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доля бібліотеки

в руках депутатів

Районна бібліотека під загрозою закриття. Причина: не виконання мерією домовленостей зі співфінансування закладу
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Люди мого покоління були
школярами, коли будувався
“Будинок піонерів”, зараз Центр
дитячої та юнацької творчості.
Протягом останніх 30 років
сюди завжди великий потік дітей - на різноманітні гуртки та,
звичайно, в бібліотеку.
Зараз перший і цокольний поверхи — комунальна власність
міста. Тут функціонує Центр
дитячої творчості — 18 гуртків, а це 40 груп із загальною
кількістю більше 600 дітей.
Іншу частину приміщення займає управління освіти району
і районна бібліотека, яку весь
час фінансувала Козятинська
райрада.
У цьому році в період, мабуть кризи, постало питання
співфінансування, оскільки погосподарськи було підраховано,
що відвідувачі бібліотеки, це
в основному мешканці міста. І
дійсно так.
Мерія погодилась на співфінансування бібліотеки і на

початку року було виділено
депутатами 300 тисяч з бюджету міста. На сьогодні гроші закінчилися. Колективом поповзли
чутки, що їх і не буде.
Є надія на те, що 9 листопада
під час чергової сесії міської
ради гроші будуть виділені і загроза закриття відпаде.
Прокоментувала ситуацію з
бібліотекою голова бюджетної
комісії Козятинської районної
ради Аліна Діденко:
— Домовленість була, що
місто передасть 600 тис. грн
на утримання бібліотеки у 2018
році. Перший транш 300 тис.
грн місто надало, а ось ще
300 — ні. Сьогодні людям немає чим виплатити заробітну
плату. А, відтак, працівники
мають бути або попереджені
про скорочення, або маємо
прийняти управлінське рішення
щодо цього.
Половину на утримання бібліотеки перерахував район. Мер
пообіцяв, що, якщо і передадуть гроші, то в грудні. А людям потрібно платити заробітну

плату за жовтень, листопад та
грудень. Вихід з ситуації такий:
бібліотеку або перенести у велике село в районі і вона буде
там легалізована та працюватиме на бібліотечній системі в
районі. Або, якщо бібліотека
буде знаходитися в місті, то

оптимізувати до тієї частини,
щоб обслуговувала лише район.
Зараз осінь, час жовтогарячого листя, похмурого неба і
сильного вітру. В бібліотеці в
цей час зовсім інша атмосфера.
Тут по-особливому затишно,
тихо і тепло. Ця атмосфера

Чи потрібна місту бібліотека?

Ми запитали у козятинчан

Олександр Зайцев (14), школяр:

Каріна (11), школярка:

чарує всіх. Бібліотека – це незвичайне місце, де не тільки
зберігаються книжки, це те
місце, де багато хто знаходить
собі затишок і відкриває для
себе новий світ. Депутати на
чолі з Пузирем мають задуматись над цим.

Віталій (26), працівник

Оксана (32), приватний

Володимир Блузинський

Наталія (69), пенсіонер:

підприємець:
(60), пенсіонер:
— Бібліотека потрібна місту,
— Потрібна, щодо мене, мотордепо Фастів, Артем (5):
— Так, потрібна, щоб
— Потрібна, щоб люди само— Потрібна, щоб збері— Потрібна бібліотека, більше пізнавати, самотому що багато людей люблять то я сама відвідую біблічитати книжки і отримують більше отеку і мені подобається розвивалися, удосконалювали- галася статистика прочита- для того, щоб щось про- розвиватися. Можна, нася, а не лише сиділи в інтернеті. них книжок як зарубіжних, читати.
задоволення, ніж від віртуальної брати там книжки.
віть, замовляти книжки і
так і українських.
книжки.
потім брати та читати.
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Томос — релігія
чи політика, що
девальвувала
Пригадую, як подавалася тема “Джавелінів”
(Javelin - американський переносний протитанковий
ракетний комплекс). Усім здавалось, протягом півроку отримаємо “Джавеліни” від Америки і у нас
перемога в кишені. І що далі? Ніщо не змінилося.
Тепер Томос, як майбутнє України? Томос і перемога? Пора святкувати? Виявляється, що цей Томос
є і немає. Коли він буде, не відомо. Ми живемо у
феодальному суспільстві. Феодальна економіка.
Бідність зашкалює. Церква — це безкінцеве минуле, а подається, як головна перемога України.
Замість того, щоб заборонити політичним рішенням
право існування на території держави Московського
патріархату, як заборонили в свій час Біле братство,
що вороже суспільно-небезпечне для України та її
громад.
Тепер виходить, що політики спровокували наступне: право Томосу стає реальним за умови, що
небезпечні ворожі проповідники мають влитися в
патріотичну церкву КП.
Настання однієї помісної православної церкви
дуже сумнівне. Невідомо (ані за термінами, ані за
змістом) чи треба це Україні. Зрозуміло, що Томос
Україна не отримає, а сама суєта-суєт затіяна політологами Президента України Петра Порошенка,
а віросповідання — то маніпуляція українцями. Це
примарний політичний проект. Ціль— підняти процент підтримки Порошенка, рейтинг якого вже не
54% в межах 2-4 відсотка.
Інша популістична тема — армія. Вона будується, воює і не має перемог. Якій в даний період не
дають можливості воювати. Це армія вчорашнього
дня, яка кожного дня зазнає бойових і так званих
небойових втрат і цифра доходить до 7 тисяч молодих дітородних хлопців. Втрата тисяч україномовних
родин!
Тепер про мову. Є перемога — ліміт російської.
А реальність така, що більшість сіл району занепадають. Навіть наближених до Козятина. Покинутих,
напів розвалених присадибних ділянок — тисячі.
Це і є основним мірилом. Ціна добротних будинків
з землею 20-40 сотих — в межах 30 тисяч гривень.
При нинішній вимушеній міграції, це спричинило
колапс навіть у місті. Є приватні обійстя, які зі старту виставили ціну 20 тисяч доларів, на теперішній
час згодні продати за 9 тисяч. Проблема — немає
покупців, це при тому, що сотні, а можливо до півтисячі людей прибуло в район із палаючого війною
сходу.
При особистому спілкуванні з переселенцями
довелося почути, що Козятин та район вони розглядають, як тимчасове поселення. Асиміляції не
відбулось в масовому розумінні. Живуть тут, а дивляться на перспективу в Європу. Основна причина
і шок для них, це нікчемні заробітні плати навіть у
порівнянні з “до війни”.
Тобто за фактом заселення України за рахунок
міграції “півтора мільйона зі сходу” не відбулося.
Більшість осіло в межах Харкова та Києва. Причина
одна — влада не організатор комфорту життєдіяльності людини, а навпаки її ворог. Дезорганізатор, що планово обезлюднює села і частково міста.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM

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

Час не лікує, рана не заживає.
У житті матері загиблого саші
Оцабери — щодня кладовище
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У селі Панасівка живе Лідія Іванівна Оцабера. Війна
забрала у неї найдорожче
— сина Олександра. У ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” вона розповіла, як живе сьогодні.
— Яким він був, яким
запам’ятався в останні
дні, коли йшов на війну?
— Другий раз, коли він
йшов на війну, видно, відчував, що не повернеться.
Першого разу, як пішов,
не казав такого: “Якщо зі
мною що-небудь станеться,
то ти допоможеш Ані з дітьми”. А цього разу сказав:
“Мамо, не дай Бог щось
станеться, допоможи моїм”.
Він напевно відчував щось.
І у мене теж було відчуття…
Він навіть не хотів, щоб ми
його проводили. Він їхав з
Гурівець від тещі, його тесть
віз в Житомир. Їх мали
відправляти вночі. Я винесла гроші і поїсти. Кажу:
“Саша, щось ти нічого не
говориш, якийсь ти такий
зовсім…” Він каже: “Все
нормально. Я повернуся, на
зовсім повернуся”.
— Він пішов добровольцем чи його призвали?
— Перший раз потрапив
на війну за повісткою, а
другий раз — заключив
контракт і пішов в 199-й навчальний центр. Там він уже
був інструктором. Я думала,
його більше не візьмуть,
але забрали знову на передову. Потрапив у Авдіївку 2
жовтня, а 11 листопада о 8
годині ранку він підірвався
на фугасі.
— Скажіть, як склалося
ваше життя як матері загиблого, як його сім’я?
— Я живу, якщо це можна назвати життям: кладовище і дім, більш нічого.
Сім’ї держава дала квартиру в Житомирі. Вони там
проживають, діти пішли вже
в школу, обидва хлопчики.
— Скільки років Сашиним синам, як вони?
— Жені вже 9 років, а
Владику 6. Пішов у перший
клас. Старший уже розуміє,
що батько вже не повернеться, а Владик чекає.
Йому ще приснився сон
такий, що він бачив батька і
той йому сказав, що він на
війні і скоро повернеться.
Каже мені: “Ба, папа сказав, що ви там закопали
павука”. Ось так він жде
його. Коли прийдемо на

кладовище, там пам’ятник
на весь зріст. І молодший
онук завжди до мене каже:
“Ба, не треба йти на кладовище, папа скоро вийде
з цього пам’ятника”. Бо
він так якось зображений,
що ось ногою має вийти із
пам’ятника.
— А як сім’я взагалі?
Матеріально забезпечена? Дружина працює?
— Дружина пішла служити в Сашину роту в 199
навчальний центр діловодом. Важко їй, дуже важко,
але багато допомагають
волонтери. Багато бувають
із Польщі, Німеччини. А так
тягнеться сама. Поки там
ще є її мати, допомагає.
З двома дітьми зараз лишитися такій молодій дуже
важко, бо хлопцям потрібен
батько у всьому. Але якось
справляється. І я часто там.
Теж допомагаю. Гляжу дітей, забираю зі школи.
— Ваше життя зараз
перемістилось трохи в
Житомир?
— Так, більше я в Житомирі з хлопцями. Ось так
живемо.
— Чи була вам від держави матеріальна допомога по смерті сина?
— Я, звісно, вдячна, що
мені також дали квартиру.
Виділили кошти тобто. Ми
в Бердичеві за ці кошти
купили помешкання. Але
зайти туди я не можу, не
можу там знаходитись, весь
час думаю, якою ціною мені
далась ця квартира. Так і
стоїть зачинена. Там потрібно ще вкласти багато
грошей на ремонт...
— Яка увага від місцевої влади?
— Районна влада нам
допомагає, допомогли з
пам’ятником. І міська рада
виділила 20 тисяч гривень
і р а й о нн а р а д а — 20.
Пам’ятник вийшов ціною в
100 000 грн. На Покрову,
на День захисника України
голова райдержадміністрації Юрій Слабчук був у мене
вдома, привітав, подарунок
привіз. Міський голова допомагає, завжди надає
психологів. На День захисника України в п’ятницю був
психолог. Дуже хороший
психолог, вона мені дуже
допомогла вже два рази.
— Допомога психолога
є нагальною для вас?
— Так, вона потрібна. Я
думала, що час лікує, але
він не лікує. Якось зразу я

новини козятинщини
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Про події в Махнівці на цей раз поліція каже правду
Питання: чому никається сільський голова Махнівки?
Влад ПОВХ

Останній виконком с. Махнівка
був доленосним. Настільки, що
прибули всі члени виконкому. Долучились депутати та не байдужі
від громади. Виконком вела секретар Неля Маліновська. Чому уникнув, втік і не долучився сільський
голова, не відомо (напевно, були
вагомі причини). Але виконком
вела секретар сільської ради.
Порушені питання були важливі.
Це податки, благоустрій громади.
Найкричущішим, що взбудоражило
громаду, було питання ставу, що
знаходиться в межах села. Водна
позиція у законодавстві така: чия
або у кого на балансі дамба, той і
власник ставу. Зафіксована дамба
на балансі місцевого комунально-

го підприємства. Джерело, яке і
уповноважене вести господарську
діяльність на ставку. На жаль,
організація виробничого процесу
запущена. Робочі місця залишились задумкою. За фактом, рибу
не розводять, а та, що є в ставу
за рахунок природних процесів,
не обліковується. Тобто, завідомо
прибуткова справа для фінансової
підтримки комунального підприємства стала збитковою. Браконьєрство процвітає. Цьому свідчення
— 6 адміністративних протоколів,
складених державним органом
рибнагляду області.
Виходить, що рибнагляд переймається, а от місцевий голова
підсобний промисел на декілька
робочих місць загнав у глухий кут.
Складається враження, що йому і

так добре. Навіщо конфліктувати,
перейматись поповненням бюджету села та створювати робочі
місця?
А ось у громади є інше бачення.
Кількість протоколів свідчить, що
це прибуткова справа. Тому виконком прийняв рішення дозволити
приспустити воду, з метою привести інженерну споруду до подальшої експлуатації за призначенням
комунальним підприємством “Джерело”. Що буде з рибою, нам не
відомо, але попередня історія
така, що дає стверджувати: громада вкрасти рибу браконєрам і
навіть комунальному підприємству
не дасть.
Стало відомо, що формується
дві групи людей села, у яких абсолютно протилежне бачення. А

поступатися ніхто не збирається.
Так що виклики поліції від громади абсолютно були справедливі.
Дійсно, поліція каже правду, що
у комунального підприємства є
дозвіл на приспуск води, з метою ремонту інженерної споруди

дамби. Що буде з рибою, покаже
час. Хтось один не хапне. Про це
кажуть як одні, так і другі.
Чи буде ефективним громадський контроль, покажуть найближчі дні. Необхідні умови для
цього вже створені.

Поки грипу немає, подбайте
“Панда” прославила наш край у Львові
заздалегідь, як захистити себе Бронзу вибороли каратисти Анна Комісарчук та Артем Комісарчук
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

була рік у лікарні, мене там
підтримували лікуванням, а
зараз, честно скажу — я з
розуму сходжу. Я вже не
знаю, що робити, йду на
кладовище, хочеться там
і ночувати. Кричу до такої
міри, поки аж дурно не
зробиться. Я думала, що це
мені так, але невістка теж
каже, що думала пройде,
але воно не проходить.
— У дні пам’яті про
вашого сина, що б ви
хотіли побажати нашому
молодому поколінню та
нашій владі?
— Владі хочу побажати,
щоб вона нас не забувала,
що батьки ще є на білому
світі. Що так, як вони до
нас відносяться, щоб відносились так ще декілька
років. Поки ця рана хоть
трішечки загоїться.
А молоді — не знаю…
Я не розумію, чи це війна,
чи бізнес. Юлія Тимошенко
правду сказала: “Це не війна, а бізнес, в якому крутяться гроші”. Я вже більш
нічого не хочу, ні здоров’я
навіть, а тільки, щоб закінчилась війна. Може нам
було б легше. Не дивлюся
того телевізора. Там кожен
день кажуть, що один, два,
три — гинуть, гинуть. Воно
мене дістає до такої міри,
що не знаю, де себе подіти.
А молоді треба думати
про здоров’я, думати про
життя. Тому що молодь зараз вдарилась в оковиту.
Дивлюся, ходять тільки з
пляшками і більш нічого.

Перекидається світ.
Це все, що я можу сказати. Син мій був золото, а не
дитина. До нього зараз всі,
кого не зустріну з Тернополя, Ужгорода — всі люди
їдуть. Ось на кладовищі буваю і дивлюся - живі квіти.
Завжди хтось до нього йде.
Після того, як пройшов
похорон, через три місяці
приїхали його хлопці 25
чоловік, де він був командиром. Один з військових
сказав: “Вашому сину було
27 років, а мені 60 і завжди
пораду я у нього питав”. Де
це все бралося у мого сина,
не знаю, чи життя його заставило так подорослішати,
що ми старі люди, і в нього
просили пораду. Згадують
про нього тільки хороше. Я
і сама знаю, який він був,
золото був, а не людина.
Зараз його так не вистачає, я зараз не знаю, як
мені жити без нього. Адже
надія на нього вся була. Я
ж надіялася, що він мене
до старості догляне…
З розповіді Лідії Іванівни
стало відомо, що її син
загинув, коли його група
потрапила в оточення. Щоб
не дати загинути всім,
він підірвався. Усі врятувалися, йому відірвало
ноги. По дорозі до шпиталю
ще шуткував з медсестрою,
казав, щоб ноги не забула,
бо пришити треба. А ле
травми були несумісні з
життям…
Вічна пам’ять Герою. Герої
не вмирають. Слава нації!

Захворюваність на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) по
району зросла на початку жовтня.
З 5 по 12 жовтня перевищений
епідемічний поріг всього на 8%.
Захворіло 475 осіб, із них 321 дитина. Зараз відмічається зниження
захворюваності на ГРВІ. Найвища
захворюваність припадає на вікову
категорію 5-9 років, це 103 дитини
і людей працездатного віку від 30
до 64 років. Більше хворіють жителі міста — 254 особи, в сільській
місцевості захворіло 157 осіб. У
районі та місті випадків захворюваності на грип не зафіксовано. Про
це розповіла газеті “RIA-Козятин”
районний інфекціоніст Козятинської районної лікарні Тамара
Міклуха.
За словами Тамари Миколаївни,
єдиним найбільш ефективним та
безпечним засобом профілактики
від грипу є вакцинація.
— Щеплення проти грипу необхідно проводити не пізніше ніж за
один місяц до початку епідемії грипу. У першу чергу дітям, які старші 6 місяців, які часто хворіють,
вагітним жінкам, людям похилого
віку, а також особам підвищеного
епідемічного ризику: медичним та
педагогічним працівникам, працівникам транспорту та сфери обслуговування. Це специфічна профілактика грипу.
— Які є вакцини?
— В Україні зареєстровано наступні вакцини: Ваксігрип (Франція),
Флюарікс (Бельгія), Інфлувак (Нідерланди) і GCFLU (Корея).
— Де і як в Козятині можна
вакцинуватися?
— Уже з минулого тижня жителі
міста Козятин почали одержувати
щеплення проти грипу власним
коштом. Щеплення можна зробити
після огляду сімейного лікаря в
Козятинській міській амбулаторії

загальної
практики
сімейної
медицини. Люди
з району
можуть вакцинуватися
в районній
відповідній
амбулаторії
або на місцях.
— Які є
ще способи профілактики?
— Для не
специфічної
профілактики грипу використовують
противірусні препарати: аміксин,
арбідол, ремантадин, лаферобіон,
оксолінову мазь та інші.
Підвищує опірність організму
до інфекції вживання продуктів,
збагачених вітаміном С: лимонів,
капусти, настій шипшини, соків.
Обов’язково в раціоні повинні бути
цибуля та часник. Покращують
імунітет регулярне перебування на
свіжому повітрі, загартування, позитивні емоції та оптимізм.
— Що робити при перших
ознаках?
— При перших ознаках грипу потрібно ізолювати хворого, виділити
окремий посуд, викликати лікаря.
Приміщення, де перебуває хворий,
провітрювати 4 рази на добу, посуд
і предмети догляду кип’ятити, а членам сім’ї носити маски. Ні в якому
разі не займатися самолікуванням!
— Ваші побажання мешканцям міста і району?
— Поставтеся до грипу зі всією
серйозністю, як до дуже небезпечного та підступного ворога. І не
зневажайте простими правилами
попередження захворювання та
його ускладнення. Бережіть своє
здоров’я та здоров’я оточуючих.

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

28 жовтня у Львові відбувся
відкритий кубок з кіокушинкай
карате у розділі «куміте» серед
молодших юнаків та молодших
дівчат у вікових групах 20042005, 2006-2007, 2008-2009 та
2010-2011 років народження.
Учасниками стали 1400 спортсменів зі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Житомирської, Вінницької,
Тернопільської областей. Спортивну честь Козятина захищали
4 бійці — вихованці Козятинського районного спортивного
клубу «Панда» (КРСК «Панда»).
Це учень школи №9 Назар Антонюк, представник школи №6
Назар Гунько та учні третьої
Анна та Артем Комісарчуки.
Саме вони стали переможцями у
своїх вікових та вагових категоріях. Анна Комісарчук виборола
бронзу і Артем — також. За
словами тренера КРСК “Панда”
Віталія Гунька, Артем Комісарчук
показав неабиякий характер і

Зліва направо - Назар Гунько, Артем Комісарчук,
Анна Комісарчук, Назар Антонюк з тренером
Віталієм Гуньком у Львові напередодні змагань
поблизу споркомплексу "Галичина"
волю до перемоги.
— У клубі займається до 15
осіб, — розповів газеті “RIAКозятин” пан Віталій. — Вікова
категорія до 27 років. Це учні
шкіл міста і району, працівники
залізниці та студенти училища.
Наша база тренувань — спорт-

зал третьої школи. За десять
місяців відновлення клубу маємо
гарні досягнення. У нашій скарбничці 5 золотих, 4 срібних та 4
бронзові медалей.
Підтримує “Панду” сектор
молоді та спорту Козятинської
райдержадміністрації.

Допомога яблуками

Фермер подбав про всіх школярів району
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Директори навчальних закладів Козятинського району дякують фермеру Валерію Стахову,

який надав благодійну допомогу
у вигляді яблук. Більше 25 тонн
було зібрано і заготовлено на
зиму для шкіл Козятинщини.
Учні 15-ти шкіл приїхали на

збирання урожаю і поділилися
зі всіма освітніми закладами
району.
Таким чином діти і попрацювали, і зробили добру справу.

У раціоні часник, цибуля та хрін з медом
Галина КАСЯНІВСЬКА

У соцмережах з’явилися тривожні повідомлення, що в Україні розпочалась епідемія грипу
трьох штамів. У Козятині епідемії
ще немає.
Місцеві спеціалісти радять,
щоб уникнути захворювання на

грип, щеплення. Якщо робити
щеплення під час епідемії, воно
не дієве. Наступне — профілактика, тобто провітрювати свій
організм і приміщення, в якому
перебувають люди. З народної
профілактики, крім часнику та
цибулі, хрін у рівній пропорції
з медом. Але народні методи

мають свої плюси і мінуси. Наприклад, хрін з медом може
викликати подразнення шлунка.
Те саме стосується й часнику.
Потрібно діяти за принципом:
якщо вживати все за нормою,
то це будуть ліки. Якщо перевищили дозу народного препарату,
то буде шкода здоров’ю.
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Обмін старих
паспортів на
ID-картки

Суперники
злякалися
“Моноліта”

софія шевчук

В'ячеслав Гончарук

З 1 листопада громадяни
України можуть обмінювати
паспорти у формі книжечки
на паспорт у формі картки.
3 жовтня Уряд вніс зміни до
постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015
р. № 302 “Про затвердження
зр а зк а бла нк а , технічного
опису та Порядку оформлення,
видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України”.
За заміну та відновлення
документа необхідно сплатити
адміністративний збір, розмір
якого складає 279 грн. Якщо
особи, які досягли 14-річного
вік у, о ф ор мляють па сп орт
вперше, він видається безкоштовно. Запровадження паспорта у формі картки в Україні
розпочалося у січні 2016 року,
і до цього часу нові паспорти
видавалися лише у разі обміну
паспорта замість втраченого
або викраденого, а також особам, які досягли 14-річного
віку та оформляють паспорт
вперше.

Минулої суботи футболісти
ко з ятин сь ко го “М о н оліта”
мали на своєму полі приймати команду “Фенікс” з Вінниці. Ця команда пасе задніх в
чемпіонаті Вінницької області
у вищій лізі.
За 8 турів гравці “Фенікса”
пропустили у свої ворота 41
мяч, що в середньому пять
голів за гру.
Щоб в графі “пропущені
м’ячі” покращити статистику,
вінницькі футболісти вдалися
до хитрощів. Вони вирішили в
Козятин не їхати.
За регламентом чемпіонатів,
якщо команда не являється на
календарну гру, їй зараховується поразка з рахунком 0:3.
Хитрі гості вирішили вбити
двох зайців: зекономити кошти за поїздку і не пропустити 5-6 м’ячів у свої ворота.
Дивна позиція футбольного
клубу з обласного центру!
Не з'являтися на матчі —
не що інше, як неповага до
любителів футболу. Добре,
що хоч повідомили, що грати
вони з “Монолітом” не їдуть.

За Грушевським нема
кому подивитися

Перехідне життя
Тамара Шепелєва, смт Залізничне

Поки робиш, то й живеш,
Щось заробиш, щось схімічиш,
Щось вкрадеш.
Як на пенсію підеш,
Чесним з голоду помреш.
Бо як пенсію получиш,
Сто грам лівера лиш купиш.
За панталони забувай,
Старі на нові полатай.
Якщо хочеш виживати,
Математику треба знати.
Треба кільку посмоктати,
Ще й на чорний день сховати,
Бо в нас кілька і хамса у ціні, як ковбаса.
Високостоящі пани, дякуємо вам за ціни,
Що ростуть, як в лісі гриби.
За пенсію немає що й казати,
Прийдеться по електричці йти й співати.
Хоча вам, панство, цього не поняти.
Бараболю кроплену ядами не їсти,
Слинку не ковтати.
А у пенсіонерів одна їда:
Бараболя, кілька і вода.
Отак ми й виживаєм,
Що нам дали, те й маєм.
В дощ, і в спеку, і в мороз,
В нас завжди один прогноз:
Нема їсти, є вода, а це є вже не біда.
Так що пиймо воду, і чай “Гербати”,
І лягаймо краще спати.
А мотор той в животі,
Сам заглохне в темноті.
Тож гарно нам тепер живеться,
Ціни скачуть, аж душа трясеться.
Зате у вас, міністрів, все в ажурі,
Краще б ви були б у нашій шкурі.

Вероніка ЛЮБІЧ

У редакцію газети “RIA-Козятин” звернувся небайдужий
громадянин. Він повідомив, що біля пам’ятника Михайлу Грушевському квітник псує пейзаж архітектури міста. 31 жовтня,
насолоджуючись останнім осіннім теплом біля пам’ятника,
неприємно городянина вразило відгниле листя квітів мальви.
Ніби і доріжка викладена плиткою, посаджені ялинки, з обох
сторін зелена травичка. Тільки як глянути на перецвіти на
квітнику біля пам’ятника, то бачиш безгосподарність влади.
Прохання до відповідальних працівників упорядкувати
клумбу біля пам’ятного місця.

Повертаючись до надрукованого

На території локомотивного депо встановлять відеокамери
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У газеті «RІА-Козятин» (30
серпня 2018 р.) ми повідомляли
про спалювання на території
локомотивного депо Козятин
мазутного ганчір’я. Газета висловила припущення, що, влаштовуючи пожежі, локомотивники знищують свої промислові
відходи.
Після чергового візиту до начальника депо пана Григи, той
завірив, що проведе службове
розслідування з цього випадку
і офіційно повідомить про прийняті міри.
Як повідомила газеті “RІАКозятин” юрисконсульт локо-

мотивного депо Козятин Оксана
Трохимець, дійсно, 25 серпня
на території депо в місці зберігання побутових відходів було
зафіксоване загорання. Причина
— кинутий недопалок сторонніми особами, про що на підприємстві складено відповідний акт
та передбачені певні заходи. За
словами пані Трохимець, дана
територія депо є відкритою
і туди можливе проникнення
сторонніх осіб, оскільки загородження цієї території не дозволяється ДС ст. Козятин для
забезпечення безпеки руху.
— У локомотивному депо Козятин приділяється велика увага
дотриманню норм чинного при-

родоохоронного законодавства,
— запевнила юрисконсульт. —
На підприємстві видані накази
про призначення відповідальних
осіб за протипожежний стан
в приміщеннях та на території
депо, розроблено ряд заходів,
спрямованих на проведення
робіт з охорони навколишнього
природного середовища, укладено договори з відповідними
організаціями на вивезення та
захоронення твердих побутових
відходів депо, а також на утилізацію небезпечних відходів.
З метою запобігання подібних
випадків у подальшому, керівництво депо вирішує питання про
встановлення камер спостере-

ження в місцях, де зберігаються
побутові відходи депо, для виявлення порушників норм протипо-

Три дорожніх аварії та два насильства в сім’ї
У с. Жежелів сталася аварія.
Водій автомобіля "БМВ" житель
м. Калинівка, рухаючись автодорогою "Могилів-Подільський - Виступовичі" в напрямку м. Вінниці
наїхав на осип щебеню, не впорався з керуванням та зіткнувся з
автомобілем "Хюндай", під керуванням жителя м. Немирів, який
рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП пасажирку автомобіля "Хюндай" з тілесними
ушкодженнями госпіталізовано до
Козятинської ЦРЛ.
24 жовтня
У жительки смт Залізничне

вкрали велосипед, який знаходився на території її домоволодіння.
У Козятині сталася дорожня
аварія. Велосипедист, житель міста, рухаючись головною дорогою,
допустив зіткнення з автомобілем
«Рено», який виїжджав з другорядної частини дороги на головну
та не побачив велосипедиста. У
результаті ДТП, велосипедист
отримав тілесні ушкодження та
був доставлений до Козятинської
ЦРЛ. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину,
передбаченого ст. 286 КК Украї-
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ни (Порушення правил дорожнього руху). Проводиться досудове
розслідування.
25 жовтня
У с. Вовчинець місцевий житель у власному будинку покінчив життя самогубством. Труп
без ознак насильницької смерті
направлено на судово–медичну
експертизу.
У Білопіллі злодії віджали металопластикове вікно приватного
будинку, проникли в нього і поцупили гроші та ювелірні вироби.
26 жовтня
У Кордишівці за місцем спіль-

ного проживання чоловік вчинив
насильство в сім’ї відносно дружини.
28 жовтня
У Козятині поцупили велосипед, залишений без нагляду
біля аптеки. Поліцейські знайшли
злодія — 29-річного місцевого
жителя.
Також у місті цього дня водій
автомобіля «Форд», житель смт
Ружин при виїзді з другорядної
дороги не надав переваги в русі
автомобілю «Део» під керуванням жителя м. Козятина, який
рухався головною дорогою. Вна-

жежної безпеки та своєчасного
попередження виникнення пожежонебезпечних ситуацій.

Кримінальна хроніка тижня

слідок ДТП автомобілі отримали
механічні пошкодження, учасникам ДТП тілесних ушкоджень не
спричинено.
29 жовтня
Надійшло повідомлення від
жительки смт Глухівці про те, що
її чоловік за місцем спільного
проживання вчиняє відносно неї
насильство в сім'ї.
Окрім цього, за минулий тиждень поліція зафіксувала 14
випадків, пов’язаних з погрозами, сварками та різного роду
конфліктами між родичами та
сусідами.

влада і ми
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Мерія створює небезпеку на дорогах
Вероніка ЛЮБІЧ

На вулиці Ярослава Мудрого
(колишня Щорса) створена аварійна ситуація внаслідок будівництва
мерією тротуарів. На перехресті
висипали гору піску. Зокрема
страждають мешканці вулиці, яким
доводиться долати перешкоди.
Ніхто не подумав про пологий
схід до тротуару від будинку помешкання. Деяким мешканцям
вулиці Ярослава Мудрого доводиться стрибати у вигорнуту
впадину. Молодим така процедура
як спортивна розминка. А людям

похилого віку, що робити?
А на вулиці Сковороди (колишня Боженка) в районі п’ятої
школи — при будівництві тротуару
провалили люк каналізації. Також
штучно створена небезпечна ситуація для транспорту.
Міські чиновники знають за
провалений каналізаційний люк.
Та їхні душі тішить той факт, що
люк цей знаходиться перед перехрестям на другорядній вулиці.
Швидкість на тій ділянці невелика,
значить, хто й вскочить в криницю-каналізацію, залишиться з
колесами. Як сказати! Нещодавно

водій “Тойоти”, виїжджаючи з
другорядної, не тільки погубив
колеса, а й перевернув “ЗІЛа”, завантаженого землею.

Не встигли оформити субсидію? У вас ще є час! Учителі шанують колег-ветеранів
Вероніка ЛЮБІЧ

Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів
України заявив, що тим сім’ям,
які не встигли оформити житлову
субсидію до початку опалювального сезону, держава відшкодує
комунальні витрати. Це гарантовано Постановою Кабінету
Міністрів № 848 «Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива».
Крім того, якщо житлову субсидію на новий рік (2018-2019 рр.)
вам уже призначено, то у жовтні
управління соцзахисту автоматично розрахують її розмір на зиму.
Це у листопаді-грудні буде відображено у реєстрі субсидіантів
subsidii.ioc.gov.ua, який працює з
літа 2018 року.
Якщо хтось не встиг ще оформити допомогу держави щодо
сплати комунальних послуг, має
змогу зробити це у будь-який
зручний для себе час. Механізм
оформлення житлових субсидій
й надалі простий. Для отримання
державної допомоги щодо сплати
житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та
Декларацію про доходи. Жодних
інших документів не потрібно.
Готові документи можна:
самостійно подати до місцевих
управлінь праці та соціальної по-

літики, сільських і селищних рад;
надіслати рекомендованим
листом до органів соціального
захисту населення за місцем проживання;
відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію
можна на сайті subsidii.mlsp.gov.
ua).
Протягом кількох тижнів з
моменту отримання документів
соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу
надання допомоги та її розміру.
З липня 2018 року розмір своєї
субсидії можна дізнатися також
онлайн – на сайті subsidii.ioc.
gov.ua.
Якщо вам безпідставно відмовляють, звертайтеся на урядову
гарячу лінію за телефоном 15-45.
Звернення буде зафіксовано та
надіслано відповідним структурам
для оперативного реагування.
Що кажуть місцеві чиновники
КОМЕНТАР до інформації
Секретаріату дала газеті “RIAКозятин” заступник начальника
Козятинського районного управління праці і соцзахисту населення Інна Ольбішевська.
— Дійсно, Положення про
порядок призначення житлових
субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
(№ 848 “Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,

В’ячеслав Гончарук

твердого та рідкого пічного побутового палива”). Він передбачає
призначення житлової субсидії з
початку опалювального сезону
у разі подання заяви протягом
двох місяців з початку такого
сезону. Тобто, при поданні документів до органу соціального
захисту населення, наприклад,
14 грудня, за громадянином зберігається право на призначення
субсидії з 16 жовтня.
За словами Інни Станіславівни,
якщо житлову субсидію у поточному році уже призначено,
навіть з нульовим значенням, то
у жовтні управління соціального
захисту населення автоматично
розраховує її розмір на опалювальний період.
— Це не стосується домогосподарств, яким було відмовлено
у призначенні субсидії на підставі
рішення комісії, і які набувають
право на повторне звернення у
зв’язку із змінами до порядку
надання субсидій, внесеними
постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2018 р.
№ 841 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України», — доповнює пані
Ольбішевська.

Минулого четверга, 25 жовтня,
пройшов урочистий захід-привітання для освітян Козятина. Це
була зустріч педагогів працюючих
з вчителями, які пішли з освіти за
вислугою років і тепер знаходяться на заслуженому відпочинку.
Організувала свято вчителям
освітянська профспілка міста на
чолі з її головою Надією Довгаль.
До урочистостей долучилися
не всі педагоги-ветерани і вина
тому — їхній поважний вік.
Наприклад, Світлані Людвігівні
Юр-Кирилюк — 92-ий рік. Ользі
Романівні Бойко трохи менше.
За них пам’ятають і в освітянській
профспілці міста, і в школі, де
працювали ці фахівці освіти.
Користуючись нагодою, не
можу не пригадати епізод зі
шкільного життя вищезазначеної
Світлани Людвігівни. У 1969 році

серед восьмикласників був учень,
якого в школі називали важким
підлітком. Навіть вирішували
питання на педагогічній раді, що
робити з ним, щоб він не впливав
негативно на інших учнів класу.
Дискутували довго. І Світлана
Людвігівна запропонувала: “А
давайте я заберу його до себе
в клас”. Пізніше вона з гордістю
говорила: “Не буває важких дітей.
Є вчителі, які не знають, чим живе
учень”.
Тож грамоти, грошові винагороди і квіти, якими ветеранів освіти
вітали, цілком заслужені.
А для тих, хто прийшов на освітянский захід, чекав накритий стіл
і концертна програма. Пісня “Родина” у виконанні організаторки
заходу пані Довгаль підкреслила,
що освітяни — це дійсно родина,
де за кожного пам’ятають за 10,
20 і 50 років після школи.

Новини культури

Буде пам’ятник Томашу Падурі
Софія ШЕВЧУК

У Махнівці планують встановити пам'ятник мандрівнику-музиканту, автору пісні «Гей, соколи»
Тимку Падурі. Українсько-польський поет і музикант Томаш Падура — автор пісні «Гей, соколи».
Презентував проекти майбутнього монумента заслужений
художник України, лауреат Шевченківської премії Юрій Козерацький. Він має дві композиції.
Перша – торбан (бандура) в
обрамленні українського вінка

зі стрічками, спрямована на розкриття захоплення та передачу
місцевого етнічного колориту
самим музикантом.
Друга проектна композиція у
вигляді сонця, що передає колорит змісту пісень «Гей, соколи»
та «За Сибіром сонце сходить». У
динамічних променях, які мають
вигляд рушників, вплетені зображення соколів та загін летючих
вершників. За баченням скульптура, пам’ятник матиме висоту 4 м,
а матеріалом слугуватиме каміньпісковик або штучний камінь.

Школа №2 виявилась не готовою до холодів
Іван Остапчук

Минулого четверга на гарячу
лінію газети “RIA-Козятин” звернулися батьки учнів школи №2.
Вони повідомили, що в класах
школи холодно. На місці події
журналісту представники школи
ставили провокативне питання: “А
чому ви так пізно прийшли? Вже
всі порозходились і класи закриті.
Прийдете завтра, опалення тільки
ввімкнули, труби тільки прогріва-

ються. Завтра буде тепло”. Від позитивної відповіді повинні бути й
позитивні висновки. Що його негатив шукати, коли дітки вже вдома,
а на наступний день в класах буде
тепло. Тільки прийшли ми пізно
не тому, що довго збиралися, а
тому, що батьки повідомили про
холод в школі після того, як їхні
діти з того холоду повернулися.
Якби вчителі та керівництво цього
учбового закладу були на своєму
місці, то самі зателефонували б

до редакції.
Наступного дня так само було
прохолодно. Працівниці школи,
які потрапили в поле нашого зору,
повідомили, що опалення тільки
вчора ввімкнули, але з ним щось
не так і його будуть переробляти.
Що говорити за учнів школи, коли
застудили навіть свого директора,
яка на момент нашого візиту, за
твердженням працівників закладу,
перебувала на лікарняному. Що
це за педагог, який може моро-

зити дітей, аби не псувати добрих
стосунків із міською радою?
Відомо, що керівництво районної
лікарні виходило з пропозицією
до міської ради спільно відремонтувати теплотрасу. У міській раді
відкинули пропозицію. Результат
відомий — в лікарні тепло, а в
школі №2 дубар.
Був у день запуску опалення в
школі і міський голова Олександр
Пузир. Він випадково опинився
у вирі подій. Тільки пробув він у

приміщенні школи менше шести
хвилин. А що йому там робити?
Рука очільника міста, покладена
на батарею, не зробить її теплішою.
За час осінніх канікул, можливо,
і в школі тепломагістраль доведуть до пуття. Ще немає морозів.
Кочегари якось умудряються
опалювати тим непотрібом, який
підвозять до котелень міста як
пальне. А що буде, коли вдарять
морози?
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Зростання тарифів vs субсидії – як захищатимуть українців від нової ціни на газ
блог

Блогер Павло
Горбанський

Шляхом тривалих переговорів з
кредиторами уряду
вдалося досягти компромісного рішення – замість підвищення ціни на 60%, яких вимагав МВФ, домовилися про 23,5%.
Відтак з 1 листопада 2018 року
ціна становитиме не 11 тисяч, а
8 550 гривень за 1 000 куб. м.
Таким чином вдалося мінімізувати
здорожчання середньої платіжки
кожної козятинської родини.
Стислі підсумки переговорів
Кабінету міністрів з Міжнародним валютним фондом: інтереси
соціально вразливих українців
захищено, зростання економіки
забезпечене, проте і ціну на газ
підвищено. Фонд погодився з
ключовою вимогою уряду: підвищення буде мінімальним і не
зачепить отримувачів субсидій.
Надскладні перемовини з МВФ
завершено. Україна гарантовано
отримає фінансування за новою
програмою міжнародної фінансової організації. Так, мова йде

про отримання позики заради
повернення попередніх боргів,
але дивімось правді в очі: левова
частина державних боргів була
накопичена у 2006-20013 роках.
Тогочасні керманичі позичили 50
млрд дол., а максимальні виплати
за ці зобов'язання припадають
саме на 2019 рік - віддати мусимо
400 млрд грн.
Без фінансової "швидкої допомоги" країні загрожувало б
банкрутство, дефолт. За оцінками експертів, загальний стан
економіки повернувся б на рівень
кризових 90- років.
"Дефолт – це девальвація гривні, це інфляція, це галопуючі ціни
і безробіття. І також скорочення
витрат бюджету. Отримати транш
МВФ – найкращий варіант для
України. Навіть суто з точки зору
ефекту для гаманців громадян,
вищі тарифи пережити значно
легше, ніж десятки відсотків інфляції (тобто стрімкого зростання
цін взагалі на всі споживчі товари
та послуги) чи падіння доходів",
- пояснює економічний експерт
Павло Кухта, заступник керівника
Стратегічної групи радників з під-

тримки реформ.
Принциповою вимогою МВФ
задля продовження співпраці з
Україною було підвищення ціни
на газ для населення - до рівня її
оплати промисловими споживачами. Тобто, на 60%, або до 11 500
грн. У перерахунку на квитанцію
пересічної родини Київщини - додаткових 1000-1500 грн на місяць.
У МВФ - своя аргументація:
ціна має бути для всіх однакова,
і крапка. У Кабінету міністрів інша: зберегти систему соціального захисту.
Результат перемовин вдалий:
існуючі, вже нараховані, субсидії
залишаються. Понад те - уряд
вніс низку змін до порядку призначення субсидій, що спрощують
отримання цієї допомоги.
Перерахуємо ключові зміни
про спрощення отримання субсидій:
- субсидія призначатиметься на
загальних умовах працівникам,
за яких роботодавець не сплачує
ЄСВ;
- субсидії зможуть отримати
безробітні – для цього потрібно
лише стати на облік;

- субсидії нараховуватимуть
родинам у скруті через важку
хворобу або важку залежність
одного з членів сім’ї;
- пенсіонери та інваліди, які
втратили годувальника, зможуть
отримати субсидію на понаднормову площу житла (до 30%);
- сплачувати потрібно тільки
фактичну вартість спожитих послуг, якщо фактична вартість
менше обсягу обов’язкового
платежу;
- до сукупного доходу не враховуватимуться сплачені аліменти
та спеціальна бюджетна дотація
на вирощування телят.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє: "Держава захистить тих, хто потребує
її допомоги - малозабезпечені
громадяни отримають субсидію
на сплату житлово-комунальних
послуг. А вже з січня 2019 року
в Україні запрацює монетизація
субсидій. Українці будуть отримувати від уряду «живі» гроші для
оплати комунальних послуг. Усе,
що буде заощаджено завдяки
розумному споживанню енергоресурсів, залишатиметься людям".

На практиці це означатиме,
що "платіжка" енергоефективних
домогосподарств може бути в
рази менша за тих, в кого немає лічильника чи не утеплений
будинок. Допомогою зможуть
скористатися близько 150 тисяч
українських родин.
До речі, щодо економного споживання в уряду є окремі плани.
Це, зокрема, програма «теплих
кредитів», яка вже працює в
Україні. З 1 січня 2019 року
коштом новоствореного Фонду
енергоефективності на заміну
котлів, утеплення, встановлення
лічильників тепла буде виділено
2 млрд грн.
А в перспективі можливе і
зменшення ціни на газ. За словами прем'єр-міністра, реальна
можливість для цього – відмовитися від дорогого імпортного
газу. Але це стане можливо
тільки після збільшення видобутку українського газу. Як запевнив Володимир Гройсман, це
пріоритетне завдання, поставлене
урядом для державних компаній
"Нафтогаз України" і "Укргазвидобування".

Як вирішують сусідні європейські держави проблеми, подібні нашим

блог
Влад ПОВХ

Практика свідчить, що бунту не
буде. Сама форма
протесту (лише позначили стурбованість)
проблеми не вирішує. Владу
цікавить лише особисте приватне
збагачення чиновників.
Насправді, цінова політика в
країнах, що володіють запасами
енергоресурсів, повинна виходити
з того принципу, що належать
ці багатства не монополіям, а
народу. В Україні влада є гауляйтерська.
Чому і що відбувається? Фікса-

ція технології власності по всьому
світу різна. В Україні секретна і
корумпована, залежить суто від
чиновника — його зухвалості та
підкупу. Щось змінити неможливо
і впливу ніякого немає.
Наприклад, такий важіль, як
антимонопольний комітет в Україні, — фікція в Козятині. США обмежили зростання ціни на бензин.
Там заправити автомобіль у два
рази дешевше, ніж в Україні. І ніхто не каже, що американська економіка не ринкова. Собівартість
бензину, плюс певний рівень прибутку в Саудівській Аравії, де ціна
палива з прибутком на мінімумі.
Аравія очолює світовий рейтинг

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму.
Норвегія — то інша тема. Там високій рівень зарплат (водій фури
отримує до 10 тисяч в місяць). Куб
газу — 440 доларів. При тому —
країна експортер газу! Норвегія
створила інноваційний фонд. У
них закінчиться газ і нафта, а країна ні в чому гіршому не позначиться. Населення не відчує жодних
змін. Навіть ніхто не зверне уваги.
Акції в найбільшій компанії світу,
боргові цінні папери, нерухомість,
зроблять свою справу.
У даний час інноваційні фонди
дають прибуток 50 відсотків. І
лише нафта і газ — іншу полови-

ну. Станом на сьогодні кожному
норвежцю в банку лежить 200 тисяч доларів накопичених у фонді.
В Україні використовується
система, яка називається дуже
просто “ніяка”. При тому, що є
унікальні трубопроводи, запаси
газу, підземні сховища. А ціна на
газ вища для промисловості, ніж в
будь-якій європейській країні. Ціна
для населення на рівні імпортного паритету. Ось де закладена
доля українців, найбіднішої нації
в світі, що має такі мегаресурси.
Прибутки йдуть на 9 родин, які
ховаються в офшорах. А їх лідер
— наш Президент України. Історія
не знає такої невідповідності між

транзитним та природним потенціалом перерозподілу маржі, ренти
з видобутку природних ресурсів
на користь простого народу.
Український полісменс та так
звана еліта навіть не українського
походження змайстрували для
простого народу, так звану, систему слухняності рабства та жебрацтва, злиднів, спокійно ліплять
репліки про відсутність коштів.
У нас мізерні ставки на роботі
для простого народу, страх втратити субсидію.
Як сказав один із міністрів Кучми: “Світом правлять страх і гроші.
Гроші ми заберемо собі. Народу
полишимо страх.”

Де взяти кошти на підвищення соціальних стандартів
Переважну більшість питань, які
хвилюють сьогодні людей, можна
вирішити в стислі терміни. Таку
впевненість винесли мешканці західних регіонів України зі спілкування з лідером партії «Громадянська
позиція» Анатолієм Гриценком.
Зрозуміло, що найбільше люди
переймаються питаннями безробіття, низьких заробітних плат, пенсій.
Лідер «Громадянської позиції»
переконаний, що є рішення, які дозволять значно підвищити соціальні
стандарти в країні. Найперше, говорить Анатолій Гриценко, потрібно
прикрити бюджетні годівниці для
олігархів, урядовців, депутатів, чиновників і членів їхніх родин. Адже
сьогодні значна частина бюджетних
коштів, які могли б спрямовуватися
на соціальний захист населення,
зарплати бюджетникам, на фінансування програм, що забезпечили

б реальний економічний розвиток
в Україні, йдуть до кишень можновладців та виводяться в офшори.
Тим часом коштів на фінансування тієї ж освіти та медицини
не вистачає. Наприклад, сьогодні
лише на Тернопільщині бракує 200
мільйонів на зарплати педагогам і
медичним працівникам. Аналогічна
ситуація в Івано-Франківській області, в інших регіонах країни.
«Лікар, вчитель та солдат – три
базові професії, які визначають
долю країни. Якщо ці професії
шануються, то у нас з вами є освіта, фізичне здоров’я і ми з вами
захищені. Як шанувати? Беремо середню зарплату по країні. Вчитель,
лікар та солдат мають отримувати
приблизно на 15% вище», - вважає
Анатолій Гриценко.
Але якщо ситуацію з зарплатами
бюджетникам можна виправити

доволі швидко – потрібна лише політична воля керівництва держави,
то питання безробіття або низьких
зарплат у приватному секторі вирішити складніше. Тут, за словами
Анатолія Гриценка, потрібен цілий
комплекс заходів, спрямований на
якісне покращання ситуації в економіці. Та час, щоб вжиті заходи
запрацювали.
Зокрема, вважає лідер «Громадянської позиції», потрібно забезпечити деолігархізацію та демонополізацію економіки, провести реформи фіскальних та правоохоронних
органів, мінімізувавши втручання
держави в економічну діяльність
підприємств. Важливим необхідним
чинником економічного ривка є
створення умов для надійного захисту інвестицій та власності.
«В країні склалася кричуща
ситуація, коли одні люди навесні
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Залізничники дякують Господині залізничного
господарства — 19!
за свято воїнам
В’ячеслав Гончарук

Дмитро Артемчук

Мешканець нашого міста Ярослав
Лобушний — залізничник зі стажем.
Працює він у виробничому підрозділі
Київського територіального управління
філії “Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд ПАТ
“Укрзалізниця” (БМЕУ) з 1980 року. За
38 років робочого стажу, працюючи на
одному підприємстві, він пройшов шлях
від учня столяра до майстра. За хороші
показники в роботі його завжди відзначає керівництво організації. За доброту
і людяність його поважають колеги по
роботі.
Газета “RIA-Козятин” познайомилась
ближче з відмінником виробництва.
Ярослав Володимирович народився
у 1963 році в сім’ї робітників. Як у всіх
дітей того періоду, мав безтурботні сім
років дитинства дошкільного життя.
Потім школа. Розповів, що, ким стати
в майбутньому, навіть не мріяв. Любив
хлопчачу компанію і історичну “Капітанку”, де й проводив свій позашкільний
час. Збиралися там, проводили турніри.
Грали вулиця на вулицю. Школа на школу. На тому клаптику дитячої території
дитинство змінилось на юність. Так і не
зоглядівся, як за футболом потрапив в
доросле життя.
Прийшов у Козятинське НГЧ (так тоді
називалася будівельна організація).
Вивчився на столяра. З тієї пори і розпочалися трудові будні нашого героя.
З 1981 по 1983 рік — служба в армії.
Після служби - назад в НГЧ. Працюючи в
столярному цеху будівельної організації,
молодий спеціаліст навчався без відриву
від виробництва в технікумі. Закінчивши
його і маючи хороші природні здібності
організатора, керівництво будівельної
компанії довірило посаду майстра. Так і
трудиться на цій посаді Ярослав Володимирович по сьогоднішній день.
Усі об’єкти, на яких побував майстер
БМЕУ-2 і майстер своєї справи, навіть
перерахувати важко. Найбільш пам’ятні
— Козятинський вокзал, реконструкція
Київського вокзалу, швидкісна лінія

Перед Днем залізничника
газета “RIA-Козятин” познайомилася з Вікторією Яричевською із залізничного
переїзду (1011 км) на Білій Казармі. Цікаво, чому
вона обрала професію
залізничника? Адже багато молодих дівчат і жінок
мріють бути економістами чи
юристами.
— Юристів та економістів
в Україні є багато і, мабуть,
вистачить на багато років
вперед. А залізничники всі
при справі. Ось з цього висновок, — відповіла вона.
Виявляється, пані Вікторія
обрала професію залізничниці не випадково. Це був
виважений крок. Коли навчалася в школі, займалася
музикою з класу фортепіано. Пробувала себе в легкій
атлетиці тренера Володимира Галицького. Танцювала в
студії “Зорянка Арт” Аліси
та Антона Машевських. Показувала непогані результати
в обох дисциплінах. Тільки
вік спортсменки чи танцівниці короткий. А хотілося мати
професію на все життя.
Після школи вона вступила до Козятинського залізничного училища, обравши
фах “колійне господарство”.
Після закінчення навчання
отримала направлення у
Козятинську дистанцію колії
(ПЧ-7). Крім того, навчається в коледжі залізничної
тематики того ж профілю.
Як молодому спеціалісту, їй
хочется опанувати професії
із безпекою руху поїздів на
залізничному транспорті.
Бути черговою по залізничному переїзду — ро-

На дальней станции сойду,
Запахнет мёдом…
Живой воды попью у журавля,
Здесь всё моё,
И мы отсюда родом…
(З пісні минулих років).
яким саме зараз завершує його
команда, ситуація в економіці значно покращиться. Підприємства,
отримавши сприятливі умови для
роботи та розвитку, матимуть кошти
на підвищення зарплат працівникам.
Інвестори створюватимуть нові
робочі місця. І тоді заробітчани (за
деякими підрахунками, сьогодні
виїхало за кордон на заробітки
близько 9 мільйонів укранців) повернуться додому.

бота відповідальна. Адже
залізничний переїзд, це
перехрестя залізничного та
автомобільного транспорту.
— Хоча на залізниці автоматизована система управління та кожна автоматика
контролюється людиною,
— каже 19-річна залізничниця. — Кожен потяг повинен бути оглянутий. Адже в
составі можуть не відпустити
гальма, що може обернутися повзуном на колісних
парах. На пасажирські поїзди може забратися безквитковий і їхати на перехідному майданчику останнього
вагона. Таких спритників
виявляють ще до відправлення поїзда зі станції. Але
чергові із стажем кажуть,
що бувають “коперфілди”
на залізничному транспорті,
які дають за себе знати вже
на перегонах. Залізничний
транспорт - найбільш надій-

ний транспорт. І ми, чергові,
одна із складових того безпекового ланцюжка.
— А які вже здобутки
маєте по роботі?
— По роботі усні подяки
від керівництва організації.
У особистому житті сталась
значна подія — в цьому році
вийшла заміж. Мій чоловік
Юрій працює на пошті.
У господарки запізничного
господарства на 1011 кілометрі ми запитали, що вона
хоче побажати залізничникам на їхнє свято.
— Я хочу побажати не
тільки залізничникам, а й
всім громадянам України
достатку в сім’ях, любові
близьких та рідних, здоров’я
нації і кожному українцю,
мирного неба. Бажаю залізничникам відсвяткувати
свій День в колі друзів, не
поглядаючи у фінансовому
плані на завтрашній день.

обличчя вокзалу в одній людині
Галина ВЕРБА

засівають землю, а зовсім інші потім збирають урожай. Рейдерство
процвітає і влада на це не реагує.
Тому першочергово необхідно провести судову реформу, щоб усі господарські спори вирішувати не за
допомогою сили, а цивілізовано у
чесних судах», - зазначає Анатолій
Гриценко.
Лідер «Громадянської позиції»
впевнений, що за результатами
реалізації плану дій, роботу над

станції Березань, дитячий садочок на
Залізничному і поїздка в заморожений
Алчевськ. Усіх об’єктів, які будували чи
реконструювали його будівельники, до
тисячі.
— Якою за чисельністьою штату є
ваша бригада?
— Зараз 14 людей в бригаді. Головне
не кількість штату, а фах і якість роботи
працівників. Хороші спеціалісти працюють, є й молоді кадри, приживаються не
всі. “Текучка” кадрів велика.
— Бути будівельником - ваша мрія?
— Так вийшло, спочатку хотів попрацювати до армії, а потім втягнувся і
стало, ніби, мрія у житті.
Ярослав одружений. Дружина Надія
працює на вокзалі станції Козятин. З нею
виростили двох доньок. Має з дружиною
двох онуків.
— А чим живе залізничник-будівельник у вільний від роботи час?
— У будні дні на городі, люблю я
поратися біля землі. У вихідні дні можу
порибалити чи піти в ліс по гриби.
— Що б ви хотіли побажати залізничникам?
— Здоров’я, гідних зарплат. Щоб вся
українська нація пам’ятала за хлопців,
що воюють на сході України. Саме вони
своєю присутністю на передовій дарують
нам наше мирне професійне свято.

У кожного з нас є такий куточок на дні серця, куди неодмінно
найчастіше приводить пам’ять. Це
вогні житейського причалу. Переважно, станція чи вокзал, нині
величний залізничний комплекс
— вокзал, звідки ми вертаємось з
далеких доріг. Це той житейський
причал — Козятинський наш
вокзал, од якого нам найдальше
щоразу світять вогні, осяваючи
стежки і дороги. Хтось, читаючи

ці рядки, пригадає і свою юність,
і молодість, і перші свої подорожі, які починались з ще старовинного вокзалу Козятин.
…Скільки себе пам’ятаю, жили
ми близько вокзалу. Можна впевнено сказати, що і виросли із
вокзалом, бо кожного дня їхали
чи повертались із доріг. А ввечері
любили дивитись, як світять вогні
такого безмежного, красивого
Вокзалу. Здається і всіх працівників цього причалу ми знали в
обличчя. За стільки років, нині
вони вже стали ветеранами праці,
поважними людьми, професіоналами своєї справи. У колективі —
40 людей. Є нова надійна зміна,
поповнився й технічний персонал.
А незмінними залишилась
любов до своєї праці, до свого

покликання! Як 20 літ тому, і нині
перетинаються мої дороги, коли
знову приходжу сюди, на вокзал,
щоб відправитися в чергову мандрівку.
Багато хто знає працівницю
вокзалу Світлану Кузьмину. Її
образ, світло душі, її вдумливого,
серйозного погляду, ерудованість
та освіченість осяває з кожною
зустріччю! Бачимось, звісно, на
вокзалі. З-поміж інших, її виокремлюють привітність з колегами, висока відповідальність,
стримані манери, інтелігентність у
спілкуванні. Адже ім’я її — Світлана — відповідає призначенню
світла для когось, світити добротою, чуйністю, увагою, усією
багатогранністю своєї прекрасної
душі.

У професійний День залізничника хочеться щиро привітати
Світлану Кузьмину — чергову по
вокзалу, та її колег! Ми дякуємо
ВАМ, залізничники, людям невтомної, наполегливої праці, хто

щомиті відповідальний за безпеку
пасажирів у дорозі, за день нинішній, коли не вщухає життєдайний струмінь цієї станції, з перону
якої відправляються численні
шалені пасажири!
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Іменини школи-інтернат-гімназії пройшли на 12 балів
У п'ятницю, 26 жовтня, школа-інтернат-гімназія відзначила 55-річний ювілей
В'ячеслав Гончарук

Історія закладу
Відкрилися двері освітньої
установи 1 вересня далекого
1963 року. На ту пору, то була
8-річка для дітей-сиріт. Серед
приміщень, які побудували на
голому полі, були навчальний
і спальний корпуси та їдальня.
За скромними підрахунками
будівельників, на заклад пішло
6 мільйонів цеглин.
Учні забезпечувалися святковою і повсякденною шкільною
формою та триразовим харчуванням. Функціонували в школіінтернаті кабінети фельдшера,
зубного лікаря, а також авіамодельний, духовий і музичний,
літературний, математичний,
“умілих рук” та історичного
гуртка. Рухомою силою перших
років школи-інтернату були троє
вчителів- ентузіастів. Валерій
Володимирович Шапова л,
Олександр Петрович Огородник і трохи згодом завуч школи, а пізніше її директор, Володимир Іванович Єременок.
Саме з рук останнього штурвал
керування освітнім закладом
перейшов до нині діючого

директора Зіновія
Москалевського. Керує він цим
педагогічним
кол е к т и в о м
вже 30 років. Тож крім
55-річного
ювілею школи, є ще й 30
ювілей його
директора.
У
2009
році школа-інтернат-гімназія
стала кращою в районі і їй
присвоєно звання ”Зразкова
школа“. Перше місце у рейтингу
шкіл району за результатами
учнівських олімпіад. Нагороджений заклад двома срібними та
золотою медалями за участь в
національній виставці-презентації “Інноватика в освіті України”
та Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти”. Школа тричі
була лауреатом Всеукраїнського
проекту “Флагмани сучасної
освіти в Україні”. Школа є
кращою в районі за рейтингом
останнього десятиліття та є
першою в районі з вивчення іно-

Директор Зіновій Москалевський
працює у школі вже 30 років
Влад ПОВХ

земних мов.
Крім перерахованих здобутків
у школі є й свої артисти, які
своїми силами підготували до
свята хорошу концертну програму.
Серед виступаючих були побажання ювілярам, щоб в такому самому складі відсвяткувати
100-річний ювілей. Школа нехай
святкує і 100, і 200 років. А в
людей у кожного є свій вік. У
2063 багатьом святкуючим буде
за сотню. Навіщо так далеко
загадувати? Реальним таке побажання може бути на 60-річний ювілей. Тож до зустрічі в
2023-му!

— Ми думали, чи святкувати,
чи не святкувати, — каже він в
інтерв’ю газеті “RIA-Козятин”.
— Але це ж 55 років! Запросили в першу чергу тих людей,
які працювали тут. Є працівники
найперших 1963, 1964, 1965 років. Ми запросили випускників,
гостей і батьків, тих людей, які
допомагають школі. Сьогодні заклад не останній в освіті району,
якщо він не перший, то перший
серед рівних. І на сьогоднішній
день ми зібралися для того, щоб
зробити свято в першу чергу для
колективу, для учнів, для вчителів,
для технічних працівників і підвести певні підсумки. Хотілося б,
щоб ця школа жила и святкувала
100-літній ювілей. У нас сьогодні
644 дитини із них 85 дошкільнят,
а решта учні. Маємо 24 класи.
Усі приміщення заповнені — це
найголовніший результат нашої
праці за останні 5 років і останні
30 років.
— Учні кажуть, що з вами
спілкуються, як не з керівни-

ком, а з батьком. Це таке ваше
вчительське кредо?
— Я не знаю, чи кредо, але
таке враження, бо я пропрацював
тут 30 років із 55 років. Школа
специфічна, директор повинен
бути з самого ранку до пізнього
вечора. Заклад працює цілодобово. Робочий день починається
з 7.00 і закінчується о 21.00, а
кабінет мій розташований на першому поверсі, і діти бачать мене
постійно, цілодобово. Тому можливо вони так і говорять.
Від редакції: Бажаємо творчих
успіхів колективу та благополуччя
дітям — вихованцям Козятинської
Школи-інтернат-гімназії.

У школі №1 серйозно виховують милосердя серед підростаючого покоління
Щорічний благодійний “Осінній ярмарок” у Козятинській
школі №1 провели 26 жовтня. На
столах можна побачити різного
роду смаколики: торти, трубочки,
печиво, компот, піцу, пончики,
домашні ковбаски та, навіть,
фрукти.
Як прокомент ува ла газеті
“RIA-Козятин” директор школи
Раїса Петрівна Юр-Кирилюк,
такий ярмарок проводиться вже
третій рік поспіль. Його поділили
на три періоди: осінній, зимовий
та весняний.
У осінньому ярмарку беруть
участь учні початкової школи (1-4

класи) та їх батьки. У зимовому учні старшої школи (9-11 класи),
оскільки весною ці учні будуть
зайняті підготовкою до ЗНО. У

Ми запитали у козятинчан
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весняному — учні основної школи (5-8 класи).
Минулого року зібрали 23 114
гривень, які віддали на лікування
випускника школи (воїна АТО) та
двом дітям.
Цього разу збирали кошти для
лікування Маргарити Шанчук,
учениці 1 класу ЗШ I-III ст. №3.
У дівчинки ДЦП, якій необхідно
пройти післяопераційну реабілітацію та зробити другу планову
операцію.
Жу р н а л і с т и г а з е т и “R I AКозятин” були свідками осіннього
благодійного ярмарку, де продавали солодощі та напої батьки
учнів, члени батьківського комітету. Оскільки вихованці початкової

школи не можуть вести торги. За
товар відповідають два продавці.
Один продавець сортує товар, а
інший - має справу з грошима.
Солодощі продають, зібрані кошти оформляють у відомість та
потім передають потребуючим.
— Такі ярмарки допомагають
виховати у дітей почуття милосердя з різного віку, — каже
Раїса Петрівна. — Навіть учень
просив вранці у мами побільше
грошей для того, щоб внести
свою частину у справу. Усі учні,
їх батьки та колектив школи
охоче долучаються. Такі заходи
спрямовані на те, щоб виховати
чуйних та добрих дітей. Можливо, хтось з учнів продовжить ор-

Нове покоління вчителів — Катерина Лукашук
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У Козятинському ЗНВК І-ІІІ ступенів “Школа-інтернат-гімназія”
ім. В. М. Підгорбунського з 2011
року працює Катерина Лукашук.
Їй 29 років. У школі викладає
трудове навчання у дівчат та інформатику. Закінчила Вінницький
державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за
спеціальністю - вчитель трудового
навчання та основ дизайну. Каже,
що, навчаючись ще у школі, мріяла стати вчителем і мрія здій-

З сім'єю
З класом

Благодійний ярмарок на допомогу Маргариті шанчук
Олена Габбі
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снилася.
Катерина Володимирівна з династії вчителів. Її батько — Володимир Леонідович Ковальчук був
директором школи у с. Юзефівка,
а потім у с. Флоріанівці. Мама Людмила Іванівна Ковальчук вчителювала у школі-інтернат-гімназії,
де зараз викладає її дочка. Педагогічний стаж пані Людмили — 28
років. Вона - вчитель-методист,
має вищу категорію, призер обласного конкурсу “Учитель року”,
навчала дітей фізики, математики,
астрономії та інформатики.

З мамою

Яким чином приєдналися до акції милосердя?

Дмитро Ганчик: “Молодь має стільки заробляти, щоб в Україні її все влаштовувало”
Голова міської громадської організації “Союз Чорнобиль України”
Дмитро Ганчик 6 листопада
відзначить 70-річний ювілей.
Газета “RIA-Козятин” взяла у Дмитра Івановича інтерв’ю, в якому він
розповів про свій життєвий шлях.
Народився наш герой восени
1948-го в місті Вінниці. Дитинство
пройшло, як у всієї післявоєнної
малечі. Закінчивши школу, продовжив навчання у залізничному
технікумі. Отримав направлення на
Південно-Західну дорогу. Звідти
— звичайним путійцем ПМС-120.
Тепер така посада називається
монтер залізничної колії. Віддав
наш герой залізниці довгих 46
років. Від монтера колії дійшов
до головного інженера колійного
господарства будівельників ОПМС
№120. Обіймав посади бригадира,
майстра, техніка, був технологом,

старшим технологом, інженером,
заступником начальника тоді ще
ПМС-120…
Так і пройшли 46 років на одному місці.
— З 78-го по 80-ий роки я
працював в Шепетівці, — додає
наш співрозмовник відносно свого
трудового стажу. — Ліквідатором
на Чорнобильській АЕС не був.
Ми нічого не ліквідовували. Ми
ремонтували залізничну колію
тоді. Працювали по 14 годин на
добу. — А дозволяли по стільки
працювати?
— А хто тоді щось знав за радіацію? Бажання було виконати
роботу і додому. Ні спецодягу, ні
дозиметрів нам не видавали. Ото
тільки в бані милися і вся профілактика.
— Кожен день в Чорнобиль
їздили?
— Один день працювали в зоні,
а три дні в Козятині. Через чотири

дні — знову “на зону”.
У теперішній час Дмитро Ганчик
працює на громадській роботі.
Опікується чорнобильцями.
— От тільки у фінансовому плані організація бідна, — каже він.
— На організацію чорнобильців
кошти виділяються. А так, щоб комусь фінансово допомогти, коштів
немає. Тільки те, що випросимо.
Державна допомога на лікування
чорнобильцям є тільки для ліквідаторів 1-ї категорії.
У Дмитра Івановича ІІІ категорія.
Живе з дружиною Людмилою.
Розповів, що познайомилися колись в поїзді, коли обоє їхали на
роботу. Зав’язалася дружба, яка
переросла в кохання. З тієї пори
разом.
Одружився наш іменинник в
1972 році. Тоді йому було 24. Разом вони виростили і виховали чудових доньок. Старша Ірина живе
у Києві, за батьків не забуває. Як

— Пекли печиво, торти, трубочки, ковбаски Ярослав і Вадим:
Анна:
— Купили солодощі на 70
— Закупила смаколиків, щоб
домашні, піцу, пончики, аби продати на шкільгривень.
допомогти дітям.
ному ярмарку.

Матусі 1-А класу: Ірина Моньчук,
Оксана Іщук, Анна Проніна:

— Вклали душу і старання у
випічку. У нас все домашнє, натуральне.

Батьки 2-А класу: Тетяна
Котик, Юлія Березнюк:

— Пекли торт і заготували
печиво.

Олександр (5), ходжу в
садочок:

— Заходили на піцу.

Наталія (24), безробітна:

— Учора ходила в кіно.

тільки є вільна хвилина — вона
вже в батьківській хаті. Молодша
Наталія живе за кордоном. Їй
складніше провідувати батьків. Але
серце біля них завжди.
Ювіляр з нетерпінням чекає,
коли дружину та обох доньок обніме разом.
— А які були найприємніші
моменти в вашому житті?
— Їх було багато. Це брачні узи,
народження доньок, перший матч
у складі Козятинського “Локомотива”, якому віддав 10 років спортивного життя як футболіст, вручення
перехідного червоного прапора в
соцзмаганнях нашого колективу і
привітання.
Молоді побажав під кінець
інтерв’ю Дмитро Ганчик достойної
зарплати. Щоб працюючі люди
отримували зарплату понедільно,
а не чекали цілий місяць.
— Наприклад, в Ірландії можуть
попросити вийти на роботу у ви-

хідний, — розмірковує наш співрозмовник. — Але працюючий у
вихідний отримає подвійну зарплату. Дві години переробив — також
фінансова надбавка. А у нас що?
Заплатим тоді, як все зробите?
Чому в Ірландії страйків немає?
Тому що там працівника зарплата
влаштовує. Молодь повинна стільки
заробляти, щоб в Україні її все
влаштовувало. А для цього треба
відповідальну владу мати.
Від редакції: Редакція приєднується до всіх поздоровлень
на ім’я голови міської організації
чорнобильців і бажає йому довгих
років життя при здоров’ї і гарному
настрої.

Що у вас позитивного сталося за останній тиждень?

Ми запитали у козятинчан

Батьківський комітет 4-В класу: Зоряна
Мальована, Наталя Дворська, Наталя
Остапюк:

магати, і співчувати, і гарно проводити позаурочний час.
Про побажання навчальному
закладу, колегам і учням, вона
сказала, що гімназії бажає процвітання та розвитку. Колегам —
міцного здоров'я, натхнення, невичерпної енергії, нових звершень у
праці. А учням школи — навчатися так, щоб вчителі пишалися, що
навчали таких учнів. Рідній Україні
і українському народу від усієї
душі бажає мирного і світлого
неба, миру та впевненості у завтрашньому дні.
Ось такі вони — представники
нового педагогічного покоління
Козятинщини.

До 70-річчя батька чорнобильців
В’ячеслав ГОНЧАРУК

ганізовувати та проводити подібні
акції після закінчення школи.
Хочемо побажати колективу
школи наснаги у творінні добра.

У екслюзивному інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” пані Катерина
розповіла, що одружена з Олександром Лукашуком, який за
дипломом вчитель історії та правознавства. Мають донечку Злату
(4 роки), яка ходить у садочок
школи-інтернат-гімназії.
— Садочок мені дуже подобається, адже наша школа, не
просто школа, а цілий комплекс,
де діток розвивають з трьох років
та ними займаються найкращі
вихователі та викладачі, — каже
Катерина Володимирівна. — Я -

випускниця даної школи. Навчалася в ній з 5 класу, коли заклад ще
був “Школою-інтернатом”. Шкільні
роки згадую із задоволенням.
Особливо приємно, що улюблені
вчителі, які мене навчали, є сьогодні моїми колегами.
У цьому навчальному році Катерина Лукашук — класний керівник
6-В класу.
— Для мене мої дітки - найкращі, — стверджує вона. — Хоч
інколи з ними буває важкувато,
але ми знаходимо спільну мову.
Їх у мене 20, стільки ж різних
характерів, які потрібно вивчити
і навчитися спілкуватися з ними.
Мої шестикласники вміють і допо-

Аліна (28), в декретній відпустці: Микола (33), державний
— Повернулися теплі дні, службовець, Володимир (1,9):

можна побільше гуляти.

— Їздили в осінній ліс.

Оксана (37), фінтнес-тренер:

Володимир (55), безробітний:

— У спортзалі додалося
людей.

— Скоро буду знову дідусем.
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437813

433393

437808

продам

 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
 Àâòîìîá³ëüíà ðåçèíà ç äèñêàìè 265/70 R19/5 143/141, Ðîñ³ÿ
ïðîôåñ³îíàë, ñ³íî ì³øàíêè, ëþöåðíà. 096-192-68-08
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068-602-69-53
 Áàíàíîâà ïàëüìà 50 ãðí., 200 ãðí., 500 ãðí. 096-370-12-26
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
 Áàòàðå¿ ðå¿ñòðè 4 øò., äîáðîòí³, äëÿ âîäÿíîãî îïàëåííÿ. 096-69800-25
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð Ìóñòàíã 2.5-2.8 êÂò åêñïëóàòóâàâñÿ âñüîãî 3
ãîäèíè, ñòàí íîâîãî, çàëèøèâñÿ ùå 1 ð³ê ãàðàíò³¿. 063-716-34-16, 2-82-19
 Áåòîíîçì³øóâà÷ 160 ë. 3 500 ãðí., àâòîïðè÷³ï Ïóòíèê (2.25 õ 1.35 ì) 5
500 ãðí., ãàç. áàëîíè 50 ë. òà 5 ë., ïëèòè ïîë³ñòèðîâàí³ (1 õ 0.5 ì.), áëîêè
íà 12 øò. 800 ãðí./áë., ñèíòåòè÷íà âàòà URSA 200 ãðí./ð³ë., âàííà åìàë.
ñòàëåâà 170 ñì. 1 000 ãðí. 066-044-74-90, 068-528-52-83, 096-688-30-47
 Áî÷êà ìåòàëåâà 200 ë. ï³ä âîäó, çåðíî, ïèëêà ðó÷íà, êð³ñëî ðîçêëàäíå
á/ó. 098-993-35-42
 Áóðæóéêà çàâîäñüêà òà ñàìîðîáíà ç ïëèòîþ íà 2 êîìôîðêè, ãàç.
áàëîíè. 063-143-61-18
 Â äîáð³ ðóêè íåäîðîãî ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà êîðîë³âñüêîãî
(õëîï÷èêè). 097-793-55-95
 Âåëîñèïåä Àèñò ñêëàäíèé íåäîðîãî., àâòîìîá³ëüíèé çàðÿäíèé
ïðèñòð³é. 098-624-94-28
 Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì áåíçèíîâèé, ïîð³ñíèõ íóòð³é, êðîëèöü. 096-35073-41, 063-299-32-96
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà â ãàðíîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-354-30-80
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 063-523-29-27
 Âèïóñêíó äîâãó ñóêíþ ðîç. 44-46. 098-918-04-48
 Â³êíî ì/ï âèñ.166 ñì., øèð. 105 ñì. 067-915-29-96
 Âóã³ëëÿ 1 òîíà. 093-411-05-52

 Âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 067-300-19-06
 Ãàçîâà ïëèòà «Ãðåòà» á/ó 4-õ êàìôîðíà â³äì³ííèé ñòàí. 097029-61-88, 093-409-98-56
 Ãàçîâà ïëèòà Áåêî á/ó â íîðì. ñòàí³, ñò³ë êóõîííèé ç³ ñêëà
ãàðíèé, âèøèâàíêà íà õëîï. äóæå ãàðíà, ðóáàøêà äëÿ õëîï. â
íîðì. ñòàí³. 093-548-53-84, 093-402-72-77
 Ãàçîíîêîñ³ëêà, êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü, Âîëãà 5 ñò., öèíêîâå
çàë³çî 2 ì õ 1 ì. òîâù. 0.5. 096-508-46-34, 5-25-42
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà
4 ì. 097-643-35-23
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-91, 067-277-16-73

 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ êîîï. Òóíåëü. 093-909-82-62
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, öåíòð. 063-835-19-56
 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 êîðìîâ³ 0.50 êîï./1 êã., ¿ñòèâí³ 1.50 ãðí./1 êã. 096-54101-14, 093-154-32-13
 Ãàðáóçè. 093-783-37-36
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é. 067-359-39-91

 Ãîëóáè ïàâè÷³, ÷åðâîíîáîê³, ÷îðíîáîê³, á³ë³, ö/ç Ìàõàðèíö³. 096798-12-09
 Ãðå÷êà ñóõà, â³ÿíà. 097-125-33-74
 Ãóìà çèìîâà íà äèñêàõ 175 õ 75 R13. 067-915-29-96
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äâåðíèé áëîê íîâèé, äóáîâà ëóòêà (âàðöàáà), äâåð³ ÿñåíîâ³.
063-437-99-51
 Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063-198-46-57
 Äèâàí ç 3-ìà ïîäóøêàìè, â³äì³ííèé ñòàí. 068-056-55-47

437667

435748
437661

 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 097-317-54-77
 Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó
ç äèñêàìè 5.60 õ 15. 063-384-31-13
 Äèâàí ðîçêëàäíèé â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-773-26-41
 Äèâàí ðîçêëàäíèé äèòÿ÷èé, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 063-46300-70
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita â â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð
áåæåâèé ç á³ëèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ãîëóáà, òðàíñôîðìåð, äîùîâèê, ñóìêà, êîðçèíà
äëÿ ïîêóïîê, ñ³òêà ìîñê³òíà, ïåðåêèäíà ðó÷êà á/ó ñòàí ãàðíèé.
063-383-93-89
 Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð äîáðèé ñòàí. 096-757-05-02
 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
 Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52. 063-617-07-47
 Äóøîâà êàá³íêà â õîðîøîìó ñòàí³. 096-771-64-03
 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
 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Óðàë òà Ê-750. 093-411-05-52
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå ×óäåñ). 063320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 093925-93-81
 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. 096-138-68-81,
096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 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 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 9.0 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òåðåøêîâî¿ 3.
067-494-74-78
 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 17 ñîò. º êðèíèöÿ, ãàç, ñàä, ìîæëèâèé
îáì³í íà àâòî. 063-625-61-68, 068-110-62-17
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 20 ñîò. 097-163-69-46
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099259-73-37
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçà. 097-506-21-62
 Êàçàí äþðàë. ç êðèøêîþ 70 ë. 1 600 ãðí., åë. äâèãóí 3.2 êÂò,
380 Â 400 ãðí., ãàç. êîëîíêà Âàéëàíò 500 ãðí., ðàêîâèíà í/æ ñòàëü
400 ãðí., åë. äâèãóíè 850 Âò, 220 Â, 550 Âò., 250 Âò., ãàç. ïàëüíèê
ç áàëîíîì ³ ðåäóêòîðîì 700 ãðí. 066-044-74-90, 068-528-52-83,
096-688-30-47
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 40 â³äåð ïî 8 ãðí./â³äðî. 063-646-41-38
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Êîçÿòèí. 068-006-82-47,
097-628-48-13
 Êà÷êè ìóëàðä òóøêîþ. 093-411-05-52
 Êíèæí³ ïîëêè 2 øò. 26 õ 42 õ 80, òóìáà ïðèêðîâàòíà 36 õ 48 õ 63,
äçåðêàëî áåç ðàìè 1.20 õ 0.35, 1.10 õ 0.40, âàçîí «Çîëîòèé óñ» 3
ðîêè. 093-681-01-44
 Êîçî÷êà äóæå êðàñèâà 7 ì³ñ. 500 ãðí. 097-587-17-37
 Êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, ãîëîâêè äî äâèãóíà Ä-240, êóëüòèâàòîðïðóæèííèé, âàííà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³, êîïàëêà 2-õ ðÿäíà,
óìèâàëüíèê ç òóìáî÷êîþ, àäàïòîð äî ìîòîáëîêà. 068-024-28-05
 Êîëÿñêà 2 â 1, êðîâàòêà, êà÷åëÿ äåðåâÿíà ï³äâ³ñíà. 063-694-94-49
 Êîìïëåêò çèìîâî¿ ðåçèíè ç äèñêàìè R-13. 067-278-43-14
 Êîíòåéíåð 5 òîííèé. 067-491-12-27

437807

 Êîðìîâèé áóðÿê âóë.Öåíòðàëüíà. 063-414-89-05
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-467-88-61
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-572-46-29
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-572-46-29
 Êîðîâà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà òåëè÷êà 1 ì³ñ. 063-174-01-32, 097653-09-24
 Êîðîâà êîðè÷íåâà. 067-165-14-93
 Êîðîâà ò³ëüíà 2-ì òåëÿì 16 000 ãðí. 068-635-86-46
 Êîðîâà ò³ëüíà 3 ì³ñ., ãí³é. 096-772-01-94
 Êîðîâà õîðîøà ç 6 òåëÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ìàõí³âêà. 097-249-12-19
 Êîðîâà ÷îðíà 5 ì³ñ. ò³ëüíà 21 000 ãðí. 068-797-19-25 Â³òÿ, 063-03705-81
 Êîðîâó ò³ëüíó ç 4 òåëÿì. 068-73-50-963
 Êîòåë «Æèòîìèð - 3» íåäîðîãî. 067-594-44-38
 Êîòåë ï³ä âóã³ëëÿ òà äðîâà. 063-530-83-82
 Êðîëèöÿ ³ êðîëü 8 ì³ñ. íà ðîçâ³ä àáî îáì³í íà ÷óæîãî êðîëÿ. 068753-34-61
 Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
 Êóðèíó ñ³ìþ: áðàìà ñâ³òëà, ï³âíÿ Îðï³íòîí Ïàëåâèé. 067-397-19-34
 Êóõíÿ á/ó ç ÌÄÔ 2 ì. äîâæ. + ãàç. ïëèòà ÁÐÅÑÒ 60 õ 60 ñì. â
õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äóá + 4 ñò³ëüöÿ ñòàí ³äåàëüíèé. 093-488-78-48
 Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé Ôðàíö³ÿ. 096-364-80-30
 Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê ìåòàëåâèé, ôàíåðà, äîñêà ñóõà
îáð³çíà, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà. 073-052-93-37, 096258-75-22
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097944-82-79
 Ìàãí³òîôîí Êàìåòà 212 ñòåðåî, àêóñòè÷íà ñèñòåìà 15 ÀÑ (2 êîëîíêè
ïî 4 îì). 063-437-99-51
 Ìåáë³ (äèâàí, ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, çåðêàëî-òðþìî,
ïåíàë êóõîííèé, øàôà êóõîííà, øàôà íàñò³ííà íàâèñíà êóõîííà, 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).
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìîá. òåëåôîí Lenovo S660 1 700 ãðí. â äîáðîìó ñòàí³, êàðòîïëÿ
âåëèêà 3 ãðí./êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 1 ãðí./êã. ñ.Âåðáîëîçè. 068-044-24-68
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Åëåìáåðã íà 165 ë. â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí.,
êîçà ä³éíà. 068-041-23-66, 098-597-13-23
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà ñêðèíåþ îáºì 220 ë., ñòàí ³äåàëüíèé ç ï³äñâ³òêîþ
4 000 ãðí. 098-718-03-94
 Ìîòîð äî ìëèíà íîâèé ³ ñ³÷êàðíÿ. 093-411-05-52
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-20-46, 063629-01-49
 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
 Ïèëîñîñ, ãàç. ïëèòà Áðåñò, òåëåâ³çîð, àêâàð³óì 120 ë. 093-941-32-40
 Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè øèð. 60, äîâæ.145 ñì., äâîº
äâåðåé Êàíàòêà ç³ ñêëîì, 2 ï³äâ³êîííèêà ì/ï íîâ³ 60 õ 170. 063-288-72-37

 Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 067-391-82-10, 096-644-40-68
 Ïîïóãà¿ 2 øò. õâèëÿñò³ ç êë³òêîþ. 097-738-62-07
 Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Ïîðîñÿòà. 097-249-12-19
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Samsung» äåøåâî á/ó, ñèñòåìíèé áëîê Asus,
äèòÿ÷à êîëÿñêà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí». 096-160-69-70, 063-824-71-04, 2-74-37
 Ïðàëüíà ìàøèíêà LG á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-319-56-35
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã., 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³,
íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà, ìÿêèé êóòî÷îê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 097380-23-63, 093-832-13-68
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà-17, ñâ³òèëüíèêè ëþñòðè Áðà. 096-46788-03
 Ïðàñêà, åë. äóõîâêà, ìåòàëåâèé ïîñóä, áàë³ÿ, ñóë³ÿ. 096-364-80-30
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 500 âñå á/ó â
ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 Ïðîâ³äíèêà êîñòþì æ³í. ð.46-48, ÷îë. ð.48-50, äóáëÿíêà æ³í. ð.46
òà äóáëÿíêà ÷îë. ð.48-50 Òóðö³ÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, õîì’ÿê ç êë³òêîþ.
096-160-11-85, 063-541-10-96
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü ï³â ïàþ, öåãëà îáëèöþâàëüíà 250 øò. 067-58485-58
 Ïøåíèöÿ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
 Ðåçèíà íîâà çèìîâà 195/65 - 16 ñ. Ìèøåë³í Àã³ë³ñ 2 øò. 5 650
ãðí. 097-297-81-71
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñèñòåìíèé áëîê ç ìîí³òîðîì á/ó äåøåâî. 096-397-37-02
 Ñîô³, 4 ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-629-52-33, 067657-77-90
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé (äåïî). 097-149-37-52
 Ñò³íêà äîâæ.3.9 ì., øàôà 3-õ äâåðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó,
ïåðåäíº ñêëî Êàìàç. 096-813-59-27
 Òåëåâ³çîð Panasonic ä³àã. 52 ñì., ðàä³î-òåëåôîí Panasonic,
âåñ³ëüíà ñóêíÿ (çð³ñò 160-165 ñì.). 098-222-98-98, 063-504-00-86
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Saturn á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ 700 ãðí. 067424-22-36, 093-263-85-59
 Òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, òåëåâ³çîð LG, ïëàíøåò Samsung. 073-003-8010, 067-843-59-16
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, ó ðåìîíò³ íå áóâ. 096-723-15-11 Ëþäìèëà
 Òåëèö³ â³êîì á³ëüøå ðîêó, ò³ëüí³ òåëèö³. 096-664-41-25
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 097-997-03-23
 Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà 5.5 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-068-22-78
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³. 063-560-38-98
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063-143-61-18
 Òðóáè îöèíêîâàí³ ä³àì. 0.25, 0.32, òðóáè äèìîõîäí³, ñòîâáèêè
äëÿ çàáîðà, äâåð³ âõ³äí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, äóáëÿíêà ð.56-58.
098-312-99-81
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî. 098-50010-54
 Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096-354-27-44
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097971-15-31, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíèê á/ó, íåäîðîãî 093-811-81-85
 Õîëîäèëüíèê Äíåïð â ðîáî÷îìó ñòàí³, âåëèêèé, ââåðõó ìîðîçèëüíà
êàìåðà îêðåìî, íåäîðîãî, ñàìîâèâ³ç ³ç ñåëà Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 096965-68-08
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ á/ó 700 ãðí, ãàç. ïëèòà (íå ðîáî÷à) 300 ãðí.
063-709-26-79, 2-81-62
 Öóöåíÿòà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà ç ïðèâèâêàìè 1 400 ãðí.

093-583-68-60
 Öóöåíÿòà ìèñëèâñüêî¿ òàêñè. 068-216-34-20
 Öóöåíÿòà òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ. 097-792-04-40
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, øêàô,
ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî, ñò³ë TV, ëþñòðà, êèëèìè, äèâàíè, àâòîêð³ñëî.
097-147-84-88
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, äâåð³ á/ó äåðåâÿí³ 2.05 ì. õ 70 ñì. ç
çàìêîì, ñàìîâàð åëåêòðè÷íèé çàë³çíèé. 063-296-28-68
 Øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, êèëèì 2 õ 3 ì., âèòÿæêà êóõîííà á\ó, ð³çíèé
ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò, òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2 øò. 063-344-14-45, 063649-90-85, 098-600-82-43
 Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà Ïîäîëêà, õë³áîï³÷êà, òåëåâ³çîð, éîãóðòíèöÿ.
093-406-75-28
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â Ñòàðêðèìñîí íåäîðîãî. 093-013-31-79
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-40-65
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 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. 2 ïîâ. ïî âóë. Âèííè÷åíêî, 25, ñàðàé ó äâîð³.

096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ., 29.8 êâ.ì., ê³ìíàòà 17.1 êâ.ì., 4/5,
âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð.
068-095-69-39 Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷
 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., ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 067-847-67-19, 093-01775-82
 1-ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 4 ïîâ., ñîíÿ÷íà, ñåðåäíÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ïðèãîäíà äëÿ æèòëà. 068-045-45-92
 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
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ. 2-õ ïîâ. áóäèíîê 1 ïîâ., 42.5 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ
âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà 240 000 ãðí. 063-889-52-84
 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., 1 ïîâ., òåðì³íîâî. 096-952-49-19, 063-19846-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 43.2 êâ.ì.,

12

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 1 листопада 2018

13

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 1 листопада 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

433591

436790

436417

437800

437666

437843

433387

робота

На роботу потрібен водій. 067-276-88-66, 063564-54-20
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
Запрошується дівчина на постійну роботу в
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-0984 Лера
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря, з/п висока. 093-870-73-22
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
Багата Комора дорого закуповує зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, овесу.0674300280,
0974057833
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: Продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар). Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня заробітна
плата 7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий день. Компенсація харчування.
0674300280, 0936785301
На роботу в магазин "Продторг" запрошуються:
Оператор-касир Різноробочий. Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня заробітна
плата 7000 -7500 грн (з податками). 8-годинний робочий день. Компенсація харчування.
0674300280, 0936785301
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
Запрошуються на роботу працівники з медичною освітою. Тел. 096-02-444-57

Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. З/п за співбесідою. 0968689080
Запрошуються на роботу працівники на обслуговування поховань. з/п гідна. 063740-95-96
В кафе "Катрін" на роботу запрошується поваркондитер для випічки хлібобулочних виробів.
067-791-11-73
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
апаратників борошномельного виробництва,
вантажників, різноробочих та охоронника,
оплата гідна. 097-364-46-50
На роботу потрібні прибиральниці, повара,
офіціанти. Місце роботи: кафе "Хуторок"
.Інформація за телефоном: 093 145 82 34; 067
264 95 70.Чекаємо на співбесіду)
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошується водій. 067-430-31-61
Запрошується майстер манікюру. Робоче місце
обладнане, матеріали салону. Студія краси
"орхідея". 063-102-92-37
Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ!Тел.: 0674969050
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

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.6. Будинки
с.Козинцi, поверх: 1/-, вул. Горького, 24. Цiна:
98592, тел.: (096) 946-10-88

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
Допомога у вiдкриттi польських, чеських вiз (вiд 1400грн).
Безкоштовнi вакансiї. Тел.:(050) 026-33-89
Охоронник, вахтовим методом по Вiнницьк.обл. 20/10, 30/15 дн.
Житло, їжа, форма. Тел.:(098) 118-59-16
Потрiбнi робiтники та вантажник в крупоцех. Тел.:(067) 775-6629

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

22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр Наборiв
для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини
за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi моделi, гравюри,
пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш.
Тел.:https://kramnicya.com.ua
âóë.Î.Êîøîâîãî 52/14. 093-230-53-24
 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., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-554-18-81
 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., â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1), ç
êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè
- ãàç, âîäà, êëàäîâêà, ñàðàé, ïîãð³á. 067-785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 3 ïîâ., íå óãëîâà, ºâðî-ðåìîíò,
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, áàëêîí óòåïëåíèé. 073-305-43-17,
096-561-37-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í Óí³âåðìàãó. 063-100-36-99
 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
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà. 067-960-72-50
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., 45 êâ.ì. 063-359-40-07
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîãð³á. 097-843-00-27
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ñåðåäíÿ - òåïëà, ºâðî-ðåìîíò,
³íä. îïàëåííÿ. 067-910-43-59, 093-780-39-23
 3-õ ê. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ., õðóùîâêà ,³íä. îïàë., áåç
ðåìîíòó. 093-704-31-57
 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.
ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ. ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³
19, 5/5, 65 êâ.ì., öåãëÿíèé. 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-83-82
 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., 66.6 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà ãàç,
âîäó, â³êíà ³ âèõ³ä íà áàëêîí, ëîäæ³þ ì/ï, áàëêîíè çàñò³êëåí³,
8 ïîâ., â õîðîøîìó ñòàí³, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 098-390-18-39
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, íå êóòîâà, çàòèøíà,
æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà ïðèõîæà, îïàëåííÿ - 2-õ
êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñò³êëåí³, êóõíÿ ïëèòêà.
067-940-41-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç ³íä.
îïàëåííÿì. 099-738-49-75
 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.Ñêëÿðîâà 1, ³íä. îïàëåííÿ,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, êîëîíêà, ì/ï â³êíà,
íåäîðîãî. 073-058-43-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-875-70-91, 067-277-16-73
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-008-15-41, 063-287-33-21

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
Різноробочі на будівельний об'єкт
в м. Київ. Заробітна плата 10000 грн. Для іногородніх надаємо житло на території. Тел.:
0670056759, 0504282012
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, êëàäîâêà, òåðì³íîâî.
063-304-37-36, 067-844-00-73
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, òåïëèöÿ, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, âîäîã³í, êðèíèöÿ, 0.15 ãà, ñàäîê ïî âóë.
Ñîô³¿âñüê³é (Ïîëå ÷óäåñ). 067-754-44-65
 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 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-êà 45
ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çàã. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 097-619-22-59
 Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
 Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó, 6 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà â
áóäèíêó. 063-207-56-74
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïðèáóäîâè, ãîðîä 10
ñîò. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê 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, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 80, 6 ñîò. çåìë³. 063296-30-12, 050-240-29-32, 066-187-69-27
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñò.Ãîëåíäðè ïðîâ.Çàë³çíè÷íèé
4, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 22 ñîò. çåìë³, áëèçüêî âîêçàë,
àâòîçóïèíêà. 096-749-71-09
 Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì.,
40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà

436418

437794

437660

ремонт

Ріжу дрова та дерева. 093-411-05-52

436413

437654

436817

436786

437811

437143

436801

435799

436410

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
äåðåâà. 093-920-65-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè.
067-609-70-46
 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. 068767-69-08
 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 80 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3. 093-461-52-70,
063-056-41-75
 Áóäèíîê 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 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 íà äâà âèõîäà 80.4 êâ.ì., ñ.²âàíê³âö³, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 099-466-36-72
 Áóäèíîê íîâèé, æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³, çåì. ä³ë-êà 2
ãà. 098-633-92-09
 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

Здам в оренду приміщення під
перукарню з обладнанням, центр.
093-730-51-54, 067-903-12-70
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
 Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³. 093704-31-57
 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.Æóðáèíö³ âóë.Çàð³÷íà 2. 067-129-82-81
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
 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 âóë.Òåðåøêîâî¿ 59, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà,
òåðì³íîâî. 097-353-82-39
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,
ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-142-17-46
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ãîðîä, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49 Í³íà
 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 ãàç. îïàëåííÿ. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä, êîëîíêà, õë³â. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09,
096-768-23-68
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàäîê, ö/
âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ï³÷íå îïàëåííÿ. 096-906-95-95
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï
â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò.
çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098-962-17-70

Продається цегла біла полуторна
б/у. 067-430-40-65
Продам Блок ракушняк б/у. 067430-40-65
 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 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 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 ïîðó÷ ç öåíòðîì, îïàë., ñàðàé, ãàðàæ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, â áóäèíêó - âîäà,
â äâîð³ êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò., çðó÷íèé ï³ä¿çä ïî¿çäîì òà
ìàðøðóòêîþ. 098-993-35-42
 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
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç + ï³÷íå, âîäîïðîâ³ä ó äâîð³, ñàðàé,
ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
 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
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, òóàëåò,
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âîäîïðîâ³ä, ãàç, çåì. ä³ë-êà 0.5 ñîò., 2 ñàðà¿, ãàðàæ, ïîãð³á,
êðèíèöÿ. 098-995-75-15
 Ñàäèáà ìàëüîâíè÷à ñ.Âåëèêå, áóäèíîê 72 êâ.ì., ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè (âîäîã³í, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ), ãîñï. áóä³âë³
(55 êâ.ì. ãàðàæ òà ìàéñòåðíÿ), 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ëüîõ, çåì.
ä³ë-êà 25 ñîò. 066-044-74-90, 068-528-52-83, 096-688-30-47
 ×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 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, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-632-24-12,
050-436-37-15

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì, ñòðàõîâêà äî

ê³íöÿ 2019 ð. 093-562-58-35
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2105 1990 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-417-09-52
 ÂÀÇ 2105 1999 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç âïèñàíèé. 063186-30-23
 ÂÀÇ 2109 1991 ð.â., õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 098-56029-07
 ÂÀÇ 21093 Áàëò³êà. 073-557-83-57
 ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., 1.6 áåíçèí. 068-766-05-18

 20-30 ì³øê³â ì³ëêî¿ êàðòîïë³ ïî 1ãðí./çà êã. 097-79355-95
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-6907, 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
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Êàá³íó âåëèêó ÌÒÇ á/ó â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 063-189-7551 Îëåêñàíäð
 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
 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. 063-675-92-89
 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
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 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³,
ãíèë ³ ïðîáëåìí ³, íåðîçìèòíåí ³.Ä îðîãî . 063-58-52-350,
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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 â ñ.Âåðíèãîðîäîê íà æèòëî â ì.Êîçÿòèí³. 097436-56-60
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îáë. íà áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31
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âèâåçåì. 097-904-20-43
 Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó. 063143-61-18
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РіЗНЕ

Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî

4242

436815

437664

 ÂÀÇ 21111 ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2002 ð.â. 096-255-82-69,
097-512-12-34
 ÂÀÇ 2113 2007 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 073-066-67-75
 Äèñêè òèòàíîâ³ R15 5 õ 14.3. 093-095-17-57, 096-73740-40
 Äî ìîòîöèêëà ÌÒ àáî êàñ³êà êîëÿñêó. 093-411-05-52
 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2006 ð.â., 1.2 ãàç-áåíçèí, çåëåíèé ìåòàë³ê,
òåðì³íîâî + çàï÷àñòèíè. 063-628-92-73, 068-216-33-56
 Êàëèíà 1118 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, 80 òèñ. ïðîá³ã.
096-506-40-84
 Ðåçèíà çèìîâà 175 õ 65 R14 íà ñòàëüíèõ äèñêàõ 4 õ 100
ìîæëèâî îêðåìî. 096-737-40-40
 Òðàêòîðåöü DV 160 LX (15 ê/ñ) ç ôðåçîþ:
êàðòîïëåñàäæàëêà, êîïàëêà, ïðè÷³ï. 063-294-52-63, 097627-40-62
 Ô³àò Ñèé÷åíòî 2002 ð.â. 063-289-00-45

437192

437812

437060

437662

437804

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Дизайн: Артем Кузьменко
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 180344

 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 1 ì³ñ. ð³çíîêîëüîðîâèõ êîøåíÿò,
îáðîáëåí³ â³ä ïàðàçèò³â, íàâ÷åí³ - õîäÿòü â îäíå ì³ñöå, ¿äÿòü
âñå êð³ì áîðùó. ïðèâèò³. 093-459-21-36
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ òà êîòèêà 6 ì³ñ. 063-359-40-07
 Â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîòåíÿòîê. 073-124-23-63
 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
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-26-84
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-884-86-66
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ÌÎ ¹420 449 íà ³ì’ÿ
Öèìáàëþê Ñåðã³é Áîðèñîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

 Âòðà÷åíî âîä³éñüê³ ïðàâà, ïàñïîðò, â³éñüêîâèé êâèòîê
ââàæàòè íåä³éñíèì. 073-486-73-01
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó çà ñïàäîê æèòëà àáî ïëàòó,
ìåä. îñâ³òà òà äîñâ³ä ðîáîòè âåëèêèé. 093-731-27-61
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð. 067-424-67-18
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³. 097-347-50-64
ï³ñëÿ 16:00
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè. 063-835-19-56
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-116-14-13, 067-928-53-87 Çîÿ
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-875-70-91, 067-277-16-73
 Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 093038-62-16
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà º ãàç. 096-394-91-37
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â ãàðíîìó ñòàí³. 063231-59-77, 063-231-59-64
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-91, 067277-16-73
 Çäàì â îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì.,
âóë.Íàóìîâà 3. 063-937-56-14
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì., íåäîðîãî. 063-25889-10, 097-690-30-42
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39,
067-170-96-34
 Çäàì ïðèâàòíó êâàðòèðó ð-í 3 øêîëè. 066-320-19-82
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì.,
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì òà ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè íà
êóõíÿ, öåíòð àáî ð-í ó÷èëèùà. 098-626-23-51
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà òðèâàëèé
òåðì³í ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè, 3 øêîëè. 093-781-65-94, 096940-15-58
 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé çí³ìå æèòëî íà äîâãèé òåðì³í,
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 067-582-55-75,
063-881-71-90
 Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòà êâàðòèðè, ñîâ³ñíîãî òà
ïîðÿäíîãî, íå êðàä³ÿ. 098-312-99-81
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, åíåðãåòèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³.
096-263-89-67

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25

RIA-К, Четвер, 1 листопада 2018

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

ГОРОСКОП
з 01.11 по 05.11

Розміщення Реклами
Представників шкіл палко підтримувала
і привітала зі сплетеною тисячною сіткою
глядацька зала. Крім того, для учасників
акції була підготовлена концертна програма.
Останній номер вокального мистецтва зворушив душу всього глядацького залу. Усі стоячи
аплодували артистам, що виконували пісню
про Україну і дякували дорослим і юним волонтерам.

436611

У Залізничному училищі пройшов патріотичний захід. Він зібрав представників навчальних закладів міста і району, які беруть
активну участь у волонтерстві з виготовлення
маскувальних сіток. Для учасників шкільного
волонтерського руху були виготовлені символічні дошки з написом “Тисячна сітка”. З ними
представники шкіл вийшли на сцену актового
залу Залізничного училища.

(093) 437-22-16

437651

Волонтери Козятинщини
сплели тисячу сіток!

432644

432644

417620

436800

16

реклама

Погода у Козятині
четвер, 1 листопада

п'ятниця, 2 листопада

+ 11 0Ñ	 + 9 0Ñ
+ 14 0Ñ	 + 11 0Ñ

+ 8 0Ñ + 5 0Ñ
+ 13 0Ñ + 9 0Ñ

понеділок, 5 листопада

+ 2 Ñ	
+ 1 0Ñ	
0

+ 8 Ñ
+ 4 0Ñ
0

вівторок, 6 листопада

+ 2 Ñ + 2 Ñ
+ 11 0Ñ + 6 0Ñ
0

0

субота, 3 листопада

+ 7 0Ñ
+ 12 0Ñ

+ 5 0Ñ
+ 9 0Ñ

середа, 7 листопада

+ 3 0Ñ + 2 0Ñ
+ 110 Ñ + 6 0Ñ

неділя, 4 листопада

+ 10 0Ñ	 + 7 0Ñ
+ 11 0Ñ	 + 7 0Ñ

Овен
Осіння хандра може накрити вас з
головою, тому не піддавайтеся їй!
Створіть хороший настрій самі: улюблена
музика, смачна їжа, прогулянки з друзями.
Телець
Постарайтеся рівномірно розподілити
свої сили, це дозволить відновити
енергію. Будьте поступливіші у дружніх та
сімейних стосунках.
Близнюки
Не найкращий тиждень для Близнюків, тож зірки рекомендують вам
пильно стежити за словами і діями.
Рак
Зараз вам, як ніколи, потрібна бурхлива відпустка з пригодами та яскравими
емоціями, адже сірі будні – не для Раків.
Цього тижня варто детально обдумати відпочинок на вікенд, щоб уникнути неприємних
несподіванок.
Лев
Щоб не піддатися осінній хандрі та
зберегти заряд бадьорості – змініть
на кілька днів звичну обстановку.
Діва
Цей тиждень дуже сприятливий для
розкриття ваших творчих здібностей.
Постарайтеся більше часу приділяти улюбленій справі або тому, що необхідно виконати.
терези
Не приймайте нічого близько до серця
і ні в якому разі не падайте духом.
Прийшов час вам проявити свої організаторські здібності.
Скорпіон
Упевненості в собі вам зараз буде не
позичати, але розпорядіться нею з розумом! На роботі вам можуть запропонувати
додаткові обов'язки.
Стрілець
Гарний час для того, щоб зайнятися
собою. Давно хотіли сісти на дієту,
піти нарешті в спортзал чи змінити імідж?
Спробуйте зробити це зараз!
Козеріг
Щоб уникнути фінансових проблем,
доведеться докласти чимало зусиль.
Мудрість і стриманість – головні умови досягнення мети.
Водолій
У цей період рекомендується зайнятися саморозвитком та максимально
зосередитися на роботі. А ось з відпочинком
доведеться почекати.
Риби
Цього тижня вам потрібно зціпити
зуби. У конфліктних ситуаціях на
роботі чи вдома вам краще поступатися, ніж
з'ясовувати стосунки.

