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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

продовження с.4

“Готуй санчата літом”

у Козятині не спрацювало
Дитсадки, школи і райлікарня: температура від +11 до +15

боячись захворювання дітей. Причина вся та ж, а персонал закладу
не може вдіяти нічого. Вони стали
жертвами штучно створеної ситуації міською адміністрацією, провальної недбалої роботи.
Інший заклад, що ми провідали,
не менш соціально значимий. Це
міськрайонна лікарня (в народі залізнична). Головний лікар
зі страхом згадує минулу зиму,
коли опалювальний сезон був провальним. У цьому сезоні ставлення
компанії таке ж саме: завтра відкриття опалювального сезону, а
біля котельні “ще кіт не валявсь”.
Лікарня власними силами поміняла
водогін опалення від котельні.
Літом пропонували разом зі
школою №2 замінити і відрізок,
що під’єднує школу. Директору
відмовили. Лікарня провела роботи, а школа опинилась взагалі не
підключеною до опалення. Лише
сьогодні Ігор Лівшиц копає траншею, з метою
замінити трубопровід, а це значить, що завтра
опалювати ніхто
не буде. У палатах температура
від 9 до тих же
15 градусів. Лікарня змушена
піти на енерго-

ємні витрати, щоб температура
в приміщенні була комфортною,
наприклад, в пологовому, реанімації, дитячому відділенні. Їм це вдається, але це значні навантаження
на електромережу. Спрацьовують
запобіжники. Відключається медичне обладнання. Лікарня несе
невиправдані фінансові витрати.
Виникають конфлікти, нервозність
як у лікарів, так і у пацієнтів.
Репліка молодої пані, що здійснювала догляд за тяжко хворою
в реанімації: “Я в лікарні декілька
днів. Мені 24 роки. Вночі приблизно в дві години настільки холодно
тут, що одягаю зимове пальто. По
іншому витримати не можливо”.
Як це переносять хворі?
Тяжко, смертельно-небезпечно.
Справа лікарів зводиться нанівець

недбалістю, непрофесійністю комунальних служб, на які головний
лікар з адміністрацією та хворі не
впливають. Ганьба міському голові,
що так зневажає людей.
У 4-тому садочку шок був не
менший. Тут привітний персонал,
охайні приміщення, цікавий іграшковий творчий потенціал. Але
зведений нанівець. Дітей в садочку
практично немає. Батьки не ведуть
малечу в холодні приміщення.
Гнітюче враження від акуратно
заправлених ліжечок, складених
акуратно іграшок. При майже повній відсутності дітей…
“Зима, похоже, наступает,
— сказал мэр города Сашко.
— Раздайте людям, чтоб согрелись, собак, носки, вино и
...секс.”
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Кабмін до настання зими тратить
значні бюджетні кошти держави
на так звану програму опалення
соціально значимих закладів. Найперше, це школи, садочки лікарні,
яких, до речі, багато в Козятині.
Однак, в наше місто зима приходить несподівано, як злодійка.Та
так підло, що меценат міста та щей
голова-господарник з великої букви — то все в одній особі — завів
в місто теплогенеруючу компанію,
напряму залежну від нього персонально (є всі підстави так вважати).
Олександр Пузир впродовж всієї
каденції міського голови катує і
глумиться над дитячими закладами
та лікарнею залізничників. У цьому сезоні ситуація не змінилася.
Навпаки, законсервовано на ті ж
самі муки.
Щоб не бути голослівними,
депутат міської ради Гвелесіані та
очолювана ним партія “Наш Край”
в Козятині, осередок “Громадська
позиція” з “Просвітою ОУН Козятина” та представниками “RIAКозятин” побували у середу, 17
жовтня, в чотирьох закладах міста.
Ситуація трагічна зі старту. У
ліцеї діти, незалежно від віку,
більшість сидять за партами у
верхньому одязі. Учителі також
не відстали від них. Температу-

ра зранку була плюс 9 градусів.
Близько 11 та 12 години піднялась
до 15 градусів. Бажання у дітей
роздягнутись та зняти верхній одяг
не було. Виникла крайня необхідність вчителів спонукати дітей рухатись під час уроків. У найменших
дітей увімкнути електрообігрівачі.
Сьогодні, 18 жовтня, за обіцянкою мерії мають запустити
опалення. Щоб прогріти класи,
треба декілька днів. Ремонт школи
взагалі викликає шок. Вставлені
добротні вікна, які не закріплені
відкосами. Будуть ставити ліси,
як на вулиці, так і всередині. Підрядник виконання робіт завалив.
Виникає питання безпеки дітей від
травм, сторонніх запахів. Шум,
гармидер.
Якою частиною тіла метитикував
міський голова, що так провально
організував учбовий процес, можливо тільки уявити. Хочу помітити,
що педколектив з керівництвом закладу до цього бардаку абсолютно
не причетні, бо ні на що не впливають. Як і діти, стали жертвами не
інакше міського “господарника” О.
Пузиря та його поплічників.
У садочку “Лелека” на Мічуріна ситуація не краща. Тепловий режим 11-15 градусів в обід. Зранку
плюс 9 градусів. Навіть у ясельній
групі. Багато батьків тимчасово
відмовились від послуг садочка,
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Акція Автоєвросили

колонка редактора

Тетяна Лозінська

Влад ПОВХ

Можливо, нам потрібен
дозвіл на носіння зброї?
Якщо ти мешкаєш поряд з пожежною частиною, це не значить,
що тобі не потрібен вогнегасник. Хто б сперечався. А от коли
йдеться про захист власного життя та безпеки близького оточення при загрозі нападу, незважаючи на війну, дієвих способів, у
90 відсотків населення немає чим захиститися.
Дивно, але структури, що наділені і призвані дієво нас захищати, у населення втратили довіру, вони стали симбіозом злочинних
угруповань із корумпованою верхівкою, так званих блоку правоохоронних структур. Їх пропозиція — стань жертвою злочину,
потерпілим, а ми потім розберемось. Це вже факт. Це призводить
до тотальної незахищеності населення або робить нас потенційними заручниками силовиків. Позбавляє нас права на захист від
зазіхань силового блоку, що вчиняє злочин.
За Конституцією, ми маємо право, але як його реалізувати?
Виходить, тільки стати жертвою, а потім скиглити?
Ми живемо в країні з крайньою необхідністю на самооборону.
Усунення небезпеки шляхом знищення джерела небезпеки, або
джерела небезпеки ушкодження. Краще зброя в руках, ніж поліцейський в телефоні. А ще, не забуваймо, що Україна в стані
війни з Москвою, яка не приховує свої наміри винищення українців. Тож, не втратила ще актуальність приказка наших пращурів:
“Хочеш жити, вчись влучно стріляти”.
Окрім Томосу (виділення церкви за національною ознакою),
українцям варто перейматись правом на придбання, зберігання
та носіння короткоствольної нарізної зброї. Особисто я не вірю
структурам силовиків в нічому, щоб довірити їм своє життя або
стати, завдяки їх профнепридатності, жертвою. Вважаю, що закон про зброю для самооборони населення має бути попереду
Томоса. Українська православна церква КП за фактом не здатна
нести захист і мир для населення, а пропонує лише стати нам
жертвами перед владою, що фактично вже відбулось.
Ми мешкаємо в зоні внутрішньої окупації адміністративними
органами України, силовими структурами правопорядку. У зоні
ручної церкви, залежної від подачок влади та під національним
гнітом фінансової бідності, беззаконного права на виживання як
нації.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM

У Козятині на вулиці
Білоцерківській минулого тижня пройшла акція
протесту. Голова осередку громадської організації “Автоєвросила” Олег Грановський
дав газеті “RIA-Козятин”
ексклюзивне інтерв’ю.
— Людям вже набридло, що зі сторони влади
кожен день нові сюрпризи в ціні на паливо.
Організація хоче, щоб
не байдужі люди підтри-

Влад ПОВХ

У військкоматі Козятина
до свята Покрови ветеранам АТО, учасникам
бойових дій вручали державні нагороди. Кількість
нагороджених близько
півтисячі. Усі без винятку
брали активну участь у
боях, або перебували в
зоні активних бойових
дій.
Урочисто вручили державну нагороду батькам
полеглого героя з села
Перемоги Олександра
Лобжина.
На сьогодні акцентована увага на тому моменті,
що досвідченим солдатам
є можливість поновлення
контракту на продовження служби з відповідним
державним фінансовим

— Казки.

Ольга (30), в декретній
відпустці:

— Про медицину.

— Про місцевих людей, про зміни в законах, державні реформи.

Інна (23), бібліотекар с.
Перемоги:

— Якщо влада нас
не почує, будемо діяти
більш радикально наступного разу.
— Ви надієтесь на
призупинення ціни?
— Ми надіємось не
тільки зупинити цю ціну,
яка вже є зараз. Ми

хочемо, щоб ціна була
набагато меншою. От
в країні сусіда Молдові
ціна на паливо 17 лей.
Це приблизно 27 гривень. Україна закуповує
дорожче, ніж хтось продає. У Молдові дешевше,
чому у нас так?

забезпеченням. Велика
кількість наших краян
продовжує служити, немало звільняються. Багато через отримані рани,
контузії, з травмованою
психікою.
Особистим дослідженням інтернет-ресурсів я
встановив таку закономірну річ, що, починаючи
з часів Богдана Хмельницького, в Україні на
державницьких позиціях і
засадах участь у боях за
Україну взяли 360 тисяч
громадян.
Тепер так само. Як
“аукнеться” цей фактор
надалі, я не прогнозую,
але на душу населення у
нас: солдатів більше, ніж
гречкосіїв та свинопасів,
менеджерів і всіх професій разом взятих. Тим не

менше некомплект армії
вражаючий. Основна причина - мізерні нікчемні
оклади солдатів (на мою
думку, воюючий солдат
має отримувати 70 тисяч
гривень в місяць).
З європейських країн ми найвоєнізованіша
нація. Навчені користуватись будь-якою сучасною зброєю, стратегією
і тактикою, приймати відповідальні рішення: як
вижити в бою, за себе і
товариша.
Свято Покрови шановане козаками часів Богдана Хмельницького —
найбільш славетно увіковічнене в наші часи і ще
живі свідки. Так у 1943
році згуртований люд
об’єднався в Українську
Повстанчу Армію. Уявіть

собі, це селяни Полісся
власним коштом купляли
зброю або здобували в
бою. Також купували або
власноруч шили “однострій”, купували гранати і
патрони. Мали абсолютну
підтримку населення, яке
забезпечувало продуктами харчування. Як самураї нації, без будь-якої
підтримки зовні, вели
активні бойові дії включно до 1958 року. Одиниці
пішли в глибоке підпілля і
перестали воювати лише
з розвалом колишнього
СРСР. По сьогодні УПА
ніхто не розпускав. Вона
діє і саме ЗСУ варто
успадкувати як назву, так
і однострій військових
відзнак і звань. Факт: це
повністю співпадає з НАТівськими стандартами.

Родіон (31), обвальник
м’яса:

Андрій (35), програміст:

— Про здоров’я.

Юрій Тадеуш (55), пенсіонер:

— Усі новини Козятина.

— Новини та події міста.

Сергій (48), зооінженер:
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Завдитсадка №6 оббрехала підлеглу
Це встановило досудове розслідування

Олена Воловик (57),

Ми повертаємося до знаменитої
справи, яка прошуміла на всю
Україну, в том числі і на сусідні
держави. Відголоски було чутно
навіть в Росії, Польщі, Німеччині, в
Чехії та в інших державах європейського світу.
Події були пов'язані з дитячим
садочком №6, де керівник в особі
Людмили Михайлівни Гаврилюк
зібрала потужний ресурс преси і
звинуватила колишню підлеглу співробітницю у катуванні, насильстві та
побитті дітей — тобто у фізичному
впливі.
Були подані відповідні заяви у
правоохоронні структури і на сьогоднішній день вже однозначно
доказано, що ніяких дій злочинного

Тамара (69), пенсіонер:

Анатолій (62), пенсіонер:

— Відбулося об’єднання двох бібліотекар с. Миколаївка:
— Дякувати меру поста— Відсвяткував свій день
— Щасливий, що навча— Зустрілася з друзями, церков в Україні.
— Відбули гарне свято до вили баки для сміття. Це народження, потепліло на
юсь у новій школі!
яких давно не бачила.
Дня бібліотекаря і віншування. позитив!
дворі.

характеру немає. Тобто поліція,
порушивши справу під контролем
прокуратури та суду, закрили її не
за звинувачувальними обставинами,
а за статтею 6 пункт 1 — тобто за
відсутністю події злочину. І так на
жінку було наведено великий наклеп. Залучені були тільки великі,
титульні та знамениті видання,
телебачення, різні шоу робили на
цій ганебній справі. Зараз, що ми
маємо? Ось що розповіла газеті
“RIA-Козятин” Зоя Піркл сьогодні:
— У даному садочку №6 я пропрацювала 17 років на посаді вихователя.
Виник конфлікт із керівником
вказаного підприємства, який закінчився звинуваченням мене у
злочинній діяльності. Зараз вже є
абсолютно повна доказова база,

що ніякі злочини я не вчиняла, а
керівник вказаного підприємства
зводив наклеп. Я отримала постанову про закриття кримінального
провадження за відсутністю події
злочину.
— Які ваші наміри надалі?
— Відстоювати свою честь, подавати далі в суд за наклеп завідувачки.
Газета “RІА-Козятин” постійно
відстоює інтереси людей, бачачи
правову недоказаність обвинувачення і застосування надмірної адміністративної сили до підлеглого. Ми
постійно супроводжували цю справу, публікували події, незалежно
від ганебних звинувачень “Вісника
Козятинщини”, львівських видань,
газети “Факти”, “33 канал”, каналу 1+1, газет Харкова, Донецька,

Одеси. Саме ці ресурси Людмила
Михайлівна Гаврилюк застосувала,
щоб оббрехати людину, яка соціально не захищена.
— Пригадую, як о 20.00 вечора
телефонував представник каналу
1+1 і вимагав прийти в садочок,
бо зібрали батьків, — говорить
Зоя Олексіївна. — Наступного дня
ці батьки заявили в садочку, що
хотіли побити обличчя мені і зняти

це на камеру. Я не вийшла на їхню
зустріч, відчувала, що затіяла завдитсадка щось жахливе...
Ми будемо продовжувати співпрацю з пані Піркл, здійснювати
правовий захист в рамках закону,
відстоювати її інтереси. На її захист стали не тільки видання газети
“RІА- Козятин”. Це також політичний осередок “Громадянської позиції” та “Просвіта ОУН Козятина”.

Гігієністів зі святом!

Згадаємо всіх працівників санепідслужби
Іван СМОЛИЧ

Геній-хірург Микола Пирогов, відомий всім нам, сказав: “Майбутнє належить медицині профілактичній”. Бійцями профілактичної
медицини є працівники лікарі-гігієністи, помічники лікарів, середні
медичні працівники.
У тридцятих роках 20-го століття для проведення профілактичних заходів на станції Козятин в
трьох кімнатах вузлової поліклініки в будинку на вул. Куйбишева,
16 (в даний час Винниченка) відкривається санітарна дільниця. Керівник санітарної дільниці — лікар
Іван Злобін. Санітарна дільниця
надалі організовується в санітарний район, а той в свою чергу в
лінійну санепідстанцію.
У період війни протиепідемічне
обслуговування населення було
зведено до мінімуму. Після війни
на вул. Винниченка, 16 починає
функціонувати лінійна санепідемстанція. Лікарем працює Роза
Барер, помічником лікаря Зоя
Погабаєва. З 1945 по 1947 р.

головним лікарем працює Дмитро Журавський. У санепідемстанції створюються лабораторії.
Велику організаційну роботу
по створенню бактеріологічної
лабораторії виконала лікар Софія Журавська. У 1948-1967 рр.
головним лікарем СЕС працює
Ніна Топорівська. Лікарями
працюють: Дмитро Журавський,
Софія Журавська, Роза Барер,
Раїса Ройфе, Іван Міць, Світлана Марковська. Помічниками
лікарів Петро Матвієнко, Антон
Хабаров, В’ячеслав Галацян,
Зоя Погабаєва, В’ячеслав
Януш, Марія Максименко, Лідія Васьківська, Лідія Лінник.
У 1967-1974 рр. головним лікарем
працює Всеволод Печенник —
прекрасний колега, організатор.
Лікарями працюють Іван Смолич,
Дмитро Журавський, Софія
Журавська, Ніла Топоровська,
Іван Міць, Роза Барер, Раїса
Ройфе, Світлана Марковська,
Арміна Смолич.
У приміщенні СЕС проводиться
капітальний ремонт, пічне опа-

лення замінюється водяним, проводиться водопровід, каналізація,
будується гараж, упорядковується
територія двору. З 1974 р. по 2005
р. — головним лікарем працює
Іван Смолич. Лікарями: Григорій
Нижник, Микола Дорошенко, Володимир Тривальський,
Микола Чечун, Віра Стецюк,
Людмила Миронюк, Арміна
Смолич, Світлана Марковська,
Олена Семенченко, Сергій Каратєєв, Галина Куліш.
У 1978 - 1981 - 1982- 1988 рр.
на базі СЕС Козятинського відділу готуються і проводяться дорожні школи передового досвіду.
У 2005- 2013 рр. — головним
лікарем працює Галина Куліш.
Завідувачами відділів працюють:
Анатолій Андрушкевич, Іван
Смолич, Григорій Нижник, Віра
Стецюк, Арміна Смолич, Ніла
Марчук, Світлана Марковська.
Приміщення СЕС облаштовується індивідуальним опаленням, проводиться євро-ремонт кабінетів,
приміщень лабораторій, облаштовуються комп’ютерами.

Інвесторська нива

Орендарі паїв покращують селянам життя
Влад Повх

Що позитивного відбулося у вас минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Павло (6), учень
Білопільської школи:

мали такий бойкот. Щоб
підтримали зменшення
ціни на пальне. Ми провели Всеукраїнську попереджувальну акцію по
всій Україні з 9 до 10
години.
— У чому заключається бойкот?

Про що ви б хотіли прочитати в “Ria-Козятин”?

Людмила Гончарук (67), пенсіонер:

новини козятинщини

Влад ПОВХ

До Покрови військові отримували нагороди

Ми запитали у козятинчан

Вікторія (9), школярка,
Кирил (4):
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Стало відомо, що ТОВ Сігнетцентр, найпотужніший фінансовий інвестор, змінив маркетинг Козятинщини, інвестувавши
мільйони в стосунки з людьми, у
яких орендують землю.
Ми неоднаразово розміщали
публікації про ТОВ СанАгроСід,
директор якого Сергій Бенедичук. Підприємство базово здійснює діяльність в с. Махаринці
Козятинського району. Прийшла
осінь, що і спонукало нас взяти
інтерв’ю у цього молодого фермера.
— Ми писали, що ви перекро-

їли стосунки у сфері земельних
паїв на селі в районі.
— Саме так, наше підприємство молоде, але успішний маркетинг. Соціально відповідальне
ставлення до людей, у яких
орендуємо паї, зробило фурор.
Що цікаво, ми і мети такої не
ставили. А вийшов соціальний
проект, суть якого в піднятті
рівня фінансових стосунків. Та
ще й на таку планку, що такий
потужний товаровиробник, як
підприємство Сігнет-центр вимушене рівнятись на нас. Підняли
людям орендну плату, як у нас.
Якщо в районі у них приблизно
1500 орендованих паїв, а плату

за фактом підняли на сто відсотків, то легко порахувати, що
Сігнет-центр інвестував людям
порядка до 5-ти мільйонів гривень. Це величезні гроші значно
покращують добробут селян.
Само собою не від щедрості
своєї сплатили кошти. Ми їх
спонукали до таких дій. Тепер
і мені, як керівнику неможливо
розслаблятися. Тримати на висоті культуру землеробства, в порядних стосунках бути з людьми,
які мої партнери.
Так як за фахом я військовий,
вітаю всю Україну зі святом Покрови. Достатку в родині! Добра
в спілкуванні! Багатого здоров’я!

Учасники конкурсу помічників епідеміологів
СЕС 30.09.1987р.
У 2014- 2015 рр. проводили реструктуризацію санепідемслужби,
а вірніше різке скорочення кадрів.
Із штатних 80 спеціалістів залишилось 25. Пройшло об’єднання
санепідстанцій: Козятинської,
Коростенської та Жмеринської.
Управління зробили в Жмеринці.
Розрушійна влада прем’єра
Яценюка, президента Порошенка
приймає злочинне рішення заборонити перевірки працівниками
СЕС підконтрольних об’єктів.
Статистика за 2017 р. - чоловіки
в середньому живуть 63 роки,
жінки — 72. Повітря, вода, хар-

чові продукти не перевіряються,
контроль відсутній. Люди не знають, що вони п’ють, які харчові
продукти вживають. Маємо те, що
не знаємо.
Друга неділя жовтня (14
числа) узаконена як День
працівника державної санепідслужби. Шановні гігієністи-профілактики! Прийміть сердечні вітання
з професійним святом. Хай добро,
дароване людям, повертається
до вас здоров’ям та довголіттям.
Нехай кожен день вашого життя
буде радісний і щасливий. Зі святом вас, дорогі колеги!

У Непедівці з'явився
дитячий сквер професій
Софія ШЕВЧУК

До Дня захисника України у
селі Непедівка урочисто відкрили
дитячий сквер професій «Світанок». Участь у заході брали й
рятувальники Вінниччини.
Гарні враження тамтешнім мешканцям своїм виступом дарував
естрадно-духовий оркестр Державної служби з надзвичайних
ситуацій.
Козятинські рятувальники організували показ пожежно-рятувальної техніки.
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Головний лікар міськрайонної лікарні
Олександр Кравчук про ситуацію 18 жовтня
— Опалення здійснює компанія
“Вінницятеплоенерго”, яка є приватною структурою. Вона орендує
приміщення котельні в міській раді
(власність міської ради). Розпорядження про опалювальний сезон
підписане головою міста чомусь з
18 числа. Ми зверталися з листом,
щоб розпочати опалювальний сезон в лікарні з 11 числа, в зв’язку
з тим, що тут знаходяться малі
діти, вагітні та просто пацієнти, які
знаходяться в стані, коли їх треба
лікувати, а вони ще й мерзнуть.

Ми всіма зусиллями колективу
стараємося їх обігріти: ставимо
калорифери.
Промили частину батарей, поміняли труби, під тиском була
закачана вода… Теплопостачання
на соціальний об’єкт, на мою думку, повинні розпочинати трішки
раніше, тому що середньодобова
температура +8 згідно з чинним
законодавством, це інші установи, а не соціальні об’єкти. Соціальні об’єкти повинні дивитися
по внутрішньому температурному

режиму. Я розумію, що це в дечому економія, але на здоров’ї не
економлять.
Котельня №9 побачимо, наскільки готова до зими, наскільки
буде подавати теплоносій. Але
там все закрито, нічого немає. Я
не бачив, щоб завозилося паливо.
У минулому році було слабувато
з опаленням. Лушпиння, щепи,
дрова…, які теплоефективності
не дають і калорійності також.
Тут постійно по 2-3 працівники
і вони не справляються. Хоча

Аварія зі смертельним результатом
В’ячеслав Гончарук

Ще не висох протокол після
ДТП на вулиці Ярослава Мудрого, як в Козятині нова транспортна пригода. Навіть не пригода, а
ціла біда — трагедія.
У неділю, 14 жовтня, в ДТП
загинув 42-річний мешканець
нашого міста. Він їхав “євробляхою” вулицею 8-ма Гвардійська
та не впорався з керуванням
транспортного засобу. Іномарка
не вписалась в поворот і полетіла не керованою, все змітаючи
на своєму шляху. “Мерседес”
не вписався в поворот”, — напишуть медичні експерти. А ми
поговоримо, в якому небезпечному місці знаходяться люди, що
живуть на повороті вулиці 8-ма

Гвардійської з виїздом на вулицю
Довженка.
Не так давно на цьому повороті вже легковушка “цілувала”
стіну житлового будинку. Тоді
разом з автівкою “шумахера”
постраждав паркан господаря
оселі. Новий паркан він ще не
добудував, а нові гості знову
постукали в обійстя. На цей раз
тільки в гараж.
Можна тільки уявити, де б була
б “євробляха”, коли вона з’їхала
з дороги на частку секунди пізніше. Вона б пронизала б всі стіни
житлового будинку! Господар
згаданого помешкання показав
представникам преси кусок граніту, який влетів після недільного
ДТП в його будинок. Можна
уявити, яка була швидкість тієї

котельня має велике соціальне
значення. На ній до п’яти соціальних об’єктів. Думаю, що шукати
крайніх сьогодні не потрібно, а
потрібно просто робити справу.
І тоді, коли відповідають за це
комунальне господарство, яке
підлегле територіальній громаді, є
кого запитати. А коли — приватна
структура, яка не опікується — це
інше. Асфальт виїздили, побили,
зламали і ніхто не ремонтує. Зимою, навіть нема кому прочистити
сніг, хоча в них є техніка...

ЗІЛ завалила “Тойота”
Дмитро Артемчук

груди металолому, що до аварії називалося “Мерсом”. Коли
відколений від стовпа паркана
граніт перелетів вулицю, пробив
шифер, стелю і опинився в хаті,
безпечно в такому місці жити.
Мешканцям вулиці 8-Гвардійської потрібна безпека. Влада
повинна відреагувати і прийняти
рішення, щоб на тому повороті
поставити відбійники.

Близько десятої ранку минулої
суботи мешканці вулиці Ярослава
Мудрого почули гуркіт. Вийшовши
зі своїх домівок, люди помітили,
що на перехресті їхньої вулиці та
вулиці Сковороди сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка ЗІЛ лежала на
боку, а біля неї стояла понівечена
іномарка.
Аварія дійсно жахлива. Сила
удару при зіткненні транспортних
засобів перевищила центр ваги
автомобіля, завантаженого землею. Це ж якої сили був удар при
зіткненні! На щастя, в цій аварії з
учасників ДТП серйозно фізично
ніхто не постраждав. А залізні
коні потребують не просто хороших спеціалістів, щоб знов стати

9 вересня
Жителька з села Махаринці
повідомила поліцію, що син в нетверезому стані вчинив сварку.
У с. Молодіжному посварилися
сусідки.
У м. Козятині чоловік вчинив
насильство відносно жінки.
10 вересня
У селі Верболози теща посварилася з зятем.
У с. Поличинці співмешканець

Залізничне, Козятинського району
Вінницької області, яка 30.05.2014
року пішла з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу не
повернулась.
4) Лариса Миколаївна Качан,
24.11.1991 р. н., жителька с. Йосипівка, Козятинського району Вінницької
області, яка 30.09.2016 року поїхала
на роботу у м. Мелітополь, Запорізької області та з 01.10.2016 не виходить на зв'язок з рідними.
Якщо є будь-яка інформація про
місце перебування вказаних громадян, зверніться в Козятинське
відділення поліції, що знаходиться
за адресою: м. Козятин, вул. Героїв
Майдану, 30 або телефонуйте 2-0330, 102, (063)273 28 81.
за місцем спільного проживання
вчинив сварку.
11 вересня
Мешканець Козятина повідомив, що його п’яний брат вчинив
сварку.
Жителька смт Глухівці звернулася в поліцію, так як її чоловік
вчинив сварку та не пускав до
будинку.
12 вересня
У с. Самгородок п’яний батько

влада і ми
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RIA перевірила
Претензії до
локомотивного депо

В’ячеслав Гончарук

на ноги.
Як стало відомо від очевидців
аварії, ЗІЛ їхав головною вулицею
Ярослава Мудрого. Другорядною
від магазину “Вітамін” їхав водій
“Тойоти”. Що йому завадило загальмувати, розбереться слідство.
А основна причина частих ДТП,
що в Козятині більшість водіїв
нехтують правилами дорожнього
руху. Коли в нашому місті було
управління ДАІ, водії були більш
дисциплінованими.

Їх розшукує козятинська поліція
Козятинським відділенням поліції
Калинівського ВП ГУНП встановлюється місце знаходження громадян,
які зникли безвісти:
1) Віра Андріївна Супрунова,
19.07.1960 р. н., жителька с. Флоріанівка, Козятинського району Вінницької області, яка 28.09.2018 року пішла
з дому у невідомому напрямку та до
теперішнього часу не повернулась.
2) Галина Юхимівна Побережник, 20.02.1944 р. н., жителька смт
Бродецьке, Козятинського району
Вінницької області, яка 10.03.2017
року пішла з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу не
повернулась.
3) Наталія Миколаївна Кузнецова, 12.06.1982 р. н., жителька смт
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На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” звернулися мешканці прилеглих до залізниці вулиць району вагонного депо
та мешканці вулиці Олега Кошового. Вони повідомили,
що в локомотивному депо спалюють на спеціально відведеному звалищі побутові відходи. Повідомлялося, що
процедура спалювання відбувається щоденно і палять на
звалищі після 22.30. Отож дим відчувають в помешканнях.
За коментарем редакція звернулася до начальника локомотивного депо Олега Григи.
Начальник філії галузевої служби повідомив, що побутові відходи, які були задіяні з мастильно паливними
матеріалами, вивозяться.
— А якщо є такі факти, що в локомотивному депо щось
спалюється, то давайте разом впіймаємо того палія, —
сказав керівник. — У нас є відповідні документи на вивіз
побутових відходів. Можемо розвернути камеру зовнішнього спостереження для виявлення невідомих паліїв.
Але я впевнений, що ніхто навмисно на звалищі відходів
не палить.
На завершення свого коментаря Олег Володимирович
повідомив, що вони проведуть власне розслідування із
залученням громадськості, про що повідомлять засоби
масової інформації.
А ми, представники преси, провели поверхове журналістське розслідування стосовно згаданого згарища.
Можна з впевненістю сказати, що на звалищі побутових
відходів локомотивного депо за останні три дні нічого
не спалювалось. На звалищі є скло, дрібне каміння та
предмети, які не згорають. Це може свідчити, що побутові
відходи в локомотивному депо вивозяться так, як не відсортовуються предмети згорання від не згораючих.
Очевидно, факт задимлення згаданої території відбувся
від потуги тепловозної тяги.

Коли не доносять сміття
Іван Остапчук

Віра Супрунова

Галина Побережник

вчинив сварку.
У м. Козятині чоловік вчинив
насильство проти дружини.
У селі Махнівці стався конфлікт
між сусідами.
У мешканця міста невідомий
викрав мопед, який стояв на
узбіччі дороги. У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється
неповнолітній житель м. Козятин.
Транспортний засіб повернуто
власнику.

Наталія Кузнецова

Лариса Качан

Кримінальна хроніка
У с. Немиринці сталася ДТП між
вантажним та легковим автомобілями. Водій автомобіля “Шевроле” не впорався з керуванням та
скоїв зіткнення з причепом, який
стояв на узбіччі дороги. Внаслідок
ДТП водій автомобіля “Шевроле”
отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер.
14 вересня
У с. Куманівка син вчинив
сварку.

Жителька с. Іванківці повідомила, що зять сварився з дружиною.
15 вересня
У жінки м. Козятина виник конфлікт із сусідом.
У с. Зозулинці чоловік вчинив
сварку з дружиною.
16 вересня
У селі Михайлин стався конфлікт між батьком та сином.
У смт Глухівці чоловік вчинив
сварку з дружиною.

Уже більше місяця лежить сміття між льохом та сараєм недалеко від “перехідки” вулиці Винниченка та “кругом”. Лежить, тому що мешканець приватного будинку
ніс те сміття до сміттєвого бака та його на звичному
місці не виявилося. З чиєїсь “мудрої” вказівки сміттєві
баки витягли на дорогу вулиці Винниченка. Чоловік постояв, розвернувся та й викинув сміття в зручному для
себе місці. І дійсно, не нести ж непотріб назад додому.
Баки поставили назад після обурення мешканців мікрорайону і працівників ринку. От тільки по викинуте той
“добродій” не приходить. Мораль: люди роблять недостойні вчинки через дурощі чиновників при владі.

Інтерв’ю з прокурором

Хто наглядає на Козятинщині за
додержанням законів
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Згідно з розподілом обов’язків
керівника Калинівської місцевої прокуратури з червня поточного року
виконує функції “козятинського прокурора” Сергій Михайлович Півнюк. У
його функції входить обслуговування
не тільки Козятинського району, а й
Погребищенського. Згідно з наказом
прокурора області, його призначили на
посаду з грудня 2015 року. По червень
2018 року пан Півнюк перебував на посаді заступника керівника Калинівської
місцевої прокуратури.
Працює він в органах прокуратури
з травня 2003 року. За цей період
займав ряд посад. Був прокурором
Томашпільського району, Вінницьким
прокурором з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері, заступником прокурора Козятинського
району (2010-2012 рр). Родом з Жмеринського району, одружений, має
двох синів.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” козятинський прокурор
зазначив, що згідно з законом України
про прокуратуру (нового зі змінами),
до функцій прокуратури, насамперед,
відноситься підтримання державного
обвинувачення, яким безпосередньо
займаються процесуальні керівники
та представництво інтересів громадян
або держави в судах. Крім того, нагляд
за додержанням законів органами дізнання та досудового розслідування.
Також є функція, яка зазначена: нагляд
за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах.
— Безпосередньо керівниками Козятинського підрозділу Калинівської
місцевої прокуратури, протягом 9
місяців поточного року щодо представництва, зокрема, функцій діяльності
пов’язаних з представництвом заявлено
15 позовних заяв, — розповів Сергій
Михайлович. — Зокрема, з яких у
сфері земельних відносин — чотири,
про визнання спадщини від умерлої та
передачі комунальної власності Махаринецької та Зозулинецької сільських
рад земельних ділянок на загальну
суму 188 тис. грн. Також було заявлено
(на сьогоднішній день вже позов задоволений) про звільнення самовільно
зайнятої земельної ділянки до товариства “Холл інтернешнл” і наразі ця
земельна ділянка повернута в державну власність загальною площею 109,7
гектара. Крім того, заявлено нашими
колегами 8 позовів у бюджетній сфері
на загальну суму 16 тис. грн та у сфері
охорони дитинства — три позови на

загальну суму 83 тис. грн. Це робота
за перших три квартали.
— Що можете сказати про стан
злочинності на Козятинщині?
— Згідно з Законом України про
прокуратуру, останньому відведена координаційна функція за участі керівника Калинівської місцевої прокуратури.
До речі, її діяльність поширюється на
Калинівський, Козятинський, Хмільницький, Літинський та Погребищенський райони. Під головуванням керівника Калинівської місцевої прокуратури
двічі на рік проводиться координаційна
нарада, куди запрошуються керівники
територіальних правоохоронних органів. Заслуховуються питання щодо
дотримання законності в бюджетній,
земельній сферах та відносно боротьби із корупцією і, в тому числі, стану
злочинності. За результатами цих нарад кожному з правоохоронців залежно від того, де знаходяться, має місце
незначне зростання або поширення
тих чи інших кримінальних порушень,
визначаються спільні заходи на оперативних нарадах. Якщо, наприклад,
взяти і проаналізувати село Махнівку,
де, фактично, траса міжнародного
значення, де трапляється багато ДТП,
то, безперечно, координується функція
разом з органами патрульної поліції і
таке інше. Це коротенько щодо стану
злочинності, не вдаючись до цифр.
Загалом, якщо порівняти з минулим
роком, то на території Козятинського
району стан злочинності перебуває в
аналогічному рівні, як і минулого року.
— Як працює Козятинська прокуратура?
— Згідно зі статтею 23 закону України про прокуратуру, ми, безпосередньо, захищаємо в рамках представництва інтереси держави. У нас кожного
дня приймальний день. Зокрема, я
приймаю щопонеділка з 9.00 до 18.00.
Ми розглядаємо усі, безперечно, заяви
з будь-яких питань, яких вони стосуються на підставі наших повноважень,
в зв’язку із змінами в законодавстві.

Згідно зі статтею 7 Закону про звернення громадян, можемо спрямувати
звернення людини відповідно до тих
чи інших компетентних контролюючих
органів. Залежно від повноважень беремо питання під контроль.
— Як можете прокоментувати
справу по колишній виховательці
дитсадка №6 Зої Піркл, яку незаконно звільнила депутат директорка закладу Гаврилюк, а потім
звинуватила у знущанні над дітьми.
— За результатами розгляду заяви
Піркл, були внесені відомості в ЄРДР
за Ч.1, ст.137 Кримінального кодексу
України. Насамперед, хочу зазначити,
що за результатами досудового розслідування працівниками, зокрема, слідчим, слідчого відділення Козятинського
відділу поліції, прийнято рішення про
закриття кримінального провадження.
Проаналізувавши і дослідивши всі докази в рамках даного провадження
було встановлено те, що фактичної
істотної шкоди для потерпілих не
встановлено. За результатами вивчення матеріалів даного кримінального
провадження, прокуратура вважає, що
рішення слідством прийнято законно.
Підстав про скасування його немає.
Крім того, хочу зазначити, що є ще
інше кримінальне провадження, яке
також було зареєстровано за зверненням Піркл на дії посадовців щодо
незаконного звільнення. Крім того,
остання також звернулася до судових
інстанцій, її було поновлено на роботі,
було прийнято слідчими рішення про
закриття даного кримінального провадження. Згідно з повноваженнями
Кримінального процесуального кодексу, прокурор перевіряє дії слідчого.
Нами, зокрема, моїм процесуальним
керівником, за результатами перевірки
даних матеріалів було винесено постанову про скасування постанови, про
закриття кримінального провадження,
дано вказівки. Наразі, виконання вказівок перебуває на контролі Калинівської
місцевої прокуратури.

У селі Козятин вночі горів будинок
Мешканці залишилися без даху над головою
Марія ШЕВЧЕНКО

У вівторок, 16 жовтня, о третій
годині ночі загорівся приватний житловий будинок у селі Козятин. Ліквідовували пожежу, використовуючи

два спецавтомобілі рятівників. Обійшлося без жертв, але господарям
напередодні зими доведеться відновлювати дах. Вогонь знищив 50 кв. м
шиферної покрівлі та частину майна.
Попередня причина — неправильна

експлуатація опалювальних приладів.
Сумна статистика свідчить, що найчастіше причиною пожеж у сільських
будинках у холодну пору року є саме
несправні опалювальні прилади, димарі тощо.
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крос
Хоча і заплатив, воду не підвели Обласний
обрав старт у

Коли мрії стають реальністю

Дорога редакціє газети “RIAКозятин”, звертаюся до вас. Я
пенсіонер 1942 року народження, прошу вас допомогти мені
встановити справедливість в
ситуації, яка виникла в мене. По
Білопіллю частині села провели
воду. Попередній голова села
зробив проект і виграв тендер.
У проекті була вказана водонапірна башня, яка в реальності
зникла.
Фірма фіктивна, на чолі з
нашим головою села (новообра-

Дмитро Артемчук

Станіслав Михайлович Рибачук

ним) провели воду, пробурили
скважину на 38 тонн і достали
отруту, яка воняє і, як тільки постоїть, робиться жовта — прати
білизну не можна.
Коли проводили монтаж лінії, екскаватор зразу загортав
трубу. Усі дефекти закрила
земля. Акта прийомки водопроводу немає. Акта виконаних
робіт немає. Аналізу води немає. Комунальне підприємство
“Добробут-плюс” прийняло цю
роботу, не перевіряючи, під
керівництвом голови села Віктора Якимчука. У результаті,

люди платили гроші через банк
на фірму “Добробут-плюс”, а
більшість — збирала фірма без
касових ордерів. Люди купляли
кільця, крани, труби в колодязь,
лічильник, фільтр, утеплювач на
труби. Фірма провела мені трубу
до колодязя і на цьому робота
закінчилася.
Коли я провів монтаж у колодязі і відкрив кран, виявив, що
вода мені не підведена: забули
просвердлити діру в магістралі
і все загорнули бульдозером. Я
заплатив фірмі через банк 2000
гривень і 1500 грн обійшлися

кільця і вся начинка всередині
кілець.
Я звернувся до голови села:
“Чому у тебе є вода, а у мене
немає?”
Відповідь була така: “Тієї фірми вже немає і я тобі яму копати
не буду, проводь собі воду сам.”
А за що я заплатив 3500
гривень, які збирав на смерть?
Зараз у мене немає на ліки і
судитися з фірмою “Добробутплюс” я не можу, бо за суд
треба платити гроші, а їх нема.
Дорога редакціє, допоможи
мені знайти вихід з цієї ситуації.

Пообіцяли пообіцяти пенсіонеру провести воду
Поки залишається тільки почекати
Галина Касянівська

Прочитавши лист від мешканця села Білопілля, вільна преса,
якою є газета “RIA-Козятин”,
взяла курс на Білопілля. Приїхавши на місце призначення,
кореспонденти нашої газети
переконалися, що більшість
фактів у листі пенсіонера до редакції мають місце. Води в крані
водогону, де мешкає пенсіонер,
немає.
І ми ставимо те ж саме запитання: “За що заплатив мешканець Бердичівської, 26 дві тисячі
гривень? І плюс півтори тисячі
за обладнання? Він їх платив за
воду як за кінцевий результат.
Він же відніс в банк гроші не
для того, щоб біля його воріт
проходила водна артерія без
під’єднання до його оселі”.
Чому так сталось, може дати
відповідь сільський голова Білопілля. Адже його громада села
обрала, щоб він захищав їхні
інтереси.
Коли сільське керівництво
вдарило по руках з фірмою, то

потрібно було підрядника контролювати. Сам факт, що в сільського голови вода з магістралі
є, а в його виборця немає — це
службова недбалість особи, яку
обрали керівником громади.
За словами пенсіонера, він
звертався до сільського голови з
питанням, чому в нього води немає, в голови села є. Чиновник
відповів: “Я тобі копати не буду.”
Копати траншею Станіславу
Рибачуку сільський чиновник
дійсно не буде і не зобов’язаний
цього робити. Він зобов’язаний
собі під’єднати воду останнім.
Це гарантія, що всі мешканці
села, які хочуть мати воду з
водогону, будуть її мати. Якщо
такого поняття немає, то це не
керівник громади, а чиновник
який вирішує свої інтереси за
рахунок громади.
Ми маємо право на таку думку, тому що дорога, яку проклав
сільський голова, схожа на дорогу тільки до своїх воріт. На
вулиці Бердичівській на дорозі
велика калюжа. Сільський голова її не засипав. За словами

мешканців села, не засипав
тому, що вулиця не перспективна. От і гадаємо, в чому більше
зла: в неперспективних вулицях
села Білопілля чи в такій позиції
сільського голови.
Сам сільський голова Віктор Якимчук в розмові з
редактором газети повідомив,
що за проблему пенсіонера він
знає.
Чому так сталось? Очевидно,
Станіславу Михайловичу не підвели воду навмисно? Адже він
ходив над опущеними в траншею
трубами і вказував водяникам на
недоліки їхньої роботи.

— Вода в пенсіонера Рибачука буде. Збереться бригада і
під’єднають йому воду, — запевнив журналістів газети староста
села.
Щодо калюжі на вулиці Бердичівский, то мешканці, які дали
газеті інформацію, не зовсім
володіють ситуацією. Ту ділянку дороги мають ремонтувати
фермери після виконання всіх
сільгоспробіт на селі.
— Не відремонтують вони,
відремонтуємо ми, — запевнив
Віктор Миколайович.
Побачимо, як буде тримати
своє слово сільський голова.

Козятині
Іван ОСТАПЧУК

Минулої суботи, 6 жовтня, в місті Козятині зібралася майже вся легкоатлетична
Вінниччина. На спортивній базі школиінтернат-гімназії пройшов чемпіонат Вінницької області з бігових видів та кросу.
Взяли участь 14 колективів ДЮСШ і 12
районних команд, які змагалися в 10 видах спортивної програми.
На цьому турнірі Козятинщина була
представлена двома командами міста і
району.
Спортсмени нашого краю вдало виступили. Вони зайняли весь п’єдестал
пошани, наповнивши скарбничку команди
золотими, срібними та бронзовими нагородами. Перше місце і золоті нагороди
отримали Максим Хилюк на 500-метрівці
(юніори), Олена Лавренюк стала чемпіонкою на 3 км дистанції серед жінок.
Срібні нагороди вибороли Максим Гайдучок - 500 м (юніори), Марія Павлова - 2
тисячі метрів (дівчата), Олія Чехівська - 3
тисячі метрів (жінки). Третє місце на дистанції 4 тисячі метрів посів наш земляк
Вадим Підручний (юніори). А Андрій
Мар’янчик став лауреатом бронзової нагороди (чоловіки). У цілому, спортсмени
Козятинщини завоювали 7 медалей.
Саме за підсумками цих змагань буде
сформована збірна Вінниччини на всеукраїнські змагання з легкої атлетики із
бігових видів.
Як відзначила президент Вінницької
області з легкої атлетики Олена Бех, козятинці гарно підготувалися до чемпіонату
області. Федерація легкої атлетики і надалі буде проводити чемпіонати за межами
обласного центру. Це дасть змогу в районних центрах підготувати легкоатлетичні
майданчики і траси.
— Застій у спорті минув. Треба всім
ворушитися, — відзначила вона.
У командному заліку команда Козятинського району з наставниками Валерієм
Зелінським та Володимиром Галицьким зайняли 3-те місце. Команда міста Козятина
фінішувала 11-ою.

То чи шкідлива фотографія?
У наш час стало дуже модним
і популярним робити “селфі”,
“виставляти” їх в інтернет, не замислюючись, а чи шкідлива фотографія.
У Древньому Китаї вірили, що
крім тіла та душі, в людини є щось
проміжне - невидимий двійник, в
якому зосереджена життєва сила.
Її називають “Ка”. Необхідно,
щоб це “Ка” завжди було в своїй
тілесній оболонці, тоді душа відчуває себе впевнено і спокійно.
У зв’язку з цим біля покійника в
гробницю клали або портрет, або
скульптурне його зображення,
куди оте “Ка” й переходило після
смерті тіла.
Те ж саме робили і в Древньому
Єгипті. На одній із скульптур цариці Нефертіті, яка дійшла до нашого часу, у лівій очниці відсутнє
око. Дослідженням встановлено,
що в час виготовлення скульпту-

ри Нефертіті була ще живою.
За релігійними переконаннями
єгипетських жерців, портрет чи
скульптура, яка дивиться, може
віднімати частину душі у ще живого її натурщика.
У різних частинах світу люди
давно запримітили, що копія
людини - фотографія, намальований портрет - приносить шкоду
його організму, який ще живе.
У зв’язку з цим учені Каїрського
університету зробили експеримент:
декілька сотень добровольців щоденно фотографувалися протягом
якогось часу. Виявилося, що їхні
життєві сили поступово танули,
а фотознімки робилися все чіткішими. Вчені дійшли висновку,
що фотографії дійсно приносять
людям шкоду.
У багатьох країнах запримітили:
коли хтось помирає, його фотографії незрозумілим чином видо-

змінюються. Тому-то мандрівники
в Тібет стикаються з явним не бажанням тібетців фотографуватися.
Вони твердять, що фото шкідливе
для життя.
Дійшли до нас і такі суперечливі
повідомлення. Портрети знаменитого художника Іллі Рєпіна були
свого роду вбивцями натурщиків.
Після змалювання ним Мусоргського, Писемського, Тютчева, а
також прем’єр-міністра Столипіна,
позувачі несподівано швидко помирали. Хоча Столипін помер
насильницькою смертю, але і його
зараховують до цієї плеяди.
Доведено, однак, що не кожен
портрет убиває того, хто на ньому зображений. Наприклад, Лев
Толстой після намалювання його
портрета Рєпіним прожив ще 23
роки. А Д. Яворницький, якого
Рєпін намалював на картині “Запорожці пишуть листа турецькому

султанові”, прожив після її написання ще 49 років. Про це явище
кажуть так: в одних людей біополе
сильне, в інших слабеньке. Люди
зі слабким біополем більш вразливі від дії всіляких трансцендентних
сил. Багато спостережень доводять, що невидима життєва сила,
оте “Ка” якось частково дійсно
переходить у фотографію, портрет
чи скульптурне зображення ще
живого оригіналу і таким чином
ослаблює його організм.
Це явище є неймовірним, але
поки що ми не можемо його ні
підтвердити, ні спростувати. А.
Ахматова у зв’язку з цим писала:
“Коли людина помирає, її портрети змінюються. Я помітила це,
повернувшись із похорону одного
поета”.
За матеріалами друкованих
видань підготував
Михайло Джміль

Коли Альона Лобозінська ще
була маленькою дівчинкою, її,
як всіх дітей, запитували: “Ким
ти будеш, як виростеш?” Вона
давала лише одну відповідь:
“Вчителькою!” Її дитяча мрія стала реальністю в 1996 році, коли
вступила до ЖДПУ (Житомирського Державного педагогічного
університету ім. І Франка). А в
2001 році Альона Олегівна стала
викладачем іноземної мови. У
тому ж році вона була направлена в школу І-ІІІ ступеня села Журбинець вчитилем німецької мови.
Як розповідає наша співрозмовниця, той період запам’ятався
їй на все життя. Вона потрапила
в чудовий колектив, де кожен
педагог був не стільки наставником, скільки другом. У такому
колективі працювати одне задоволення.
— Та, мабуть, в школі не може

бути по-іншому, — каже вчителька вже з досвідом Альона
Олегівна.
У школі-інтернат-гімназії, де
вона зараз працює, за її словами, такий же хороший сучасний
педагогічний колектив.
— А яким, на вашу думку,
має бути сучасний вчитель і
педагогічний колектив? — запитали ми у пані Альони.
— Це навчати дітей і самому
вчителю рости. Створювати щось
потрібне нове в освітній системі.
Втілювати цікаві методи інших
представників педагогічного колективу. Педагогіка, це наука,
яка не стоїть на місці і потребує
нових знань від самого вчителя.
Діти ростуть в інтелектуальному
розвитку дуже швидко. Значить,
потрібно щоб ріс і сам вчитель.
Адже для мене бути вчителем —
не просто професія, а покликання. Бути вчителем — моя мрія. І
основне для мене - дати учневі

не тільки знання, не тільки знайти
підхід до кожного окремого учня,
а розкрити їх індивідуально. Проявляти максимальну делікатність
у стосунках з учнями.
Дуже вдало про вчителя сказав поет Симон Львович Соловейчик: “Вчитель, це актор, але його
глядачі і слухачі не аплодують
йому. Він скульптор, але його
роботи ніхто не бачить. Він лікар,
але його пацієнти рідко дякують
за лікування та далеко не завжди
бажають лікування. Де ж вчителеві брати сили для щоденного
натхнення? Тільки в самому собі,
тільки в свідомості величі своєї
справи”.
— Я намагаюся бути тим актором, скульптором і лікарем, і
щоб мою роботу бачили і відчували учні, — каже вчителька.— З
учнями зрозуміло.
— А батьки задоволені
рівнем знань своїх дітей в
школі?

— За всіх батьків сказати не
можу. У нашій школі чудові вчителі. Вони готують переможців,
призерів і лауреатів олімпіад,
конкурсів найвищих рівнів. Такі
учні є майже в кожному класі і
де я є класним керівником теж. У
нашій школі учні отримують хороші знання, і батьки це розуміють.
— А вам батьки учнів дякують?

— Не тільки батьки. Я й досі
підтримую зв’язки з учнями, які
цієї весни стали дорослими.
Кожного знаю день їхнього народження і тримаю їх в полі
зору. Мої випускники вдячні за
спілкування з ними після школи.
— А що б ви хотіли побажати своїм учням і вихованцям?
— Я хочу, щоб вони відчували
себе щасливими.

Богатирем став Дмитро Савчук
На базі залізничного училища пройшли змагання силачів
В’ячеслав ГОНЧАРУК

У середу, 10 жовтня, в спортивному манежі Козятинського
залізничного училища пройшли
богатирські ігри. Присвячені
вони були 140-ій річниці з дня
заснування закладу та українському борцю — шестиразовому
чемпіону світу Івану Піддубному.
У змаганнях богатирів взяли
участь 10 спортсменів — учні
училища.
Це Олег Стогній, Олександр
Черевко, Петро Любчик, Олександр Стенічів, Богдан Іщук (група 28 ПМЕ- помічник машиніста
електровоза), Дмитро Савчук
(група 20 ПЕМ), Микола Брагін
(група 103 ПМЕ), Олег Коваль,
Олексій Кубальський (група 304
ПМЕ), Влад Близнюк (група 312
ЕМ - електромережі).
Почали турнір спортсмени-бо-

гатирі з жартівливого конкурсу
під назвою “Пробіжка фермера”. Атлети долали дистанцію з
балонами вагою 65 кг на кожну
руку. Не менш захоплюючою
для глядачів і виснажливою для
строгменів була вправа №2. Колесо вагою 220 кг перекидали на
кількість вдалих спроб.
Вправа №3 — “Біг з коромислом”. У конкурсі замість
коромисла з водою була штанга
вагою 120 кг.
Піся трьох силових вправ організатори богатирських ігор дали
атлетам відпочити та провели
конкурс під назвою “Повелитель
води”. Заключався він в тому,
хто скоріше вип’є пляшку води.
Вправа №4 — тяга авто. Машину вагою 3,5 тонни потрібно
було на швидкість протягнути
дистанцією в 25 метрів. У цій
вправі, крім сили спортсмена,

Дмитро Савчук
неабияке значення мала вага
атлета і взуття, в якому змагався
богатир. Підготували організатори богатирям і спортивно-розважальний конкурс під назвою
“Пельмені мен”. З цим конкур-

сом впоралися всі учасники. На
то вони й богатирі училища. І
в останній вправі “карусель”
спортсмени ходили по колу, долаючи сектори дистанції.
Після проведених п’яти вправ і

двох конкурсів богатирем училища став Дмитро Савчук. Друге
місце і срібну нагороду виборов Олег Стогній. Лауреатом
бронзової нагороди став Петро
Любчик.

Про сільську медицину

У водія швидкої болить душа і серце плаче
Влад ЛІСОВИЙ

Опустили сільську медицину на
грань знищення. У селах медицина вмерла і не відомо, коли відродиться, адже тримається лише
там, де медсестри-фельдшерапенсіонери. Але навіть і вони відмовляються працювати. Некомплект в районі 50 на 50. Причина
— відсутність побутових умов
для праці. Мізерна оплата. Повне
відчуження і сприяння від влади.
Необхідне кардинальне втручання
громади! Так як голови сільських

рад самоусунулись, створюючи
власний комфорт, не відстоюють
інтереси громади. Брешуть, як
Рябко на цепку, якому дають їсти,
коли він себе покаже.
Самоусунення від проблеми
множиться смертями від банальної причини: немає кому надати
первинну медичну допомогу. Плюси від такої влади лише у осіб,
що надають ритуальні послуги.
Ось такий вийшов діалог з
водієм однієї карети швидкої допомоги.
— Скільки разів виїжджали на

виклики в минулому місяці?
— 27 разів був на районі. Із
них сім разів взагалі не за призначенням. 9 разів реально надали допомогу. Усі інші випадки
— це констатація смерті. Ось така
арифметика.
— Рошифруйте “не за призначенням”, це що?
— Завезти чиюсь дупу чиновника кудись там. Взятки чиновникам
до дому. Дуже часто навіть тим,
що не працюють в медицині. Ось
така праця. Буду звільнятись.
Так працювати не можливо. Так

зможе жити лише п’яний або
наркоман психічно-хворий, екстремал. Он вже вкрали “Опель”
для сімейної медицини... Це як
назвати? Покращення медицини
на селі?
— То хто залишився в селі в
сфері медицини?
— Мужні жінки передпенсійного віку. Виховані за радянщини.
Це гарні спеціалісти. Покинуті
напризволяще владою. З неймовірно чуйним серцем. Прикро, що
так сталось на селі. Я вважаю це
трагедією.
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Пройшла зустріч “Діво Пресвятая, пригорни до серця матір
матерів всіх своїх синів”
Олена Габбі

У вівторок, 16 жовтня, у районній
бібліотеці був організований літературно-патріотичний захід, приурочений до Дня українського козацтва
та свята Покрови. Організатор
свята (бібліотекар першої категорії
обслуговування дорослого читача,
абонементу) Наталія Горецька
підготувала цікавий матеріал. Вона
об’єднала учасників двох міських
шкіл, училища та навчальних закладів Флоріанівки, Самгородка,
Пляхової, Вернигородка, Перемоги,
Миколаївки в одну велику родину.
Ведучими свята були десятикласниці школи №2 Анастасія Біда,

Катерина Комаринська та студент залізничного училища Артур
Слободяник. Виступало на святі
“Тріо” з с. Кашперівки: Анастасія
Ярмак, Дарина Літвінчук, Ірина
Гуменюк. Вони виконали пісні
“Над землею” і “Мама”.
Місцевий поет Юрій Мотронюк
(під псевдонімом Ярун) та поетеса і
співачка Ольга Балецька з с. Широкої Греблі Козятинського району
подарували присутнім незабутні
твори. Зокрема, пан Ярун виконав
їх під акомпанемент бандури.
На святі звучали вірші, пісні. Присутні переглянули відеокліпи з фільму “Вогнем і мечем” та групи “Тінь
сонця”. Цікавими і зворушливими

були відео з передової. Це розповідь молодого командира розвідувального взводу з позивним
“Султан” Костянтина Султанбагомаєва. Він - наш земляк, зростав
у Козятині. Його виховували бабуся,
дідусь та тітка і хрещена Галина
Пасічник.
Зворушливо озвучила історію нашого героя учениця 9 класу школи
№1 Євгенія Білобородова.
Яна Данилюк з 9 класу (села
Перемога) читала вірш “Покрови
Богородиці”. Анна Кукуруза з 10
класу (школа села Флоріанівка)
співала пісню “Яблунева, солов’їна”.
Ірина Гайдучок (з Флоріанівки)
танцювала гопака. Віка Карпенко

з 5 класу (села Пляхова) читала
вірш “Україна”. Лілія Ланц з Самгородка проспівала пісню “Герої не
вмирають”. Каріна Шняга (учениця
9-Б класу, школи №1) прочитала
вірш “Болить мені” Ліни Костенко.
Сергій Липський з Вернигородка
декламував вірш “Слово убитого
солдата”. Віталіна Бальшанек (с.
Миколаївка) подарувала присутнім
пісні: “Я Україна”, “Українське попурі”.
Зал бібліотеки прикрасили ко-

лекцією рушників від місцевої майстрині Антоніни Головненко та
підбіркою книжок на дану тематику.
Захід пройшов цікаво, присутні навіть не помітили, як швидко минув
час.
Хочемо побажати бібліотеці проводити побільше таких заходів, спрямованих
на виховання в молодого
покоління патріотизму і
поваги до героїв.

Богдана Загородня.
Активна дівчинка, яка
любить малювати та
пізнавати все нове.
Любить гратися з дітками
та мріє піти до садочка.

Єлизавета Лисюк. Весела,
енергійна, полюбляю
танцювати та співати.

Катруся Резник. Люблю
малювати. Мамина та
бабусина помічниця.

Єгор Харченко. 3 роки. Наш
маленький пожежник

Костя Любарець. Веселий
хлопчик. Любить
допомогати батькам

Макар Батрак. Наш
веселий принц)

Мілана Швець. Наше
карооке щастячко. У свої
три рочки вона дужееее
весела та енергійна,
любить співати, обожнює
фотографуватись. Дівчинка,
у якої 1000 запитань щодня.

Кубки Козацької слави — переможцям
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 13
жовтня, на
стадіоні школи-інтернат-гімназії
пройшов турнір з міні-футболу.
Також на території цього учбового
закладу змагалися представники
гуртка зі спортивного орієнтування. Присвячені обидва заходи
були Дню Українського козацтва..
Спортивний захід провела громадська організація “Рідне місто”,
його назва: “Кубок козацької
слави”.
Спочатку славу козакам віддавали юні. Вони провели дитячий
турнір з міні-футболу. У ньому
взяли участь два колективи ФК
“Спрут”, Титусівка, та ФК “Гонтарівка” з села Сигнал. У дитячому
турнірі перемогу здобули більш
досвідчені гості. “Спрут” виграв
у “Гонтарівки” з рахунком 5:1.
Переможені і переможці отримали
кубки і грамоти за зайняті місця.
Після дитячого футбольного
турніру славити козаків побігла
молодша група гуртка зі спортивного орієнтування. Чемпіоном у
цьому забігу став учень 4-го класу
школи № 5 Олександр Мусійчук.
А на футбольному полі вже
розминалися дорослі спортсмени
з міні-футболу.
Відкрили змагання футболісти
команд Флоріанівки і Пляхової.
У цьому захоплюючому поєдинку

Назарій Кирищук. 2 рочки.
Веселий, непосидючий.
Довгоочікуваний синочок
Наші інтерв’ю

перемогу здобули пляхівчани з
рахунком 4:2. У наступній грі мірялися силами чемпіон минулого
турніру — команда Сокільця з
футболістами Пляхової. Чемпіон
переміг з рахунком 2:0.
А в парку навчального закладу,
щоб підтримати славу козаків,
свої 18 КП шукають старші гуртківці спортивного орієнтування. У
цьому виді змагань в завданнях
слідчих всі спортсмени вправились на відмінно. Вони свої КП
знайшли одночасно. Їх по місцях розставила фінішна пряма.
Чемпіоном в старшій групі юних
слідопитів став 9-класник школи
№ 5 Женя Грідін. Його друзі по
гуртку та школі Таня Зелінська
і Соня Прилуцька стали срібним та бронзовими медалістами.
Призерам гуртка слідопитів, яким
керує Олександр Врублевський,
були вручені грамоти районного

відділу спорту і солодощі. Після
змагань, трохи відпочивши, юні
сищики зібралися біля казана,
яким переймався організатор
спортивного дійства Віталій
Креденцер. Страва, яку він приготував для учасників заходу, всім
сподобалась.
На футбольне поле вийшли
команди Сокільця та Флоріанівки.
Гра достойна фіналу завершилась перемогою флоріанівців з
рахунком 4:3. Усі три футбольні
колективи набрали однакову кількість очок. За накалом боротьби,
за майстерністю, яку футболісти
показали на важкому полі, справедливо було б усіх поставити
на перше місце. Тільки у футболі
чемпіон повинен бути лише один.
За різницею забитих та пропущених м’ячів перший призер — Сокілець, у них 5 забито, 4 пропущено
+1. Другі — футболісти Пляхової,

Яку професію обере Влад Єгоров, залишається секретом
Вячеслав ГОНЧАРУК

у них 4 забито, 4 пропущено.
Третіми залишились спортсмени
Флоріанівки. У них 6 забито 7
пропущено -1.
Ще організатори передбачили
призи кращим гравцям турніру. У
команді Сокільця кращим визнано
Богдана Безпалька. Гравці Пляхової з такою відзнакою вітали
Романа Полончука. У команді
Флоріанівки кращим гравцем став
Валентин Щаблевский. Кращим
гравцем турніру став нападник
команди Сокілець Юрій Вівдюк.

Він став і кращим бомбардиром.
Приз глядацьких симпатій любителі футболу віддали воротарю
команди Флоріанівки Владиславу
Кубінському.
Призери отримали кубки і грамоти. Організатори задоволені,
що змагання пройшли на хорошому рівні.
Щодо футбольного поля, то
воно в жахливому стані. Ще треба провести зо два турніри, щоб
футболісти своїми ногами зробили газон кращим.

За кращого спортсмена Вінниччини зі стрибків у висоту Влада
Єгорова написано багато. Тільки
всі статті про нього спортивної
тематики. А хотілося б знати про
кращого стрибуна нашого краю
значно більше.
Зустрілися ми з ним в школіліцеї, де він навчається. Школяр
не дуже полюбляє спілкування з
медійниками. У основному вони
хочуть знати все, що відбувається
під час змагань. А це іноді заважає показати хороший результат
.Спортсмену на змаганнях можна
розслаблятися, але потрібно бути
сконцентрованим на стрибку. А
представники преси не завжди це
розуміють. Вони, виконуючи свою
роботу, часто ставлять питання,

які не є ключовими в спорті.
— Один раз чуть не зарахували
спробу стрибка в ситуації, коли
відповідав на питання преси, —
пригадує спортсмен.
Почав займатися Влад спортом
у 10 років. У спортивну секцію,
де тренером з легкої атлетики
був Валерій Зелінський, привів
його батько. Ріс Влад, росли і
його результати. Спеціалісти пророкують йому велике спортивне
майбутнє. Тільки сам спортсмен
ще не вирішив присвятити себе
повністю спорту, чи набути професію. Спортивний вік в атлета
короткий, а улюбленою справою
йому хочеться займатися все
життя. Яку професію має обрати
наш співрозмовник, нехай буде
секретом самого спортсмена. У
дитинстві він хотів бути космонав-

том чи пожежником. Дитяча мрія
Влада на даний час залишилася
тільки мрією.
Крім спорту і занять в школі,
спортсмен любить походи в гори,
подорожувати з друзями. Любить
слухати музику та читати книги.
Не цурається і домашньої роботи.
Адже часто господарюють двоє
чоловіків без мами. Вона працює
в Києві 2 на 2 дні.
Щодо спортивного майбутнього
чемпіона області, сам Владислав у
прогнозах обережний. Каже, що
результати залежать від тренувань. Вдасться втілити задумане,
будуть результати.
— Хочу на наступних змаганнях
стрибнути з особистим рекордом,
— сказав чемпіон.
— А який результат потрібно
підкорити?

— На змаганнях з першої спроби беру 193, значить, потрібно
більше.
— А в якому стилі стрибаєш?
— З великих спортсменів перекидним здорово стрибав тільки
Валерій Брумель. Спортсмени
сьогодення стрибають в стилі
Фосбері-флоп.
— Як розцінює твої успіхи
тренер?
— Валерій Андрійович чудовий
тренер і педагог. З ним є перспектива рости в спорті.
— Які успіхи в школі і який
улюблений предмет?
— Люблю фізику, позитивно
ставлюся і до інших предметів,
а щодо успіхів в школі, то це
можуть коментувати мої батьки з
вчителями.
— Кого в тебе більше серед

друзів хлопців чи дівчат?
— Мабуть, порівну.
— А з ким цікавіше?
— Найбільш цікаво, коли всі
разом. Ми ж вже не діти.

вітання
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 Äðîâà. 096-364-80-30
 Äóáëÿíêà æ³íî÷à á/ó ð.48-50 ÷îðíà, ç õóòðîì 500 ãðí.
067-585-40-47, 063-829-38-11
 Äóáëÿíêà æ³íî÷à ð.46 òà äóáëÿíêà ÷îë. ð.48-50, âèð.
Òóðö³ÿ â õîðîøîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-10-96
 Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52. 063-617-07-47
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500
ãðí. Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Åëåêòðî - îá³ãð³âà÷³ 2 øò. äåøåâî. 098-741-45-20
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå ×óäåñ).
063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî
ïîðó÷. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 0.2 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî,
ñ.Êîçÿòèí â ð-í³ âóë.Ê.Ìàðêñà. 067-978-37-33, 063-84030-82
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç,
ñâ³òëî, âîäà. 093-925-93-81
 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. 096-13868-81, 096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí - öåíòð. 093-393-83-34
 Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., º êðèíèöÿ, ãàç, ñàä. 096-442-67-88,
063-881-71-64
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, çåì. ä³ë-êà
ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
 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 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.
063-260-09-91, 097-663-17-72
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49,
099-259-73-37
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ì³íþ. 097-506-21-62
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./1 êã. ñ.Âåëèêå. 067-899-73-99
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-260-09-37
 Êàðòîïëÿ äð³áíà . 063-313-12-36
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 40 â³äåð ïî 8 ãðí./â³äðî. 063-646-41-38
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 6 ãðí./çà â³äðî. 096-600-34-02
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ïøåíèöÿ. 068-051-93-60
 Êà÷êè ìóëàðä òóøêîþ. 093-411-05-52
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà äîâæ. 4.20 ì. 063-347-20-61
 Êîáèëà ðîáî÷à. 097-434-08-60
 Êîçà ä³éíà, 2 ê³çêè ïî 7 ì³ñ. 093-494-76-09
 Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ îô³ñó, áóõãàëòåð³¿, ñòàí ³äåàëüíèé.
067-430-04-48
 Êîíâåêòîð ãàçîâèé íîâèé «Óæãîðîä». 098-042-03-34,
093-299-59-13
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó Õë³áîäàð, ïëîùà 7 êâ.ì. 063-16440-05
 Êîðìîâèé áóðÿê ì. Êîçÿòèí. 063-607-34-60
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Æóðáèíö³. 098-718-12-98, 068-05812-87
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ïèêîâåöü. 097-703-29-91
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-572-46-29

 Ïèñüìîâèé ñò³ë (áàãàòî ïîëè÷îê òà ÿùèê³â äëÿ êíèã), ìîæíà
âèêîðèñòàòè ÿê êîìïþòåðíèé. 063-749-37-32
 Ï³äãóçêè äëÿ äîðîñëèõ SENI óí³âåðñàëüí³ ð.4 063-645-94-26
 Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 067-391-82-10, 096-644-40-68
 Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³ ïî 2 ì³ñ. - 3 õëîï÷èêà. 093-038-62-16

 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-60578-35
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí - Äþðîê 25 êã. 067-507-64-19
 Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Ïîñóä ìåòàëåâèé, áóòèëü (ñóë³ÿ) 30 ë., êóõîííèé

êîìáàéí. 096-364-80-30
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40 õ 1.30 íåäîðîãî,
êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà. 093-375-06-60
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã., 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà, ìÿêèé êóòî÷îê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ
íîâà. 097-380-23-63, 093-832-13-68
 Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó «Âîëãà», «Ð³ãà-13», ãàçîâèé êîòåë
«ÎÀÃÂ21». 067-394-60-27
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü ï³â ïàþ Ãëóõ³âö³. 067-584-85-58
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

436814

435772

продам

Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068602-69-53
 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. 067430-79-37, 093-756-39-33
 2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36
ñì. 1 200 ãðí. 097-288-06-63
 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
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 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. 073-315-25-15
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Áåíçîïèëà øò³ëü îðèã³íàë â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 270 øò. 097-495-88-36,
063-288-42-72
 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
 Âºòíàìñüê³ á³ë³ äâ³ ëüîøêè âåëèêî¿ ïîðîäè. 067-394-60-27
 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 «Ãðåòà» á/ó 4-õ êàìôîðíà â³äì³ííèé ñòàí. 097029-61-88, 093-409-98-56
 Ãàçîâà ïëèòà «Äæèíà» â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063190-67-19
 Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò 2 700 ãðí., òåëåâ³çîð 1 000 ãðí. 093941-32-40
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà
4 ì. 097-643-35-23
 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. 067714-24-87
 Ãàðáóçè 500 êã. ñ.Êîçÿòèí. 093-393-83-34
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 098-729-96-03
 Ãí³é. 096-466-37-06
 Ãîëóáè ïàâè÷³, ÷åðâîíîáîê³, ÷îðíîáîê³, á³ë³, ö/ç Ìàõàðèíö³.
096-798-12-09
 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, 063198-46-57
 Äåðåâî-îáðîáíèé ñòàíîê (áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé), àäàïòîð
(áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, 2 ðóëîíà ðóáåðî¿äó íåäîðîãî. 093375-06-61
 Äèâàí êóòîâèé â ãàðíîìó ñòàí³, ñò³ë îâàëüíèé, ðîçêëàäíèé.
097-328-48-83, 063-021-52-71
 Äèâàí ðîçêëàäíèé äèòÿ÷èé, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 063463-00-70
 Äèâàí. 093-270-59-37
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 á/ó, äèòÿ÷èé êîìá³íåçîí îñ³íü-çèìà äëÿ
ä³â÷èíêè. 096-432-02-93, 093-331-65-52
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, äèòÿ÷å ë³æêî, ï³äâ³ñíà êî÷åëüêà
äåðåâÿíà. 098-404-99-04, 063-694-94-49
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó âåñíà-îñ³íü. 098-830-16-44, 063-30475-46
 Äðîâà (ñóõ³ äåðåâà), øïàëè, äîñêè, øèôåð, êàì³íü, äàõ
(áóäèíî÷îê) äëÿ êðèíèö³ ç êîðáîþ ³ â³äðîì, ë³íîëåóì, ìîòîð,
ïðîâîäà á/ó, ñêëÿí³ áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, êðèøêè ïëàñòìàñîâ³
äëÿ áàíîê, ñóë³¿, ïîñóä (òàð³ëêè, ÷àøêè), âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³
³ ñåðåäí³, á³äîíè 3ë, â³äðà, êàçàíè (áàíÿêè), ìèñêè, òàçè,
áàë³¿ (âàííî÷êè) âåëèê³ òà ñåðåäí³, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó,
êèïÒÿòèëüíèê, ñàí÷àòà, ÿùèêè äåðåâÒÿí³, êîðçèíè, îä³ÿëà,
õóñòêè, â³øàëêè. 097-425-76-87
 Äðîâà ãîð³õà, âóë.Ëèñåíêà 10. 063-774-03-53, 093-917-19-94
 Äðîâà äóáîâ³, ñîñíîâ³, ãðàáîâ³. 63-308-03-00, 097-877-07-79
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85



 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ñ³íî ëþöåðíè. 097-873-18-74
 Ñòàíîê óí³âåðñàëüíèé, ñòðîãàëüíèé ñòàíîê, ìëèå ÄÊÓ,
áóðÿêîð³çêà, ñ³÷êàðíÿ. 067-163-28-26
 Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, øàôà, áóòë³, ïàðêåò, õîëîäèëüíèê
Àïøåðîí. 097-397-04-05
 Ñò³ë ïèñüìîâèé ç âáóäîâàíîþ òóìáî÷êîþ ç 4-ìà øóõëÿäàìè
ï³ä çàìîê ³ ïîëèöåþ äëÿ êíèæîê, ìàòðàö ïàðàëîíîâèé
1-ñïàëüíèé. 096-467-88-03
 Ñò³ë ðîçêëàäíèé ç³ ñêëà (äóæå ãàðíèé), ïëèòà ãàçîâà «Áåêî»
â íîðì. ñòàí³, ðóáàøêè äëÿ õëîï. â ãàðíîìó ñòàí³, âèøèâàíêà,
êóðòêà òåïëâ äëÿ õëîï. 093-548-53-84, 093-402-72-77
 Òåëåâ³çîð LG, òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, ïëàíøåò Samsung. 073003-80-10, 067-843-59-16
 Òåëåâ³çîð Samsung íåäîðîãî. 063-452-38-32, 097-193-14-62
 Òåëåâ³çîð SONY, êîâðîâà äîðîæêà. 093-808-38-10
 Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà
PHILIS, öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé
(Ãåðìàí³ÿ), â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-87571-89
 Òåëèö³ ï³â ðîêó, ò³ëüíà 4.5 ì³ñ. 096-442-30-48
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. ñ.Ïëÿõîâà. 097-322-68-67
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 098-276-16-95

Новому поколінню - престижну освіту!

 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, 063-03705-81
 Êîðîâà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà òåëè÷êà 1 ì³ñ. 063-174-01-32,
097-653-09-24
 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. 067-163-28-26
 Êîðîâè ÷îðíî - ðÿáî¿ ìàñò³. 096-231-90-50
 Êîðîâó ò³ëüíó ç 4 òåëÿì. 068-735-09-63
 Êîòåë «Æèòîìèð - 3» íåäîðîãî. 067-594-44-38
 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. 067-308-10-99
 Êîòëè òâåðäîïàëåâí³ âèð. (Turkish). 063-308-03-00, 097877-07-79
 Êóðè äîðîñë³ ïîðîäè Áðàìà òà ï³äðîùåí³, êóð÷àòà ï³äðîùåí³
äîìàøí³. 093-885-32-73
 Êóðèíó ñ³ìþ: áðàìà ñâ³òëà, ï³âíÿ Îðï³íòîí Ïàëåâèé. 067397-19-34
 Ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê
ìåòàëåâèé, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, ôàíåðà, äîñêà ñóõà âð³çíà,
áàòàðå¿ ñó÷àñí³. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáë³ (äèâàí, ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, çåðêàëîòðþìî, ïåíàë êóõîííèé, øàôà êóõîííà, øàôà íàñò³ííà
íàâèñíà, ñòîëèê êóõîííèé, ñò³ë ðîçêëàäíèé âåëèêèé, ñòîëèê
æóðíàëüíèé, ñò³ëüö³, ëàìïè (ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè), àíòèêâàð³àò
(øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, áóôåò, ïîëè÷êà, êàðíèçè, «áàáóñèí³»

ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèéìà÷, êàðòèíè,
ëàìïè êåðîñèíîâ³), ñàäîâèé ³íâåíòàð (êîñó, ñàïè, ãðàáë³).
097-425-76-87
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí.
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåòàëåâî îöèíêîâàí³ ïîëèö³ êîðîá÷àòîãî ðîçì³ðó, ìåòàë.
îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1.20 õ 1 ì, îöèíêîâàíå çàë³çî, òðóáà
îöèíêîâàíà 1/2«, 1», äðîâà äóáîâ³. 096-412-34-14
 Ìîá. òåëåôîí Lenovo S660 â õîðîøîìó ñòàí³, êàðòîïëÿ
âåëèêà 4 ãðí./êã. ñ.Âåðáîëîçè, êîë³íà í/æ ä³àì.100 - 3 øò.
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
 Ìîí³òîð Ñàìñóíã Ñ³íê Ìàñòåð 550S äåøåâî. 096-39737-07
 Ìîòîð äî ìëèíà íîâèé ³ ñ³÷êàðíÿ. 093-411-05-52
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Ïàðèæ» 2.20 õ 3.00 êîíô³ãóðàö³ÿ 7 ñ³ìêà,
ïðàêòè÷íî íîâèé 2016 ð.â. 097-690-98-02
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê â õîðîøîìó ñòàí³. 063-284-24-94
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Íàá³ð øàô äëÿ çáåð³ãàííÿ òîâàð³â. 067-430-04-48
 Íîóòáóê Lenovo - 2-580 - ïðîöþ Intel Core I 3 + 6 Ãáò ÎÇÓ
+ DVD-RW + HDD - 500 Ãáò + 2 â³äåîêàðòè (³íòåãðîâàíà +
³ãðîâà íà 2 Ãáò) ä³àã. 15.6 6 000 ãðí. 096-797-90-53
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë.
(òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð
íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ
ç ïëàñòèíàìè, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì. 097-643-40-14
 Ïàé êóêóðóäçè 1 ò. ïî 3 500 ãðí., êàðòîïëÿ âåëèêà 3
ãðí./1 êã., ì³ëêà 10 ãðí./â³äðî 10 ë., äîñòàâêà ìîÿ, öóöåíÿòà
òàêñè. 068-216-34-20

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 здобувачів 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
розуміння 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 залишилось
в минулому столітті. Для того,
щоб працювати, потрібно мати
певний досвід та чітке розуміння, як все відбувається в
реальному житті. Особливість
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, максимально
наближене до роботи.
Зараз молодь має далеке від

реальності бачення майбутньої
професії. Переглянувши голівудські фільми та почитавши
пос 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 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 від-

мінностей. Турбота про інших,
навколишній світ - стає фундаментом 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
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 18 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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435691

436417

436815

435746

436842

436410

ремонт

431470

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

робота

436418

436801

436840

436784

436786

На роботу запрошуються чоловіки, лісопильне
виробництво в Верховенському р-ні, ІваноФранківської обл. ВКФ "Горицвіт", офіційне
працевлаштування, харчуванням та житлом
забезпечуємо. Оплата 6-8 тис.096-512-12-06
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
Запрошується експедитор, зайнятость не повний робочий тиждень. 063-383-99-19, 097151-70-78
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошуються на роботу працівники з медичною освітою. Тел. 096-02-444-57
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.
099-51-31-422
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. З/п за співбесідою. 0968689080
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
апаратників борошномельного виробництва,
вантажників та різноробочих, оплата гідна.
097-364-46-50
Водії кат. Е (далекобійники). Робота по
території України. З/п від 13000 грн. Строгий облік палива. Дзвонити з 9-00 до 18-00.
Тел.:0734379994
На роботу в ПАТ "Укртелеком" потрібні
працівники, офіційне працевлаштування.
Звертатись за адресою: м. Козятин, вул.
Незалежності, 39. 068-951-95-78, 2-38-38
Запрошується дівчина на постійну роботу в
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-0984 Лера
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 200 - 320 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06,
073-003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу в магазин продовольчих товарів
потрібен продавець. 093-341-64-08

433387

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 водій на грузовий автомобіль категорії
"Е", заробітня плата висока. 067-412-55-44
Запрошуємо на постійну роботу сортувальницю паркету, навчання на місці. 067-410-40-45,
093-756-39-33
На роботу запрошується кочегар, на постійне
місце роботи. 063-042-00-82
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря, з/п висока. 093-870-73-22

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

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
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)620-4541, (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
Термiново потр. жiнки, чол. i сiм. пари. Робота полягає в
допомозi в вир.процесi. Тел.:(050) 026-33-89
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. 066-36643-36,063-794-02-00

22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр Наборiв
для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини
за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi моделi, гравюри,

пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш.
Тел.:https://kramnicya.com.ua
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 097-997-03-23
 Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷åðâîíà ñòåïîâà. 097-406-67-60
 Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà 11 ì³ñ. â³ä ïðîäóêòèâíî¿ êîðîâè.
067-301-04-16
 Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà â³ä äîáðî¿ êîðîâè 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 068513-27-38
 Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ñ.Ïëÿõîâà. 097-842-9828, 063-663-48-07
 Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-20-99
 Òåïëèöÿ 3 õ 4, ìóñêóñíèõ êà÷îê íà ðîçâ³ä ÷è ì’ÿñî. 063662-12-74, 098-419-41-37
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³. 063-560-38-98
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063-14361-18
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî. 098500-10-54
 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29,
098-587-31-69
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà,
0.15 ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
 Ôîðìà ïðîâ³äíèêà æ³íî÷à ð.46-48, ÷îëîâ³÷à ð.48-50, õîì’ÿê
ç êë³òêîþ. 063-541-10-96, 096-160-11-65
 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
 Öåãëà á/ó, 2 òðóáè 75 ïî 5.5 ì. 096-742-81-93
 Öóöåíÿò Òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ. 097-960-64-02
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³ê 1.5 ì³ñ. ç ïðèâèâêàìè.
096-910-31-71
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè, äèòÿ÷èé
âåëîñèïåä, øêàô, ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî, ñò³ë TV, ëþñòðà,
êèëèìè, äèâàíè, àâòîêð³ñëî. 097-147-84-88
 Øóáà æ³íî÷à ð.46-48 çàì³ííèê íîðêè, êàïþøîí, íèæ÷å
êîë³íà, â ãàðíîìó ñòàí³ 1 200 ãðí. 963-380-11-80
 Ùåïè ÿáëóíü Ãîëäåí - äåë³øåñ, îæèíà ñîðòîâà íà êîðíþ,
êàïóñòà. 067-151-26-11
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â íåäîðîãî. 093-013-31-79
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî
÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 ßáëóêà, íåäîðîãî. 097-323-84-96

В р-ні магазину "Зелений Дім" загублено дві барсетки з документами, прохання повернути за винагороду. 097-577-26-86 Володимир

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

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

 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 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. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-2425-394
 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. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, 38 êâ.ì., ì/ï â³êíà,
äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé,
ïîãð³á. 093-800-66-77, 095-425-36-54
 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), 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., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç ïîãð³áîì
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093-091-65-42
 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, 2 ïîâ., â äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á. 067657-38-84, 063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ãàç. îïàëåííÿ, áîéëåð, ìåáë³,
ïîãð³á, ñàðàé. 067-725-00-20
 2-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí, òåõ. âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 067883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ. âóë.Î.Êîøîâîãî 60, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, äåøåâî. 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., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà
àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãð³á. 70 000 ãðí. 068-604-05-28, 098-569-16-25
 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.

 Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï.Òóíåíü, ãàðàæ ïðè â’¿çä³. 097-083-44-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Ñò³íêà 5 ì. 1 500 ãðí., øêàô ç àíòðèñîëÿìè, êíèãè (ï³äïèñí³
âèäàííÿ). 063-321-77-84
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³. 063-560-38-98
 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., ð-í 1 øêîëè 28,2/16,1/6,2,

ó äâîð³ ñàðàé. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ. áåç ðåìîíòó, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ. 093363-45-21
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, 37 êâ.ì., 1 ïîâ., íå
óãëîâà, òåðì³íîâî. 093-905-47-32, 067-581-77-73
 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, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç
18:00 äî 20:00

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

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå, íå óãëîâà, çàã. ïëîùà
59.4 êâ.ì., æèëà ïëîùà 37.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò.
096-046-17-57 Ëþäìèëà
 3-õ ê³ìí. êâ., 47.2 êâ.ì., 5/4, âóë.Ã.Ìàéäàíó, áåç îïàëåííÿ
³ ðåìîíòó. 099-530-64-14, 063-299-41-56
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
íå êóòîâà, çàòèøíà, ãàðíà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà ïðèõîæà,
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí îáøèò³ äåðåâîì, ï³äëîãà
ïàðêåò. 067-940-41-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 4/9 ê., 66/45/9, äâåð³
áðîíüîâàí³, áàëêîí çàñò³êëåíèé, ëîäæ³ÿ çàñò³êëåíà, ³íä.

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

Продам будинок 2-х пов. вул.Білоцерківська, 266 кв.м., всі зручності, заг. площа зем. діл-ки 1662
кв.м. 093-018-43-43 Володимир
îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 098-385-93-22, 063-312-04-32, 097212-61-47
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà,
60 êâ.ì., çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64. 063-530-83-82
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 Íîóòáóê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 096-050-99-54
 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 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
 Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³,
ãíèë ³ ïðîáëåìí ³, íåðîçìèòíåí ³.Ä îðîãî . 063-58-52-350,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

 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. 093732-42-02, 093-279-47-91, 098-575-79-40
 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., ð-í ÏÒÓ-17. 073-008-15-41, 063-287-33-21
 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. 093013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15 ñîò.,
º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé
ñàðàé 10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â
öîêîë³ ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà
 Áóäèíîê 2-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 209,
æèòëîâà, 101,6 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè,
2 ãàðàæà. 093-018-61-81,067-583-68-94
 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. ä³ë-êà 45
ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 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, 096-037-00-70
 Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
 Áóäèíîê â ñ. Ãëóõ³âö³, 96 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 19 ñîò.
ºâðîðåìîíò, óòåïëåíèé, ³íä. îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî. 098-72442-79
 Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó, 6 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà â
áóäèíêó. 063-207-56-74
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà - â
áóäèíêó, á³ëÿ áóäèíêó ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-40614-92, 063-270-00-92
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 063-773-28-96, 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. 093-766-22-76
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ìèðó 79 â õîðîøîìó ñòàí³, 0.50 íà ãîðîäó, â
áóäèíêó - ãàç, âîäà, òóàëåò. 2-23-63, 093-007-64-39
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88

 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. 063-296-30-12, 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, 097-059-19-78
 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, 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 ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ. 068304-41-19
 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 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. 093-563-75-19,
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 íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
ñ.Ñèãíàë. 096-967-82-89
 Áóäèíîê íîâèé, æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³, çåì. ä³ë-êà 2
ãà. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
 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, 063260-10-01
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
 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,
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ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Âîñêîäàâèíö³ ãàç., ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà
1.3 ãà, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ âèãîòîâëåíà. 098-921-48-89
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç,
âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà
îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó. 098-207-06-99
 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.²âàíê³âö³. 063-995-09-93, 096-217-44-71
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð - í Öåðêâè) ,70 êâ ì, ãàç òà ï³÷í.
îïàë., âîäà, ãîñï. áóä., çåì ä³ë 33 ñîò. 097-909-24-46,
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.Êîçÿòèí îáêëàäåíèé öåãëîþ, íåäîðîãî, 18 ñîò.
çåìë³. 097-690-98-02
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), âóë.Ëþáàðñüêà, º
ãàç ïðèðîäí³é, âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï.
áóä³âë³. 097-465-17-30, 096-867-24-83
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-8072 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.Ñàìãîðîäîê, ãàõ + ï³÷íå îïàëåííÿ, äîêóìåíòè,
ð³÷êà. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 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. 093-209-06-88,
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. 097-753-65-54,
096-932-45-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï.
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 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. . 067-665-46-04, 093-875-71-89

 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â õîðîøîìó
ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ,
ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31, 067-756-51-92, 2-85-33
 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. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-02262-64

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÷à «Âèøåíüêà». 073-310-90-82 Îëåêñàíäð.
 Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, áóäèíîê, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ñàäîê.
093-054-52-19, 2-07-19
 Äà÷íèé ó÷àñòîê: áóäèíîê öåãëÿíèé 30 êâ.ì., ñâ³òëî,
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ì.Êîçÿòèí âóë.Âîäîïðîâ³äíà.
093-785-79-12
 Çåì. ä³ë-êà âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16 (êîë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà
16), º áóäèíîê, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 096-879-30-75, 2-17-80
 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. 067-858-73-64
 ×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. 067-604-53-09, 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 çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç, âîäà,
³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 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, 050436-37-15

АВТОМОТО

 Fiat Fiorino 2008 ð.â., 1.3 òä., õîðîøèé ñòàí. 097-859-

45-37
 ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì, ñòðàõîâêà äî
ê³íöÿ 2019 ð.
 ÂÀÇ 2101 â ðîáî÷îìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098560-29-07
 ÂÀÇ 2101 íåäîðîãî, íà ïîâíîìó õîäó. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç âïèñàíèé.
063-186-30-23
 ÂÀÇ 21093 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
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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
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ.
â öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73
 Áóäèíîê, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà
Äí³ñòåð â Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêîìó ð-í³, Õìåëüíèöüêî¿
îáë. íà áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31
 ÂÀÇ 21093 Áàëò³êà. 073-557-83-57
 ÂÀÇ 21111 ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2002 ð.â. 096-255-82-69, 097-51212-34
 Äî ìîòîöèêëà ÌÒ àáî êàñ³êà êîëÿñêó. 093-411-05-52
 Çàïîðîæåöü 968-Ì 1991 ð.â. íà õîäó â õîðîøîìó ñòàí³. 093513-18-93
 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. 096-248-27-60
Í³íà
 Ïåæî Áèïåð ïàñàæèð, 1.4, ãàç-áåíçèí, 2010 ð.â. 093-002-64-21
 Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ 2 òà Õîíäà Ä³î 27. 063-605-28-81
 Òàâð³ÿ 2003 ð.â., äîáðèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096417-99-52
 Òåðì³íîâî Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â.,, 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé â/ï
1 ò.), ïåðåäíüîïðèâîäíèé 125 ê.ñ. ñèíüîãî êîëüîðó, ãàðíèé,
ðîáî÷èé àâòîìîá³ëü äëÿ á³çíåñó òà äîìó, íåäîðîãî. 098-026-4245, 093-411-27-92
 Òðàêòîðåöü DV 160 LX (15 ê/ñ) ç ôðåçîþ: êàðòîïëåñàäæàëêà,
êîïàëêà, ïðè÷³ï. 063-294-52-63, 097-627-40-62

КУПЛЮ

 1-íî, 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07,
068-602-69-53

 Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-50-32
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîð³õ êðóãëèé òà áèòèé, äîðîãî. 063-605-88-54, 098932-22-18
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-2118, 063-828-27-30
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
 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
 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-39883-24
 Êóêóðóäçó 4 òîíè ïî 3 000 ãðí. 093-411-05-52
 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
 Ìëèí (ìîæíà íåðîáî÷èé àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé),
áåíçîïèëó, áåíçîêîñó (ìîæíà íåðîáî÷èé àáî
ðîçêîìïëåêòîâàíèé), åë.äâèãóí â³ä 2.5 Êâò äî 4 Êâò
(ìîæíà ³ ïåðåãîð³âøîãî). 068-216-34-20
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ. 067-594-44-38
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95

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 áåçêîøòîâíî ïåðåãí³é. 097-406-67-60
 Â³ääàì á³ëåíüêå ãîëóáîîêå êîòåíÿ (êèöÿ), ïðèâ÷åíà äî
ëîòêà, ¿ñòü âñå, 1.5 ì³ñ. 063-398-83-24, 097-137-22-97
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ñîáà÷îê 2-õ ì³ñ., äóæå ãàðí³,
êðåïèø³, ñåðåäíüî¿ ïîðîäè. 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. 096-419-2725, 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 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
 Â³çüì³òü áåçêîøòîâíî 2 á³ë³ êèö³ â ñâîþ ðîäèíó. 093-58337-93, 097-872-26-80, 2-48-65


 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íà äîâãèé òåðì³í.
063-641-51-34
 Â³çüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöÿ (ñòóäåíòà), âñ³ çðó÷íîñò³,
³íòåðíåò, â³ä æ.ä âîêçàëà 7-10 õâ. õîäüáà, âäîìà ìàéæå
çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Àíäðóñÿê Ñåðã³é
²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ãðåõ Ñåðã³é
Ñåìåíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî çäîáóòòÿ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà
ó Â³ííèöüê³é îáë., Â³ííèöüêèé ïîë³òåõí³÷íèé òåõí³êóì íà ³ìÿ
Áàäðàê Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî äîãîâ³ð - äàðóâàííÿ êâàðòèðè, ïîñâ³ä÷åíèé
ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì (ÏÍ Êîçÿòèíñüêîãî ÐÍÎ Áàðñüêîþ
².Î.) 31.05.2013 ð. çà ¹791 ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Ãðåõ Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè
ñåð³ÿ ÀÂ ¹004699 âèäàíå 14 âåðåñíÿ 2010 ð. íà ³ì’ÿ
Êîáë³êîâà Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ íà 2-õ îñíèé ïðè÷³ï äî ëåãêîâî
àâòîìîá³ëÿ íîìåðíèé çíàê ÀÂ 4440 ÕÐ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ íà êîìáàéí CLAAS CONSUL 1978
ð. ðåºñòðàö³¿ ÅÅ 152206 â³ä 20.07.2018 ð. íîìåðíèé çíàê
35745 ÀÂ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé
ïàé ÷ëåíà ÊÑÒÏ «Äðóæáà» ñåëà Ìèêîëà¿âêà íà ³ì’ÿ Êàëåòþê
Ëþäìèëó Ëåîí³ä³âíó ñåð³ÿ Â² ¹772 ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé
ïàé ÷ëåíà ÊÑÒÏ «Äðóæáà» ñåëà Ìèêîëà¿âêà íà ³ì’ÿ Êàëåòþê
Ëþäìèëó Ëåîí³ä³âíó ñåð³ÿ Â² ¹773 ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Ãðóá³ê Ë³çè Ðîìàí³âíè ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ äèòèíè íà ³ì’ÿ Ãðóá³ê
Ë³çè Ðîìàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. â 4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, õëîïöþ ÷è ä³â÷èí³
áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-596-40-22
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ðåìîíòîì òà îïàëåííÿì íà
òðèâàëèé òåðì³í. 067-776-32-41
 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. 073-052-93-37,
096-258-75-22
 Çäàì â îðåíäó ë³ñà, òóðà. 063-308-03-00, 097-877-07-79
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-3539, 067-170-96-34
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-4634, 5-25-42
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì.,
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Ïîòð³áåí äîãëÿä ñòàðåíüêèì ëþäÿì ìîæëèâî ç
ïåðå¿çäîì íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ñ.Ñàìãîðîäîê. 068753-34-61
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Осінь
Валентина ЗЕЛІНСЬКА

432644

В наш Козятин прийшла в гості осінь.
В різнобарв’я дерева убрала.
Наче кольорові простирадла,
Листя на землю упало.
Синє небо вечірнє, немов безодня
Стало ще синіше і глибше,
І неначе зорів мерехтливих
Стало більше, більше і більше.
Прохолодніші стали ранки,
Серпанкові тумани погустішали.
А ще ніжне бабине літо

Нас денним теплом потішило.
У осінньому високому небі
Журавлі для нас прокурликали
І кружляли над нами кружлями,
Наче з собою в дорогу кликали.
Побажаймо тим птахам
Дороги щасливої,
Щоб крила у них не поранились,
Щоб легко вони долетіли до вирію.
А як прийде весна і зійдуть сніги,
Знов на рідную землю відправились.

Упав учбовий винищувач

430894

Галина КАСЯНІВСЬКА

436611

16 жовтня під час військових навчань на Вінниччині
впав військовий літак Су-27. Загинули два пілоти, один
з них американець.
Місцеві жителі розповідають, що бачили літак в небі.
Він плавно виконував фігури пілотажу. Останні хвилини
літак летів низько над хатами. Ймовірно пілоти відчували біду та намагалися відвести бойову машину подалі
від села в поле, щоб уникнути великих жертв серед
населення.
Повітряний лайнер розбився в ярку біля села Пагурці,
що за 8 кілометрів від Уланова. Він належав Повітряним
силам Збройних сил України. Літак Су-27УБ (учбово-бойовий) міг упасти й на території Козятинського
району. Адже коридор польотів був між Хмільником та
Бердичевом. Учбово-бойова машина піднялася в повітря з військового аеродрому міста Старокостянтинова
для виконання навчально-бойового вильоту в рамках
військових навчань “Чисте небо-2018”.

Погода у Козятині
четвер, 18 жовтня

+ 6 0Ñ	
+ 17 0Ñ	

+ 7 0Ñ
+ 11 0Ñ

понеділок, 22 жовтня

+ 6 Ñ	 + 7 Ñ
+ 17 0Ñ	 + 10 0Ñ
0

0

п'ятниця, 19 жовтня

+ 10 0Ñ + 9 0Ñ
+ 16 0Ñ + 16 0Ñ
вівторок, 23 жовтня

+ 6 Ñ + 7 Ñ
+ 16 0Ñ + 9 0Ñ
0

0

субота, 20 жовтня

+ 6 0Ñ
+16 0Ñ

+ 6 0Ñ
+ 8 0Ñ

середа, 24 жовтня

+ 7 0Ñ + 7 0Ñ
+ 17 0Ñ + 10 0Ñ

неділя, 21 жовтня

+ 5 0Ñ	 + 6 0Ñ
+ 16 0Ñ	 + 9 0Ñ

ГОРОСКОП
з 18.10 по 24.10
Овен
Перша половина цього тижня – чудовий час для розкриття своїх талантів.
Ваші творчі здібності та інтуїція проявляться
на повну, тож прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.
Телець
Пора нарешті взятися до своїх фінансів: навести порядок в грошових
справах, зробити розрахунки на майбутнє та
відмовитися від невчасних витрат.
Близнюки
На цьому тижні є небезпека, що вас
захочуть обдурити. Тиждень пройде
в численних дрібних справах.
Рак
У Раків з'являться несподівані ідеї,
і все буде здаватися по силам. Але
перш ніж доносити свої ідеї, варто оцінити їх
самим з об'єктивної точки зору.
Лев
Цього тижня на Левів чекає зустріч,
яка може багато чого змінити в житті.
Це вдалі дні для перекладу ділових відносин
на новий рівень.
Діва
Колеги на роботі будуть намагатися
вам будувати підступи. Не варто
цьому дивуватися, багато в чому вони самі
опиняться винні.
терези
Терезам потрібно продемонструвати
організаційні здібності начальству.
Чим більше працьовитості ви виявите, тим
більш високими виявляться результати.
Скорпіон
Цього тижня Скорпіони зможуть показати себе чарівними скрізь, де тільки
будуть з'являтися. Створиться враження, що
немає межі вашим можливостям.
Стрілець
Зараз ви можете сильніше
прив'язатися до тих речей, які вас
оточують, а тому це не найкращий період
для генерального прибирання і позбавлення
від непотребу.
Козеріг
Сміливість і хоробрість будуть вашими
головними помічниками. Пропонуйте
свої ідеї на роботі, їх схвалить керівництво.
Водолій
16-21 жовтня стане відмінним періодом для навчання, тож якщо ви вже
давно збираєтеся вивчити англійську чи
записатися на курси водіння – не вагайтеся.
Риби
На цьому тижні зірки піднесуть вам
несподівані сюрпризи, а почуття готові взяти верх над розумом. Гарний час для
спільної роботи з партнерами.

