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Помічені на знищення

Хочуть зрізати екологічну захисну смугу Козятина
Минулої п’ятниці активісти Козятина, на чолі з Володимиром
Цимбалюком, побували в районі
тунелю на вулиці Довженка, де
помічено 53 дерева, які планують
вирубати.
Причина візиту — збереження навколишнього середовища.
Уздовж залізниці висаджувались
дерева (тополі), які були захистом від шуму та пилу. Ці шкідливі
фактори виявляються внаслідок
інтенсивного руху по залізничній
колії. Дистанція житлової зони
до залізниці головної колії не
витримана, тому ці насадження
грають захисну роль. Якщо дерева
вирізати, страждатимуть в першу
чергу мешканці ближньої територї.
Подібне відбулося на паралельній
вулиці Куликовського, де мерія вирізала в минулому році ряд тополь.
Я розумію, що потрібно вирізати ті
дерева, які вже віджили свій тер-

мін, які засохли, пошкодженні і
являють небезпеку для оточуючих
та можуть впасти. Але ж не живі.
Присутній на акції завідувач козятинського міжрайонного відділу
лабораторних досліджень Міністерства охорони здоров’я України
Леонід Ящук, який все життя
пропрацював у санепідемстанції,
припускає, що тут грає роль той
фактор, що мер викликав спеціалістів, аби уберегти жителів. Щоб
дерева не впали на людей, як це
було в інших містах.
— Але ці тополі, які були раніше
на Куликовського, не всі були, на
мій погляд непридатними. Вони ще
могли жити, — впевнений Леонід
Олександрович. — Можливо, потрібно було тільки обрізати сухі
гілки? Це мали вирішувати спеціалісти. Але факт, що при нинішньому мерові інтенсивно вирізаються
всі дерева.
Дійсно, це вирізання дерев присуще саме Пузиреві. Ніхто раніше

Ми запитали у козятинчан

Богдан Тодчук (17), студент:

— Якщо вони дійсно хворі,
то позитивно і на їхньому
місці мають посадити нові
дерева, а якщо не хворі —
негативно.

Валерій Мошко (28),
приватний підприємець:

до цього так завзято, з такою ненавистю і люттю не ставився до
навколишнього середовища міста.
Він, можливо, з цього має зиск?
Хочеться тут згадати і про опалювальний сезон, коли опалювалися котельні тирсою.
Цілеспрямовано загаджувався і екологічний стан Козятина.
Адже паливо з тирси має бути
брикетоване! Викиди золи в атмосферне повітря збільшилися в
рази. Про це свідчать дослідження
лабораторного центру Міністерства
охорони здоров’я. За замірами
минулого опалювального сезону
тільки дві котельні на ПРБ не перевищували викиди в атмосферне
повітря золи, в інших котельнях
було перевищення.
А зараз на вулиці Довженка
дерева, зелень, красу, шумо-звукоізоляцію, місце гніздування для
пташок, дім для жаб та їжаків, для
котів, для собак, для комарика
хочуть знищити. Городяни мають

відстояти цю живу красу. У свою
чергу волонтерський центр газети
“RIA-Козятин” направив листа
керівнику Жмеринської дистанції
захисних лісонасаджень Державного територіально-галузевого
об'єднання "Південно-Західна
залізниця" Володимиру Свистуну
(саме на його балансі знаходяться
ці дерева) для з’ясування обставин
справи.

Як ви ставитеся до вирубки дерев в районі тунелю, які,
на даний час, вже пронумеровані як хворі?

Василь Іванович (77),
пенсіонер:

Анна (14), школярка:

— Позитивно, щоб по— Проти вирізки дерев,
— Негативно. Нехай запро- садити нові дерева.
але якщо вирізають, то на сять відповідних спеціалістів,
те місце нехай посадять нові щоб встановили, на скільки
дерева (туї, декоративні).
відсотків вони хворі.

Ольга Василюк (34),
приватний підприємець:

— Негативно, бо дерева не
хворі. Нехай запросять спеціалістів для консультації.

Ніна Володимирівна (78),
пенсіонерка:

— Старі дерева потрібно
зрізати, щоб не впало на
людину. Молоді дерева негайно посадити.
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Свято козаків
— захисників
України
14 жовтня православні християни святкують День Покрови
Пресвятої Богородиці. У народі
говорять: «Покрова накриває
траву листям, землю снігом, воду
– льодом, а дівчат – шлюбним
вінцем».
Також традиційно вважається,
що на Покрову у 1942 році було
утворено Українську повстанську
армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА.
Зі святом Покрови співпадає
святкування Дня українського
козацтва. З давніх-давен Божа
Матір вважалася покровителькою
усього українського козацтва. А
на Січі запорозькі козаки збудували церкву на честь Покрова
Богородиці з її іконою. І, до речі,
саме у цей день козаки збирали
Велику раду, на котрій обирали
гетьмана й визначалися з подальшими військовими планами.
З 2015 року 14 жовтня є державним святом і неробочим днем
– Днем захисника України. Адже
14 жовтня, Покрова Пресвятої
Богородиці, ще з козацьких часів
була святковим днем захисників
Вітчизни.
Отож, історія зберігає багато
свідчень того, як вищою волею
Пресвята Богородиця боронила наш народ, наше козацьке
військо, надавала воїнам сил у
боротьбі з ворогом.
Дозвольте мені сьогодні поздоровити всіх з Днем українського
козацтва!
Я щиро вітаю тих, в кому живе
дух наших славних предків – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої
Батьківщини.
Нехай уже давно минули дні
Запорізької Січі, але козацтво
існує, як палає в кожному українцеві прагнення до вільного
та незалежного життя. Врештірешт, козацтво – це стародавній
український варіант демократії,
це втілення прагнення нашого
народу на самовираження та національний суверенітет. У глибині
душі кожного українця живе козак: воїн, який нічого не боїться
і за рідну землю без роздумів
віддасть своє життя.
Отже всіх козаків ще раз вітаю зі святом, і бажаю міцного
козацького здоров'я, незламної
волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе подолати
будь-які перешкоди! Слава Україні! Щастя всім, миру, радощів та
благополуччя!
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM
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Друга Калинівка — Чернігівщина
Вероніка ЛЮБІЧ

У вівторок, 9 жовтня, о 3.30
з'явилась інформація про пожежу
та вибухи на 6 арсеналі в місті Ічня
Чернігівської області. Тут стався вибух на технічній території. Почалася
евакуація людей. Розгорнуто штаб
ліквідації надзвичайної події.
СБУ розглядає версію про можливу диверсію на артскладах
поблизу міста Ічня Чернігівської
області.
Для локалізації та гасіння пожежі
о 10.30 на 6-й Арсенал доставили

пожежний танк ГПМ-54 зі складу
169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України.
10 жовтня до гасіння пожежі
залучили ще й авіацію. Також
піротехніки розпочали роботи з
розмінування 4 населених пунктів,
а саме: м. Ічня, с. Августівка, смт
Дружба, с. Гмирянка.
Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5
тисячі людей. Постраждалі провели
цю ніч у спортзалах на матах у
школах. Волонтери збирають допомогу.

Тиждень розпочався в Козятині
трагедією. На ПТО (пункті технічного огляду) вагонів Західного парку
під час огляду потяга був смертельно травмований військовослужбовець (уродженець Радомишльського
району Житомирської області).
Його вразило електричною дугою
від контактного провода. Щоб приховати подробиці даної трагедії, військове командування ешелону дало
вказівку оточити місце нещасного

випадку і нікому не давати ніякої
інформації. Але інформації в нас
достатньо. А от військове командування засекреченої ВЧ недостатньо
дало інформації відносно техніки
безпеки перевезень залізницею
своїм підлеглим. У контактній підвісці напруга 27 з половиною тисяч
вольт. І ближче, ніж на два метри
до провода наближатися не можна.
Солдат, який знає залізницю тільки
як пасажир, може не знати підступність цивілізації на залізниці.
У 26-літнього військового, що

загинув, є рідні. Їм повідомлять, що
загинув при виконанні службових
обов’язків. Хоча правильна відповідь

На поліцію
звертайтеся
в поліцію

звучить приблизно так: “Загинув
за поганого виконання службових
обов’язків його командира”.

На прохання наших читачів публікуємо номер гарячої лінії Національної
поліції, куди можна звернутися з повідомленням і скаргою.
0-800-50-02-02

Євгенія Чернега разом
із онукою Аліною
Бездушною (6 клас)
долучились до збору
кришечок. Їх внесок —
500шт.

Лідія Палазнікова

Акція: Водії зупиняться
Посилка
для зони
і просигналять
бойових дій
ЗСУ
Тетяна Лозінська

Влад ПОВХ

Волонтерському центру при газеті “RІА-Козятин” передані ноші.
Минулого тижня вони відправлені
в зону бойових дій для медичних
вояк Збройних сил України, щоб
полегшити надання первинної медичної допомоги бійцям і вивезення (передислокації) їх з поля бою.

Подія року

Махаринці прославляються
новими інвесторами
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Вони приєднались до акції

Віка Горбань і Веніамін
(2р.) принесли речі
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Розпочато будівництво елеватора

“ЧП” на залізниці: струмом убило молодого
контрактника
Галина КАСЯНІВСЬКА

новини козятинщини

У ре дакцію га зети “RIAКозятин” звернулися водії-активісти з громадської організації
“Авто-євро-сила” з повідомленням, що 11 жовтня, у четвер,
відбудеться всеукраїнська протестна акція проти підвищення цін
на пальне. З 9.00 до 10.00 водії
просять всіх власників авто зупинитись та просигналити.
ГО “АВТО ЄВРО СИЛА” просить
громадян та автомобілістів долучитися до акції проти підвищення
цін на пальне, не бути байдужими.

У с. Махаринці розпочалося
3 жовтня будівництво елеватора компанії ТОВ «ВІН-АГРОЕКСПОРТ» із інвестиційною
складовою 12 млн доларів.
Підприємство забезпечуватиме
роботою більше 100 осіб.
— Не залежно від того, що
підприємство буде повністю автоматизованим, — повідомив у
ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” засновник компанії, що почала будівництво,
Анатолій Ярмоленко. — Крім
самого елеваторного комплексу
ще буде відкрите велике автотранспортне підприємство, яке
допомагатиме аграріям в період
прибирання урожаю при нестачі
транспортних засобів.
За словами пана Ярославського, був зроблений аналіз місця
розташування елеватора.
— Тут хороші показники сільгоспвиробників, у яких хороша
урожайність, тому є велика перспектива для елеваторного комплексу, — сказав він. — Також
місце знаходиться неподалік від
магістральної гілки залізничної
дороги, де в подальшому можна
буде дуже ефективно відправляти продукцію. Інвестиція чисто
українська.
Прогнозована ємність зберігання збіжжя зерносховища
становить 65 тис. тонн. Його
потужність дозволить приймати
на зберігання до 600 тонн зерна
на годину, а відвантажувати - до
300 тонн.
Для забезпечення високої
якості зерна та зернобобових,
які зберігатимуться на елеваторі,
проектом передбачено будівництво та облаштування сучасної
лабораторії з визначення хімічного та біологічного складу зерна.
Потужності даного підприємства дозволятимуть впродовж
доби завантажувати і розвантажувати залізничний ешелон. На
підприємстві планується будівництво залізничної гілки для відвантаження збіжжя залізничним
транспортом, потенційно - до
півсотні вагонів на добу.
За словами директора товариства Артема Колесника, комплекс матиме можливість сушити
до 2 тисяч тонн кукурудзи при
вологості з 28% до 14%. При
зменшенні вологості потужність
сушки буде збільшуватися. Щодо
потужності очистки, то вона становитиме до 9 тисяч тонн зерна
на добу.
За словами першого заступ-

ника голови облдержадміністрації Андрія Гижка, який взяв
участь в офіційному
старті будівництва, на
Вінниччині таких потужних елеваторних
комплексів є лише
два.
Назвали зернопер е в анта ж ув а льний
комплекс — “Андріївський”.
На урочистому відкритті Анатолій Ярмоленко наголосив,
що приємно бачити,
як мрії, які народжувалися в офісах,
матеріалізуються на території
Вінниччини.
— Наша компанія працює
на аграрному ринку більше 20
років. Вінниччина стала для нас
другою рідною домівкою, другою
Батьківщиною, як ми між собою
її називаємо. Мені в першу чергу
хотілося сказати великі слова
вдячності всім тим, хто в тій чи
іншій мірі посприяв, щоб цей
день відбувся.
Виробництво планують запустити у травні 2019 року.
З виступів перших осіб “ВІНАГРО-ЕКСПОРТ” стало відомо,
що агроекспорт, це лише маленька частина однієї великої плідної
потужної сім’ї під назвою “Вектор Олтрейд”. Завдяки швидкому
поєднанню позицій “прийняли
і відвантажили” підприємство
зможе нівелювати таку затратну
частину, як зберігання. Коли
сільгоспвиробнику потрібно буде
доставити своє зерно з господарства в порт. Адже в період
збирання врожаю ціна на зерно,
на олійні культури валиться вниз
і сільхозвиробник банально не
встигає виконати контракт. У такій ситуації елеватор не залишить
на самоті жодного сільгоспвиробника. Підприємство допоможе
швидко, якісно, чітко, надійно
виконати контракт та допоможе
з логістикою.
Керівництво підприємства обіцяє приємно здивувати цінами та
співпрацею, та сподівається протягом року вийти із “такої сірої
конячки на позиції лідера в цьому
регіоні по прийнятому зерну”. Ті
рішення в процесі проектування
і в реалізації об’єкту мають мінімізують вплив на навколишнє
середовище. Підприємство має
всі можливості для того, щоб
праця цього об’єкту не виходила за рамки існуючої діяльності
громади.

На території підприємства
передбачено всі побутові споруди, які необхідні для того,
щоб персонал підприємства мав
можливість приходити на роботу
як “білі люди”, в чистому, переодягнутися та піти працювати, а
потім, відпрацювавши, помитися,
переодягнутися та чистими піти
додому.
Бажаємо успіху "ВІН-АГРОЕКСПОРТ" у будівництві та процвітання у функціонуванні.
Хочу привітати і громаду села
Махаринці, тому що початок цього будівництва, це в першу чергу
і надходження, це і забезпечення
робочими місцями, це і розвиток
інфраструктури не тільки села, а
і мабуть усієї Козятинщини.

Анатолій Ярмоленко
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Ще краще Без бумажки ти приручили букашка
депутата
Не взяв чек, тепер маєш
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

На базі ліцею-школи
відкрили центр для корекційно-розвиткових
та психолого-педагогічних послуги дітям з
особливими освітніми
потребами (від 2 до 18
р.). На його оснащення
з місцевого бюджету виділили близько 200 тисяч гривень, а освітньої
субвенції - 180 тис. грн.
Директором центру
поставили депутатшу
міської ради Марину
Гончарук, яка керує тут
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом,
учителем-реабілітологом
та практичним психологом.
Нагадаю, що дана
народна обраниця потрапила в когорту більшості мера від “Укропу”
випадково з робітниці
обласного центру матері
і дитини.
Але за свій голос
на сесії вона спочатку
отримала місце чиновниці у відділі спорту,
сьогодні її підвищили до
директриси.

проблему, поскаржився
— маєш ще більшу
проблему
В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети “RIA-Козятин” звернувся мешканець села Вернигородок Володимир Тимощук. Він повідомив, що два
місяці тому в магазині “Катерина” він купив
велосипед, яким не доїхав навіть додому. У
двоколісному транспортному засобі вийшла
з ладу резина заднього колеса. Наступного
дня наш співрозмовник звернувся до нас
на гарячу лінію, де повідомив про таку
неприємину. Ми запропонували покупцеві
велосипеда спочатку звернутися до продавця транспортного засобу. І в разі відмови,
подати скаргу. У магазині “Катерина” покришку тоді замінили.
Через два місяці наш співрозмовник повідомив продавцю магазину “Катерина”, що
в нього зіпсувалася вже резина на передньому колесі. Але йому порадили міняти
покришку там, куди він ходить жалітися.
Отакої! Стало відомо, що купуючи велосипед в торговельній точці, не було надано
чек за покупку техніки. Не дали й паспорт
на велосипед.
На цей раз мешканцю Вернигородка
редакція порадила звернутися у поліцію та
відділ із захисту прав споживачів.
Від редакції: Для уникнення будь-яких
проблем з покупкою товарів, завжди беріть
чек на покупку з датою і штампом магазину.

Півтора мільйона на культуру
Вероніка ЛЮБІЧ

Козятинський будинок культури ремонтують за 1,4 млн
грн. Про це взнаємо з вінницьких ЗМІ. За ці кошти мають
замінити покриття стелі, стін та
підлоги. Відремонтувати робочі
кабінети і приміщення, замінити

комунікаційні мережі. Обіцяють
завершити до кінця року.
Нагадаємо, що даний заклад
горів через стару проводку.
Збитки тоді склали за офіційною відповіддю завкультури —
копійки. Винних ніхто не шукав.
Сьогодні погорільця ремонтують за міський бюджет

Добровільно здаємо зброю!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Якщо маєте без відповідних документів вогнепальну нарізну,
гладкоствольну, газову, холодну зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, маєте можливість їх законно здати в поліцію. З 1 жовтня
триває місячник з добровільної здачі зброї. Як повідомила газету
“RIA-Козятин” старший інспектор з КОЗ у СДС Козятинського ВП
ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Ярослава Вовк, громадяни, які добровільно здали в Козятинське ВП зброю, що незаконно
зберігається, під кримінальну та адміністративну відповідальність
не підлягають.
— Зброя, яка підлягає реєстрації в поліції (мисливська нарізна,
гладкоствольна, газова) після перевірки та відсутності даних про
причетність до злочинів, може бути зареєстрована громадянами
України відповідно до чинного законодавства, — зауважила пані
Вовк. — Громадяни, у яких працівниками поліції буде виявлено
та вилучено вогнепальну нарізну, і гладкоствольну, газову зброю,
боєприпаси та вибухові матеріали, підпадають під кримінальну та
адміністративну відповідальність.

Снаряд у лісі,
оглянули і
залишили
на місці не
огородженим
На гарячу лінію газети “RIAКозятин” зателефонували мешканці
Залізничного. Вони повідомили, що у
неділю, 7 жовтня, збираючи жолуді в
Непедівському лісі, знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової
війни. Як думаючі люди, вони зателефонували за номером 102 і дочекалися приїзду на місце події поліції.
Ті прийняли небезпечну знахідку і
викликали МНС-ників. Рятівники приїхали, порадились трохи над покритим корозією металом з начинкою і
заховали снаряд під опале листя. Яке
ж було здивування наших співрозмовників, коли вони прийшли знову в ліс
збирати жолуді, а під купою листя
була вчорашня знахідка. Рятівники
забули чи свідомо залишили снаряд
під купою листя? Якщо навіть за оцінкою експерта знайдений снаряд не
представляє загрози для населення,
все одно МНС-ники повинні були забрати снаряд із собою?
Виявляється, рятівники спрацювали
гарно. Вони запросили піротехніків,
які мали знешкодити снаряд. І вже на
13.00 наступного дня, 8 жовтня, туди
виїхала спецгрупа. У даному випадку
“двійка” поліцейським козятинського
відділку. Саме вони мали забезпечити
місце охороною і огородити його.

Кримінальна хроніка
18 вересня
У Юрівці сварилися мати з дочкою.
У Вернигородку — жінка з чоловіком.
Мешканку міста обдурили шахраї — заволоділи її грошовими
коштами з банківської картки.
19 вересня
Жителька з Йосипівки поскаржилася в поліцію на свого чоловіка,
який в п’яному вигляді за спільним
місцем проживання вчиняв сварку.
Мешканці з Вінниці по телефону
погрожувала фізичною розправою
наша землячка.
У Козятині сварилися дві сусідки.
У Залізничному жінці її чоловік
погрожував фізичною розправою.
За місцем проживання у жителя
м. Козятин виявлено та вилучено
суху подрібнену речовину рослинного походження — наркотичний
засіб.
20 вересня
У Лопатині за місцем спільного
проживання сварилися чоловік з
жінкою.
У Козятині обікрали приватне
помешкання. Віджали вікно і поцупили спиртні напої.
Жителька с. Махнівка поскаржилась, що її чоловік в п’яному
вигляді вчинив сварку.
Мешканка Козятина сварилася зі
своїм сусідом.
21 вересня
У селі Вівсяники стався конфлікт

між сусідами.
Козятинчанці її співмешканець
спричинив тілесні ушкодження.
У жительки Козятина шахраї
заволоділи коштами на закупку
матеріалу для оздоблення фасаду
будинку.
У с. Збараж розбили вікно будинку і вкрали мотокосу.
22 вересня
У жителя с. Махаринці під час
спільного розпиття спиртних напоїв в м. Козятині власниця будинку
шляхом вільного доступу скоїла
крадіжку належних йому грошових
коштів.
У с. Гурівці син свариться з
мамою.
23 вересня
У с. Пляхова чоловік жительки
вчинив насильство в своїй сім’ї.
У селі Пиковець співмешканець
за місцем спільного проживання
вчинив насильство в своїй сім’ї.
24 вересня
У м. Козятин невідома особа,
скориставшись банківською карткою, зняла всі гроші.
У жінки с. Широка Гребля виник
конфлікт з її чоловіком.
25 вересня
У с. Молодіжному свекруха посварилася з невісткою.
У м. Козятині сусідка пошкодила
паркан.
У Козятині батько вчинив насильство в сім’ї.
У с. Лопатин напідпитку бешкетував син.
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26 вересня
У смт Глухівці односельчанин
погрожував іншому фізичною розправою.
У с. Махнівці чоловік вчинив насильство у власній сім’ї.
27 вересня
Мешканцю м. Козятина погрожував син фізичною розправою.
У м. Козятині сталася ДТП. На
вулиці Білоцерківська водій автомобіля "Шевроле" не впорався з
керуванням та скоїв зіткнення з
велосипедистом, в результаті чого,
велосипедист з діагнозом перелом
ноги, був госпіталізований до Козятинської ЦРЛ.
У с. Лопатин брат вчинив насильство в сім’ї.
28 вересня
У м. Козятині шахраї зателефонувавши за номером телефону
та, представившись як працівники
банку, отримали номер картки та
зняли з неї гроші.
У с. Блажіївка син вчинив насильство проти матері.
29 вересня
У Козятині не порозумілися
сусіди.
У селі Білопілля син посварився
з вітчимом.
У Бродецькому не порозумілися
сусіди.
Поскаржилася в поліцію жителька міста на п’яного чоловіка, який
буянив.
30 вересня
У м. Козятин співмешканець

вчинив насильство в сім’ї, а в Збаражу — зять.
1 жовтня
Поблизу села Махнівка сталася
аварія. Водій автомобіля Mercedes
на автодорозі "Біла Церква - Кременець" неподалік СП "Махнівка"
не впорався з керуванням та з'їхав
у кювет, де допустив зіткнення з
деревом. Внаслідок ДТП пасажири даного автомобіля з тілесними
ушкодженнями госпіталізовані до
Козятинської районної лікарні.
У м. Козятин злодій проник в
приватний будинок і вкрав побутові
прилади, документи та гроші.
У мешканки Козятина шахраї
взяли кошти для закупівлі матеріалу на ремонт будинку та по даний
час їх немає.
2 жовтня
Поліцію повідомив небайдужий
мешканець міста, що на вул. Незалежності лежить п’яний.
У с. Жежелів розбили вікно в
будинку.
3 жовтня
У с. Кордишівка з літньої кухні
вкрали гроші.
У лікарню потрапила жителька с.
Йосипівки з побиттям.
У с. Пустоха син вчинив сварку.
4 жовтня
Жителю села Збараж та його
матері односелець погрожував
фізичною розправою.
У м. Козятині син сварився з
матір’ю.
5 жовтня

У с. Йосипівці сусід побив дружину.
Мешканка с. Флоріанівка повідомила поліцію, що 28 вересня
зникла її мати.
У м. Козятині чоловік вчинив насильство в сім’ї.
У Йосипівку виїжджала поліція
на сварку між сусідами.
6 жовтня
У с. Пузирки викрали кролів.
У м. Козятині п’яний чоловік не
пускав жінку в квартиру.
У с. Козятині сварилися сусідки.
У м. Козятин з приватного
подвір’я викрали мопед.
7 жовтня
У с. Махнівка поцупили акумуляторні батареї до вантажного
автомобіля.
У смт Залізничному в лісі знайшли танковий снаряд 88 калібру
часів Другої світової війни.
8 жовтня
На західній платформі ст. Козятин вдарило струмом військовослужбовця ЗСУ, в результаті чого
останній загинув на місці події.
Сварилися сусіди — мешканки
міста.
У с. Козятин з літньої кухні, де
“причащалися”, малознайомий
викрав мобільник господаря. Поліція спрацювала на відмінно. У
вчиненні злочину обґрунтовано
підозрюється житель м. Козятин.
Викрадений мобільний телефон
вилучено. Проводиться досудове
розслідування.

влада і ми
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У очікуванні біди від люків без кришок
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Те, що по Козятину багато
відкритих люків — вже не є
новиною. Чекаємо, поки якийсь
колодязь стане місцем трагедії
знову?!
Одна справа — люк водяної
магістралі, де крім труби чи вентиля більш нічого немає. Зовсім
інша, коли немає кришки люка
каналізації чи електромереж.
Один з таких не закритих красується в районі залізничного
училища на вулиці Катукова, два
погано закритих (вібрує кришка)
біля магазину “Абсолют”. Перший створив таку собі криничку,
яка небезпечна для людей тим,

що люк заростає травою. Потрапити на місце, де немає опори
землі, можуть в своїх ігрищах
діти, не тільки дорослі.
На сьогодні відомо, що останнім часом створені додаткові
робочі місця у міській раді в
управлінні житлово-комунального господарства. Може, цим
працівникам слід підняти свої
дупи і провести ревізію містом
на предмет стану каналізаційних
люків? Скласти відповідні приписи утримувачам люків: чи то
енергетикам, водяникам чи “відродженцям”? Хоча б попрацюють, так і зарплату не соромно
буде отримувати.
Це робота і депутатам, які

мали б перейматися умовами
проживання виборців на округах,
де балотувалися.
Один з подібних небезпечних
люків розташований в районі
ПРБ по дорозі слідування народного обранця Малишевського.
Те, що він проходить повз дерево в люці кожен день — достаменно відомо, бо співмешкає поряд з жителькою будинку поруч.
А ще депутат більшості кожен
день проходить біля котельні,
яку йому дали в оренду за одну
гривню і в якій вже скоро вовки
будуть вити.
До речі, мешканці території
біля “Абсолюту” на вулиці Першого Травня навіть не знають,

хто у них депутат.
Ось так: вибрали представників громади, які не дбають
за людей, а тільки існують для
підняття руки в сесійній залі, за
що вже і гроші пристосувалися
отримувати?

Шановні городяни, неможливо
сидіти і споглядати за безладом
в місті. Включіть свою активність, не погоджуйтесь із безгосподарністю міської ради. Давайте разом заставляти працювати
чиновників в плані благоустрою.

Привіт Стецюку: підхід учнів до училища небезпечний
Гості на 140-річчя закладу залишилися з сумними враженнями
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернувся колишній
випускник нашого училища залізничного транспорту Микола Анатолійович Пасічник. Він навчався
в Козятині у далекому 1967 році.
Тоді цей навчальний заклад називався “ГПТУ”.
— Я був присутній на 140-річчі
училища третього жовтня поточного року і надивився на дуже
страшну картину, — збентежено
почав своє звернення пан Микола. — Біля училища немає знаків

для переходу дітей, машини не
зупиняються, особливо іномарки
на бляхах. Там якийсь водій влетів у юрбу дітей! Слава Богу, що
вони розбіглися. Але порушник
правил дорожнього руху почав
кричати на дітей, що вони придурки, недоумки: “Як ви ходите,
тут не можна ходити!” А куди
дітям дітися? Тротуари вузенькі,
їх майже немає, ні пішохідного
переходу, ні знаку немає. Я не
знаю, як буде далі. Діти — наше
майбутнє…
За словами пана Миколи, йому
скоро 70 років. Він інвалід, за-

У міську раду під
виглядом кави
пронесли фекалії

...і вилили на депутатів

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Чоловік зміг пронести в Миколаївську міську раду під виглядом кави стакан з фекаліями, які він згодом виплеснув
на трьох депутатів.
За словами очевидців, на вході людину зупинили охоронці. Але, почувши, що це кава, пропустили. Весь вміст
великої кавової склянки отримали три депутати міськради.
Після події між депутатами і “кривдниками” сталася
словесна перепалка, а потім бійка. Один з обранців навіть
дістав пістолет та зі словами "у мене є дозвіл" підбіг до
хлопця, якого вже тримала поліція, і дав йому ляпаса. Після події поліція відвезла до райвідділу двох підозрюваних
у нападі на депутатів.
Люди, поки у міськраді нема охорони, приходьте і виливайте, що хочете. Голово і секретар, поставте охорону!

служений працівник залізничного
транспорту. Проробив на залізниці 42 роки, навчався також у
Жмеринському відділенні, потім
працював у Козятині і ніколи такого жаху, як на вулиці Катукова
навпроти училища, не бачив.
— Потрібно щось робити, знаки поставити! Адже це може призвести до трагедії! Куди дивиться
міська влада, міська поліція? Біля
навчальних закладів, дитячих
садочків повинні бути відповідні
знаки, які регулюють дорожній
рух.
Нагадаю нашим читачам, що

тему безпеки руху студентів до
навчального закладу газета “RIAКозятин” піднімає регулярно.
Реакції з боку директора пана

Стецюка немає. Пане Андрію,
можливо досить дбати тільки про
свій кабінет-музей з грамотами?
Пора подумати про учнів.

Старі водопроводи Міст у Махнівці
починають
завершать у
нагадувати за себе листопаді
Галина Касянівська

Софія ШЕВЧУК

Минулого тижня на вулиці 1 Травня з-під землі проривався невеликий фонтан. Причиною такого явища став прорив
водяної магістралі, яку прокладали з першими висотними
будинками на ПРБ.
На місце події прибула бригада ремонтників, які й стали
шукати місце прориву. За перший день ремонтних робіт місце
прориву знайдено не було. Довелось розширити котлован в
трьох вимірах (глибина, довжина, ширина). На другий день
водяники до місця, пошкодженого корозією, таки дістались.
Наклавши хомут, неполадки з трубою водогону усунули. Виритий котлован засипали.
Але чи надовго? Труба водяної магістралі на ПРБ - ровесник багатьом його мешканцям.
У селі Махнівка Козятинського району триває ремонт мосту через річку Гнилоп’ять. Він є частиною
автомобільної дороги міжнародного значення М-21
«Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський».
Як повідомили у Службі автомобільних доріг у Вінницькій області, на мосту будуть відремонтовані опорні частини, замінене дорожнє покриття, влаштоване
освітлення, тротуари та нове бар’єрне огородження,
нанесено горизонтальну розмітку.
На сьогодні одна смуга мосту завершена. Повністю
об’єкт мають здати у листопаді.
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Професія, що формує націю
і майбутнє держави

Інтерв’ю з Миколою Жирним — за фахом історик, за професією - вчитель
Влад ПОВХ

— Що на сьогоднішній
день являє така професія,
яка викликає повагу і пошану усього населення, як
вчитель?
— Користуючись нагодою я
хотів би сьогодні поздоровити
наше славне поважне вчительство з Днем працівника освіти.
Так як у неділю ми всі, хто
причетний та хто не причетний,
відзначали День освітянського
працівника.
— Як стали учителем?
— Напевно, завдяки вчителям. У мене були прекрасні педагоги. Я їм настільки вдячний,
що, пройшовши великий шлях у
своєму житті, з великою вдячністю сьогодні їм дякую.
Найперший мій вчитель, завдяки якому насамперед отримав фах історика, професію
вчителя, це директор школи.
Сам він за професією вчитель,
за фа хом історик. Це Іван
Трохимович Чумак, прекрасна
людина. З великим задоволенням я відвідував його уроки і
завжди після закінчення уроків
підходив до нього, радився з
будь-яких житейських питань, в
тому числі, що стосується історії. Коли я закінчив Вінницький
історичний факультет педуніверситету, прийшов працювати
в Козятин. Був запрошеним
працювати у нашому райвно
Володимиром Трофимовичем
Порєзом. У свій час він працював зав райвно. Потім став
директором школи - це людина
з великої букви! Справжній
вчитель! Можна було навчитися
у нього мудрості. Це та людина, яка дала дорогу багатьом
вчителям. Я хотів би, користуючись нагодою, сьогодні подякувати вчителям, з якими мені
приходилось крокувати по всій
своїй життєвій ниві:
Григорію Семеновичу Коломійченку — прекрасному вчителю, колишньому керуючому,
колишньому завідувачу нашого
прекрасного заповідника “Асканія нова”, біологу, хіміку - це
людина “клад науки”, життєвої
і наснаги, і творчості. Олені
Миколаївні Сушко, прекрасний
п е д а гог, ін сп е кто р р а йв н о.
Миколі Васильовичу Коліснику,
теж інспектор райвно, який сьогодні працює директором школи №3, Брониславу Адамовичу
Гузовському, колишньому зав
райвно. Прекрасний був вчи-

тель, колишній директор нашої
славної школи-ліцею. Валерію
Івановичу Бобрівському, прекрасному учителю рівня України, завідувачу методкабінетом
р а й в н о . М и ко л і П а в л о в и ч у
Тополю, директору Пузирьківської восьмирічної школи,
Павлу Михайловичу Погуляєву,
Зіновію Петровичу Москалевському, Ользі Олександрівні
Мельник, Раїсі Юхимовні Комісаренко, Олені Юріївні Косаткіній, В’ячеславу Вікторовичу
Шатілу і Віктору Михайловичу
Кучеру. Це вчителі з великої
літери, які своєю творчістю,
своїм життєвим досвідом дали
науку, життєвий шлях багатьом
прекрасним людям, які сьогодні
прославляють нашу науку, освіту, економіку.
Так склалося життя у мене,
що, зустрівшись з цими людьми, набрався багато мудрості,
багато жит тєвих прикла дів.
Далі мене доля запросила працювати в районній держадміністрації і ця наука дала багато
знань, творчості виконувати завдання, які стояли, на відмінно.
— Де ви навчалися?
— До вступу в університет
закінчив режисерський факультет Житомирського культосвітнього училища. Ця наука теж
дає багато, як і в творчості,
так і в учительській справі. Ну
а далі Афганістан, теж школа,
яка дала мені великий досвід
працювати з людьми, взнати
життя, взнати війну і так склалось, що мені прийшлось після
закінчення Вінницького педагогічного університету працювати
в селі Пузирки. Працював у
школі №4, працював у школіінтернаті.
— Що маємо сьогодні в
освіті?
— Сьогодні наша держава
проводить реформу освітянської ниви. Я особисто підтримую цю реформу. Вважаю, що
сьогодні реформа ставить за
мету виховати нову людину завдяки тим змінам, які сьогодні
проходять не тільки в Україні,
а і в усьому світі. Сьогодні
головне завдання нашої науки,
нашої освіти — це виховати
сучасну людину, виховати людину до сьогоднішніх наших
потреб і, вивчаючи реформу і її
майбуття, хотілося б вірити, що
ця реформа принесе для нашої
України, для розвитку економіки, соціальної сфери багато
позитивного.

— Чомусь сьогодні наша
Україна не забезпечує тими
знаннями, які потрібні у теперішньому не простому житті.
Молодь отримує освіту в інших
країнах. Наша наука та освіта
має непогані показники, у порівнянні з іншими освітянськими
надбаннями інших країн. Але
сьогодні нашим вчителям, особливо нашій молоді, недостатньо умов, недостатня заробітна
плата, недостатньо уваги зі сторони держави. Сьогодні наша
освіта керується правильними і
мудрими “хотіннями”, але хотіти
- це не значить зробити. Я особисто хотів би вірити, що сьогодні знання, які закладаються
у цю реформу, знайдуть свій
відбиток, знайдуть своє призначення у повсякденному житті.
— Ваша думка про міністра освіти.
— Лілія Гриневич дуже багато говорить про освіту і знову
ж таки вона сьогодні покладається на досвід Таїланду. Я
дуже коротко нагадаю, що значить таїландська система освіти. У свій час Таїланд пішов по
системі монополізації всіх сфер
життя в тому числі і освіти: “ми
сказали - так і буде”. І штампували кадри різних галузей.
Сьогодні ми знаємо, що Таїланд
- це одна із передових країн
світу, яка є взірцем економіки,
соціального захисту. Через це
ми хочемо взяти за озброєння
в тому числі і освітянську ниву.
— У чому суть?
— Наша людина, яка навчається в якомусь закладі,
повинна мати не тільки знання,
не тільки виховання, а і пристосовуватись до тих вимог нашого сьогодення, яких вимагає
сьогодні наше суспільство. Ми
знаємо з прикладів, що багато
професій зникають. І сьогодні
молода людина повинна не
тільки навчатися, не тільки
брати те, що дає вчитель. Адже
вчитель — це людина, яка направляє учня в тому чи іншому
напрямку. Тобто помічник. А
учень повинен сам вчитися,
перенавчатись до вимог нашого
сьогодення.
Згадую передачу “Свобода
слова” на каналі 1+1, де вис т упа в пр е кр а сний вчите ль
із Чернівців, вчитель фізики
Павло Пшеничка. На передачі в
основному були присутні наші
народні депутати, і мене дивує,
чи вони взагалі вчилися в школі. Особливо у плані спілкуван-

ня, у веденні дискусії. І Павло
Пшеничка сказав: “Шановні, на
мій погляд, наше суспільство
живе тільки за законами фізики
- тобто силовими методами”. І
він навів приклад, як він займається зі своїми учнями, як
вчитель фізики. Учень повинен
сьогодні йти в школу до вчителя з великим задоволенням,
сьогодні у чень повинен не
боятися вчителя - це повинен
бути урок “агра”. Вчитель повинен найти партнера в учневі,
а учень повинен знайти у вчителеві партнера.
— Кого можете привести,
як приклад?
— Хотів би згадати прекрасного вчителя, який став
переможцем конкурсу “Вчитель- 2018”. Це Олександр Жук,
сам він із Запоріжжя. Викладає
у школі-інтернаті інформатику
у дітей з обмеженими можливостями. І він навів приклад,
як займається із цими дітьми.
Це дуже важка наука, важка
праця. Він сам може заспівати
на уроці пісню, яку попросять
діти. Займається йогою, прекрасно грає на гітарі. Тобто, це
сьогодні ті передові вчителі, які
повинні давати нам зразок викладання. Що стосується кінечної мети нашого вчительства,
як говорить Президент України
Петро Олексійович, що сьогодні
держава повинна триматися на
трьох складових: освіта, економіка та захист нашої держави.
— Які негативи маємо сьогодні?
— Держава, яка поважає
себе, яка думає про майбутнє,
в першу чергу вкладає кошти в
освіту. Тому що це є майбутнє.
Сьогодні ми бачимо наслідки

у всіх на устах
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Чемпіони Європи з
Владислав Єгоров — Міські
пішохідного туризму перший по області зі ветерани
Команду області представляв учень з
стрибків у довжину волейболу
Вернигородка
Стрибун-висотник з Козятина втретє
перемогли
став переможцем
у турнірі
аматорів
Іван Остапчук

На Волині на спортивній турбазі “Сонячний” відбувся чемпіонат Європи з пішохідного
туризму. У змаганнях взяли
участь 13 команд з Литви, Латвії,
Білорусі та України. Команда
Вінницької області (у складі вінничан Олега Погорілого, Миколи Шаповала, Галини Мурованої
і козятинця Вадима Липського
з Вернигородка) стала чемпіонами Європи. Перші два дні
відбулись особисті змагання, де
спортсмени визначили чемпіона
Європи серед юнаків і дорослих
на короткій дистанції “Смуга

того недофінансування, ми бачимо наслідки того недоброго
ставлення до наших вчителів.
То є результат, що наші молоді
люди, отримавши професію,
їдуть за кордон піднімати ту
саму Польщу, піднімати інші
країни Європи і Америки. Наші
студенти мають дуже прекрасний фах, і ми бачимо це по
різних олімпіадах, конкурсах
всесвітнього рівня. І, якщо
наша держава хоче сьогодні
бачити Україну у сім’ї європейських держав, повинна як
мінімум давати хоча б 5% на
нашу освітянську ниву. Тоді
буде результат, і ми зможемо
спокійно дивитися вперед, йти
нога в ногу з усіма європейськими державами.
— Освіта за часів Радянського Союзу була занадто
ідеалізована, а на сьогоднішній день, якою має бути?
— Наша освіта на той час
була одною з не найгірших у
світі. Ми давали знання, але
практично примінити знання не
можна було. Знаємо такі приклади, коли та чи інша молода
людина, закінчивши навчальний
заклад, приходить на виробництво і не знає, що робити,
до чого торкатись. Тобто, ціль
освіти — дати не тільки знання, а ці знання застосувати на
практиці. Наприклад, у інших
країнах (Америка, Англія) там
в першу чергу освіта базується
на практиці. І ось така різниця
від радянської освіти з іншими
державами. Через те сьогодні
основна мета і реформа освіти
— це навчатися і перевчатися,
приймати знання, шукати їх відповідно до тих викликів, які є в
сьогоденні.

перешкод”. Нас т упного дня
спортсмени визначали кращого
на 8-кілометровому кросі з навісними та крутопохилими переправами, виконували завдання з
орієнтуванням на місцевості та
топографії. Найбільш складними
на етапі були елементи підйому
та спуску по вертикальних мотузках. Команда Вінницької області
виборола перше місце! Друге
місце було за білорусами. Третє
місце - за латвійцями.
Серед дорослих спортсменів
1 місце у команди “Гродно” з
Білорусі. Срібні нагороди в господарів волинян. У спортсменів
Латвії - 3 місце.

Марія ШЕВЧЕНКО

Вкотре козятинські спортсмени радують земляків своїми
здобутками та призовими місцями. Так, Владислав Єгоров
нещодавно на Вінницькому
обласному чемпіонаті з першої
спроби подолав висоту 193 см,
чим і виборов собі перемогу.
У минулому році Владислав був включений до складу
збірної області і регулярно
приносить очки команді. Перша
перемога йому дісталася на
зимових змаганнях 2018 року,
потім на літніх у Бердичеві. І
ось уже осінній виступ приніс
хлопцю третє чемпіонство.
Владислава у 10-річному віці
привів у спорт батько — колишній стрибун у висоту. Юнак
не вирізнявся ні фізичними
якостями, ні зростом, про-

В’ячеслав Гончарук

те батько не полишав надій,
що син втілить нездійсненні
спортивні мрії. Ніякі перешкоди (проблеми зі здоров’ям та
неотоплена спортивна зала),
не ставали на заваді. Систематично відвідував заняття і
паралельно займався вдома.
У планах стрибуна — виступ
в юніорській категорії. Влад
хоче виконати норматив кандидата в майстри спорту.
Побажаємо спортсмену удачі!

Минулої суботи в спортзалі училища пройшов ветеранський турнір
з волейболу серед аматорів міста
Козятин, села Бродецьке і збірної
команди “Колос”. Остання команда
— дебютант ветеранського розіграшу, яка сформована із голів територіальних громад району.
Турнір пройшов за коловою системою. За підсумками спортивного
свята, переможцем змагань стала
команда Козятина. У неї золоті нагороди. Срібними призерами стали волейболісти-ветерани села цукроварів.
За волейболістами-аматорами села
Бродецького фінішувала команда
“Колос”. Голови територіальних громад замкнули призову трійку, ставши
лауреатами бронзових нагород.

У родинному колі на ювілеї Віри Дячук

Мати-героїня зустріла своє 80-річчя
В’ячеслав Гончарук

На життєвому годиннику Віри
Петрівни Дячук, що з села
Верболози, 80. Цю значну дату
трудівниця села відсвяткувала
7 жовтня в родинному колі.
Чоловік старшої доньки іменинниці Василь, вітаючи тещу, не
жартуючи сказав: “Я на ваші 80
прийшов, щоб на мої 80 також
були!”
Народилася Віра Петрівна в
1938 році. У трирічному віці на
її долю випало перше випробування. Війну з фашистською
Німеччиною майже не пам’ятає.
Пригадує тільки той період,
коли не стало тата, який так і
не повернувся додому з війни.
Наша героїня була матері

помічницею. У 5 років, як переважна більшість сільських дітей,
пасла гуси. Ще через два роки
пробувала доїти корову. Будучи
підлітком, могла перебратися в
місто та набути професію. Але
не наважилась, не захотіла —
любила свій край і село.
У кінці п'ятдесятих зустріла
своє перше і останнє кохання.
У 60-му вийшла заміж. Разом з
чоловіком Миколою виростили
і виховали п’ятьох діток. У 1963
році з ланки пішла працювати
на ферму дояркою. З часом, як
майстра високих надоїв, Віру
Дячук знали в районі і області.
Як приїздило в село високе начальство, давали зрозуміти, що
й в селі потрібно тоже рости,
робити кар’єру. Тільки відпові-

дала вона чиновникам так: “Моя
кар’єра — виростити дітей”.
Не гналася вона ні за славою,
ні за орденами. Не їхала вона
ні на навчання, ні на курси підвищення кваліфікації. Мабуть
тому теперішня ювілярка не має
ні Зірки Героя, ні ордена Слави
за роботу на фермі. За високі
надої її преміювали, вручали
цінні подарунки, вітали грамотами. А орден працівниця села
від держави все-таки отримала
за виховання п’ятьох дітей. Її
нагородили орденом “Матигероїня”.
Виросли її діти і порозліталися з батьківського гнізда
по всій Україні. Великій родині
важко зібратися на якесь свято,
але до матері на ювілей при-

їхали. Бачити всіх доньок, зятів,
онуків та правнуків — велике
щастя.
За святковим столом на адресу ювілярки лунали привітання і
подяки матері. Іменинниця при-

готувала від себе для родини
великий торт, аби почастувати
всіх материнською здобою...
У житті Віри Петрівни ще має
бути два ювілеї: зять Василь наказав жити до 100!

Малеча побувала у Білопільському музеї Хліба
Діти дізнались про шлях від зернинки до хлібини
Вероніка ЛЮБІЧ

Нещодавно група “Райдуга”
дитсадочка №1 разом з вихователями та батьками відвідали
Музей Хліба у селі Білопілля.
Вдячні батьки звернулися до
редакції, аби подякувати організаторам цієї гарної екскурсії.
За їх словами, діти і дорослі
з цікавістю розглядали гарно
облаштоване подвір'я музею.

— Тут і криниця з журавлем,
незвичайні вулики, красень
млин, — розповіли батьки. — Із
захопленням слухали директора
музею Сергія Рибачука. Він не
тільки повідав про предмети і
речі, які використовувались у
давнину, але й пропонував малятам доторкнутися до історичних експонатів, спробувати їх у
дії. Діти дізнались про шлях від
зернинки до хлібини, зрозуміли,

яка важка праця хлібороба, і
що хліб потрібно шанувати і
берегти.
За незабутні враження, позитивні емоції, діти і вихователі
вдячні батькам, які допомогли
в організації і проведенні екскурсії: ОленІ Бугайчук, ОленІ
Мормитко, Віталію Мормитко,
Віталію Кузьмичу, Наталі Левчук, Марині Лесик та Наталі
Каленич.

Екскурсія
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Що позитивного сталося у ВАС минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Беремо участь, голосуємо
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
Газета "RIA-Козятин" проводить фотоконкурс на найкращого хлопчика Козятинського
краю "Міні-Містер-2018".
Конкурс триватиме до 26
грудня 2018 року. Фото присилати в редакцію на адресу
tetyana.lozinskaya@gmail.com,
на вайбер (068-308-01-25) або
безпосередньо розміщувати на
сайті у "фотоконкурсі".

Єгор Літвінчук. Мріє
стати пожежником

Дініска і Дімка Зубкови. Цього року пішли
у перший клас, активні та веселі, здібні,
люблять допомагати мамі і татові

Ваня Березнюк, 7 років

Андрій Лопатюк.
Хороший милий
хлопчик, помічник

Ілля Гуменюк. Маленька жменька
безмежного щастя та любові)

Ваня Холопов.
Любить дарувати
різні квіти,
особливо польові

Тетяна (29), приватний
підприємець:

Анатолій Антонович (69),
пенсіонер:

— Зустріла свою подругу.
Провели з нею чудово час.

— В мене онук футболіст
і я радію його успіхам.

Дмитро
Дем'янюк.
Дуже здібний
хлопчик. Любить
допомагати мамі,
татові та бабусі

Іван Наровецький.
Життєрадісний,
веселий, хлопчик!
Дуже розумний,
товариський.
Любить грати в
шахи, ходить на
гуртки. Учень 1
класу, школи №2

Ми запитали у козятинчан

Богдан (16), студент:

— Отримав зарплату.

Ірина (35), у декретній
відпустці:

Назар
Наровецький.
Дуже говірливий,
не посидючий
хлопчик!
Народився 6
листопада 2016
року

Марк Бабюк.
В свої 5 років
мріє стати
поліцейським

Тетяна (33), в декретній

— Проводжу тренінг для відпустці:
— Пішли з дітьми віджінок нашого міста, як знайти шлях до себе і як стати відати макдональдс.
щасливою.

Галина (30), продавець:

— Були на шкільному ярмарку, де учасником був син
Артем.

Аліса (27), в декретній
відпустці:

— Приймала участь у
ярмарку, куди був задіяний
син Олександр

шукаємо красуню козятинського краю
Розмістити фото маленьких принцес можна на сайті козятин.ком в рубриці “фотоконкурс”. Проголосувати за красуню можна також на сайті. Конкурс триває до 1 грудня. Переможе
дівчинка, яка набере більшу кількість голосів. Також будуть визначені “міс” у багатьох номінаціях. Так що жодна учасниця не залишиться без нагородження. У фейсбуці і вайбері
(0683080125) створені окремі відкриті групи для батьків учасниць, родичів і просто прихильників дівочої краси, для визначення “місок” за номінаціями.

Артемій
Ігнатенко, 4 роки

Анастасія Лопатюк.
Принцеса не в настрої))
Михайлик
Кальніцький.
Розумний,
винахідливий і
дуже кмітливий
малюк!)
Обожнює
складати пазли,
дивитися
мультики і
бешкетувати!)

Світлана (38), психолог:

Ангелiна Юхимець.
Ангелiнка дуже жвава та
розумна дiвчинка, мамина
помiчниця. Дбайлива
та свiтла дитина. Наша
гордiсть!!!

Валерія Вакар. Маленька
україночка, 5 місяців.

Каміла Мудрак. Малесенька
красуня, яка полюбляє
фотографуватися, а також
смілива та з твердим
характером

Марія Бондарчук.
Маленька, весела крихітка)

Полінка Подсуєва. Мамина
ромашечка!!!

Назар
Кобелівський.
Житель села
Махаринці, 5
років. Відвідує
дитячий садок,
щирий, добрий,
веселий,
привітний, має
багато друзів

Що у Вас позитивного сталося за останній тиждень?

Віктор Літвінчук (25), слюсар:

— Отримав першу зарп— Запланували поїздку лату, порадував дитину подо сестри.
дарунками.

Анастасія Новікова (23),
вихователь в дитячому
садочку:

Сергій Віталійович (54),
пенсіонер:

Людмила Комар (63),
пенсіонерка:

— Все позитивне. Життя
— Урожай зібрали, від— Недавно малювали малю- прекрасне.
значили свято врожаю.
нок “Осінній дощик” з сином.

Кіра Ніжельська. Кіруська
дуже грайлива дівчинка, у
захваті від собак та машин.
Каролінка Король.
Вже в своєму юному
Маленька енергійна
віці заграє до хлопчиків
принцеса, дуже стримана та і зводить всіх з розуму
добра дівчинка
своїми довгими віями

вітання
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Новому поколінню - престижну освіту!
21 століття - це пора інтелектуального розквіту. Технологічний прогрес зумовлює
розвиток усіх сфер життя. Діти
ще не вміють читати, але знають, як увімкнути мультик на
планшеті. Покоління міленіалів
перевертає уявлення про ведення бізнесу, соціальне життя
та мистецтво. Однак, є ще одна
сфера, що пасе задніх у ряді
інновацій - це освіта, яка вперто не підлаштовується під темп
сучасного життя.
Кожен день сповнений нових
відкриттів, які вже за кілька
х в и л и н с т а ют ь д о с т у п н и м и
кожному завдяки мережі Інтернет. Але учні та студенти
змушені вивчати дисципліни, які
абсолютно не потрібні їм, а інформація, яку вони отримують
- мінімум 30-ти літньої давності.
Традиційні підходи до навчання,
спрямовані на принципи колективізму зовсім не працюють
з сучасною молоддю. Після
сидіння багатьох років за партою, людина не готова почати
кар’єру у прогресивному 2018
і реалізувати себе. Невже молодь зобов’язана витрачати свої
найкращі роки на отримання
папірця про “вищу освіту”, на
який не зважають роботодавці,
а потім їхати за кордон працювати на низькокваліфікованих
роботах?
Але це не означає, що в
Україні неможливо отримати
престижну прогресивну освіту,
яка гарантуватиме професіоналізм та працевлаштування здо-

бувачів за спеціальністю.
Вже 8 років Вінницька ІТАкадемія руйнує шаблони і
створює нові стандарти елітної
та ефективної освіти, які забезпечують результат. Результат
- це отримані знання і вміння,
з якими випускники академії
успішно проходять співбесіди і
отримують першу роботу в ІТ.
Рецепт успіху випускників
академії складається з 5 компонентів.
Гнучкість програми навчання.
Навчання розпочинається з
опанування базових принципів
програмування та алгоритмізації, веб-дизайну та тестування
ПЗ, що забезпечує повноцінне
р озуміння основи. Зав д яки
такій базі, ст уденти вільно
опановують наступні технології
за короткий період. В залежності від обраного напрямку
навчання формуються невеликі
групи. Обираються керівники,
які слідкують за прогресом
студентів. Студент може змінити
технологію, яку вивчає. Це забезпечує економію часу та сил.
Висока якість освіти полягає
в індивідуальному підході до
кожного студента.
Викладачі-практики, які працюють в сфері.
Можна прочитати безліч
книг та статей, але отримати
лише ілюзорне уявлення про
ІТ-бізнес. Ніхто не підготує
до роботи в сфері краще, ніж
ті, хто вже в ній. Команда викладачів академії складається
зі спеціалістів-практиків, які

точно знають, на
що потрібно звернути увагу при вивченні.
25% теорії та
75% практики.
Зубріння теорії за лишилось
в минулому століт ті. Д ля то го,
що б пр а ц ю в ати,
потрібно мати певний досвід та чітке розуміння, як
все відбувається в
реальному житті.
О со бливіс ть навчання в академії
- це застосування
отриманих знань
на практиці, командна та індивідуальна робота
на реальних проектах, експертні відгуки про виконані завдання та робота на результат.
Середовище, максима льно
наближене до роботи.
Зараз молодь має далеке від
реальності бачення майбутньої
професії. Переглянувши голівудські фільми та почитавши
по с ти блогерів, ньюкамери
виходять у свій перший день
на роботу, очікуючи довгі кава-брейки, успішні контракти
та піца-party щоп’ятниці. Однак
у фільмах не показують овертайми айтішників, коли горять
всі строки і злиться клієнт,
коли код не працює, а помилок
в програмі стало більше, ніж
було до їх виправлення. Унікальний прийом ІТ-Академії -

продам

це створення умов роботи, як в
реальній ІТ-компанії, і студенти
не лише виховують необхідні
навички, але й готові одразу
після випуску працювати.
Розвиток особистісних
якостей.
Ми виховуємо цінності, на
о снові, яких і ф ормує ть с я
бачення успіху. Віра в себе
дозволяє студентам досягати
поставлених цілей. Незалежне
мислення є джерелом креативності та нових рішень. Командна робота доводить, що успіхи і
перемоги в період надзвичайно
масштабних ідей, рішень і проектів стають можливими завдяки тим, хто працює з тобою
пліч-о-пліч - незалежно від відмінностей. Турбота про інших,
навколишній світ - стає фунда-

ментом позитивного мислення.
Творчість та новаторство, а не
академічні знання, дозволять
конкурувати із машинами, які
можуть захопити ринок праці.
В Україні є престижна якісна
освіта, яка відкриває шлях до
пр о ф е сійної р еа лізаці ї мо лоді. ІТ-Академія підтримує
талановиту молодь. Вже зараз скористайтесь унікальним
шансом отримати престижну
освіту безкоштовно. Кожен, хто
здасть екзамен з математики
та логіки на максимум і пройде
тестування з англійської мови,
буде зарахований на бюджетне
навчання.
Доведи всім, що саме ти вартий цього шансу.
Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067-431-19-21

 Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå âîäà), øâåëåð
10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó àáî êàì³í, çàëèøêè
êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³ êîëîíêè 10 Âò (ïðèáàëòèêà),
ñêëîòàôë³ 3-4 ìì, ñêëî óçîð÷àñòå «Ìåòåëèöÿ» 4ìì ,ïîâ³òðÿí³ åë.êàëîðèôåðè
220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200
ãðí. 097-288-06-63
 2 øàôè, äèâàí, êðîâàòü, êð³ñëà,ñòîëè, êèëèì. 073-060 48-91, 098-51593-37
 4 êîëåñà çèìîâ³ â çáîð³ ç äèñêàìè òà êîâïàêàìè á/ó, íà Øêîäà- Îêòàâ³ÿ
òóð. 195õ65 RIS (2 ì³øåë.), êóçîâí³ äåòàë³ äî ÂÀÇ 2121 «Íèâà», äèñê äî
ËÓÀÇ. 093-756-39-33, 067-430-79-37
 Àáî çäàì â îðåíäó 2-õ ïîâ. ãàðàæ, á³ëÿ ÏÌÊ-9 (ð-í Òîíåëÿ), ïëîùà
ãàðàæà 6 ì õ 9 ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).
093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068-602-69-53
 Áàãàæíèê íà äàõ ÂÀÇ 2104, âñå ñêëî, ðó÷êè, òÿãè, ñêëîï³äéîìíèêè á/ó
íåäîðîãî, äèñêè êîë³ñí³ Ç-15 íà àâòî Ìàçäà á/ó, õîðîøèé ñòàí. 073-31525-15
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ.
073-793-55-95
 Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå â
ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 Áåíçîïèëó, áåíçîêîñó, áîëãàðêó, åëåêòðîçâàðêó, âñå íîâå, ìëèí
,êîìïðåñîð ßâó-350, áåíçîåëåêòðîñòàíö³þ.Çèìîâèé ÷àñíèê «Ëþáàøà»,
ïøåíèöþ, êàðòîøêó. 068-216-34-20
 Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âàííà, óí³òàç, óìèâàëüíèê, êðàí äëÿ äóøà, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà,
ãîëîâêà äî Ä-240, êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, ïøåíèöÿ íà ïîñ³â, áàòàðå¿ ÷àâóíí³,
äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êàòêè áî÷êîâ³. 068-024-27-05
 Âåëîñèïåä «Àèñò» ñêëàäíèé, íåäîðîãî. 098-624-94-28
 Âèíîãðàä íà âèíî, à/çàï÷àñòèíè «Âîëãà», «ÓÀÇ», «Ìîñêâè÷», çåì. ä³ë-êà
8 ñîò. ð-í Òóíåëÿ. 096-983-18-68
 Â³ç äåðåâÿíèé íà ðåçèíîâîìó õîäó. 068-016-40-73
 Â³êíà á/ó, âàãîíêà ïëàñòèê. á/ó, òàð³ëêè, êîëîíêè àóä³î, æ³íî÷å
çèìîâå ïàëüòî íîâå, ôàðôîð. ðàêîâèíà, â³äåîìàãí³òîôîí, â³äåîêàìåðà,
áåçïåðåá³éíèê. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Âîñêîâà ì³ëü 20% íàñòîéêó, ïðîïîë³ñ 30%, ï³äìîð, ïåðãó, ãåìîãåíàò,
ãðå÷àíèé ìåä, ÿðèé â³ñê. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Âóã³ëëÿ 1 òîíà. 093-411-05-52
 Âóã³ëëÿ, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñºòêà ðàá³ö³, òåëåâ³çîð, òåëüôåð, áàÿí
Áóäøòàò, áàÿíè á/ó. 063-695-30-20
 Ãàçîâà ïëèòà «BOSH» á/ó 2 000 ãðí. 063-296-91-37
 Ãàçîâà ïëèòà «Ãðåòà» á/ó 4-õ êàìôîðíà â³äì³ííèé ñòàí. 097-029-61-88,
093-409-98-56
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà 4 ì. 097643-35-23
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-077-20-37
 Ãàðáóçè 1ãðí./çà 1 êã, êîðìîâèé áóðÿê 1 ãðí./1 êã. 067-714-24-87
 Ãàðáóçè ñ.Ãóð³âö³. 073-060-50-37 Âîëîäèìèð
 Ãàðáóçè ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-60
 Ãàðáóçè ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Òèìîøåíêà 19. 068-006-81-70
 Ãàðáóçè. 098-954-05-70
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é - ïåðåãí³é, òþêè ïøåíè÷í³. 068-013-08-09
 Ãí³é íåäîðîãî â³ä êîð³â. 098-538-93-13
 Ãí³é. 096-466-37-06
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063-198-46-57

 Äâ³ ðåëüñè 4 ì. 067-761-98-56
 Äèâàí ñòàðèé 500 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øêàô 700
ãðí., òðþìî 500 ãðí. 093-753-73-25
 Äèâàí. 093-270-59-37
 Äèñêè ëåãêîñïëàâí³ R-16 4 õ 114. 068-016-40-73
 Äèòÿ÷à ê³ìíàòíà ñò³íêà «Þí³îð» ãàðíèé ñòàí 290 ñì. 096757-05-02
 Äèòÿ÷å ë³æêî - ëþëüêà, ï³äâ³ñíà êà÷åëÿ äåðåâÿíà, ïëàíøåò
Samsung, òåëåâ³çîð LG ä³àã.30, òåëåâ³çîð Ï³îíåð ä³àã. 30. 073003-80-10, 063-694-94-49, 098-404-99-04
 Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ áäæ³ë â³ä êë³ùà â îñ³íüî çèìîâèé ïåð³îä ÊÀÑ-81, çíèùóº êë³ùà, ÿêèé âèæèâ â³ä á³ëêà,
êîðèñíèé äëÿ áäæ³ë íå øê³äëèâèé äëÿ ëþäèíè. 2-11-64, 097-17090-05, 066-432-22-16
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà, øïàëè, äîñêè, øèôåð, êàì³íü, ë³íîëåóì, ìîòîð, ïðîâîäà
á/ó, ìåáë³ (ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, çåðêàëî-òðþìî,
ïåíàë êóõîííèé, øàôà, ñòîëèê êóõîííèé, ñò³ë äóá. ðîçêëàäíèéþ.
097-425-76-87
 Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52. 063-617-07-47
 Åë.äâèãóí 4.5 ÊÂò 1500 îá./õâ, çàï÷àñòèíè à/ì «Ìîñêâè÷»:
ïåðåäíÿ áàëêà, ÊÏÏ, êàðäàí + 2 íîâ³ õðåñòîâèíè, ôàðêîï,
áàãàæíèê íà äàõ, òðóáà (øòàíè) âèõëîïíà, ãåíåðàòîð, ñòàðòåð.
096-450-95-16
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 ãðí.
Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Åëåêòðî êîíâåêòîð 1500 âò. 2 øò. á/ó íåäîðîãî. 098-272-8253, 093-017-48-48
 Çåëåíà Ëþöåðêà íà ñòåðí³, íåäîðîãî. 096-897-19-41, 073421-72-55
 Çåì. ä³ë-êà 0.2 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, ñ.Êîçÿòèí â
ð-í³ âóë.Ê.Ìàðêñà. 067-978-37-33, 063-840-30-82
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç,
ñâ³òëî, âîäà. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, áàòàðåÿ 7
ðåáåð. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé ï³ä’¿çä.
093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-138-6881, 096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò.
097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ñ. Êîçÿòèí âóë. Êàðëà Ìàðêñà. Ãàç íà àâòî
4 - ïîêîë³í. 093-050-15-50
 Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., òèõå
ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-òåëåôîí,
êåðàì. ðàêîâèíà. 063-462-61-20
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïàíåëüíå
ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë 74, á³ëÿ ö/äîðîãè. 063-260-0991, 097-663-17-72
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099259-73-37
 Çåðíî: ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, öåãëà ñèë³êàòíà 1.5 íîâà. 097-50621-62
 êàïóñòó, ìîðêâó, öèáóëþ. 068-941-44-47
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 25 ãðí./â³äðî. 073-058-60-67, 096-671-08-14
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 3.50/1 êã. ç äîñòàâêîþ. 096-757-05-02
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-20-99
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-414-19-46, 093-920-72-49
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 25 â³äåð ð-í ó÷èëèùà. 096-094-45-09, 2-76-73
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 6 ãðí./çà â³äðî. 096-600-34-02

 Êàðòîïëÿ äð³áíà 8 ãðí./â³äðî. 067-960-35-26, 063-828-27-80
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, âåëèêà. 063-296-17-63, 067-727-65-21
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 097-628-48-13, 068-006-82-47,
073-058-41-21
 Êà÷êè ìóëàðä òóøêîþ. 093-411-05-52
 Êèëèì 2 õ 3 á/ó, êàðí³çè àëþì. á/ó, åë.îá³ãð³âà÷ á/ó, ñòîëîâèé ñò³ë,
ñò³ëüö³ á/ó. 093-091-65-97
 Êíèãè: ç³áðàííÿ òâîð³â âèäàòíèõ ô³ëîñîô³â ñâ³òó, ³ñòîð³ÿ Ìàòåìàòèêè,
ô³çèêè. 093-091-65-97
 Êîáèëà 10 ðîê³â. 097-147-30-67
 Êîáèëà ðîáî÷à. 097-434-08-60
 Êîçî÷êà ïîðîäèñòà 4 ì³ñ., áåçðîãà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè, êîçà ä³éíà
ïîðîäè «Ëàìàí÷». 098-228-54-21
 Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ îô³ñó, áóõãàëòåð³¿, ñòàí ³äåàëüíèé. 067-430-04-48
 Êîíòåéíåð. 067-491-12-27
 Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. 068-041-47-89
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ãóð³âö³. 067-294-58-06
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Æóðáèíö³. 098-718-12-98, 068-058-12-87
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, ïîñàäêîâà, ì³ëêà. 097-426-66-17
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-021-19-64
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-572-46-29
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-572-46-29
 Êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü Âîëãà 5 ñò., öèíêîâå çàë³çî ëèñòè 2 ì. õ 1 ì.,
òîâù. 0.5, ãàçîíîêîñ³ëêà. 096-508-46-34, 5-25-42
 Êîðîâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà 21 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
 Êîðîâà äîáðà. 097-712-96-61, 093-546-96-90
 Êîðîâà ò³ëüíà 2-ì òåëÿì 16 000 ãðí. 068-635-86-46
 Êîðîâà ò³ëüíà 3 ì³ñ., ãí³é. 096-772-01-94
 Êîðîâà ò³ëüíà. 067-167-52-30
 Êîðîâà ÷îðíî- ðÿáà ç 4 îòåëîì, äóæå ñìà÷íå òà æèðíå ìîëîêî. 098259-39-20
 Êîðîâè ÷îðíî - ðÿáî¿ ìàñò³. 096-231-90-50
 Êîòåë ATON íàïîëüíèê, ïàðàïåòíèé, 2-õ êîíòóðíèé. 063-383-79-35
 Êîòåë Âàéëàíò á/ó íåäîðîãî, ðîáî÷èé ñòàí. 068-519-07-18
 Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 067308-10-99
 Êð³ñëî, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, øàôà, êë³òêà äëÿ ïàïóã, ïîëèöÿ, òåëåâ³çîð,
äèòÿ÷èé ñèíòåçàòîð. 093-724-28-38
 Êðîë³ ïðîñòî¿ õîðîøî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
 Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
 Êóðèíó ñ³ìþ: áðàìà ñâ³òëà, ï³âíÿ Îðï³íòîí Ïàëåâèé. 067-397-19-34
 Êóõíÿ çåëåíîãî êîëüîðó á/ó 3 000 ãðí. 063-296-91-37
 Ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê ìåòàëåâèé,
ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, ôàíåðà, äîñêà ñóõà âð³çíà, áàòàðå¿ ñó÷àñí³. 096-25875-22, 073-052-93-37
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097944-82-79
 Ìàøèíêà ïðàëüíà á/ó. 096-152-82-97, 063-335-97-80
 Ìåáëåâà ñò³íêà â ê³ìíàòó äîâæ.4.10 ì â ãàðíîìó ñòàí³, ìÿêèé êóòî÷îê
ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè, êóõíÿ ç íàâ³ñíèìè ïîëèöÿìè. 093-600-11-98
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìîá. òåëåôîí Lenovo S660 â õîðîøîìó ñòàí³, êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./
êã. ñ.Âåðáîëîçè, êîë³íà í/æ ä³àì.100 - 3 øò. ïî 4 ñì. 068-044-24-68
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Lenovo À2010-à ç ÷îõëîì, ðîáî÷èé, â â³äì³ííîìó
ñòàí³. 063-818-49-79, 098-887-52-38 Ãàëèíà
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 098-872-36-64, 073-026-86-49
 Ìîòîáëîê 8 ê.ñ ç ³íâåíòàðüîì, ôðåçà, ïëóã, êîñ³ëêà, áîðîíà 2 îêó÷í³êà,
îòâàë äëÿ ïðèáèðàííÿ ñí³ãà. 067-608-90-52
 Ìîòîð äî ìëèíà íîâèé ³ ñ³÷êàðíÿ. 093-411-05-52
 Íàá³ð øàô äëÿ çáåð³ãàííÿ òîâàð³â. 067-430-04-48
 Íîâó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, êîëþ÷èé âàçîí «Àëîº», âàçîí êîëîíêîé,
æ³íî÷èé ïëàù ð.56, ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ. 2-12-24, 093-884-86-66
 Îïðîêèäóâà÷ äëÿ ìàøèíè ÂÀÇ. 096-778-87-16
 Ïàìïåðñè äëÿ äîðîñëèõ ðîçì³ð «4». 093-363-45-21
 Ïèñüìîâèé ñò³ë (áàãàòî ïîëè÷îê òà ÿùèê³â äëÿ êíèã), ìîæíà
âèêîðèñòàòè ÿê êîìïþòåðíèé. 063-749-37-32
 Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³, ïîë³ðîâàíå, êîë³ð êîðè÷íåâèé.
063-646-43-25, 067-152-82-35
 Ï³äãóçêè äëÿ äîðîñëèõ SENI óí³âåðñàëüí³ ð.4 063-645-94-26
 Ïëèòà Òåôàëü, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîð - ïëàçìà.
096-974-89-10 Âàëåð³é
 Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³ ïî 2 ì³ñ. - 3 õëîï÷èêà. 093-038-62-16
 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
 Ïîðîñÿòà ìÿñíà ïîðîäà äî 20 êã. 097-931-01-94
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí - Äþðîê 25 êã. 067-507-64-19
 Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà «ÂÅÊÎ» á/ó 2 000 ãðí. 063-296-91-37
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã., 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³,
íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà, ìÿêèé êóòî÷îê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 097-38023-63, 093-832-13-68
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ äåøåâî, àáî çäàì â îðåíäó. 097690-30-42, 063-258-89-10
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíà çèìîâà Æèãóëüîâñüêà ¹13 ç äèñêàìè 5 øò. 097-791-28-42
 Ðîìàí³âñüê³ â³âö³. 067-171-12-01
 Ñ³íî ëþöåðíè. 097-873-18-74

 Ñêëÿí³ áàíêè, êðèøêè ïëàñòìàñîâ³, ñóë³¿, ïîñóä, âàçè, êàñòðóë³,
á³äîíè (3ë), â³äðà, êàçàíè, ìèñêè, òàçè, áàë³¿, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó,
êèïÒÿòèëüíèê, ñàí÷àòà äèòÿ÷³, ñàäîâèé ³íâåíòàð, êîðçèíè. 097-42576-87
 Ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè (4600 Âò) íà âåñü ä³ì, äèòÿ÷à êîëÿñêà 500
ãðí, äèâàí, ãîäèííèêè, ñïîðòèâíå äèòÿ÷å àâòî íà ïåäàëÿõ. 063767-93-56
 Ñò³ë ïèñüìîâèé ç âáóäîâàíîþ òóìáî÷êîþ ç 4-ìà øóõëÿäàìè ï³ä
çàìîê ³ ïîëèöåþ äëÿ êíèæîê (äëÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ), ó÷í³âñüêèé,
ìàòðàö ïàðàëîíîâèé 1-ñïàëüíèé. 096-467-88-03
 Ñò³íêà äèòÿ÷à «Þí³îð» â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 093-335-80-40 ²ãîð,
063-367-78-77 Ìàðèíà
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 073-463-34-76
 ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñò³ëüö³, ëàìïè (ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè), îä³ÿëà,
õóñòêè, àíòèêâàð³àò (øàôà, áóôåò äóáîâû, ïîëè÷êà, êàðíèçè,
«áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèéìà÷, êàðòèíè,
â³øàëêè. 097-425-76-87
 Òåëåâ³çîð Samsung íåäîðîãî. 063-452-38-32, 097-193-14-62
 Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà PHILIS,
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ),
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-875-71-89
 Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê á/ó ä³àã. 35 ñì. 500 ãðí., õîëîäèëüíèê Äí³ïðî
á/ó 800 ãðí. 093-123-55-15
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 3,5 ì³ñ. 096-804-07-81
 Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ñ.Ïëÿõîâà. 097-842-98-28,
063-663-48-07
 Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-20-99
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³. 063-560-38-98
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063-143-61-18
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî. 098-50010-54
 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-58731-69
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097971-15-31, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíèê á/ó, êîòåë Ïðîñêóð³â íåäîðîãî. 093-811-81-85
 Õîëîäèëüíèê á/ó. 093-375-06-60
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ á/ó 700 ãðí, ãàç. ïëèòà (íå ðîáî÷à) 300 ãðí.
063-709-26-79, 2-81-62
 Õîëîäèëüíèê, ñò³ðàëüíà ìàøèíêà, ì³ëêà êàðòîïëÿ íå äîðîãî
063-670-70-62
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³ê 1.5 ì³ñ. ç ïðèâèâêàìè. 096910-31-71
 Øàôà, ñò³ë êîìïþòåðíèé, ïàðêåò, áóòë³ òà áàíêè. 097-397-04-05,
2-70-03
 Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà», äèâàí 2-õ ñïàëüíèé Ìàëþòêà,
éîãóðòíèöÿ äëÿ ä³òåé, õë³áîï³÷êà, òåëåâ³çîð. 093-406-75-28
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä,
øêàô, ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî, ñò³ë TV, ëþñòðà, êèëèìè, äèâàíè.
097-147-84-88
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëêà», ñò³íêà 4 ì., êóõíÿ, êíèãè
(ïåðåäïëàòí³ âèäàííÿ), ïîñóäà, êðîâàòü. 063-321-77-84
 Øèôåð á/ó ãàçîáëîê. 097-499-68-97
 Ùåïè ÿáëóíü Ãîëäåí - äåë³øåñ, îæèíà ñîðòîâà íà êîðíþ, êàïóñòà.
067-151-26-11
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå
ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 ßáëóêà ð³çíèõ ñîðò³â, ì³ëêèì îïòîì. 067-407-62-92
 ßáëóêà, ãðóø³ çèìîâèõ ñîðò³â, íåäîðîãî. 093-013-31-79
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Êàðáþðàòîð «SOLEX» ÂÀÇ 21083 íîâèé â óïàêîâö³. 098-132-22-28
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

1-ê³ìí êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., ïîòðåáóº ðåìîíòó
28,2/16,1/6,2, ó äâîð³ ñàðàé. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. 2 ïîâ., ðåìîíò, ì\ï â³êíà, áàëêîí,
âáóäîâàí³ ìåáë³, áîéëåð, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ,
óòåïëåíà, íàâïðîòè ó÷èëèùà. 14 òèñ. ìîæëèâèé
òîðã. 063-62-31-357
 1-ê³ìí. êâ. 1 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, á³ëÿ ó÷èëèùà,
38 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, ó÷àñíèé êîòåë, áðîíü.
äâåð³., ì/ï. áàëêîí òà â³êíà. Ìîæëèâà ïðèáóäîâà
àáî îêðåì. âèõ³ä º ï³äâàë. 095-276-86-58
 1-ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ ç ðåìîíòîì. 096-312-00-86
Ëþäà
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, 37 êâ.ì.,
1 ïîâ., íå óãëîâà, òåðì³íîâî. 093-905-47-32, 067581-77-73
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 11 жовтня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 11 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

433591

435747

435745

435691

434028

435744

436417

435717

434947

436418

436413

433395

робота

В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну роботу
потрібен кухар, помічник кухара. 096-901-69-66
Запрошується дівчина на постійну роботу в
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-0984 Лера
На постійну роботу запрошується слюсар,
оплата за домовленістю. 067-410-40-45, 093756-39-33
На роботу в магазин продовольчих товарів
потрібен продавець. 093-341-64-08
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п.
067-920-67-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-92067-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Потрібен продавець, кухар, бармен. 098-57399-92
В ArmAto Pizza на роботу потрібна прибиральниця. 097-108-80-38 Ірина
На роботу потрібен продавець (прод.магазин).
073-124-23-63
На роботу потрібні: різноробочі, працівник
шиномонтажу, збиральниці грибів, продавець.
З/п 300-500 грн в день. Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце роботи- Київська
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка по
п'ятницю за тел.098-634-12-45 з 8.00 до 17.00
год
Запрошується експедитор, зайнятость не повний робочий тиждень. 063-383-99-19, 097151-70-78
Высокооплачиваемая работа в Польше, Чехии,
Израиле. Оформление и проезд за наш счет.
Много вакансий по безвизу .З/п от 20 000 до
60 000 грн. т.(066) 585-90-90, (068) 585-90-90
Охорона фірма проводить набір чоловіків та
жінок на посаду ОХОРОННИК. Вахта 14/14;
20/10 Проживання та доставка до місця роботи
за рахунок фірми. Заробітна плата без затримок ( 250-300 грн./доба ). Офіційне працевлаштування. 097-563-27-30; 097-906-18-89
Слюсарі в транспортну компанію в м. Київ (ремонт вантажних автомобілів, обслуговування
власного автопарку.). Г/р - 6-ти денка, у середньому заробітна плата 20000 грн. Надається
житло. 067-246-54-46, 063-754-91-11 Охоронники в м. Київ. Вахта 15/15. Детальна
інформація за тел.: 0503515682 Анна
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод

1. Нерухомiсть: продам або
обмiняю
1.6. Будинки
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх:
1/-, площа: 60/-/-, р-н 3 школи, всi ком-цiї
пiдкл. Цiна: 12000у.о, тел.: (067)430-55-84,
(063)384-21-21
м.Бар, поверх: 1/-/-. Цiна: 819209, тел.:
(063) 140-13-44

6. Будiвельнi матерiали

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
"Пiд ключ". Криницi. Чистка. Копка.
Пiдкопка. Кiльця. Вся Вiнницька область.
Тел.:(067) 235-87-13
Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий запас води. "Пiд
ключ" Тел.:(067) 865-37-97
Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння
механiчним способом. Великий запас води.
Тел.:(097) 821-49-00

збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для
дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш.
Тел.:https://kramnicya.com.ua
436476

Копаємо, докопуємо, чистимо криницi.
Механiчним методом бурiння "пiд ключ"
Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40
Копаємо, чистимо, докопуємо криницi.
Швидка та якiсна робота. Доставка кiлець.
Тел.:(096)306-28-39, (063)234-68-29
Криницi. Копка. Докопка. Чистка. Доставка кiлець. Тел.:(097) 381-07-42
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.
ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53

9. Робота

9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.
та жiн. Безкошт.консультацiї. Оформл.вiз
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Охорона вахт. методом по Вiнн.обл.
20/10, 30/15 днiв. Житло, їжа, форма, проїзд. Тел.:(098) 118-59-16
Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05
ТОВ "Агромаш-Калина" запрошує на пост.
роботу працiвникiв всiх роб. спец. Офiц.
Тел.:(098) 776-66-40

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог.,
тел.:(097) 250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог.,
тел.:(067) 775-66-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог.,
тел.:(067) 775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог.,
тел.:(097) 250-34-99

22. Хобi, творчiсть, антикварiат

22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" Великий вибiр Наборiв для творчостi з серiї
"Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти,

25. Загальнi оголошення

25.1. Продам
Високоякiсна проф. люмiнесцентна фарба, свiт. до 8-12 год. artica-design.com.ua
Тел.:(097) 077-00-33

26. Різне

Адміністратор-прибиральниця в хостел
м.Київ. Г/р вахтовий, без шз, бажано
жінка, володіння ПК. Обов язки: підтримка порядку і правил у гуртожитку,
заселення, прибирання, контроль. Зп 2000
грн/тижд або 8000 грн/міс+проживання.
Тел.:0663664336,0637940200

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 66/1 áåç
ðåìîíòó. 068-210-05-67
 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 òà â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî.
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097643-35-23
 2-õ êâ., 8 ïîâ., ñåðåäíÿ, ³íä. îïàë., äîáðèé æèë.
ñòàí. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ. 4-é ïîâ. 4-õ ïîâ. áóä., ð-í ÏÐÁ, âóë.
8-ìà Ãâàðä³éñüêà. 067-969-02-71, 093-732-76-03
 2-õ ê³ì. êâ. 72 êâ. ì â îäíîïîâ. áóä. Ãàç, âîäà,
³íòåðíåò, æèëèé ñòàí. ²íä. ãàç. òà ï³÷í. îïàëåííÿ.
Ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä. Ïîðó÷
àâò. çóï., øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-42987-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 067933-47-11
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40,
097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49,
099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³
30 êâ. 27. 063-452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2/2, Â³íí³÷åíêà (öåíòð),

435746

Продам недобудований 2-х поверховий будинок в місті
вул.А.Павлова 19, підключена точка електроенергії, зем. діл-ка 9.5
сот. приватиз., поект 125 кв.м.
жилої площі 990 000 грн. 093-48499-59
В р-ні магазину "Зелений Дім" загублено дві барсетки з документами, прохання повернути за винагороду. 097-577-26-86 Володимир
áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 1-ê³ìí., îïàëåííÿ
åëåêòðî + ï³÷íå, ãàç, âîäà, ñàí.âóçîë, ìåáë³, ãàðàæ, 2
ñàðà¿, ïîãð³á. 067-810-49-24
 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., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç
ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093091-65-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé
³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, 49.8 êâ.ì.
097-426-67-38
 2-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí, òåõ. âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ.
067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, ñàðàé, ì³ñöå ï³ä
ãàðàæ òà äà÷ó, 4 ñîò. íà Ïëàíîâîìó. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, êîëîíêà, ì/ï
â³êíà, íåäîðîãî. 073-058-43-19
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098662-92-30
 3-õ ê. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ., õðóùîâêà ,³íä. îïàë.,
áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ. ÏÐÁ, 4 ïîâ. 093-731-63-80
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á. 100 000 ãðí. 068-604-05-28, 098569-16-25
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàã. ïë. 55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, íå êóòîâà, çàòèøíà, ãàðíà ñòîëÿðêà,

433387

Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42

âìîíòîâàíà ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ³
áàëêîí îáøèò³ äåðåâîì, ï³äëîãà ïàðêåò. 067-940-4122, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 4/9 ê., 66/45/9, äâåð³
áðîíüîâàí³, áàëêîí çàñò³êëåíèé, ëîäæ³ÿ çàñò³êëåíà,
³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 098-385-93-22, 063-31204-32, 097-212-61-47
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà,
2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 063-25521-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., äîðîãî, âóë.Ì³÷óð³íà 18, 5 ïîâ., ì/ï
â³êíà, 2 áàëêîíà, ï³äâàë, ï³ä ðåìîíò. 093-425-80-37
Íàñòÿ
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ð-í
ó÷èëèùà. 093-732-42-02, 093-279-47-91, 098-57579-40
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä.
îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³,
íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì.
063-506-86-82
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áóäèíîê öåãåëüíèé ç
ðåìîíòîì. 093-766-13-75, 068-614-38-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ.
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 073-463-34-76
 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. 068056-55-94 ²ðà
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç
âíóòð³øíüîãî îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10
ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 063-303-18-33
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà

Продам терміново та недорого
будинок зі всіма зручностями, без
газ, м.Козятин вул.Матросова 26.
068-024-89-19

1-кімн кв. в центрі міста, 2 пов.,
потребує ремонту 28,2/16,1/6,2, у
дворі сарай. 096-956-49-26
209, æèòëîâà, 101,6 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç
ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-61-81,067-58368-94
 Áóäèíîê 50 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà
14 ñîò., íåäîðîãî. 093-994-44-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ëêà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19

Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà

436161

Ріжу дрова. 093-411-05-52
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зроблю якісно: шпаклівку стін,
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую. 067889-16-25
Кровельно жестяні роботи. 067-293-29-40

роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошуються на роботу працівники з медичною освітою. 096-02-444-57
В ателье запрошуються швачки з досвідом
роботи. 098-542-68-98
На роботу потрібні: різноробочі, працівник
шиномонтажу, збиральниці грибів, продавець.
З/п 300-500 грн в день. Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце роботи- Київська
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка по
п'ятницю за тел.098-634-12-45 з 8.00 до 17.00
год.
На роботу в магазин "Продторг" запрошуються
оператор-касир, помычник кухаря, пекар. Ми
гарантуємо офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 7000 -7500 грн (з податками). 8-годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80, 093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар). Ми гарантуємо
офіційне працевлаштування. Середня заробітна
плата 7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий день. Компенсація харчування.
067-430-02-80, 093-678-53-01
Охоронники запрошуються до співпраці в
охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло
+ форма надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна
виплата з/п + аванс. Оплата від 350 грн/доба.
099-513-14-22
Студія краси "Орхідея" запрошує мастра
манікюру, офіційне працевлаштування. 06310-29-237
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. З/п за співбесідою. 096-86890-80

433871

ремонт

436474

435799

436410

öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. º ñàä,
ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-12085-79
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì,
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096037-00-70
 Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ,
ãàç. ³ ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
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реклама

RIA-К, Четвер, 11 жовтня 2018

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

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 11 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

435743

435720

431497

433396

435718

433390

434249

433393

063-607-20-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà,
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, áåç ðåìîíòó. 093-632-24-12,
050-436-37-15
 1-ê³ìí êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., ïîòðåáóº ðåìîíòó
28,2/16,1/6,2, ó äâîð³ ñàðàé. 096-956-49-26

 Áóäèíîê â ñ. Ãëóõ³âö³, 96 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 19 ñîò.
ºâðîðåìîíò, óòåïëåíèé, ³íä. îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî.
098-72-442-79
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõàðèíö³ ( òåðåòîð³ÿ ñàõ. çàâîäó).
096-050-99-31
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 063-77328-96, 2-33-98
 Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà 40, ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòèé,
ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 ê³ìí., íîâèé
ðåìîíò, 18 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí. 093-76622-76
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³:
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ. 096-101-81-90,
067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 176/1 òåðì³íîâî. 093-58713-98, 098-843-78-06
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïîãð³á, ñàðàé,
10 ñîò. ãîðîäà. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
 Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. ä³ë-êà 9 ñîò.
ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06,
063-969-57-39
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñò.Ãîëåíäðè ïðîâ.Çàë³çíè÷íèé
4, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 22 ñîò. çåìë³, áëèçüêî âîêçàë,
àâòîçóïèíêà. 096-749-71-09
 Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75
êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò.,
êðèíèöÿ, ñàäîê, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 063-29630-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³,
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4
ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097059-19-78
 Áóäèíîê æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà, ñ.Ïèêîâåöü.
068-767-69-08
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.
Ì³÷óð³íà 5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì ñ. Áëàæ³¿âêà, â öåíòð³ .067301-09-41
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà

çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé
15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð,
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.
067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåãëÿíèé, ³íä.
îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â ïðîâ. Ì.Ðèëüñüêîãî 17, ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 063-179-05-62, 096-263-89-03
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò.,
3 ê³ìíàòè, 57.8 êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3
â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ. 098-456-73-40,
067-660-10-91
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, ç ðåìîíòîì,
çàã. ïëîùà 100 êâ.ì. 098-702-68-18, 098-267-78-94
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093563-75-19, 097-592-71-62
 Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ, ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
 Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
 Áóäèíîê íåäîáóä. 10 õ 10, ñò³íè, âåðõ; ð-í.
àâòîñòàíö³¿, ãàç, êðèíèöÿ. 067-761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
ñ.Ñèãíàë. 096-967-82-89
 Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-45077-74
 Áóäèíîê ïðèâàòíèé, ïëîùà 69,4 êâ.ì ïî âóë.
ßðîñëàâà Ìóäðîãî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 063-67653-02, 097-426-70-75
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê,
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé.
Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ïðîâ.Ìèðó 15 (Àðòåìà 15), (ìîæëèâèé
îáì³í). 073-123-62-17, 097-213-36-51
 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, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
 Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò.
çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä. Ó÷àñòîê 26 ñîò.
çåì. 093-979-47-27, 067-440-26-37
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, Çåëåíà 10, ç ãîñï.
áóä³âëÿìè. 4 êì äî Êîçÿòèíà. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ïîðó÷ ö/äîðîãà, ð³÷êà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì.
ä³ë-êà 50 ñîò. 096-007-21-60, 098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, º ãàç, âîäà, õë³â, ïîãð³á,
ãàðàæ, ñ³íîâàë. 068-762-82-70
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè º ö/âîäà, ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
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 Áóäèíîê ñ.Æåæåë³â âóë.Íåçàëåæíîñò³ 28 (1 Òðàâíÿ),
ç çåì. ä³ë-êîþ, çàã. ïëîùà ä³ëÿíêè 18 ñîò., ïëîùà
áóäèíêó 51.8 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç,
âîäà 120 000 ãðí. 050-957-43-91 Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì.,
æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³,
ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð - í Öåðêâè) ,70 êâ ì, ãàç òà
ï³÷í. îïàë., âîäà, ãîñï. áóä., çåì ä³ë 33 ñîò. 097-90924-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19 (ð-í îöòîéí³êà),
º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ãîðîä 22 ñîò., ³íòåðíåò.
063-296-29-70, 068-053-47-49
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 59, çåì. ä³ë-êà
0.40 ãà, òåðì³íîâî. 097-353-82-39
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), âóë.
Ëþáàðñüêà, º ãàç ïðèðîäí³é, âîäà, ãîðîä çàõîäèòü
äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. áóä³âë³. 097-465-17-30, 096867-24-83
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74,
050-184-80-72 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì.,
ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43
ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-458-74-38,
063-605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîøàíñüê âóë.Ùîðñà 1, öåãëÿíèé,
ïîêðèòèé øèôåðîì, 110 êâ.ì., ãàç, º êðèíèöÿ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.30 ãà. 096-449-60-87
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì.,
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á, 10 ñîò.,
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. 093-20906-88, 097-955-65-50
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³,
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
110 êâ.ì., 1.5 êì. äî öåíòðó ì³ñòà, òåðì³íîâî. 097753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ì. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31,
067-756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð),
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³

ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 81.3
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.06 ãà, îïàëåííÿ àâòîíîìíå (ãàç,
åë.êîòåë, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë), ãîñï. áóä³âë³: 2
ãàðàæà, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êëàäîâêà, ñàðàé. . 067665-46-04, 093-875-71-89
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç,
âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³
ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà,
äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè
òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-85494-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ïîðó÷ ç öåíòðîì, îïàë., ñàðàé,
ãàðàæ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26,
093-022-62-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà,
õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò.,
íîðìàëüíèé ï³ä¿çä, òåðì³íîâî. 096-450-95-16
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, ì/ï
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ,
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà öåãëÿí³, ãàðàæ, ñàðàé, ë/
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàä 12 ñîò. ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà âóë.
Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
 Äà÷íèé ó÷àñòîê: áóäèíîê öåãëÿíèé 30 êâ.ì.,
ñâ³òëî, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ì.Êîçÿòèí âóë.
Âîäîïðîâ³äíà. 093-785-79-12
 Êâàðòèðà. Ãîðüêîãî 31/3 ,ãàç, âîäà, 40 êâ. ì.
Ïðîäàì âñ³ ìåáë³. 2-04-13, 098-597-08-40
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà
ìàãàçèíó. 067-444-20-19
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º
ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò.
098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó 3-ê³ìí. ç ìåáëÿìè, º ï³äâàë, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òí³é äóø.
050-214-47-80
 Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë,
â áóäèíêó - ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò,
ó äâîð³ êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, òóàëåò.
097-324-66-56, 093-407-32-42
 Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., ï³â áóäèíêó. 067858-73-64
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì.,
âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067604-53-09, 063-177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñàãàéäà÷íîãî (ð-í
Â³ää³ëåííÿ äîðîãè), ºâðî-ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³,
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 093-697-64-50
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí,
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà âóë. Ìàòðîñîâà 132.
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АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 1978 ð.â. 097-017-54-68
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 1988 ð.â.,
òåðì³íîâî. 073-066-67-75, 096-417-99-52
 ÂÀÇ 2101 ìîòîð ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó 17 000 ãðí. 097-34763-41
 ÂÀÇ 21013 â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí 17 500 ãðí. 097758-24-66
 ÂÀÇ 2104 1985 ð.â. 098-538-93-13
 ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., òåðì³íîâî. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
073-066-67-75, 096-417-99-52
 ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, 1991 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097324-85-52
 ÂÀÇ 2109 1989 ð.â., ãàðíèé ñòàí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº.
098-560-29-07
 ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21093 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
 ÂÀÇ 21111 ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2002 ð.â. 096-255-82-69, 097512-12-34
 Äî ìîòîáëîêà ÌÒ àáî êàñ³êà êîëÿñêó. 093-411-05-52
 Ìîïåä «Ìóñòàíã» â â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð ÷îðíèé, 2014 ð.â.,
12 000 ãðí. 067-378-00-56, 063-829-38-28 Æåíÿ
 Ìîòîðîëåð â õîðîøîìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 096-248-2760 Í³íà
 Ïåæî Áèïåð ïàñàæèð, 1.4, ãàç-áåíçèí, 2010 ð.â. 093-00264-21
 Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 Ñêóòåð Àëüôà. 063-161-23-29
 Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
 Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ 2 òà Õîíäà Ä³î 27. 063-605-28-81
 Òðàêòîð ÞÌÇ, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 096-751-77-61, 097-61595-58
 Òðàêòîðåöü DV 160 LX (15 ê/ñ) ç ôðåçîþ: êàðòîïëåñàäæàëêà,
êîïàëêà, ïðè÷³ï. 063-294-52-63, 097-627-40-62

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîð³õ êðóãëèé òà áèòèé, äîðîãî. 063-605-88-54, 098-932-22-18
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18,
063-828-27-30
 Ãîð³õè ëóùåí³ òà ö³ë³, äîðîãî, âóë.Æîâòíåâà 37. 097-261-99-95
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95

 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-149-12-94
 Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â ; ëèñòè îöèíêîâàíî¿
æåñò³, êîðìîâèé áóðÿê. 2-30-43, 097-255-51-60
 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-39883-24
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
 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, ãîð³õè. 067-10389-90 Íåëÿ
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 063-170-02-12, 096-96462-62
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. 068-519-07-18
 Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,íåõîäæåíí³ ,âñÿê³ êð³ì
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè. 096-467-88-03
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà,
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
 Ùèíè ³ äèñêè «Ñëàâóòà» â íåðîáî÷îìó ñòàí³,
ì³êðîâîëíîâó ï³÷, çàï÷àñòèíè äî Ò25, àâòî áàðêàñ. 050666-95-92, 068-841-09-49
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³,
ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî. 063-58-52-350,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098682-50-85==Ð Öóöåíÿòà òàêñè ìèñëèâñüêî¿, í³ìåöüêî¿,
÷îðíî¿ ìàñò³, äóæå ðîçóìí³. 068-216-34-20

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê âóë.
Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88,
097-955-65-50
 4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ.
093-773-34-02, 098-675-21-69
 Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó
³íø³ âàð³àíòè. 063-255-40-84
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí.
êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73
 ×àñòèíó áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ 0,08 ãà íà 1-ê³ìí. êâ.
097-663-57-24, 067-786-06-18, 096-551-79-52

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



 Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó. 063143-61-18
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 1.5 ì³ñ. öóöåíÿò ìàëî¿ ïîðîäè, ¿äÿòü
ñàì³, ãàâêàþòü, ãðàéëèâ³, ìîæíà ùå âèáðàòè. 067-494-77-27,
093-726-27-50
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò 5 øò. (õëîï÷èêè). 063-72742-64
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ç ïðèâèâêàìè. 096-419-27-25,
063-406-23-10
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ 1.5 ì³ñ ³ 1.5 ð³ê ñîáà÷îê
(õëîï÷èêè). 063-605-88-19
 Â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîòåíÿòîê. 073-124-23-63
 Â³ääàì êîòåíÿò â õîðîø³ ðóêè, ä³â÷èíêà òà õëîï÷èê 5 ì³ñ.
063-359-40-07
 Â³ääàì êîòåíÿòêî (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè, ñòåðåë³çàö³ÿ çà
â³êîì çà ì³é ðàõóíîê. 063-784-17-02, 093-976-87-11
 Â³ääàì öóöåíÿò ó õîðîø³ ðóêè, ïðîñòî¿ ïîðîäè. 063-55418-10 Ìàðãàðèòà
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 õëîïö³ (ñòóäåíòè) íà âåñü ð³ê. ª âñ³
çðó÷íîñò³, á³ëÿ âîêçàëó. 067-184-96-34, 093-411-03-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063641-51-34
 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó ÂÍ ¹48425051
òà äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà Ê²5 ¹013090 çà
ïðîôåñ³ºþ «Øòóêàòóð, Ëèöþâàëüíèê - ïëèòî÷íèê, Ìàëÿð»,
âèäàíèé ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå
çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó», 22.06.2015 ð. íà ³ì’ÿ Ãóìåíþê
Ñòàí³ñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ñåð³ÿ ÄÁ
¹265432 íà ³ì’ÿ Ìàðêîâà ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé)
ñåð³¿ ÐÍ ¹032796, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáë.
¹283 â³ä 26.03.2000 ð. íà ³ì’ÿ Ãàâðèùóê Í³ä³¿ Ìèêîëà¿âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîãëÿä, íÿíÿ, äîïîìîæó
ïî ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78

 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð. 096-152-82-97, 063-33597-80
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì,
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ïîðÿäí³é ëþäèí³ áåç ä³òåé. 073087-52-33
 Çäàì àáî ïðîäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 093-87570-91, 063-293-14-19
 Çäàì áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà ç âîäîãîíó.
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
 Çäàì áóäèíîê ãàç. 067-462-87-91, 073-060-52-14
 Çäàì áóäèíîê ç ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð,
ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³, õîðîøèé ñòàí. 073-05293-37, 096-258-75-22
 Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³. 097-354-76-66
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-62435-39, 067-170-96-34
 Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 093-724-28-38
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-50846-34, 5-25-42
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 70 êâ. ì. Öåíòð, ìîæëèâèé
ðîçïîä³ë. 073-326-41-57
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35
êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, øêîëó òà ³íøå. 093-62442-92, 067-909-68-36
 Çí³ìó áóäèíîê ,àáî ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó
íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í ÏÐÁ àáî øâåéíà ôàáðèêà,
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-6594, 096-940-15-58
 Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-77630-91 Àëëà
 Ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå êâàðòèðó ç çðó÷íîñòÿìè íà
äîâãèé òåðì³í. 096-450-77-97
 Øóêàþ ðîáîòó, æ³íêà íà ãîäèíó (ïðàííÿ, ïðèáèðàííÿ,
ãîòóâàííÿ ¿æ³), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-19267-78
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26 за останній місяць, 3 — за добу!

Вітаємо породіль і діточок!
Газета "RIA-Козятин" відновлює
рубрику "Новонароджені". Ми будемо вас інформувати, на скільки
Козятинщина збагатилась дітками!
Так, за минулий місяць у пологовому відділенні Козятинської районної лікарні народилося 26 діточок.
У тому числі у неділю, 7 жовтня,
— троє! За останню добу — теж
троє: дві дівчинки і один хлопчик!
Вітаємо породіль і новонароджених!

ГОРОСКОП
з 11.10 по 17.10

Погода у Козятині
четвер, 11 жовтня

+ 6 0Ñ	
+ 17 0Ñ	

+ 7 0Ñ
+ 11 0Ñ

понеділок, 15 жовтня

+ 6 Ñ	 + 7 Ñ
+ 17 0Ñ	 + 10 0Ñ
0

0

п'ятниця, 12 жовтня

+ 10 0Ñ + 9 0Ñ
+ 16 0Ñ + 16 0Ñ
вівторок, 16 жовтня

+ 6 Ñ + 7 Ñ
+ 16 0Ñ + 9 0Ñ
0

0

субота, 13 жовтня

+ 6 0Ñ
+16 0Ñ

+ 6 0Ñ
+ 8 0Ñ

середа, 17 жовтня

+ 7 0Ñ + 7 0Ñ
+ 17 0Ñ + 10 0Ñ

неділя, 14 жовтня

+ 5 0Ñ	 + 6 0Ñ
+ 16 0Ñ	 + 9 0Ñ

Овен
Не ускладнюйте своє життя. Можливо,
варто поговорити з тим, кому ви довіряєте, вам підкажуть простий і вірний шлях.
Телець
Проявляйте більше активності та
ініціативи на роботі. Забудьте про те,
що таке лінощі та втома, працюйте стільки,
скільки зможете.
Близнюки
Цього тижня вас очікують сприятливі
зміни. Контакти й зустрічі в ці дні
заберуть багато часу, але принесуть дохід у
майбутньому.
Рак
Сприятливий тиждень. Гарного настрою вистачить і на вас самих, і на ваших друзів. Може надійти цікава інформація.
Лев
Не турбуйтеся з приводу дрібних конфліктів і затримок, чітко плануйте свій
час. Із будь-якої ситуації зможете взяти щось
корисне для себе.
Діва
Стануть у пригоді швидкість прийняття рішень, внутрішній спокій і
витривалість. Чим більше попрацюєте, тим
більше одержите.
терези
Будете цього тижня незамінною людиною в буквальному сенсі цього
слова. Зосередьтеся на реалізації мети, до
якої завжди прагнули.
Скорпіон
На вас чекає кар'єрний успіх і додатковий прибуток. Бережіть енергію, врівноважте думки, настрій та емоційний стан.
Стрілець
Сприятливий час для дій, спрямованих
на зміцнення репутації та поваги у
суспільстві, зверніть увагу на професійний
ріст. Уникайте закулісних інтриг і тримайтеся
подалі від сумнівних особистостей.
Козеріг
Ви рухаєтеся вгору, але, можливо,
це відбувається занадто швидко, не
встигаєте все добре проаналізувати та обміркувати. Багатьом вдасться уникнути проблем,
дипломатично пішовши в тінь.
Водолій
Спокійно сприймайте інформацію не
зовсім приємного змісту. Не тисніть
на навколишніх своїм авторитетом, не ображайтесь.
Риби
Розраховувати доведеться тільки на
власні сили, адже можете трохи розчаруватися в близьких друзях-колегах та їхній
щирості. Ближче до кінця тижня почнуться
проблеми з начальством.

