому
конкурсі, учасники змагань з
кожним разом покращували свій
результат.
Якщо б козятинцям дозволили четверту спробу в конкурсі,
рекорд, який був установлений
у Волинській області, ми перевершили б.
Ще один розважально-спортивний конкурс був на силу
пробиття удару по воротах. Зараховувалася спроба, коли м’яч

парку, то будуть чекати тієї
обрізки мешканці вулиці Винниченка, поки з тих тополь не
опаде останній листок. Повне
ігнорування людських інтересів
і недбале ставлення до безпеки

людей.
Чому ж минулоріч спиляли
89 тополь влітку при в’їзді в
Козятин на вулиці Куликівського? А зараз зібралися пиляти
в парку?

Продовження. Початок у номері 23

і приклад, наведений на початку
цього розділу.
Наприклад, Волкогонов —
колишній войовничий марксист.
Після горбачовського перевороту
спеціалізувався на викритті комунізму. У своїй книзі про Леніна
помістив на обкладинці зображення страждань важко хворої людини. Життя, здавалося б, вдалося,
він отримав матеріальні блага,
звання, гроші, але, по суті, не
встиг ними скористатися й помер
у страшних муках. Можливо, його
хвороба була викликана впливом
на підсвідомість постійного споглядання страждань.
Відплата чекала й на багатьох з
оточення Кучми. Когось наздогнала передчасна смерть, а хтось потрапив до в’язниці. Можливо, тут
зіграла роль внутрішня атмосфера
оточення, що її іноді порівнюють
з павуками в банці.
Вражаючим прикладом є ситуація з нашим президентом. Для
людей, які знали про його близькі
стосунки з Вадимом Гетьманом,
про його непрості відносини з ре-

лігією, а головне — святкування
юдейських свят у синагогах, не
має сумніву, що тут діє принцип
Ле Шательє.

Ми маємо справу з незбагненним
симбіозом і однодумністю народів
зі своїми правителями - вбивцями
мирних мешканців.

Агресорам за Югославію.
Справедлива відплата за криваві
злочини агресорів у Югославії
не змусила себе чекати. Негідникам віддається за справи їхні.
Не завжди, щоправда, меч карає
точно, не завжди він січе саме
ту голову, що безпосередньо винна... Нам часто навіюють думку,
що народи ні в чому не винні, їх
ніхто не запитує, вони й не відають, що творять їхні правителі. А
люди нічого не можуть змінити.
Це неправда. Як тільки починається «миротворчий» рейд проти
якого-небудь непокірного народу,
всередині країни-агресора чорною
хвилею піднімається шовіністичний
вереск, мільйонні юрби «народу»
не просто підтримують свої режими
в їхніх жандармських діях, а й вимагають нещадно «карати» непокірливих! Це правда. І закривати очі
на цей страшний факт неможливо!

Тому не слід дивуватися, що
за ракетними ударами по мирних
містах і селах в одному регіоні
світу раптом відбувається зовсім іншої сили удар і зовсім в
іншому регіоні. Янкі скидають
бомби на сербські школи — а в
Штатах школярі вбивають своїх
однокласників... Франція вимагає
посилення бомбардувань — а
передріздвяний ураган зненацька
зносить чверть Франції... Усе у
світі пов’язано. І якщо нам здається іноді, що якийсь агресор чи
правитель уник відповідальності,
це не зовсім так — нехай не його
покарала Природа, нехай не його
покарав Господь, але дітей його,
рідних, близьких, родичів, єдиноплемінників, його безбожний народ, що волав на площі: «Крові!!!»
Хотіли крові? Одержуйте! Або
не рийте яму іншому.
Продовження у наступному
номері
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Звідки рейтинг у Анатолія Гриценка
блог
Продовження інтерв’ю з лідером ПП “Громадянська позиція”

— Ви бували на передовій?
— На передовій воюють. Поїздки депутатів не повинні
відволікати військових від їх роботи. Це перше. Друге - мені
дзвонили військові командири і говорили: пане міністре, я б
в а с прийняв, але прийшла команда, якщо в моїй частині з'явиться
Гриценко, якщо навіть я продовжу з вами спілкуватися, то у мене будуть
проблеми. Це прояв тих самих поганих політичних ревнощів, спочатку від
Турчинова, потім від Порошенка. Я не хочу підставляти людей. І мені шкода цих політиків-ідіотів, які заганяють державні справи під плінтус через
особисті комплекси. Я все одно знаходив можливість поспілкуватися з
офіцерами, дати їм раду, підтримати. І зараз знаходжу.
Крім Мінських і Нормандських переговорів існують ще й такі, де напрацьовуються рішення. Вони лягають на стіл Меркель, Макрона, Путіна,
Порошенка і Трампа.
Давайте краще про інше поговоримо. Країна втомилася, ми всі хочемо
повернутися до повноцінного мирного життя. Маючи знання і досвід в
сфері безпеки і дипломатії, зараз більше працюю над пошуком мирного
вирішення. У рамках міжнародної групи ми підготували пакет рішень, які
дозволять нам повернути окуповані території на гідних умовах.
— Звідки взявся цей формат? І як ви туди потрапили?
— Це закрита робоча група України, Росії, Франції, Німеччини та США.
Періодично збирається в Європі. Крім офіційних переговорів між Волкером
і Сурковим, Мінських і Нормандських переговорів існує ще й такий, де
напрацьовуються рішення, які лягають на стіл Меркель, Макрона, Путіна,
Порошенка і Трампа.
У цій групі задіяні політики і військові, колишні і діючі, з досвідом роботи
на посадах рівня міністрів закордонних справ, міністрів оборони, послів.
Прізвищ назвати не можу.
— Що вже у лідерів на столі?
— Ми запропонували поетапну стратегію розгортання миротворців;
деталізуємо, які країни повинні туди входити, їх повноваження. Місія чисельністю 30-40 тисяч військових, 5-6 тисяч цивільних. Виконання плану
займе від трьох до 5 років.
Місцеві вибори, про які частіше говорять - це заключний етап. Перед
тим є більш складні. Найперше завдання - перекрити кордон, який нами
нині не контролюється. Повинно бути проведено розмінування, виведений
рубль і заведена гривня, як основна валюта. Розформувати два армійські
корпуси і фейкові державні структури. Потрібно створити умови, в т. ч.
майново-юридичні, для повернення біженців-переселенців. Відновити системи життєзабезпечення, громадський порядок.
Ці напрацювання можуть бути задіяні тільки після завершення президентських виборів в Україні.
— Чому?
— У нинішньої влади залишилося менше року. Потрібно мати повноваження, щоб зробити свою частину роботи. Крім того, влада повинна бути
договороспроможною, тримати слово. З нинішньою владою про довгострокові плани розмовляти вже не хочуть.
— Які зобов'язання повинна виконати Україна?
— Мова не йде про зобов'язання, а про конкретні кроки. Включаючи
амністію. Треба буде виокремити тих, хто здійснював тяжкі злочини і тих,
хто пасивно пішов на поводу. Вони отримають прощення, а «мотороли»
або виїдуть в Росію, або підуть під суд.
— Це чудовий план, за винятком позиції Росії. Хіба Путін зацікавлений на українських умовах повертати Донбас?
— По-перше, в будь-яких форматах ми повинні відстоювати свої національні інтереси. По-друге, відновлення справедливості вигідне для всього
світу. Путін створює проблеми в Сирії і Великобританії, генерує дестабілізацію по всьому світу. Зараз санкцій удар по Росії дійшов до найближчих
олігархів з оточення Путіна. Важливо, щоб наша влада концентрувалася
на державних цілях і користувалася довірою всередині країни і зовні - тоді
наш голос почують і вороги, і партнери...
— Кажуть, що вас на виборах можуть підтримати з США?
— Ще кажуть, що я проект Америки, Сороса, Пінчука, Льовочкіна,
Фірташа, Кремля, Злочевського, Косюка... Скоро вся країна і весь світ
будуть за моєю спиною, ось класно?! Якщо серйозно, то я ніколи і нікому
не давав обіцянок, які суперечили б інтересам нашої країни.
— Так, ви контактуєте з американським посольством?
— Контактую. І з європейськими посольствами. І з азіатськими контактую...
Якщо Коломойський знайде 165 млрд, то нехай приходить і купує ПриватБанк.
— Якщо ніхто вас не підтримує, як ви стверджуєте. Де ви візьмете гроші на вибори? Політтехнологи називають суми від 6 млн
доларів.
— Кампанія ще не почалася. Так, вибори - потужна і дорога машина.
Ефіри й реклама платні. Вирішую завдання знайти людей, які допоможуть
з фінансуванням без виставлення умов. Приємно здивований: кількість
таких людей зростає і вони самі виходять на зв'язок. Вимагають не преференцій - щоб країна і влада стали нормальними, в цьому наші позиції
збігаються.
Зараз ми розробляємо виборну стратегію і тільки потім вийдемо на
бюджет. Читачів LIGA.net, мабуть, більше турбує питання, візьму я на себе
зобов'язання, які змусять мене робити речі всупереч моїм словам. Ні. Я не
візьму на себе жодного подібного зобов'язання.
— Хто буде фінансувати кампанію?
— Усі, хто дасть кошти, їх прізвища можна буде побачити в звіті онлайн.
Зараз жорсткі правила. Поки, я можу сказати тільки, що це будуть представники середнього і "середнього +" бізнесу, які мають чесні доходи і є
патріотами. Ці люди зацікавлені в рівних умовах для підприємців.
— Ви можете назвати хоча б порядок цифр?
— Розрахунків немає. Але ця сума буде на порядок менша, ніж у Порошенка або Тимошенко.

Видовищні змагання у пляжному волейболі
В’ячеслав Гончарук

У неділю, 17 червня, на Козятинському стадіоні “Локомотив” відбулися фінальні змагання з
пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих
команд Козятинського району. Серед чоловіків на
турнірі взяли участь волейболісти сіл Глуховець,
Кордишівки, Бродецького, Сестринівки, Махаринець, Миколаївки та Самгородка.
Серед жіночих команд на змаганнях грали волейболістки Глуховецької територіальної громади
та села Сестринівки.
У змаганнях чоловіків на вершину п’єдесталу
піднялися волейболісти Сестринівки. У них комплект золотих нагород. На другому місці спортсмени села Махаринець. У них срібні медалі. Замкнули трійку призерів волейболісти Самгородка.
Вони це право вибороли в зустрічі ще з одним
сильним колективом з Миколаївки. Поступившись
у першій партії миколаївцям, самгородчани спочатку відновили рівновагу в партіях, а в третій,
заключній, святкували загальну перемогу над

суперником.
У представниць слабкої статі все набагато
простіше. Дві команди — два призери. Дівчата
з Глухівець — золоті дівчата. Спортсменки з Сестринівки — лауреати срібних медалей.

Росте поряд і спричиняє опіки на тілі
Дмитро Артемчук

Кожен рік для людей стає небезпечною зустріч з
борщівником в період його цвітіння. Борщівник —
це помилка радянських учених, які хотіли виростити дешевий корм для худоби. Та в перший сезон
стало відомо, що рослина отруйна. Її можна було
викорчувати з корінням, чи засипати вапном та й
забути. Але тоді махнули рукою й забули. А зараз
ми пожинаємо плоди колишнього господарювання.
Тепер борщівник може з’явитися на чиїсь дачі чи
на присадибній ділянці. Усі, хто має городи, дачу
чи просто любить виїжджати на природу, повинен
знати, як лікувати опіки борщівника в домашніх
умовах.
Якщо поблизу води немає, то затінком потрібно
бігти додому. Головне — не дати сонячним променям потрапити на вражену ділянку тіла. Удома
місце опіку промити водою з милом та обробити
вражену ділянку дитячою присипкою чи маззю з
вмістом цинку. Також при опіках борщівником спеціалісти рекомендують до 48 годин не з’являтися
на сонці.
Борщівник, як рослина виглядає досить невинно.
Доторкнувшись до нього, все одно що ошпаритись

окропом. Однак страшні опіки і біль з’являються
тільки на сонці, пам’ятайте про це.
У національному ботанічному саду ця рослина
так сподобалась молодій парі, що вони вирішили
роздягтися і зайнятися коханням. Азарт і захоплення одне одним коштувало молодятам до року
лікування.
Звичайно, не всі борщівники є отруйними. Тільки
визначити це може лише фахівець.

Харчування в червні-липні
Іван Смоліч, лікар-дієтолог

У спеку підвищується ризик
згущення крові, слід переглянути раціон харчування - про це
розповідають дієтологи Віктор
Циприян (мій однокурсник) та
Оксана Скиталинська. Класичну
схему харчування варто підкоригувати. Сніданок - основний
прийом їжі, обід і вечерю перетворити на легкий перекус.
Домашній сир варто їсти
тільки вранці. Ранок починати зі склянки якісної води
з чайною ложкою меду та
шматочком лимона, обмежити
вживання кави. Краще взагалі
відмовитися від неї. До раціону
обов'язково мають входити
овочі водянисті: огірки, помідори, капуста, зелень листова,
кріп, петрушка, засмаченні
олією кукурудзи, льону, соняшника. Овочі, що містять ба-

гато води, насичують організм
і забезпечують його рідиною.
Людина не питиме протягом
дня необхідну кількість води,
отримує від цих овочів, що дозволить уникнути зневоднення.
Перші страви в червні-липні,
це борщ, окрошка. З других
страв — біла риба, особливо
варена з овочами в будь-якому
вигляді.
З ягід: полуниця, суниці,
агрус, вишня, ожина, малина,
смородина (біла, червона, чорна), чорниця.
Варто відмовитись від смаженої їжі, солодощів, смаколиків,
випічки. Вони підвищують ризик утворення тромбів. Лікарі-дієтологи радять замінити
фабричні солодощі сезонними
ягодами (суницями, малиною,
чорницею). Дітям замість солодкого слід давати ягідне
пюре. Ягоди можна комбінува-

ти з фруктами.
Важливо пам'ятати - в будьяку пору року харчування, особливо в спеку, повинне бути не
перевантажене, збалансоване.
Не слід переїдати.
Прісна, річкова й морська
риба, домашні яйця, краще
перепелині (3-4 штуки) на день,
біле м'ясо птиці.
Також корисні горіхи, гриби,
зелений горошок, сочевиця,
гречка, кукурудза. Не можна
забувати про природні пробіотики, а особливо кефір, йогурт,
кисле молоко, сироватку. Корисно й смачно буде, якщо додати до них подрібнену зелень.
А от від білого хліба краще
відмовитись, споживати краще
висівковий, житній, пшеничний
грубого помелу. Так пропонують дієтологи.
Виконуйте їх поради і будете
здорові!
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У міській лікарні працюють
досвідчені професіонали
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У ексклюзивному інтерв’ю
газеті “RIA-Козятин” головний
лікар міської лікарні
Олександр Євтушок коротко
розказав про роботу медзакладу
та поздоровив колег з професійним святом, яке відзначили
напередодні.
— Чим можна похвалитись
вже сьогодні? — запитали у
Олександра Петровича.
— Хвалитись не буду, скажу
просто: міська лікарня працює
в звичайному режимі, виконує
свою функцію і завдання. Колектив досвідчених професіоналів
ставиться з повагою, відповідальністю та турботою до кожного
пацієнта, незважаючи на різного
роду закиди на зразок облишених розуму публікацій про
палати з номерами і «видатних»
поділів жителів нашої рідної Козятинщини на міських і районних.
Чим активно займаються деякі
«патріоти» нашого міста, яким
самим не завадила б професійна
допомога в аналогічних палатах.
Працюють на повну потужність
всі відділення, лабораторія та
рентгенологічна служба. Щодня
флюорографічне та рентгенологічне обстеження проходять
до 80 пацієнтів. Лабораторне
обстеження пройти стало простіше та якість його стала незаперечно кращою — завдяки
міській владі та депутатському
корпусу, придбане та введено в
експлуатацію нове обладнання,
яке значно пришвидшило проведення досліджень та підвищилась
їх інформативність. Придбане

сучасне офтальмологічне обладнання, яке вже працює. Завершений ремонт терапевтичного
відділення, виконуються ремонтні
роботи в інших відділеннях
лікарні, виготовлена проектна
документація щодо покращення
надання медичних послуг фізіотерапевтичного відділення на сучасному рівні тощо. Запрацювали
кабінети амбулаторного прийому,
правда, поки що умови для роботи лікарів досить скромні, бо
триває ремонт першого поверху
лікувального корпусу №1, де і
буде базуватись амбулаторнополіклінічне відділення. Не буду
розповідати зайве, пропоную
кожному бажаючому переконатись на власні очі в тому, про що
сказано і окремо зазначити, що
такий результат за такий короткий термін досягнутий завдяки
титанічній роботі колективу міської лікарні, всіх працівників без
виключень, які вистояли і можуть
пишатись власними досягненнями. Нам дають оцінку пацієнти,
їхні родичі — жителі нашого
міста і району, а не продажні
прихильники творчості А. П.
Чехова і їм подібні запроданці,
які звикли роками паплюжити порядних людей і нічого спільного
не мають зі здоровим глуздом,
порядністю і колегіальністю.
— Чи багато проблем в
роботі? Як з кадровим питанням?
— Працювати в епоху змін нелегко, така правда. Але водночас
– цікаво, бо нові задачі вимагають пошуку нових ефективних
рішень, а також планування
розвитку закладу. Минулий 2017

рік для лікарні був напруженим і
відповідальним. Не менш важливим буде і 2018. Адже одночасно
необхідно змінювати напрямки
роботи підрозділів, відповідно до
нового статусу лікарні, та готувати заклад до переходу на нові
економічні засади, передбачені
стратегією реформування медичної галузі країни. Ми добре розуміємо, що коли гроші підуть за
пацієнтом, він обере ту лікарню,
якій буде довіряти. Щодо кадрів,
то, беззаперечно, в нашій лікарні
працюють досвідчені професіонали. Як і будь-який медичний
заклад України, ми відчуваємо
дефіцит молодих лікарів. Уже
зараз готові прийняти молодих
фахівців і навіть вирішувати про-

блему забезпечення їх житлом.
— Які плани на майбутнє?
— Основним своїм завданням
ми бачимо забезпечення пацієнта
максимумом необхідного лікування за місцем проживання та
надання таких видів лікування,
які вони не можуть отримати у
інших закладах. Плануємо розвивати ті напрями, потреба в яких
наразі існує. Зокрема, напрямки
оздоровлення, відновного та
планового лікування. Наше фізіотерапевтичне відділення постійно розширює свої можливості
– нещодавно впровадили грязелікування та кисневу терапію,
готуємось розширяти бальнеологію і спектр водолікувальних
процедур.

— Ваші вітання з нагоди
Дня медика…
— Професія лікаря — це, певно, набагато більше, ніж просто
професія. Це дійсно покликання,
дар Божий, без якого неможливо рятувати життя. Отже, і день
медичного працівника – свято,
що стосується не лише медичних
працівників, але й кожної людини, оскільки здоров’я й життя
нерозривні. Дозвольте ще раз
привітати всіх нас із цим великим
святом, побажати благополуччя
та наснаги, невтомності та оптимізму, внутрішнього комфорту
та глибинного задоволення від
нелегкої повсякденної праці, й
водночас високої місії, яку несуть медики в цьому світі.

Кому з медичних працівників ви б хотіли подякувати?
Наші соцопитування

Ми запитали у козятинчан

Наталія Горобчук (45),
залізничник:

Майя Каленчук (65),
пенсіонер:

Алла Давидюк (65),
пенсіонер:
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Андрій Бруцький (41),
залізничник:

Юлія Круліківська (32),
домогосподарка:

Віктор Чорнобай (76), Юрій Дяк (44),
військовий пенсіонер:
пенсіонер:

— Тюріну М. І., адже
— Людмилі Рожанській,
— Рожанській Л. А.
— Юлії Радогощині
— Чубі О. В. за її корек— Усім лікарям
— Рожанській Л. Г. за
він врятував мені життя. молодій, професійній жінці за професійне та дбай- за її компетентне та тність та компетентність у району за їхню робо- її професійне та дбайлиТакож Тетяні Грабчук, за її дбайливе ставлення до ливе ставлення до своїх чуйне ставлення до лікуванні дітей.
ту і за те, що вони є. ве ставлення.
яка зберегла мені зір.
людей похилого віку.
пацієнтів.
своїх пацієнтів.

Обласний форум 55+ Гарна гра! Хоча
без перемоги

Валентин БОРОДІЧ, заступник
директора КУ “Територіальний
центр соціального
обслуговування”

В'ячеслав Гончарук

За ініціативи Департаменту молодіжної та соціальної
політики Вінницької ОДА в
оздоровчому таборі Літинського району 12 та 13 червня
відбувся перший обласний
форум 55+.
Цей захід організовано і
проведено для людей вікової
категорії старших 55 років і
які ведуть активний спосіб
життя. Від кожного району
області та міст обласного
підпорядкування було по 5-6
представників. Усього брали
участь близько 200 людей.
Територіальний центр соціального обслуговування Козятинського району взяв активну
участь у форумі.
Було сформовано команду з
шести представників, які брали участь у вікових спортивних змаганнях та проведених
р озвив аю чих майс тер - к ласах з поробок різноманітних
прикрас, розпису імбирного
печива.
Усі бажаючі мали можливість прослухати та взяти
активну участь в лекції «Як
дожити до 100 років».
Команда учасників добре
відпочила, у кожного залишилося багато вражень та позитивних емоцій.
Після завершення форуму
були вручені грамоти переможцям та учасникам заходів.

На Херсонщині з 11 по 13 червня проходив фінальний турнір
жіночого футболу. У село Чулаківку, де проходили змагання,
з’їхались переможці зональних
груп Першої ліги та краща друга
команда з усіх трьох груп. Квартет чотирьох склали “Янтарочка” з Новояворівська, “Восход”
Стара Маячка (Херсонська обл.),
наші землячки — футболістки
Махнівського “Колоса”та “Маріупольчанка”.
У першій грі спортсменки “Колоса” зустрілися з “Янтарочкою”.
У напруженій боротьбі перемогу
вирвали футболістки з Новояворівська. На 35-й хвилині поєдинку
вони відкрили рахунок в грі. На
63-й хвилині красивим ударом
Альона Коваленко відновила
рівновагу в рахунку. Команди
стали грати обережно, боячись
помилитися в захисті. Коли основний час матчу добіг кінця, суддя
зустрічі добавив три хвилини. Їх

Боротьба за мрію триває!
Світлана КУКУРУЗА, мати
дівчинки, яка потребує допомоги

Н е щ о д а в н о г а з е т а “ R I AКозятин” писала про маленьку
Маргаритку Шанчук, яка бореться
за своє право бути в цьому світі
здоровою дитиною, ні в чому
не обмеженою. Це моя донька
з двійняток, її сестричку звати
Вікторія.
Часто життя ставить нові перепони. Так неочікувано замість реабілітації після важкої операції на
Маргаритку звалилася невідкладна необхідність у другій операції,
яку переживати їй було ще важче.
Лікування таких діток з ДЦП
наша держава, на жаль, не вважає першочерговим. Тому дуже
вартісне лікування і реабілітація
не безкоштовні. На такі сім'ї випадають і психологічні, і фізичні,
і ще й матеріальні випробування!
Не відомо, коли для держави
найбільш цінним буде життя громадянина, дитини. Не всі батьки,

на жаль, витримують довгий і
виснажливий шлях до одужання.
Але це не стосується сім'ї, де
росте Маргаритка. Любов до неї
дає їй надію стати на ніжки, вивчитися на лікаря і допомагати
іншим діткам.
До нас проявляють небайдужість, сердечність, допомагають
фінансово багато людей. І, мабуть, немає таких слів, які б могли передати ту безмежну подяку
їм за підтримку. Я щиро дякую
всім тим, хто не один рік з нами.
Це колективу учбового закладу
№3 на чолі з Миколою Колісником, де навчається моя донечка,
колективу школи №1 (ім. Тараса
Шевченка) на чолі з Раїсою ЮрКирилюк, виховному дошкільному
закладу №5 “Горобинка” на чолі
з Інною Янчук, які організували
збір коштів на лікування Маргаритки. Хочу висловити слова
вдячності за людське ставлення
до нашої ситуації чиновників —
обласній адміністрації на чолі з

— Дякую Ользі Цвик
за її чуйність та професійність. Мирославі
Савєльєвій за донечку
Машу та Тетяні Петричко за професійність
лікування дітей.

Олена Олицька (46),
викладач:

— Катерині Мельник,
яка є професіоналом
своєї справи. Також Людмилі Коваль, чуйній, розумній та професійній
лікарю-терапевту.

Василь Кухта (72),
пенсіонер:

Тетяна Плис (44),
домогосподарка:

— Людмилі Рожан- — Шавлюку В. М. за
ській за чуйне та про- його професійність та дофесійне ставлення до броту. Також дуже вдячна
всіх пацієнтів, особливо Катерині Мельник, за найпенсіонерів.
кращий подарунок життя
— дитину.

Ольга Грогуль (29),
продавець:

— Дуже вдячна Мирославі Савельєвій за
професійне та дбайливе
ставлення протягом усієї
моєї вагітності та пологів.

Анна Мила (54),
медпрацівник:

— Дуже вдячна Наталії
Ягоді та Дмитру Пузирю
за їх чуйність та професіоналізм. Окрема подяка
Олександру Євтушку за
його професійність в
організації закладу та
чудового колективу.

губернатором Валерієм Коровієм,
Козятинській міській раді на чолі
із мером Олександром Пузирем,
робітникам управління соціального захисту населення на чолі
з Віталієм Вечерею, депутату
обласної ради (завдитсадка №2)
Людмилі Куликівській.
Відомо, що на території нашого міста є таке потужне підприємство ПАТ Козятинський
м’ясокомбінат. Подяка голові
правління цього підприємства
Михайлу Зікраню, який ніколи не
відмовив нам у допомозі. Низький
уклін і тим, хто відгукнувся на
наше прохання про допомогу у
травні, коли Маргаритці робили
операцію у Харківському інституті
імені Ситенка. Багато з них навіть
особисто не знайомий з нашою
родиною, але протягнули руку
допомоги. Серед них підприємці
Володимир Кравчук, Володимир
Фурман, аграрій Віктор Сагайда
та інші ...
Моя донька вже перенесла за

8 років життя багато не дитячого
болю. У майбутньому кожен її
крок буде перемогою не тільки її,
справжнього бійця в цьому житті,
але й тих чудових, небайдужих
людей, які вірять в її одужання!
Низький уклін Вам!
Маргаритка росте і в неї не так
багато часу на повне одужання.
Попереду — реабілітація, важка,
болісна, але така обнадійлива. На
це ще так необхідна матеріальна

допомога небайдужих людей!
Ми розраховуємо на ваші чуйні
серця. Божої Вам милості і благословіння.
Рахунок у ПриватБанку для
збору коштів на лікування
Маргаритки Шанчук на ім’я
матері Кукурузи Світлани Леонідівни 5168 7573 6008 3291,
номер телефону (067)981-88-12,
(093)751-13-51.

Що позитивного відбулося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Наталія Білоус (28),
залізничник:

вистачило, щоб суперниці наших
дівчат провели атаку і заробили
пенальті, який був реалізований.
Так рахунок став 1:2, наші землячки поступилися.
“Восход” переміг “Маріупольчанку” з рахунком 3:2. Тож
фінальну пару склали “Восход”
та “Янтарочка”. За бронзові нагороди зустрілись наш “Колос” та
“Маріупольчанка”.
Футболістки з Козятинщини в
тій грі пропустили в свої ворота
8 сухих м’ячів. Тільки це не означає, що наші футболістки за рівнем виконавців так поступаються
в класі своїм суперницям. Футбол
- це спорт. Не пішла гра в команди і нічого не вдієш.
Чемпіонками Першої ліги з футболу стала команда “Восход” зі
Старої Маячки. Вони в фінальній
зустрічі перемогли “Янтарочку” з
рахунком 3:0, з чим їх і вітаємо.
А нашим дівчатам дякуємо за
видовищний футбол у їхньому
виконанні і чекаємо нових спортивних злетів.

Таміла Лесик (54),
медпрацівник:

— Велике спасибі усім
медпрацівникам та Олександру Євтушку за створення гарної атмосфери
дружності та професіоналізму, у відношенні
як до пацієнтів, так і до
своїх колег.

Марина (29), майстер
манікюру:

Світлана (29), бухгалтер:

Валерій з села

Зоя Ромашкан (31),

Олександр Гараскевич

Микола Сечко (70),

Катя (20), оператор

— У мене кожен день Бродецьке (63),
атракціонів:
працівник бюджетної
(25), слюсар:
пенсіонер:
— Діти закінчили на- позитив, тому що він почи- працюючий пенсіонер: сфери з донькою
— Одружився з сво— Відпочивав на
— На вихідні з друзя— В колі рідних та Настусею (8):
вчальний рік, настав час нається з посмішки дитини.
єю коханою.
морі, де отримав масу ми біля водойми чудово
— Отримали путівку на
друзів святкував день
для повноцінного відпозадоволення.
відпочили.
відпочинок в Карпати.
народження.
чинку.

вітання
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Продам
 2 çåì. ä³ë-êè ïîðó÷ ïî 0.20 ãà. ñ.Ôëîð³àí³âêà. 098-51826-48
 2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà êåðàì³÷íà ð.25
ñì. õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, ñìîëà (òðàéì) 40 êã.,
ñòàëü îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³
12 ìåòð³â. 093-995-27-39
 Àâòîòðàíñôîðìàòîð ÊÀÒ - 16. 093-652-63-17
 Áàíêè 3-õ ë. 093-652-63-17
 Áàðàí Ðîìàí³âñüêî¿ ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-525-55-00
 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, 066-432-22-16
 Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
 Á³äîí àëþì³í³ºâèé, áóòë³ íà â³äðî. 093-022-88-06
 Á³äîíè àëþì³í³ºâ³, êàñòðþë³ åìàë³ðîâàí³ íà 5 â³äåð, øâåéíà
ìàøèíêà Îðøà, ê³ìíàòíà ñò³íêà «Ïîëüøà», êóõîííà âèòÿæêà
á/ó. 063-344-14-45, 063-649-90-85
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 500 øò. 097-495-88-36,
063-288-42-72
 Áëîêè ç â³äñ³âà 200 õ 200 õ 400, áåòîíí³ çàãîðîæ³. 067365-66-28
 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
 Âàííà ñòàëüíà 150 õ 70 õ 45, òóìáà + óìèâàëüíèê +
äçåðêàëî + çì³øóâà÷. 063-741-21-86
 Âàííà ÷àâóííà, áîéëåð, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ãàçîâèé
ë³÷èëüíèê, êóëüòèâàòîê äî ìîòîáëîêà, êîëåñà äî ÌÒÇ, ãîëîâêà
Ä-240, â³ÿëêà äî çåðíà. 068-024-27-05
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé. 067-396-74-89
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º
ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-3374, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Âåëîñèïåäè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ (Óêðà¿íà, æ³íî÷èé òà
÷îëîâ³÷èé). 093-751-54-88
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, åëåãàíòíà ç³ øëåéôîì, íåäîðîãî. 093819-43-88
 Â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó â õîðîøîìó ñòàí³. 097-402-27-06
 Â³êíà äåðåâ’ÿí³, ïîäâ³éí³ ç êîðîáêîþ. 097-773-32-78,
063-691-86-92
 Âóëèêè ñèñòåìè «Äàäàí», ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè,
ï³äøèïíèêè 206, êîíäåíñàòîðè, ïàðêåò íîâèé, ÿñåí, áóê
2-70-03
 Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-431-61-00
Îëåêñàíäð
 Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, º
äåðæ. àêò âóë.Äîâæåíêà 105 à. 093-050-15-50
 Ãàç. áàëîí, íàá³ð âèêðóòîê, ñåðïè, øâåëåðà, òîêàðä.,
êèëèì 2 õ 3, ïîêðèâàëî 2-õ ñïàëüíå, åëåêòðîëîáçèê, íàìèñòî,
êîñòþì ñâ³òëî-çåëåíèé, êíèãè ïî øàõìàòàì, õóä. ë³òåðàòóðà,
íèòêè äëÿ âÿçàííÿ. 093-850-01-60
 Ãàçîâ³ ïëèòè «²äåàë - Âåñòà» â õîðîøîìó ñòàí³, âàííà
÷àâóííà, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, êàáåëü àëþì³í³ºâèé 60 ì.,
êàáåëü ñåìèæèëüíèé ì³äíèé 18 ì. 093-031-24-52
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» 063-80-10-235, 097-27877-68
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, äèâàí - êðîâàòü,
ñåðâàíò. 098-974-32-17, 093-937-67-35
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, õîëîäèëüíèê Ç²Ë. 063-691-85-10,
097-534-23-79
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-917-61-05
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí.
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70

 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093013-26-80, 068-077-20-37
 Ãóñè, ãóñèíÿòà, êà÷åíÿòà Áàøê³ðêè òà Ôàâîðèò
íåäîðîãî. 096-458-74-38, 063-605-78-35
 Äà÷ó ð-í Òàëèìîí³âêè. 063-80-10-235, 097-27877-68
 Äâåð³ á/ó ç çàìêàìè 2.05 õ 70 ñì., áî÷êà çàë³çíà 90
âèñ., øèð. 60 ñì. 098-597-13-15
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ âõ³äí³ «Êèòàé! á/ó 600 ãðí. 098376-17-36
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, ÊÏÏ - Ç²Ë 130, êîëåñà
äî ÃÀÇ-66, ñòóï³öè çàäí³ äî ÃÀÇ-66. 068-704-95-73
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380
Âîëüò V Êâò. 093-375-06-61
 Äåðåâîîáðîáíèé òîêàðíèé âåñòàò íà òðè ôàçè,
äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê öèðêóëÿðêà-ôóãàíîê (âàë 20
ñì, 550 îá) 063-80-10-235, 097-278-77-68.
 Äèâàí - êðîâàòü á\ó, êð³ñëà á/ó, ì³êðîõâèëüîâà
ï³÷ á/ó, ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 063258-22-58
 Äèñêè òèòàíîâ³ á/ó BMW. 063-451-90-07
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, ó ãàðíîìó ñòàí³. 097-073-57-35
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë³òíÿ, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ. 063398-87-40 Íàòàë³ÿ
 Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä ç áàòüê³âñüêîþ
ðó÷íîþ, áàãàæíèê, êàï³øîí óñå â êîìïëåêò³ â ãàðíîìó
ñòàí³ 1 100 ãðí. 068-516-47-30
 Äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ
ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé,
ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç
ïëàñòèíàìè. 097-643-40-14
 Äðîâà á/ó. 073-463-42-51
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Åë. äóõîâêà, êð³ñëî ðîçêëàäíå, áàíêè 0.5 - 1 ë.,
òóìáî÷êè, ãàðí³òóð ê³ìíàòíèé, êîâðè. 093-498-00-69
 Åë.äâèãóíè: 0.75/3000 - 3-õ ôàçíèé â³ä
ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà ³ ïðàëüíèõ ìàøèí, åë. ÷àéíèê
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà»,
àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
 ªâðî - êóá òà ³íøà ºìí³ñòü. 096-919-64-96, 063284-42-07
 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. 063-62583-45
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó ñòàí³. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà,
º äåðæ. àêò, òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-69124-53
 Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-45344-55
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10.
063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè.
097-329-11-75
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ
ñòîïêè), ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî â íàÿâíîñò³. 093995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10.
063-392-93-20, 098-974-29-35

 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ñìò.Ãëóõ³âö³, ïðèâàòèç 0.35 ãà,
êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä (ñâ³òëî, ãàç, âîäà) - 35 000 ãðí. 097-64894-65
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë, 25 ñîò., öåíòð. 098-306-63-98
 Çåì. ä³ë-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08,
073-428-25-95
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Êàëÿñêà çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³ «Àäàìåêñ» 2200 ãðí.
093-00-80-255
 Êàðòîïëåêîïàëêà íà 2 ðÿäêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà 2 ðÿäêà,
ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 063-774-02-91
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êàëîø³ ðåçèíîâ³ íîâ³, ðàêîâèíà óìèâàëüíèêà
â âàííó â äîáðîìó ñòàí³. 096-224-01-71, 073-026-55-19
 Êàðòîïëÿ íà êîðì, ç/÷àñòèíè ÓÀÇ, Âîëãà, Ìîñêâè÷, ëþöåðíà
íà ïîê³ñ. 096-983-18-68
 Êîáèëà ðîáî÷à. 097-649-55-13
 Êîçà ä³éíà ï³ñëÿ 2 îêîòó ñ.Êîçÿòèí. 097-007-97-66, 096544-46-74
 Êîçà ä³éíà. 096-904-15-75
 Êîçà äîáðà õ äâîìà êîçåíÿòàìè ïî 3 ì³ñ., ñ.Ñåëèùå. 096127-39-45
 Êîçà, ì³í³ - êóðè ç êóð÷àòàìè. 096-414-22-45
 Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà 2 â 1 + ñóìêà «GEOBY» C - 800. 063629-25-28
 Êîíòåéíåð 5 ò. â ãàðíîìó ñòàí³ íà ñò.Ïëàíîâèé, ñàìîâèâ³ç.
093-038-81-63, 096-408-85-74
 Êîíòåéíåð 5 ò. â öåíòð³. 067-595-44-04, 093-125-52-72
 Êîðîâà - ïåðâ³ñòêà, ñïîê³éíà òà ãàðíà äî ìîëîêà, 2 ì³ñ.
ò³ëüíà. 067-456-21-80
 Êîðîâà á³ëî - ðÿáà. 068-041-82-19
 Êîðîâà äîáðà äî¿òüñÿ ðóêàìè ³ àïàðàòîì. 096-227-42-91,
063-402-16-34
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì - 16 000 ãðí. 096-963-13-62
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 21 500 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
 Êîðîâà ðîçòåëåíà 5 òåëÿì, êîðîâà ò³ëüíà 8 òåëÿì, 5 ì³ñ.
073-326-41-56, 098-626-82-10
 Êîðîâà ò³ëüíà 3 òåëÿì, òåëèöÿ, òåðì³íîâî. 068-074-10-83
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà 2 ì³ñ. ÿê îòåëåíà. 097-633-17-91
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ñ.Ïëÿõîâà çà 6 òåëÿì, íà ê³íåöü ÷åðâíÿ
áóäå 7 ì³ñ., ÿê ò³ëüíà. 096-878-66-90
 Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 ð.,
êîðîâà ÷îðíî ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 18 ð. 096231-90-50
 Êîðîâà. 068-762-82-70
 Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáà ç ñüîìèì òåëÿì. 093-94-39-810
 Êîòåë á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-50
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé - ãàçîïàëåâíèé â õîðîøîìó ñòàí³,
ðóáàíîê íà 380 Âîëüò â õîðîøîìó ñòàí³, ïàëàòêà 4 õ 6 â
õîðîøîìó ñòàí³. 063-768-99-92
 Êîòåíÿòà áðèòàíñüêî¿ òà øîòëàíäñüêî¿ â³ñëîâóõî¿ ïîðîäè,
íåäîðîãî. 073-793-55-95
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü
(Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êóëüòèâàòîð, îïðèñêóâà÷, ðîçêèäà÷ ì³íäîáðèâà, ïëóã 3-õ
êîðïóñíèé. 098-214-95-02
 Êóð÷àòà äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ÿéöÿ íà
³íêóáàö³þ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ ï³âí³â
íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â
ãàðíîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-

151-69-93
 Ë³æêî - ìàíåæ, ìîí³òîð, âåáêàìåðà, ìèøêì - ð³çí³,
ïðîöåñîð, áåçïåðåá³éíèê, òåëåâ³çîðè, áóòë³ 20 ë.
äî êóëåðà, àâòîìîá. êîìïðåñîð, êèëèìêè Êàëèíà,
àâòîìàãí³òîëè. 096-432-91-76
 Ë³æêî â äîáðîìó ñòàí³. 093-652-63-17
 Ë³êà ÌÂÄ - 0.7. 067-697-93-02
 Ëþëüêà - ãîéäàëêà òà äèòÿ÷à êîëÿñêà âñå á/ó. 067537-46-28, 063-254-92-35
 Ëÿäè ç çàâ³ñàìè ï³ä çàìîê 800 õ 880 ³ 780 õ 700
ìì. 073-060-42-96
 Ìàãàçèí - êàôå 620 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, 073-428-25-95
 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
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ â êîîï. «Òóíåëü», êðèøêà
áàãàæíèêà, ñêëî çàäíº. 096-144-73-10, 098-928-71-59
 Ìëèí ³ ìîòîð äëÿ ìëèíà. 097-154-49-36
 Ìîòîáëîê Çóáð, íóòð³¿ òóøêè. 063-694-20-04, 096847-32-02
 Ìóñêóñíèõ êà÷àò ï³äðîùåíèõ ì.Êîçÿòèí. 068-33437-86
 Ì’ÿêèé äèâàí 2.20 õ 1.25 êîë³ð çåëåíèé. 068505-59-44
 Ì’ÿñî êîðîëÿ. 096-846-87-65
 Îðòåç íàêîë³ííèé ç áîêîâèìè ïëàñòèíàìè. 067889-16-25
 Ïàëàòêà 4 ì. (ÑÐÑÐ), âåëîñèïåä Àðä³ñ ïî ö³í³ á/ó,
ñò³éêè ïåðåäí³ Êàëèíà (êîìïëåêò), äâèãóí äî ïðàëüíî¿
ìàøèíêè Â³ðïóë, äèòÿ÷èé â³çîê ç/ë Í³ìå÷÷èíà,
êîìïþòåð: êîëîíêè, äèíàì³êè - ð³çí³, òåëåâ³çîðè.
093-140-74-34
 Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Ïèàíèíî, äèâàí 2 êðåñëà, êîâåð íàòóðàëüíûé ðàç.
1õ2. 067-722-03-67
 Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³,
ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
 Ïëóã äëÿ ï³äñèïàííÿ êàðòîïë³ (ðó÷íèé), âåëîñèïåä
÷îë. ³ ãîðíèé äëÿ õëîïöÿ, ïðàñêà ç òåðìîðåãóëÿòîðîì
³ îâîëîæóþ÷èé íîâèé, ë³æêî ìåòàëåâå á/ó. 096-41234-14
 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 òîì³â.
063-181-67-34
 Ïîðîñÿ 160 êã. ïî 45 ãðí./êã. 068-053-47-73
 Ïîðîñÿ ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 200 êã. ïî 45 ãðí./êã.,
âèêîðìëåí³ íà íàòóðàëüíèõ êîðìàõ. 098-092-07-47,
097-149-56-39, 063-504-87-54
 Ïîðîñÿòà âàãîþ 12-15 êã., ïîðîäè Ïåòðåí - á³ëà
Óêðà¿íñüêà. 067-391-43-97
 Ïîðîñÿòà Â’ºòíàìñüêî¿ ïîðîäè 1.5 ì³ñ. 098-92829-61
 Ïîðîñÿòà ìàë³, ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-143-40-77
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 097-827-81-95
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðèê
ñêîðîñïºëêè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063605-78-35
 Ïîðîñÿòà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-111-12-34

 Ïîðîñÿòà. 096-513-56-85, 063-406-68-14
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí» íàï³âàâòîìàò ó â³äì³ííîìó
ñòàí³. 063-939-84-67
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit, øêàôè, õîëîäèëüíèê á/ó,
âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ãàç. ïëèòà, âèòÿæêà, ìîéêà ç
êðàíîì. 093-090-94-10
 Ïðàëüíà ìàøèíêà ïîëóàâòîìàò. 063-939-84-67
 Ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì., ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí, äåøåâî.
063-258-89-10, 097-690-30-43
 Ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, â öåíòð³.
093-704-31-57
 Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
 Ðåäóêòîð ìîá³ëüíèé ãàçîâèé «Òîìàñåòî» íåðîáî÷èé
+ ìóëüòèêëàïàí 150 ãðí. 096-979-21-18, 063-828-27-30
 Ðîëåòè íà ðèíêó Õë³áîäàð, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà
ìàøèíêà, 2 äèâàíà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 2 ïèëîñîñà,
ðåãóëÿòîð íàïðóãè. 063-622-50-43 ²ðèíà
 Ñèòåìíèé áëîê 4-õ ÿäåðíèé Intel+DVD RW + JPE
3Ãáò + HDD - 320 Ãáò. + â³äåî GeForce650-4 òèñ. ãðí.
Â³äåîêàìåðà Ïàíàñîí³ê (ì³í³êàñåòà)-700 ãðí. 096-79790-53
 Ñòåíêà «Èíòåð» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê â³òàëüíÿ òàê ³ äèòÿ÷à, ñâ³òëà - 3 000
ãðí. 093-767-80-99
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó
ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068099-64-13, 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
 Òàãàíîê ³ ãàç. áàëîí íîâ³, òàãàíîê á/ó, òåíè äëÿ åë.
ïëèòîê, øòàìïîâàí³ ìåòàëåâ³ ñõ³äö³ 700 õ 280 õ 40, âàííà
ìåòàëåâà 1.5 ì., áàë³ÿ, íî÷âè öèíêîâ³ íîâ³, ìåòàëåâ³
îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1 ì õ 1 ì., êàñòðþëÿ åìàë³ðîâ. ³
í/æ íà 40 ë.. ìèñêè åìàë³ð. ³ àëþì³í³ºâ³ âñå íîâå.096412-34-14
 Òåëåâ³çîð Ñîí³. 096-415-61-69
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-023-69-98
 Òåëèöÿ ò³ëüíà, òåëèöÿ 1 ð³ê. 097-064-96-97
 Òðåíàæåð, ïàðîâàðêà, êèëèì íîâèé 5 õ 2.5, âàçîíè
çîëîòèé âóñ, áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë. 063-736-47-19
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü,
âàçîíè «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
 Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-77533-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Òþêè ëþöåðíè. 096-207-70-48
 Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53 òåðì³íîâî. 068-844-40-62,
098-835-45-97
 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 50-100
ðîê³â. 067-386-48-35
 Õîëîäèëüíà â³òðèíà íà âîäó òà ïèâî. 096-534-50-28,
098-447-85-86
 Õîëîäèëüíèê á/ó íåäîðîãî â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063767-92-96
 Õîëîäèëüíèê Íîðä. 073-283-19-76
 Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
 Öóöåíÿòà àëàáàÿ. 093-646-22-26
 Öóöåíÿòà àíãëî - ðîñ³éñüêîãî ãîí÷îãî, â³ê 1.5 ì³ñ. 500 ãðí. 067-187-06-98
 ×àñíèê ó âåëèê³é ³ ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç äîñòàâêîþ îçèìèé
«Ëþáàøà» , îã³ðêè äîìàøí³, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-21634-20
 Øàôè 2 øò. äëÿ ïåðóêàðÿ òà ³íøå îáëàäíàííÿ. ðîáî÷å
ì³ñöå ïåðóêàðÿ, òåðì³íîâî. 063-359-39-99
 Øâåëåð 30 (3.5 ì), ºìí³ñòü - áî÷êà â³ä ìîëîêà 100 ë.
098-541-26-47
 Øêàô êóïå, êóòîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà
êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöåì. 097-643-35-23
 Øïàëè, ñòàð³ îä³ÿëà. 096-313-92-02
 ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36

 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 Ã àðàæ íà êîîïåðàòèâ ³ «Æ èãóë ³» ï ³ ä áóñ . 45 òèñ . ãðí .
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó, òåìíîãî êîëüîðó; ïðèõîæà á/ó ñâ³òëîãî
êîëüîðó . 097-067-90-85
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
НЕрухоМіСТЬ

 1/2 áóäèíêó âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ì.Êîçÿòèí öåíòð,
66 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ 35 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 3.6 ñîò.
çåìë³ ïèâàòèç. 067-713-31-50
 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., 38 êâ.ì., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè
ìàã.«Ãðîø»), 7 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè. 097590-77-08, 063-406-22-13
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ.
093-890-90-37, 063-740-98-52
 1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º
âåëèêà ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð,
ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîáàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, âàííà
- ºâðî - ðåìîíò, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë 2-õ
êîíòóðíèé, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà
35 êâ.ì. 093-013-33-70
 2-õ ê³ìí. êâ. â 3-õ ê³ìí. áóäèíêó, íîâà, íåâåëèêà
çåì. ä³ë-êà, íîâèé çàáîð, òåðì³íîâî. 093-090-94-10
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40,
097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-77236-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, òèõèé äâ³ð, íå êóòîâà, âóë.
Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., 2/5, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ
+ ãàðà÷à âîäà, áåç ðåìîíòó. 093-558-68-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñòàí
æèëèé, âóë.Øåâ÷åíêà 1. 073-463-58-21 Îëåíà
 2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè,
ñàðàé, ïîãð³á, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ. 063-88952-84
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1.
097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ (áóäèíîê 3-õ ïîâ.),
2 ïîâ., ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, ÷àñòâîêî ìåáë³. 097590-77-08, 063-406-22-13
 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). 067-264-80-25, 063554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé
ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿
ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3),
íåäîðîãî. 097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ

øêîëè- ë³öåþ), 50.6 êâ.ì., ïðîñòîð³ ê³ìíàòè,
ñóì³ñíèé ñàíâóçîë, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ³íä.
îïàëåííÿ, ëàì³íàò. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ãàç, âîäà,
ïîãð³á, ñàðàé, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 096-443-6196 ²ðà, 063-684-23-83 Ñëàâà.
 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. 093-63189-49
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. 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. 097305-14-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.Øê³ëüíà
23 Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3
êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ
êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó,
ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³
äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 096277-73-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ
(2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò.
063-181-29-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ
9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71,
êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè,
ïëîùà 75 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà
46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä
ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä.
îïàëåííÿ. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 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 ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà),
68 êâ.ì., ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí,
áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà ï³äëîãà, âñå íîâå ó
âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç
âè¿çäîì çà êîðäîí. 063-506-86-82, 067-84367-15
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, áàæàíî ç
ãàðàæåì â äâîð³, òåðì³íîâî. 093-732-42-02,
098-575-79-40
 3-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, çàã. ïëîùà 44.9
êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó,
ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58 êâ.5, öåíòð,
íàâïðîòè ñòàðîãî ë³öåþ. 096-378-80-86, 063248-16-06
 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
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 57 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-07720-37
 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. 063-20701-18, 063-474-73-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³
êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
 4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå
êóòîâà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë,
ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 096-176-45-23
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã.
ïëîùà 54 êâ.ì. 096-440-69-77
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì.,
ó÷àñòîê 15 ñîò., º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³,
îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé ñàðàé 10 õ 5 ç
ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â öîêîë³
ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà

Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ.
Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí.
Ö³íà 70000 ãðí. 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, 067-583-68-94
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï.
áóä³âëÿìè. 063-384-01-15
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç
âíóòð³øíüîãî îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10
ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-904-48-07
 Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-70431-57
 Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15
ñîò., âîäà, òóàëåò - â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í
Á³ëî¿ Êàçàðìè. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
 Áóäèíîê 70 êâ.ì. ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ï³ä
÷åðåïèöåþ, öåãëÿí³ - ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò âàííà, îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ç ñàäîì, ñòàí
- çàõîäü òà æèâè, âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33
ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãàðàæ,
ïîãð³á. 097-323-85-75
 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. 067-379-91-94, 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. 063628-93-81

Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà
öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä,
ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-12085-79
 Áóäèíîê 89 êâ.ì., âåðàíäà 11 êâ.ì., â³ä âëàñíèêà,
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, º êðèíèöÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. ïðèâàòèç. 097029-92-43, 067-994-99-34
 Áóäèíîê 9 õ 9 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ãàðàæ,
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóë.
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 21 червня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 21 червня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

426654

427592

426808

427460

421331

426741

426656

425325

427785

420412

427788

Криниці «Під ключ»
Якісно
видко та
Ш
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

426697

427217

426883

Зроблю якісно: шпаклівку стін,
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую.
067-889-16-25

робота

На роботу запрошуються водій, оператор-касир, бухгалтер, кухар-кондитер.
Гарантуємо офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 6000 -7000 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80
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
ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на склад
готової продукції. Заробітна плата від
9000грн. Обов'язки: ремонт, сортування
піддонів, загрузка-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.:
067-382-69-76
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання
і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, власна. Цiна:
13000, тел.: (063) 100-97-03
1.6. Будинки
с.Якушинцi, поверх: 1/ц. Цiна: 942408, тел.: (068)
275-15-52

1.9. Гаражi
м.Козятин, площа: 132/-/-, мiсце в граажному
кооперативi. Цiна: 157068, тел.: (063) 960-63-87

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

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

9. Робота
9.1. Пропоную
Охоронець на вахту. З/п 7000 грн. Тел.:(098) 118-59-16
Хатня робiтниця в сiм'ю. Робота в центрi Києва. Iногороднiм
житло. З/п 400 грн. Тел.:(066) 661-46-98

425326

427750

426732

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

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

22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

25. Загальнi оголошення
25.1. Продам

Продам цибулини сортових тюльпанiв.
30 кольорiв (жовтi, бiлi, рожевi).1,5-3
грн Тел.:(067)431-73-98, (063)692-22-49

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

Ñàäîâà. 096-046-12-60, 093-239-17-49
 Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15
ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096037-00-70
 Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà ç ãîñï. áóä³âëÿìè,
ïîáëèçó ð³÷êà, ñòàâîê, àâòîáóñíà çóïèíêà. 073060-48-91, 098-515-93-37
 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.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì., âñ³
çðó÷íîñò³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74,
067-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.Âîëäàºâñüêà 18, 100 êâ.ì., âñ³
çðó÷íîñò³, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, çåì. ä³ë-êà 10
ñîò. ïðèâàòèç. 098-588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà (íàâïðîòè çàë.
âîêçàëó), 3 ê³ìí., êóõíÿ, ïåðåäïîê³é, âåðàíäà,
ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ëüîõ, êðèíèöÿ, ì³ñöå ï³ä
ãàðàæ. 067-430-05-99, 063-645-94-26 ²ðèíà
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé,
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-

101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 097135-71-72
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê,
âîäà, íåäîðîãî. 063-677-24-52, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, 15 ñîò. çåìë³.
067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïîä³ëüñüêà 109 (êîëèøíÿ
Ê.Ìàðêñà), 20 ñîò. ãîðîäó, ñ.Êîçÿòèí. 063-402-6612, 093-807-98-23
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 109, çåì. ä³ë-êà 9
ñîò., º íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà,
àñâàëüò. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, ïîãð³á, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ãàç. 063-963-68-15
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, 74 êâ.ì., âàííà, 5 ê³ìíàò,
ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàä, 10 ñîò., íåäîðîãî,
ìîæëèâèé îáì³í. 068-753-34-61
 Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç
çðó÷íîñòåé, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³,
13 ñîò. ãîðîäà, á³ëÿ ñòàâêà, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó.
096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ñèãíàë. 096572-88-85, 050-503-92-96
 Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó âóë.Êàì’ÿíêà 17. 063-29692-18
 Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà
80 êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
 Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò.
ð-í ÏÐÁ. 093-12-35-109
 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, 093-307-05-32
 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3.
093-461-52-70, 063-056-41-75
 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
 Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè,
îïàëåííÿ, 10 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-70431-57
 Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë.
093-460-73-70
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
 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, 063-670-71-14
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ñàðàé, ïîãð³á, ö/âîäà,

Терміново продам будинок
м.Козятин вул.Матросова 26, зі
всіма зручностями. 068-024-89-19
Продам будинок 90 кв.м.,
с.Флоріанівка, вул.Козятинська,
літня кухня, сарай, гараж, погріб,
проведена каналізація, криниця в
дворі, город 0.70 сот., газ. та пічне опалення, 01 км. до електрички, в селі працює садочок, школа,
магазин - 165 000 грн. 068-518-6900 Василь
Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067304-05-54
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ãàç., ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, ì/ï â³êíà, ãîðîä
12 ñîò. ïðèâàòèç., öåíòð ñåëà. 068-346-54-35
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷
ë³ñ, âñ³ äîêóìåíòè â ïîðÿäêó - 50 000 ãðí. 097659-28-17
 Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, ïîðó÷ ãàç, âîäà, â ê³íö³
ãîðîäà ñòàâîê. 097-744-46-76
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-15278-63
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 89, ãàç.
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãîðîä 26
ñîò., ñàäîê, ïåðèìåðò îãîðîäæåíèé çàáîðîì,
òåðì³íîâî. 067-108-14-07, 063-394-00-02
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî ç ãîñï. áóä³âëÿìè,
êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., ñàäîê îãîðîäæåíèé ïî
ïåðèìåòðó çàáîðîì. 067-108-14-07, 063-39400-02
 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. 068-952-5774, 050-184-80-72 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âîäà, ãàç, ñàäîê,
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096458-74-38, 063-605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä,

Продається будинок цегляний
м.Козятин вул.Кондрацького (біля
автостанції), заг. площа 57 кв.м.,
газ. опалення, водопровід, душ,
санвузол, кондиціонер, зем. діл-ка
10.5 сот., сад яблуневий, 2 сараї,
погріб, паркінг для авто, залізний
забор із двома заїздами, зручний
підїзд. 050-388-10-90
Терміново продам 1-кімн. квартиру по вулиці Героїв Майдану буд.
16,кв.59 097-44-30-308
âîäà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 098831-13-04
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068755-82-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
íåäîðîãî. 095-801-60-85
 Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.
ïðèâàòèç. 093-153-21-77, 093-153-21-72
 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, 098-27932-83
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., âóë.
Âèøíèâåöüêîãî 14, ç ãîñï. áóä³âëÿ, çåì. ä³ë-êà 9
ñîò. ïðèâàòèç. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-3626, 093-022-62-64
 Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñâ³òëî, ïàðîâå îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ïîðó÷ ñòàâîê,
ñ.Êîçÿòèí. 093-481-59-77, 097-535-68-78

426658

Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067-30405-54
427749

427103

ремонт

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

426744

Мийники потрібні на автомийку в м.Київ.
Можливо без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна плата від
8000-30000грн(до 30% від виробітку).
тел.: 0981080000, 0951640404,
0638954850.
На постійну роботу по фасуванню сухих
сумішей на підприємства в м.Фастів та
м.Ірпінь запрошуються чоловіки. З/п від
400 до 500 грн в день. Проживання безкоштовно. Звертатися за тел. 098-788-0199 Світлана
На постійну роботу в таксі "Чайка"
запрошується диспетчер. 093-766-78-49
Ремонтно-будівельні роботи, потолки, заливка, шпаклівка, плитка. 093-205-12-66
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на
роботу: менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібні
хлопець та дівчина кухар - піцайоло
(досвід не обов'язково), офіційно, графік
2/2, з/п 4 000 - 4 500 грн.. 063-157-59-96
Олексій
В кафе - Бар на роботу потрібен кухар та
помічник кухара. 063-881-70-70
В кафе на постійну роботу потрібен
офіціант, помічник кухаря. 093-870-73-22
На постійну роботу потрібна молода
дівчина або студент заочник "Баріста", з/п
гідна. 093-875-71-67
Запрошую на роботу в селі під Київом
чоловіків та жінок, робота: різати зелень
на пучки, рвати смородину, оплата від
виробітку. 096-432-69-45

426707

427600

427590

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо - Святошинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42

Здам в оренду приміщення 150
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н училища). 097-449-53-15

Продам 2-х кімн. кв. в центрі
Козятина. 063-783-83-40, 097-2425-394

Продається кімнатна стінка б/у,
темного кольору; прихожа б/у
світлого кольору. 097-067-90-85

 Äà÷à 5 ñîò. ïðèâàòèç., áóäèíîê, òåïëèöÿ 100
êâ.ì., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ. 063-671-4042, 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 íà Ïëàíîâîìó, öåãëÿíèé áóäèíîê, âîäà.
097-931-00-82
 Äà÷à ñò.Ïëàíîâèé, ñòàí æèëèé, 8 ñîò. + 5

äîáàâêà, ïîãð³á, òóàëåò, êóù³ ïëîäîâ³ äåðåâà. 093038-81-63, 096-408-85-74
 Äà÷íà ä³ëÿíêà, ñàäîê, áóäèíîê, Ïëàíîâèé. 067729-81-05, 2-19-70
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ³ç ñòàðèì áóäèíêîì, âóë.
Ìàòðîñîâà 228. 098-834-78-25
 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. 098-384-88-74
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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реклама та оголошення

пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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АВТОМОТО

 DAEWOO Lanos 2007 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³,
âêëàäåíü íåïîòðåáóº, ãàç-áåíçèí. 098-560-29-07
 VOLKSWACEN Jetta 1987 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 093781-65-84
 Àáî îáì³íÿþ ñàìîðîáíèé òðàêòîð íà áàç³ Ò-16 ç
äîêóìåíòàìè. 093-885-38-24, 068-507-91-29
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093375-06-61
 Áóñ³ê Ðåíî - Òðàô³ê 1998 ð.â., ïîòðåáóº
ðåìîíòó, ïî äîñòóïí³é ö³í³. 096-534-50-28, 098447-85-86
 ÂÀÇ 2101 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097152-49-22
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063296-92-38
 ÂÀÇ 21011, êï 5 ñò., ãàç-áåíçèí, ÌÒ-3, ìîñò-3.
068-851-58-13
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â.,
òåðì³íîâî. 097-488-07-55
 ÂÀÇ 21013, 1983 ð.â., íåäîðîãî. 096-960-73-89
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
 ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äâ. 1.6, ãàç-áåíçèí 4
ïîêîë³ííÿ, êîë³ð âèøíÿ. 063-879-54-12, 068-05655-76 Ñåðã³é
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ
âåëèêèé). 067-702-77-92
 ÃÀÇ-69 íåäîðîãî. 093-022-88-06
 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
 ÇÀÇ - 969 â äîáðîìó ñòàí³. 096-534-50-28,
098-447-85-86
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КУПЛЮ

 1-ê³ìí. êâ., íèæí³é òà âåðõí³é ïîâåðõè íå
ïðîïîíóâàòè. 098-462-79-12, 063-289-28-99
 Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
 Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí äî 8 òèñ. äîë. 063-18630-16
 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, 098-50010-54
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65
 Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
 Äîðîãî ñòàòóºòêè, çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³,
ìîíåòè, ³êîíè. 063-896-75-77
 Äîñêó 30 ìì. ñóõó, íåâåëèêî¿ äîâæèíè. 2-1164, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ
ñîëîìè, øèôåð á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
 Êâàðòèðó â ðîçñòðî÷êó, öåíòð. 063-307-45-10
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063288-42-72
 Ìåá³ëü, äèòÿ÷ó êðîâàòêó, êîëÿñêó, äåøåâî,
òåðì³íîâî. 098-251-27-08, 095-948-66-73
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-59444-38
 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. 067-10389-90 Íåëÿ
 Ðèáàöüêèé ñò³ëåöü, êàðêàñ. 096-224-01-71,
073-026-55-19
 Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì
ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-467-88-03
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, õîëîäèëüíèêè, ãàç.
ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
 Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 093-560-97-22
 Øâåéíó ìàøèíêó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-003-

МіНЯЮ
 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. 093-94300-65
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó
âñ³ âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09
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
 Âèíàéìó 2-õ ê³ìí. êâ., íà âèã³äíèõ Âàì
óìîâàõ, äîâãîñòðîêîâèé ÷àñ. 097-906-39-33
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò.
093-704-31-57
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò,
òðèêîë³ðíèõ, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå.
093-459-21-36
 Â³ääàì êîøåíÿò â õîðîø³ ðóêè. 093-75252-21
 Â³ääàì êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì,
ïðèâ÷åí³ äî ã³ã³ºíè. 063-406-23-10, 096-41927-25
 Â³ääàì ñîáàêó 4 ðîêè (â³â÷àðêà). 063-45190-07
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó. 063641-51-34
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò (àáî
îáîõ). 2-12-24, 093-884-86-66
 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ ïîâíî¿
çàãàëüíî¿ îñâ³òè ñåð³ÿ ÂÍ ¹33968732, âèäàíèé
19.06.2008 ð. íà ³ì’ÿ Ôåäîðóêà Àðòåìà
Þð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ
Çà¿÷êî Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî òåõí³÷íèé ïàñïîðò HF 051275120
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ¹ÀÂ 3402 ÀÀ, íà ³ì’ÿ
Ãóñºâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº òèì÷àñîâó ÷è
ïîñò³éíó ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä.,
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó,
ïðèáèðàííÿ â êâàðòèðàõ ÷è áóäèíêàõ â
Êîçÿòèí³. 067-192-67-78
 Æ³íö³ - ³íâàë³äó ² ãðóïè ïîòð³áíèé äîãëÿä.
097-300-31-13
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 063-994-92-01
 Çäàì áóäèíîê ãàç, âóë.Êðèâîøåÿ, ãàç,
çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. 068-307-07-65 Íàòàøà
 Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ïîðó÷ ñ³ëüñüêà
ðàäà),ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 068-033-67-68
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-94126-14
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð»,
á³ëÿ ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063342-67-53
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ðèíîê «Õë³áîäàð».
093-898-01-06
 Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà, 12 êâ.ì. - 500 ãðí. 063-342-67-53
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â
öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì.
063-934-30-93, 097-628-48-49

Продам 2-х кімн. кв. в центрі
Козятина. 063-783-83-40, 097-2425-394
Терміново продам 1-кімн. квартиру по вулиці Героїв Майдану буд.
16,кв.59 097-44-30-308
Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067304-05-54
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.
Çàë³çíè÷íå. 063-969-65-04, 068-033-67-67
 Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, º âñå
íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-762-17-87, 093732-60-43
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
063-624-35-39, 067-170-96-34
 Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê, îïàëåííÿ ï³÷íå,
Âîäîêà÷íà 33. 097-872-26-80, 093-583-37-93
 Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³ 350 ãðí. 063694-56-92, 097-515-55-92
 Çäàì ï³â áóäèíêó äëÿ äâîõ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò.
063-289-29-03
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çí³ìó 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê
íà äîâãèé òåðì³í, ìîëîäà òà ïîðÿäíà ñ³ìÿ. 098421-54-13
 Çí³ìó ê³ìíàòó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-45353-47, 050-160-27-94
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà
òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè,
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093781-65-94, 096-940-15-58
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-13678-48
 Øóêàþ ëþäèíó ÷åñíó áåç ø/ç àáî ñ³ì’þ ïî
äîãëÿäó çà ñòàðåíüêèìè. 096-963-73-52
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ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò.
098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî. 063-894-05-34
 Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-01862-77, 097-264-46-76
 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. 098-222-9820, 093-091-02-55
 Ñòàðèé áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 5.5 ñîò., â
ãàðíîìó ì³ñö³ ð-í ó÷èëèùà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³.
097-341-00-58
 Ó÷àñòîê 5 ñîò. ç ñòàðèì áóäèíêîì, âóë.Ñòóñà
61, çåìëÿ ïðèâàòèç. 067-863-94-62, 063-788-93-60
 ×àñòèíà áóäèíêó 60 êâ.ì., (á³ëÿ ìàë.áàçàðà),
ñòàí æèëèé, âñ³ óìîâè. 093-038-81-63, 096-40885-74
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Âàñüêîâñüêîãî, º âñ³
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 4.5 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñòàí
æèëèé. 093-498-00-69
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè,
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé
ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-63224-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì.
ä³ë-êà 11 ñîò. (ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 093-427-55-10 ï³ñëÿ
18:00
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7.
073-304-69-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 õâ. äî øêîëè ¹5, 1
ïîâ ., òåðì ³ íîâî 068-773-04-82

 Çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-53À çàäí³é òà ïåðåäí³é ì³ñò,
êðèëà, ðóëåâà, ïîñèëþâà÷ âàêóìà, ëîáîâå ñêëî,
íàêëàòêè òîðìîçí³ çàäí³, äîêóìåíòè. 098-25437-29
 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750. 097-154-49-36
 Ëàíîñ 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³,
òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 Ìåðñåäåñ 210 1996 ð.â., ìîòîð 2.3, ãàç-áåíçèí,
êîðîáêà àâòîìàò, êîë³ð ñèí³é. 097-971-15-31
 Ìîòîöèêë ÌÒ-11 â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-39793-54
 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà ÏÒÑ 28 000 ãðí. 068-79719-25, 063-037-05-81
 Ðåíî Êàíãî 2009 ð.â., 1.5 dci, ïàñàæèð,
³äåàëüíèé ñòàí. 093-095-17-57, 098-600-83-18
 Òðàêòîð Ò-40 22 000 ãðí. 068-797-19-25, 063037-05-81
 Òðàêòîð ÞÌÇ-3 íàâ³ñíèé. 098-214-90-92
 Ôîëüöâàãåí Ïàññàò Â3 1991 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé,
â äîáðîìó ñòàí³. 097-630-04-74
 Ôîðä Ñ³ºðà 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, âàðèòè,
êðàñèòè íåòðåáà. 098-007-84-33

07-88
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00,
098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 À âòîìîá ³ ë ³ áóäü - ÿêèõ ìàðîê , ó áóäü - ÿêîìó
ñòàí ³: àâàð ³ éí ³, ãíèë ³ ïðîáëåìí ³, íåðîçìèòíåí ³.
Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà
- â áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³,
íåðîçìèòíåí ³. 098-682-50-85
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Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067-30405-54
Терміново продам будинок
м.Козятин вул.Матросова 26, зі
всіма зручностями. 068-024-89-19
Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42

Продам будинок 90 кв.м.,
с.Флоріанівка, вул.Козятинська,
літня кухня, сарай, гараж, погріб,
проведена каналізація, криниця в
дворі, город 0.70 сот., газ. та пічне опалення, 01 км. до електрички, в селі працює садочок, школа,
магазин - 165 000 грн. 068-518-6900 Василь
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

Продається будинок цегляний
м.Козятин вул.Кондрацького (біля
автостанції), заг. площа 57 кв.м.,
газ. опалення, водопровід, душ,
санвузол, кондиціонер, зем. діл-ка
10.5 сот., сад яблуневий, 2 сараї,
погріб, паркінг для авто, залізний
забор із двома заїздами, зручний
підїзд. 050-388-10-90

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо - Святошинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71
Здам в оренду приміщення 150
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н училища). 097-449-53-15
Продається кімнатна стінка б/у,
темного кольору; прихожа б/у
світлого кольору. 097-067-90-85
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Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
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Коли син – гей

425894

першій зустрічі я дуже сильно плакала.
Потім поспілкувалась з психологом, з
медиками, і моє ставлення кардинально
змінилось – зрозуміла, що він така ж
людина, як усі, просто з іншою сексуальною орієнтацією. Усвідомила, що він це
не вибирав, він таким народився. Тепер
я знаю всіх його друзів. Якось друг Діми
зізнався мамі, що він гей, а вона його
вигнала з дому. Він прожив у нас кілька
днів, а потім я його вмовила повернутись.
Кажу: "Мама вже переосмислила, вона
зрозуміє, ти ж її дитина". Переконана
була, що вона зрозуміє. Купила йому
квиток і він поїхав.
А потім дізналась, що вітчим вибив двері у нього в кімнаті, батьки його зв’язали,
постригли налисо та дуже побили. Він
приїхав назад весь в синцях. Якийсь час
жив в Запоріжжі по друзях. Не знаю, що
з ним зараз - він видалився з усіх соцмереж і напевно кудись переїхав.
Ще одна мама розповіла історію:
— Стою недавно в черзі на маршрутку,
чую, хлопець своїй дівчині розказує: "А
я скоро їду гей-парад охороняти". Ну,
поліцейський, напевно. Підходжу кажу
"А я їду брати в ньому участь. Дякую,
що охороняєте!". Він так здивувався, а я
продовжила: "У мене син гей, я його підтримую". І тут вся черга так бере і різко
повертається на мене подивитись. Але
найприємніше було, що кілька людей сказали: "Ух ти, яка ж ви молодець!". Прямо
кажу це зараз, і мурашки по шкірі.
У 2015 році її сина Микиту сильно побили на прайді. Хлопця спіймали після
маршу і почали забивати ногами. Микиту
врятувала випадкова жінка – затягнула
в підсобку якогось магазину і викликала
лікарів. Коли її сина били, мати поверталась із зони АТО – возила туди гуманітарну допомогу. "Дивне відчуття було - бо
з АТО я повернулась неушкодженою, а в
цей час в мирному Києві ледве не вбили
мою дитину", – каже жінка.
Вона пообіцяла своїй мамі – бабусі
Микити – не давати інтерв’ю для телеканалів.
– Вона Микиту приймає, але боїться,
що ж подруги скажуть, – пояснює. – А у
мами інсульт був, я не можу провокувати
другий, вона просто не переживе.
Повідала бабуся з Дніпра, їй 64 роки,
що її 16-річний внук – трансгендер.

– Якось моя внучка Катя сказала, що
відчуває себе хлопчиком і її треба називати Костею. Я вирішила, що несерйозно
в 14 років робити такі заяви, і просто не
повірила.
А потім познайомилась з батьками таких же дітей і зрозуміла, що була неправа. Вибачилась, як могла. Зараз Костя
приймає гормони, йому довелось змінити
чотири школи за рік, я довго звикала називати його в чоловічому роді.
– А мені нарешті лікарі дозволили
займатись спортом. І я вже почала бігати, – тішиться інша жінка і світиться від
радості.
Вона з Кривого Рога. Її двох синів
убили.
– Мій старший син, Юра, був відкритим
геєм, ВІЛ-позитивним. Він зробив камінгаут ще в 2000 році. Самі розумієте, часи
були тоді інші, плюс Кривий Ріг – місто
індустріальне. Навіть найкращі друзі
відвернулись. Його постійно гнобили,
погрожували, били. У 2007 році його
не стало. Йому було 25. Знайшли повішеним, сказали, наче самогубство. Я
впевнена, що його вбили. Молодший,
Саша, геєм не був, але його теж постійно
обзивали, казали "Твій брат – "голубий".
Через декілька років його забили насмерть. Вбивць знайшли і дали їм по 8
років. Жінка тепер ходить на всі прайди
– за сина.
– А я цієї весни виростила 5000 кущів
троянд, – розказувала 64-річна учасниця.
– А ще до мене діти приходили. Дзвонять, кажуть "А можна ми до вас в гості
прийдемо?" Торт принесли, я їх вечерею
нагодувала. Діти – не рідні, а діти-ЛГБТ,
яких не могли прийняти власні батьки, і
вони звернулись до Антоніни за порадою
та підтримкою.
Таких у кожної мами з "Терго" багато.
Часто рідні батьки, дізнавшись, що їхня
дитина "не така", починають тягнути її до
лікарів та священиків, деяких б’ють, закривають вдома, намагаються "вигнати з
них диявола".
Саме тому деякі діти не зізнаються своїм найближчим людям в найінтимнішому.
І, коли їм погано, йдуть до мам своїх
друзів – тих, які зрозуміли і прийняли.
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Мами ЛГБТ зустрічаються приблизно
раз на місяць. Кожна з жінок колись
переступила через власні шаблони і усталені переконання. Кожна друга вважала,
що "нетрадиційні" люди погані, гріховні, і
їх треба лікувати. А потім з’ясувалось, що
"неправильна людина" – твій власний син
чи онук. З цим треба було якось жити. І
врешті любов перемогла. Хоча так буває
далеко не завжди.
Інструкція від організаторів для тих,
хто хотів піти на прайд, більше схожа на
методичку про поїздку в гарячі точки.
Зберіть аптечку. Зарядіть мобільний
телефон і поповніть його.
Взуття має бути зручне для бігу. Одяг
– максимально закритий, який захистить
при падінні чи від газу.
Візьміть з собою воду, але якщо до
вас застосували газовий балончик, то не
вмивайтесь.
Після прайду уникайте порожніх дворів,
переходів та вузьких вуличок. І перевдягніться в метро – так за вами буде важче
полювати.
– Якось я помітила, що син перемикає
екран комп’ютера, коли я проходжу повз,
— розповіла одна з них. — У нас були
дуже близькі стосунки, тому я не розуміла, що відбувається. Врешті вчинила
дуже погано – залізла в його комп’ютер
і про все дізналася. Це було пекло. Я
писала на форумах "Що робити, якщо
син - гей?", ходила до батюшки, навіть до
лікарів. Один мені навіть сказав, що це
лікується. В інтернет залізла - такої дурні
нагуглила! Після одного інтерв’ю приходжу на роботу, і всі різко замовкають.
Усі сусіди косились, показували пальцями, відводили погляд. Деякі родичі казали, що сина треба терміново лікувати. Я
й досі чую за спиною, як кажуть "Це ж
треба таке нещастя трапилось, дуже шкода її". А я вважаю, що я щаслива людина
– у мене чудовий син.
Син Дмитро живе в Запоріжжі, але
заочно вчиться в Києві на юриста. Хоче
бути правозахисником.
– Він мені відкрився через півроку після того, як я про це дізналась, - розповідає далі. — Сказав, що любить хлопця
і хоче мене з ним познайомити. Відразу
стало якось легше – він почав давати
мені різні матеріали, пояснив, що треба
читати, познайомив з іншими мамами. На
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Про мам ЛГБТ-дітей, які приїхали на Київпрайд

Розміщення Реклами

(093) 766-18-41

Погода у Козятині
четвер, 21 червня
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ГОРОСКОП
з 21.06 по 27.06
Овен
Цей тиждень сміливо можна назвати
насиченим новими знайомствами. Багато з них відбудуться в поїздках, пов’язаних
із роботою.
Телець
На початку тижня ви зустрінетеся з
фінансовими проблемами, але не
засмучуйтеся. До кінця тижня ви отримаєте
додатковий заробіток і зможете їх вирішити.
Близнюки
Вас захопить інтернет-спілкування.
Але не забувайте про свої обов’язки,
їх ніхто не скасовував.
Рак
Нікому не розповідайте про свої плани. Ваші недруги можуть вам сильно
позаздрити або ще гірше — зламати ці плани.
Налаштовуйтеся по-бойовому.
Лев
Левам не варто вносити кардинальні
зміни в своє життя на цьому тижні. Вам
потрібно звернути увагу на своє фінансове
становище та швидше вирішувати питання,
пов’язані з ним.
Діва
Цього тижня зверніть максимум уваги
на робочі моменти. Поспішайте все
вчасно закінчити й остерігайтеся підступу
ворогів.
терези
Цього тижня ваша підтримка буде
потрібна близьким. Не відмовляйте
їм у допомозі. Тільки таким способом вам
вдасться налагодити стосунки, які зараз не в
найкращому стані.
Скорпіон
Наведіть порядок вдома, позбудьтеся
від зайвих речей. Перегляньте свій
режим і правильно розподіліть свої завдання
на цей тиждень.
Стрілець
Вам доведеться докласти чимало
зусиль, щоб досягти бажаного просування в кар’єрі.
Козеріг
На цьому тижні ви можете стикнутися з проблемами зі здоров’ям. Не
відкладайте візит до лікаря, інакше можуть
виникнути ускладнення.
Водолій
Закоханих Водоліїв чекає сюрприз від
партнера. Відправляйтеся в романтичну подорож. Спогади вас потішать.
Риби
Початок тижня пройде добре, а ось
під кінець вам доведеться вирішувати гострі питання. У стосунках із близькими
максимально зберігайте спокій.

