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RE'ST-art піднімається
на вершину слави

Творчі діти — гордість Козятинщини — з кузні талантів Самгородоцької музичної школи
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Директор Самгородоцької музичної школи, викладач вокалу
Світлана Воронова організувала

групу “Рестарт”, яка стала переможцем у міжнародному конкурсі
вокалу у Празі (про це ми розповідали у минулому номері).
У ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” вона розповіла про
історію і життя цього колективу.
— Коли народилась ця відома в районі та вже і світі співоча група?
— Учасники самі організувалися. Кістяк групи — Олексій
Пугач (з Михайлина) і Данило
Щетінін (з Широкої Греблі).
Це два гітаристи, однокласники,
які до мене прийшли в минулому
році у вересні з проханням підготувати їх до вступу в педучилище,
мовляв, вирішили себе присвятити
музиці. Я послухала їх, дивлюся
— хлопці такі класні. Вони горять!
Бракувало тільки професіоналізму.
І згодом вони виборювали перші
місця, Гран-прі Всеукраїнських
конкурсів. У лютому 2018 року
зайняли призове місце на міжнародному конкурсі у Прилуках
"Мистецькі барви".
— Їм було по скільки років,
коли прийшли до вас?
— 14 років. І гурт, і назва

(RE’STart), це діяльність Олексія Пугача. Він сам пише пісні.
На даний час в нього є 32 власні
пісні. Записали поки що на студії
завдяки спонсорам лише три.
Олексій співає з дитинства. Для
Данила — це було в новину. Ми
почали трохи міняти формат. Додали одну дитину. Не підійшла.
Додали другу. Хотілося, щоб вони
зійшлися як у голосових відношеннях, так і характерами. Щоб
вони один одного доповнювали,
щоб вони енергійно один одного
перекривали в позитивній динаміці. Спочатку я додала Дар’ю
Гладишко (з Зозуленець). Це
моя вокалістка. Шикарна дівчинка
з потужним голосом
— Дар’я Гладишко — ваша
учениця?
— Так, зараз навчається в
музичній школі. І вона енергійна,
дуже весела. Почала хлопців розворушувати і вони стали більш
один одного доповнювати. Вони
їй додали трохи лірики, вона їм
— драйву. Літом ми почали міняти
формат. Не можна стояти на місці,
треба завжди щось придумувати
краще і краще, щось додавати.
Саме влітку до нас приєднався
Ілля Котовський. Він приїхав з
Києва до бабусі і дідуся в гості у
Збараж.
— Ілля Котовський переза-

вантажив групу?
— Потрапив на репетицію і
виявив бажання доповнити гурт.
Він грає на бас-гітарі. Він влився
в колектив, ніби все життя був з
нами. Усі концерти тепер їх було
четверо. Зараз він навчається в
Америці. Їхав з бажанням повернутися літом і знову приєднатися
до колективу. Для нас це був
крок назад, бо ми вже звикли до
формату з бас-гітаристом. Думали
зробити формат “Тріо Мареничів”.
Для цього взяли до себе нову
співачку.
— Це Євгенія Лукасевич?
— Так. І зараз у нас формат,
з яким приїхали на міжнародний
конкурс. Навіть члени журі помітили особливість гурту: “Ми завжди спостерігали за учасниками.
Було так цікаво, вони, де знайшли
куточок, там і співали, де знайшли
місцечко, там і грали. Дуже приємно було спостерігати, як вони
дивляться один на одного, що
просто не віриться, що колектив
може бути таким добротним, таким згуртованим. Вони один одного підтримують”.
— Як потрапили на міжнародний конкурс?
— Після перемоги на Всеукраїнському конкурсі в Житомирі,
нам запропонували піднятися на
вищий рівень і спробувати себе на

міжнародному конкурсі. Вибір був:
або Париж, або Прага. Вирішили
їхати в Чехію. Усе літо давали концерти скрізь, щоб нас побачили
і зацікавлені спонсори оплатили
поїздку. І спонсор знайшовся, але
гроші були передані на термінове
лікування 4-річної дівчинки. Життя
дитини важливіше, а конкурси ще
будуть…
— І хто став спонсором?
— Наш Ілля Котовський. Уявіть
собі, хлопчина проплатив 2 пісні,
записати на студії для Олексія
Пугача і вирішив проспонсорувати
більшу частину грошей на поїздку.
І тільки завдяки цьому ми могли
поїхати. Всесвіт все бачить, земля
кругла. Віддавай добро і воно
повертається по колу. Він був єди-

ним спонсором на міжнародному
конкурсі.
— І який результат?
— Виграли Гран-прі конкурсу.
— Які у вас плани на майбутнє?
— Зараз готуємося до виступу
у Вінниці та до участі у професійному конкурсі 16+, де конкур-

сантами виступають викладачі та
студенти музичних вузів. Хлопцям
по 15 років, але їм дозволили
випробувати себе. Подивимось.
Наберемося досвіду. Відчуємо
атмосферу.
— Це вперше у вас учні досягають таких вершин?
— Ні. Всесвіт мені завжди дає
дітей, щоб я тяжко не плакала
за кимось одним... Єлизавета
Розізнана. Вона так само виграла
Гран-прі і брала участь в “Голосі
України”. Вона також з Широкої
Греблі. Ми вибороли з нею поїздку в Туреччину на тиждень від
1+1, відпочивали. Як приїжджали
кудись на міжнародні конкурси —
обов’язково вигравали Гран-прі.
— Де зараз Єлизавета Розізнана?
— У Самгородоцькій музшколі
працює вчителькою. Вона закінчила музичне училище Леонтовича.
Вчилася вона в Городинського,
якому, ось недавно, дали народного артиста України. Це дуже талановита співачка, і я сподіваюсь,
що її голос постійно будемо чути
на концертах.
продовження с.8
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Як дурять людей недбалі фахівці

Мешканці афганського будинку скаржаться, що мерія не тримає слова

Родину, що втратила сина на пожежі нафтобази, забули
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Які вони будні матері, що
втратила сина, яке життя батька-пожежника? Їх син 21-річний Євген Шевчук загинув
у вогні на пожежі нафтобази
БРСМ-нафта під Києвом у Васильківському районі 8 червня
2015 року. Сьогодні про них
забули влада, залізниця, президент. Спочатку ніби переймалися станом здоров’я Шевчука старшого, який на пожежі
сильно постраждав — у нього
горіли руки, спина і обличчя...
У інтерв’ю газеті Лідія Іванівна Шевчук розповіла, у
що перетворилося сьогодення
їхньої родини після тяжкої трагедії.
— Відомо, що вашому сину
надали посмертно звання
“П о ч е сн о г о гр о м а д я н и н а
міста”. Скажіть, коли це відбулося і на сьогоднішній
день, можливо, є якісь пільги
згідно з цим статусом. Чи
є фотографія на Дошці пошани?
— Звання дали в цьому році
на День міста. Мені вручили
диплом. Пільг ніяких немає.

Дали рішення, дали постанову
на пільги. Але там немає одного слова — “посмертно”. Немає
слова, пільг ніяких немає. На
дошці пошани я не бачила фото,
ніби тільки в міськраді.
— У місті є пам’ятні меморіальні дошки на честь
Євгенія...
— Одна дошка встановлена
на будівлі навчального корпусу
вищого професійного училища
залізничного транспорту, де
навчався мій син. Інша — на
приміщенні воєнізованої охорони, де працював.
— Як проходила реабілітація вашого чоловіка Леоніда після аварії? Чи дають
путівки на оздоровлення в
санаторії? Хто і яким чином
допомагає, як піклується
держава?
— Важко сказати, як вона
піклується. Одразу після аварії,
залізниця надала Леоніду путівку в Немирів. Уже три роки
ніхто нічого не давав. Навіть,
не те, що путівки на оздоровлення. Навіть не згадають його
ні на День рятівника, ні на День
залізничника. Ніхто. Уже все
забуте. Останній раз, коли ке-

рівником був Валентин Іванович
Гаєвський, то дали премію на
День залізничника. Більше ніхто
нічого не згадує. Один тільки
депутат Петро Юрчишин на День
залізничника вручив нашій родині сімейну путівку в санаторій
“Родон”. Вдячна за таку увагу.
— Який стан рук у Вашого
чоловіка Леоніда?
— Він отримав опіки на обох
руках. Йому нашивали шкіру.
Зараз ці рубці дуже турбують.
Для цього потрібно купляти
дуже дорогі мазі. Ми перших
два роки купляли їх, а зараз
вже фінансово не виходить.
— Ким він зараз працює?
— Пожежником, так як і працював. На цьому ж пожежному
поїзді.
— Виходить, що залізниця
не дбає про сім’ю?
— Ось написав заяву, бо йому
потрібно ходити в компресійних
рукавицях. Правда, написав
заяву на Київ, то дали, купили
рукавиці. Ось нещодавно, але
вони швидко рвуться і в них
велика потреба.
— Яким був Євгеній, які
мав плани на життя?
— Був хорошою дитиною.
Мав одружуватися.
— Ви пам’ятаєте той день,
коли це сталося? Як це було?
— Звичайно, пам’ятаю. Ще о
22.00 він мені зателефонував.
Сказав, що може з батьком поїдуть на пожежу, бо у Василькові склади горять. Не склади, а
заправка горіла. Я кажу: “То це
ж так далеко, хіба ж ви на Васильків аж поїдете?”. Він мені:
“Мабуть, все, пока”. Та й поїхали. Тоді чоловік був вдома. Взагалі вони в одній зміні працюють. А це Євгеній помінявся, бо
йому треба було ЗНО здавати
на ту зміну, що мав працювати.

Тоді і викликали вже Леоніда в
останню, як виявилося, поїздку
сина на надзвичайну ситуацію.
— Чи вони повинні були
туди їхати?
— Я не знаю. Зараз йдуть
суди з цього питання. Начальникам дали звання “Почесного
залізничника”. За те, що труп
молодого пожежника привезли
і двох калік? Тепер, навіть не
згадають. Це душевна рана. І
якби хтось трішки цікавився
нами, було б не так образливо.
— А за кого можна сказати, що вас не забуває і завжди підтримує? І ви завжди
в його полі зору?
— Депутат Петро Юрчишин.
Він нас підтримує з першого
дня нашого горя. Коли ми б до
нього не звернулися, весь час
не відмовляє. Він тоді і на похорон поміг. Це від нього прийшов
якийсь чоловік і так ми зверталися з потребою в лікувальних
мазях. Він нам помагав.
— А зараз чому не пишете
заяви на мазі? Ви кажете, що
це для вас трішки фінансово
дорого?
— Тяжко морально кожен раз
просити. Невже ж не можуть з
організації дати трішки на ці
мазі? Також мені стидно, навіть,
ходити і просити. Тоді ходила, бо взагалі не було ніякого
виходу. Так як треба було на
місяць від 2500 грн (це тюбик).
А тюбика цієї мазі не вистачало на місяць. Я тоді і до мера
ходила. Я пишу заяву, щоб допомогти чоловікові вижити, що
син загинув. А біля мене жінка
пише, що паркан поламався,
щоб допомогли. То пенсіонерам
допомогли, а нам….
— Ви кажете, що йому
дали ці рукавиці? Він має в
них завжди ходити?

Дмитро АРТЕМЧУК

У ре д акцію га зети “RIAКозятин” звернувся мешканець
вулиці Катукова, 33 Микола Іванович Гончарук. Він повідомив,

що навесні цього року в його
помешкання побігла вода з даху.
Як чоловік, який за свій вік багато
чому навчився, він пішов виявляти
причину появи води в оселі. Під— Він повинен завжди в них
ходити. Рани тривожать. Як рубця нашили, його пальці тягнуть
вбік і болять. А як компресійні
рукавиці, вони стискають, то
легше йому. Але рукавиці дуже
розтягуються. Ці резинки вилазять. Залізниця тоді одразу
купила рукавиці. Потім, як нагороджували орденом. Бо відразу
поміряли на опухлі руки (спочатку руки були опухлі), а потім
вони великі стали, як набряк
трішки зійшов.
— Відомо, що 3 роки йде
суд. Ви їздите?
— Повістки приходять. Але
наші інтереси представляє адвокат з Києва. Одразу їздили,
а той не з’явився на суд. Лише
одні нерви, бо треба усе знову
згадувати, все розповідати.
Вони допитують до дрібниць.
Нерви усі з’їдають. А толку ніякого немає...

Багато шоу у райраді: правових наслідків - ніяких

Силові структури імітують роботу
Влад ЛІСОВИЙ

Сьогодні, 14 листопада, в приміщенні службового кабінету
голови Козятинської райради
Віктора Слободянюка відбувалися слідчі дії за постановою
Вінницького суду. Суддя винесла
постанову про проведення обшуку в кабінеті голови райради,
з метою вилучення 95 тисяч гривень, документації на їх оприходування і використання, чорнові
записи, банківські рахунки та акти
виконаних робіт. Фактично після
закінчення слідчих дій нічого не
вилучили, окрім приватного за-

писника. Зі слів голови райради,
предметом для розгляду його
дій послужило те, що він проспонукав внести частки своїх
коштів підприємством СОКА за
ремонт дороги від “Журавля” до
міста, яка дійсно відремонтована
і знаходиться в належному стані.
Встановлений знак, що по дорозі
можуть їздити великотонажні автомобілі з навантаженням 5,5 т на
вісь. Передбачаємо, що фактично
там їздять на вісь по 10 тонн.
Оскільки фактично діяльність підприємства могла призупинитися, а
обслуговують його приватні особи
власним транспортом, вони по-

годилися внести власним коштом
по 10 тисяч гривень, з метою,
щоб їм дозволили експлуатувати
вказану дорогу, не звертаючи на
обмеженні в 5,5 тонни. Кошти долучили для підтримання дороги
в належному стані. Це “сир бор”
був за ці гроші. Кошти передавалися згідно з бухгалтерськими
правилами за договорами з перерахуванням через банк на рахунки. Готівки ніхто не брав.
Як свідчить практика, дані примітивні слідчі дії дійсно були, як
шоу без наслідків для підприємства СОКА, водіїв, що підвозять
каолін, і для голови райради.

нявшись на дах в спецодязі, тільки
ступивши на покрівлю, він відразу
набрав води повні чоботи. З труднощами знайшов і прочистив від
сміття пристрій водовідведення.
Коли вода з покрівлі будинку
зійшла, Микола Іванович попрацював біля водовідведення ще й
віничком. Коли неполадки на даху
будинку були ліквідовані, вирішив
звернутися до служби реагування.
Недбале виконання робіт.
Прийшовши в комунальне підприємство “Відродження”, де його вислухали і обіцяли допомогти. Навіть
прислали групу працівників, які мали
навести лад з водовідведенням в
будинку №33. От тільки в ту пору
погода внесла свої корективи. Був
чималий мороз і мешканці будинку
запропонували працівникам “Відродження” прийти, коли стане на погоді. Ті відповіли, що ми на роботі,
сказало начальство робити тепер.

Тільки цементна суміш скоріше замерзла, ніж вступила в реакцію з
піском. Зараз той розчин кришиться
і після дощу забиває жалюзі водостоку. Попадає до водостоку і весь
непотріб, який залишили після себе
на даху будинку комунальники.
Люди зібрали кошти. Те, що
ремонтні роботи були виконані неналежним чином, Микола Іванович
доповів в комунальному підприємстві. Йому сказали: “Зробимо.
Тільки зараз немає коштів, щоб
купити відповідний матеріал. Якщо
ви самі купите руберойд, тоді буде
скоріше”.
Троє господарів 5-го поверху
будинку 33 прийняли на “ура”
таке повідомлення. Виміряли вони,
скільки потрібно матеріалу. Хто з
пенсії, хто з зарплати склалися
та купили на початку червня 3-и
рулони руберойду. На що разом з
бензином як розчинювачем бітум-

ної мастіки пішло 1200 гривень. От
тільки ніяк підрядники не хотіли
виконувати обіцяного. То, нехай
трохи потепліє, а то вже кажуть,
що спека настала.
Піддурили і послали. А ще
пізніше Миколі Гончаруку заявили
у “Відродженні”, що ремонтувати
карнизи будівель, то не їх справа. Звернувся наш співрозмовник
до міського голови Олександра
Пузиря. Очільник міста кудись по-

спішав. Так розповів пан Гончарук
газеті. Прийняти і вислухати Миколу Івановича мер не зміг та обіцяв
зателефонувати у “Відродження”.
Чи телефонував міський голова в
підзвітну йому установу, чи такий
у нього авторитет серед підлеглих,
що можна не слухати міського начальника? Але прибрати, те що самі
наробили, потрібно. А заодно й
відповісти, для чого тоді мешканці
Катукова, 33 руберойд і бензин
купляли.

Звернення до мужів району

Голова села Сокілець Валерій Мосійчук глумиться над 8-річною дитиною
Влад ПОВХ

У ре д акцію га зети “RІАКозятин” прийшла мешканка
села Сигнал Олена Рибак. Вона

має сина другокласника, який
ходить в школу-інтернат-гімназію.
Протягом двох років вона живе

в невеличкій однокімнатній квартирі, приблизно розміром 20 кв.
м. У неї є дозвіл на приватизацію.
Вона зібрала кошти. Раніше приватизація житла коштувала 5000
грн, а сьогодні — зросла до
12000 грн. Чому вона не може
приватизувати житло?
— Я поїхала в сільську раду і
там мені сказала секретар, що це
дуже довга історія і займе багато часу, що це не реально буде
зробити, — відповіла. — Гроші я
зібрала, а приватизацію зробити
не можу. Або вони мені не хочуть
робити. Або тягнуть (зволікають)
навмисне? Настає зима, моя дитина робить уроки при свічці вже
два роки.
— Тобто створені абсолютно
неможливі умови проживання
з вини адміністрації сільської
ради села Сокілець? Голова
Валерій Мосійчук уникає вас?
— Так. Я приходжу, його немає.

Мені кажуть, що він буде через
годину-дві… Я дзвоню, але він
трубки не бере.
— Виходить, що ви з ним і
не спілкуєтесь?
— Ні.
— А заяву ви подали? У сільській раді вона зареєстрована?
— Так. Я подала заяву на
грошову допомогу. На 5000 грн.
Мені сказали, що треба чекати
сесію. Сесія відбулася, сказали,
що не виділили кошти. У них немає таких коштів, щоб мені на це
виділити.
— Ви хотіли 5000 грн на проведення електропостачання,
а РЕС і хоче вас підключити,
лише треба право власності на
житло? Тобто як ви не маєте
права на житло, то РЕС не підключає?
— Ні.
— Можливо, голова села
має до вас якусь антипатію, чи

це просто таке нехтування до
виконання своїх професійних
обов’язків?
— Я не знаю. Мої сусіди загородитися не дають, машинами,
мопедами їздять попід вікнами
серед ночі. Просто неможливо.
Ми прийняли вашу заяву, ми
обіцяли посприяти, звернутися

в адміністрацію, в райраду, до
старости голів сільських рад району. Ця публікація саме таким
зверненням і є.
Вона і мама, і просто мужня жінка, що не змирилась, не
скорилась, не опустилась. У вас
депресія — поживіть один день її
життям. Усе пройде

не бійтеся, Вагітнійте, якщо навіть не працюєте
Олена Габбі

Однією з найбільш вразливих
верств населення у будь-якій
країні є вагітні жінки. Особливого
захисту потребують працюючі,
адже, яким би професіоналом
та цінним працівником не була б
жінка, роботодавець розуміє, що
під час вагітності вона не зможе
працювати так, як раніше. Крім
того, вагітність тягне за собою
декретну відпустку, яка може за-

тягнутися на передбачені законом
три роки.
А що робити, коли завагітніла і
ще не встигла попрацювати? Тим
більше, вагітну жінку на великому терміні вже ніхто не бере на
роботу. Але це не біда. Існує
державна допомога при вагітності
та пологах, яка не залежить від
того, чи працювали раніше чи ні.
Варто знати, що кожна жінка, яка
готується стати мамою, має право
на отримання такої допомоги від

управління праці і соціального
захисту населення (в народі називають “совбез”).
Що для цього потрібно?
Найперше, потрібно зареєструватися до лікаря на облік
по вагітності. Коли виповниться
30 тижнів вагітності, він надасть
документи, які необхідно подати
в декретну комісію. У свою чергу,
ця комісія видасть породіллі листок непрацездатності, який жінка

має занести в управління праці і
соціального захисту населення.
документи, які вимагає
“совбез”
• копія паспорта і ідентифікаційного коду, а також оригінали
цих документів мають бути з собою для завірення на місці;
• листок непрацездатності (лікарняний);
• спеціальний шаблон заяви
(береться безпосередньо там);

• рахунок з банку;
• папка-скорозшивач;
• запис на прийом до них.
Дана допомога передбачена
строком на 126 календарних
днів (70 календарних днів до
пологів та 56 після пологів). Допомогу по вагітності та пологах
для непрацюючих жінок сплачує
управління праці і соціального
захисту населення. А працюючим
породіллям мають виплатити за
місцем роботи.
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Чоловік, що морив матір голодом,
стверджує, що це неправда
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У Бродецькому рятували жінку,
яку закрив у хаті син. Про це писала газета минулого тижня. Сам
чоловік каже, що його побили та
цькують не через хвору матір, а
через земельний пай
Що каже поліція. Цю жительку
села ніхто не бачив довгий час. До
хати сусідів не пускав її син. Люди
забили на сполох. Вони викликали
сільського голову, медиків та поліцію. Після вмовлянь, впустити
до хати, син не погодився. Отож,
потім поліцейські потрапили в оселю через вікно. Медики забрали
нещасну жінку в лікарню.
— Слідчим відділенням поліції
розпочато кримінальне провадження за статтею 136 КК України (ненадання допомоги особі,

яка перебуває в небезпечному
для життя стані). Чоловіку загрожує арешт до 6 місяців. Такі дії з
боку поліції викликали обурення
у сина пенсіонерки, і він звернувся з заявою у прокуратуру,
— кажуть у відділі комунікації
поліції Вінницької області.
Також у поліції додають, що
чоловіка ніхто не бив.
Син госпіталізованої видає з себе жертву. Чоловік —
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54-річний Петро. Він стверджує,
що до нього прийшла поліція та
почала бити. Нічого ніхто не пояснював. Скаржиться, що йому
правоохоронці поламали ребра
та підбили око. Запевняє, що за
матір'ю доглядав. Ніби, вона від
природи така худа.
Додає, що справа тут у земельних паях. Мати йому заповіла три земельні ділянки. Однією
із них 13 років користується
сільська рада. Чоловік впевнений, що таким чином його цькує
голова сільської ради. Знайома
чоловіка теж розповіла, що один
із паїв у сім'ї просила секретар
сільської ради. Чия правда, стане
відомо після проведення розслідування.
Версія після перегляду відео.
У Ютюбі є сюжет, відзнятий у лі-

влада і ми
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життя інваліда в тортурах
Організатором поневірянь у Козятині виступає міська рада

Влад ПОВХ

карні, де знаходиться зараз жінка,
про яку йде мова. На ліжку бачимо скелет, обтягнутий шкірою.
87-річна бабуся важить близько 30
кілограмів.За словами завідувачки
інфекційного відділення Козятинської райлікарні Тетяни Хомицької,
всі органи хворої уражаються від
хронічного недоїдання: у неї вражена і серцево-судинна система, і

нервова. Лікарі стверджують, що
жінку морили голодом близько
двох місяців. Сусіди розповідають,
що син залякував матір роками.
Напрошується питання: де
була влада на селі ці два місяці? Прямий обов’язок обраного
голови, депутатів — дбати про
виборців. Ганьба таким народним
обранцям.

Така гарна назва — управління праці та соціального захисту
населення Козятинської міської
ради! Насправді, це установа породження ганебності і приниження. Чого коштує один з описаних
нижче випадків.
Козятинчанин Олександр Миколайович Дідук розповів газеті
“RIA-Козятин”, що 1 листопада
повинен був отримати папірець на
субсидію. Чи дають, чи не дають.

— У минулому році мене так
само волочили збирати ці папірці,
— каже він. — Я два рази привозив довідку з податкової про
те, що не являюсь підприємцем.
Зробили, дали 140 кубів газу
на зиму. Тоді я отримував 1700
грн пенсії. Якраз всю віддавав
в газову контору. У цьому році
мені вже сказали, що папірця на
субсидію немає. Хоча казали,
хто в минулому році отримував,
і в цьому році 1 листопада вона
повинна бути. Її немає і мені

Знані в селі Махаринці Олександр
Тодчук та Михайло Бурлака, що працюють в місцевій школі, в робочий час
підробляють в інших місцях, трактором
їздять по посівах, які їм не належать. А
29 жовтня намагалися зловмисно наїхати
на людину з хуліганських мотивів і нехтування правил безпеки руху.
Як такі особи працюють в школі, чи
є загроза дітям, вивчає як поліція, так і
журналісти.
Що розповів потерпілий
— Пане Сергію, розкажіть про
себе, — розпочали розмову з потерпілим.
— У мене під вікнами є город, який
я обробляю. Посіяв озимину, яка дала
добрий схід та врожай. Я пенсіонер,
оком любуюсь плодами власної праці.
Від роду я сільський, хоча пропрацював
у місті. Тепер повернувся в обійстя покійних батьків.
— І як живеться?
— Село має свій менталитет, з яким я
солідарний: зручно людям (тим більше
похилого віку) ходити навпрошки. Так

званою, стежкою. Не важливо, що ти
посіяв, переорав, а стежка, то як жила,
що відновлюється з покоління в покоління. У натурі її немає, але сусіди знають,
що тут стежка. І ніхто поганого слова
не скаже. Сусіди ходять, погомонять,
привітаються, порадяться… То також
життя — біля стежки. Я по-новому переоцінюю життя. Учусь жити в мирі та
злагоді з сусідами. У нас тут п’ять хат.
Такий собі хутір.
— І що сталося?
— Я шокований. Добре знайомі
односельці Олександр Тодчук з Михайлом Бурлакою на приватному тракторі
заїхали на моє засіяне поле. Уявіть
собі, обидва оруть, сіють, а тут їзда по
посівах! Це нічим не виправдано! Хіба
що з хуліганських мотивів? Коли я став
перед трактором, не даючи руйнувати
мою працю, Михайло вийшов і за кермо
сів Олександр Тодчук. Він спрямував
трактор прямо на мене. Я відскочив в
сторону чудом, інакше він мене задушив
би і переїхав. Ну і відповідно пошкодив
посіви, що належать мені.
— У поліцію звертались?
— Так, я подав офіційну заяву. Наскільки відомо, її прийняв до розгляду

Говорильня слуг народу за дві години
закрилася

біля тубдиспансеру

дільничний інспектор.
Що кажуть мешканці. Так як дискусія відбулася на місці пригоди, до журналістів газети “RIA-Козятин” долучились
місцеві мешканці поважного віку. З їх уст
ми почули здивування поведінкою односельців на тракторі. З їх припущення,
вказані особи, певно, були під якимсь
незрозумілим кайфом. І, навіть, не важливо, що проїхали по посіву, якого не
робили. Їх дивує інше — що в робочий
час завгосп місцевої школи Тодчук зі своїм
підлеглим Бурлакою ганяють по селу і
“шабашать”, і створюють небезпеку для
людей. Найбільше здивування, як такі психопати працюють в школі? Чому директор
школи їх не звільняє з роботи за прогули
та потенційну небезпеку і загрозу, що несуть вони для дітей? Що, чекаємо горя?
Тоді звільнятимуть? Де сільський голова, що також має вжити міри покарання
проти хуліганів-бакланів, які передбачені
в межах компетенції сільради?
Редакція газети спробує організувати
брифінг з директором школи, представником поліції та сільським головою.
Що з цього вийде, покаже час, що ми
оприлюднимо.

Галина Касянівська

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” надійшло повідомлення від небайдужих до природи громадян. Вони
повідомили, що залізничники випилюють лісосмугу. У
повідомленні також йшлося, що пиляли деревину люди в
помаранчевих жилетах і вантажили на причіп приватного
транспорту. Знаходиться згадана лісосмуга, за словами
тих, що телефонували, перед мостом, як їхати на тубдиспансер. Це 1009 кілометр.
Журналісти на місці події о 17.00 нікого з дійових осіб
не застали. Єдине, що залишилось, як доказ варварства,
це розведене багаття.
Ми не ведемо дискусію, законна така вирубка чи ні. Ми
виходимо з того, що під виглядом санітарної розчистки
випилюють зелені насадження. Куди забрали деревину, як
паливо, це буде предметом журналістського розслідування.
Але факт, що в багаття були кинуті поліна “верби” діаметром 20-25 см, може свідчити, що відвезли дрова не матері
загиблого атовця чи багатодітній родині, а комусь із своїх.
Таким родинам, як правило, відвозять тільки гілки. А лозу,
вербу чи тополю перебірливі дроварі не беруть. Відомо,
що ці породи дерев при згорянні забивають димоходи.
Але ж є в нашому районі люди, яким такі дрова за щастя.
Невже не можна було не спалювати їх? Комусь хотілося
від людського ока зменшити масштаб скоєного? Це так не
по-господарськи і навіть злочинно.

Кримінальна хроніка

поліцейські будні: пістолет, металобрухт, мобільник, шахраї
6 листопада
Злодії виламали вхідні двері
одного дачного будинку неподалік села Кордишівка та викрали все, що було металеве.
За гарячими слідами поліція
знайшла жінку, мешканку Козятина, у якої вилучено крадений
металобрухт.
У Козятині вкрали скутер,
який залишили біля будинку.
Оперативно спрацювали правоохоронці. Злодієм виявився неповнолітній житель села Козятин.
Транспортний засіб вилучено.

9 листопада
У одному з домоволодінь у
Махаринцях в господарській
будівлі поліцейські при обшуку
знайшли пістолет, який зберігався без передбаченого законом
дозволу. Вилучена зброя направлена на дослідження.
У водія «Фольксвагена», жителя м. Козятина, було виявлено
та вилучено коноплю. Відносно
нього складено протокол про
адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 ч.1 КУпАП «Керування транспортними

засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного
чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість
реакції». За фактом слідчим
відділенням поліції розпочато
кримінальне провадження за
ознаками злочину, передбаченого ст. 309 КК України (Незаконне зберігання наркотичних
засобів). Проводиться досудове
розслідування.
10 листопада
У залі очікування на вокзалі

між невідомими особами виникла бійка. У жителя Житомирської області невідомий чоловік
із застосуванням фізичної сили
забрав мобільний телефон та
зник з місця події. Поліція знайшла винуватця. Ним виявився
козятинчанин. Викрадений телефон повернули власнику.
У Глухівцях внаслідок дитячих
пустощів з вогнем, загорівся
будинок. Знищено диван, пошкоджено телевізор та внутрішнє
оздоблення стін. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

12 листопада
Шахраї намагалися отримати
персональні банківські дані одного городянина по телефону.
Афера не вдалася.
Інший мешканець міста перерахував на банківський рахунок
грошові кошти за придбання деревообробного станка, однак на
даний час його не отримав. Продавець виявився шахраєм — на
телефонні дзвінки не відповідає.
Окрім цих випадків, поліція 8
разів виїжджала на сварки побутового характеру.

Ось так ганяють, щоб людина
відразу відмовилася, сиділа вдома і чекала, коли вже спадок
переписати. Доводять людину до
крайнощів, щоб стала психічно
ненормальною, щоб повісилась,
щоб просто здохла, щоб забастовку оголосила, не їла? Такі
методи Козятинського управління
праці і соціального захисту населення?.
Місцеві можуть страйкувати,
але ніхто не хоче. Ніхто не хоче
відстоювати свої права.

Популізм аж пре Як воно на двох стільцях

Один гусак поля не витопче, а трактором — запросто! Дроварі в помаранчевих
жилетах вирізали лісосмугу
Ще й задушить
Влад ПОВХ

сказали, що треба привезти свідоцтво про смерть батька і від
мами привезти їм розписку, що я
не являюся одружений і ним не
був. Це взагалі дурдом. Я цього
не розумію.
— Який у вас статус?
— Інвалід І групи з дитинства.
Я пішов у МСЕК. Потім з МСЕКа
мене відправили в поліклініку. З
поліклініки дали той папірець і
назад відправили на МСЕК. Потім
з МСЕКа назад сюди добрався і
приніс цей папірець.

В’ячеслав Гончарук

Відбулася сесія міськради. На
порядок денний було винесено півсотні питань. Було присутніх 26 народних обранців. Порядок денний
вичерпали за дві години. У основному всі питання голосували “за”.
Найбільш активним на сесії був
депутат Гвелесіані. Декілька пропозицій було від Лесі Кравчук. Коли
порядок денний було вичерпано,
один із “слуг народу” журналісту
від “RIА-Козятин” сказав: “От це
так сесія, навіть вам не буде про
що писати”. Помилився.
Знову слуги народу забули за
діабетиків. Прояснив ситуацію начальник фінансового управління
Павло Холковський. Він доповів
депутатам, що кошти на інсулін
виділив нещодавно уряд. Залишилось дочекатися, поки надійде
субвенція.
Планувався розгляд щодо недобудованої ділянки дороги вулиці
Шевченка. Але з секретаріату
міської ради повідомили, що це
питання будуть розглядати на фінансовій сесії.
Перші шість питань стосувалися
рішень виконкому і зміни до бюджету. Потім звітував начальник
рятівної служби Дмитро Світлишин.
Вони, крім людей, рятують котів,
собак, пернатих і не соромляться
цього. Дмитро Вікторович подякував народним обранцям міської
ради за державницьку позицію
щодо придбання пожежної автівки.

Виділили депутати кошти матері
померлого учасника бойових дій в
АТО. Розглядалися ще програма
підтримки воїнів АТО, їх сімей та
сімей загиблих учасників АТО, які
потребують соціального захисту на
2016-2020 роки у 2018 році. Згадали за програму “Безпечний Козятин”, і підійшли до “культури міста”
питанням про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на території
міста Козятин. Це було красиво і
гуманно подано: “з метою захисту
від страждань і загибелі тварин
внаслідок жорстокого поводження
з ними, недопущення порушень
благоустрою в м. Козятині, беручи
до уваги звернення громадських
організацій м. Козятина, керуючись
законами тваринного світу та піклуючись за санітарне інфекційне і епідемічне благополуччя населення”.
А де ж ясна думка була раніше?
Тоді що робити з безпритульними
тваринами, яких в Козятині вистачає? Чи вони проходять медогляд
і громадський туалет відвідують?
Прямо стиль лідера “Батьківщини”
— нічого не вирішити по суті, а виглядати спасителем нації.
Перед майновими питаннями
до депутатів із заявою звернулася
радниця Якимова про зниження
тарифів на газ. Смішним виглядає
це звернення до президента саме
зараз. Дочекалися, коли ціна на
газ підніметься? Тоді “Батьківщина”
виходить із заявою? Це не заява.
Це популізм.

Вистава театру козятинського абсурду від БЮТу
Олександр Гвелесіані, міський
голова І-ІV та VІ скликань,
депутат міської ради VІІ
скликання

9 листопада відбулася чергова
сесія Козятинської міської ради.
Розгляд одного з питань був надто показовим, щоб проігнорувати
можливість детального ознайомлення з ним громади. Мова йде
про звернення до президента,
уряду, Верховної Ради щодо неприпустимості підняття тарифів.
Прийняття такого звернення депутатами різних рівнів ініційоване
Юлією Тимошенко, яка майже
місяць тому закликала провести
позачергові сесії. Логічно, що
в числі перших свою лідерку
мав підтримати міський голова
Козятина, однак стати на захист
інтересів соціально незахищених
українців, й козятинців зокрема,
О. Пузир не поспішив, задовольнившись внесенням цього питання
в порядок денний чергової сесії.
Класична позиція «і нашим, і вашим»: скликати позачергову сесію
– накликати гнів діючої влади, не
розглянути це питання взагалі –
незрозуміло для члена БЮТу.
Презентувала звернення очільниця міського осередку «Батьківщини» Надія Якимова. У виступі,
сповненому патетики ні про що,
вона переконувала депутатів і в
без того очевидних реаліях: зубожінні переважної більшості українців і злочинності підняття тарифів.
Не буду приховувати, що за численні роки при владі мною було
побачено немало й різного. Але
свідком такої недолугої «подвійної гри» став уперше. Тому не міг
відмовити собі у праві взяти слово
і прокоментувати ситуацію, поцікавившись, між іншим, чому, при
такій «занепокоєності» місцевого
БЮТу долею людей, в Козятині
не відгукнулися на заклик лідерки
«Батьківщини» засудити підняття
тарифів на позачергових сесіях.
Отримана відповідь прозвучала

вкрай непереконливо: мовляв,
на носі була чергова сесія, тож
вирішили окремо не збиратися.
Це при тому, що до цієї чергової
сесії було ще більше півмісяця,
позачергову ж можна скликати
за один день, що, до речі, не раз
робилося О. Пузирем і не з таких
невідкладних приводів. Крім того,
формат позачергової сесії свідчить
про значимість питання, привертає
до нього більшу увагу громади.
Це явно буде не до вподоби авторам підвищених тарифів, тобто
діючій владі, вказівки якої міське
керівництво виконує куди більш
слухняно, ніж партійної лідерки.
Саме тому міському керівництву
набагато зручніше й безпечніше
для себе було обмежитися нульовим питанням у порядку денному
чергової сесії.
Вистава театру козятинського
абсурду від БЮТ продовжилася за
межами сесійної зали. Відчуваючи
докори сумління за, прямо кажучи, пасивність у захисті інтересів
виборців, Н. Якимова після завершення сесії вирішила особисто
посвятити мене в «справжню»
причину відмови від скликання
позачергової сесії. Виявляється,
міський осередок «Батьківщини»
горів таким бажанням, але утримався від його реалізації… через
нібито мою хворобу! Як пояснила
Надія Іванівна, їм стало відомо
про мою можливу відсутність

на позачерговій сесії через стан
здоров’я (насправді абсолютно
нормальний, дякувати Богу) ,
і, видно на радостях, вони вирішили не скликати позачергову
сесію, щоб не позбавляти мене
можливості взяти участь у такому
важливому питанні.
Даруйте, але подібної маячні
мені ще не доводилося чути! Пояснення настільки безглузде й
абсурдне, що навіть не потребує
спростування. Що називається –
без коментарів.
Кілька слів про результати голосування. Мій вагомий досвід не
дозволяє переоцінювати вплив
звернень депутатів місцевих рад
до вищого керівництва держави.
Шанси змінити таким шляхом
прийняті на вищому рівні рішення, в тому числі й по тарифах,
мізерні, якщо не нульові. Однак,
підтримати його означає показати свою солідарність з народом,
висловити розуміння його проблем. Показово, що звернення
про неприпустимість підвищення
тарифів на фоні зубожіння людей
не підтримали депутати від БПП
на чолі з секретарем міськради
К. Марченком: Є. Буравський, М.
Кравець, М. Синюшко, О. Поліщук,
а також афельована меру депутат
від «УКРОПУ» М. Гончарук. У цій
же когорті опинилася депутат від
«Сили людей» К. Бальшанек. Висновки робіть самі.
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У середу, 7 листопада, в місті Вінниця відбулася зустріч лідера ПП “Громадянська
позиція” Анатолія Гриценка з партійними осередками Вінницької
області. Спочатку Анатолій Степанович провів прес-конференцію
для журналістів.
Про роботу сьогоднішньої влади не говорив. Тільки про те, що
потрібно робити в державі і які
проблеми, що турбують людей,
буде вирішувати.
Біла пенсія і біла зарплата
Минулого тижня “Громадянська
позиція” завершила і склала план
роботи з українською Радою
бізнесу, назвавши його “Україна
рівних можливостей”. На цій
події лідер зупинився окремо.
Він наголосив, що мова йде про
рівні можливості та чесність для
всіх. Потужну економіку, яка вирішить болючі питання медицини,
освіти, пенсій, екології. Структура
Української ради бізнесу охоплює
68 підприємницьких асоціацій. Це
понад 27 тисяч вітчизняних підприємств. Понад мільйон робочих
місць.
— Об’єднується вся бізнесова спільнота, при чому
це не олігархічні структури, які
дорвалися до приватизації, —
наголосив політик. — Це люди,
які створили свій бізнес з нуля і
працюють по-чесному. У цей план
дій закладені умови, коли держава буде працювати чесно. Не
мордуючи бізнес на митниці, в судах, в позапланових перевірках.
Це сприяння створенню робочих
місць. Бізнес має чесно платити
податки і білу зарплату, щоб потім у людей була біла пенсія.
Цей план дій передбачає важливі речі, які пов’язані з величезною міграцією. Мільйонами
від’їжджають за кордон українці.
Уже важко знайти медсестру чи
лікаря. І це стає загальнонаціо-

7 листопада відбулись ра-

нальною проблемою. Якщо ще
два-три роки у людей не буде
робочих місць і гідної зарплати,
то вже не важливо, хто буде президентом. Тому що не буде з ким
піднімати країну. Тому руйнівні
процеси потрібно зупинити. На
цьому наголосив Гриценко
Антикорупційна політика
За словами Гриценка, Україна
взяла кредити на 10 років наперед. У той час, коли на митниці
розкрадається майже 4 мільярди
доларів.
Команда “Громадянської позиції” продовжить співпрацю з
МВФ тільки для того, щоб ту
угоду розірвати і більше не буде
такої співпраці. Президент Гриценко буде спиратися на власні
ресурси. Створить умови для захисту права власності, зменшить
ставки оподаткування бізнесу.
— Тоді в Україну прийде інвестор, — впевнений політик.— Тоді
зарплати в Україні спочатку порівняються з польськими, потім
з чеськими, потім з німецькими.
Лиш тоді українці залишатимуться
в Україні. Цей план дій будується
на взаємній відповідальності суспільство - держава.
Пригадав Гриценко на зустрічі
і Калинівку, де торік 27 вересня
злетіли в повітря мільярди.
— Начальник Генштабу залишився на посаді, — з сумом констатував. — Після того - Ічня…
Гриценко впевнений, не залишився б на посаді після Калинівки начальник Генштабу, Ічні
не було б. Ось тут і потрібно
говорити, хто руйнує боєздатність
армії. Чому СБУ не несе відповідальність? У плані “Громадянської
позиції” чітко записано: силові
структури (СБУ, прокуратура,
МВС) будуть позбавлені права
впливати на економічні процеси.
Вони будуть займатися тим, щоб
ми спокійно спали. Щоб нас не
підривали, як Павла Шеремета.
Щоб не стріляли в груди, як активістів в Одесі, щоб не палили
кислотою, як Катерину Гандзюк.

Не обійшлось без провокацій. На запитання журналістів про
децентралізацію в земельній
сфері (зараз в межах забудови
громадами контролюється тільки
12% земель) Гриценко відповів, що
мораторій на ринок землі потрібно
продовжити. Тому що у тих, хто
обробляє землю, немає обігових
коштів, аби купити землю. У питанні аграрної сфери політик зробив
акцент на переробці сировини на
місці, а не продаж зерна за кордон.
У питанні міжнародної політики торкнувся виборів в
Америці. Розповів, що він бере
участь в “не публічній міжнародній робочій групі” з врегулювання
конфлікту на Донбасі. До неї
входять представники США, Європи та адекватні представники з
Росії. Цією групою розроблений
мирний план, реалізація якого
можлива після президентських та
парламентських виборів в Україні.
Кінцева мета такого плану — повернення Україні всієї окупованої
території.
У питанні Луценко-Гандзюк
Гриценко сказав, що у відставку
потрібно йти, а не імітувати її.
Щодо ціни на газ відповів, що
це не питання президента. Треба
зробити аудит всього газового
господарства. В Україні достатньо
газових родовищ, щоб в перспективі відмовитись від імпортного
газу. Запевнив, що ціна газу має
бути зменшена не менше ніж на
третину.
У питанні політичної діяльності Ангели Меркель стосовно
України, кандидат в президенти
відповів, що окрім “Північного
потоку”, який вона підтримала, за
нею більше нічого немає. Але він
її поважає, що не стала другом
Путіна, як Шрьодер. Гриценко
впевнений, що вона після політичної кар’єри повернеться в свою
скромну квартиру без офшорів
і віл... Вона не буде ні від кого
ховатися. З нею будуть вітатися
прості люди.
Не обійшлося без провокатив-

Прес-центр
Козятинської йонні урочистості з нагоди
районної ради відзначення Всеукраїнського
дня працівників культури та
інформує

них питань стосовно продажу
військового майна міністром
оборони Гриценком. Він відповів:
“Ні я, ні один міністр оборони не
продавав армію. Цим займалися
урядові структури типу Укроборонпрому”.
Ще одне провокативне питання,
чи візьме, якщо виграє вибори,
президент Гриценко політолога
Юлію Мостову (дружину політика).
— Мостова ніколи не була
політологом, — зауважив він. —
Вона є хорошим журналістом і
моєю дружиною.
Після завершення коференції
Анатолій Гриценко подякував
журналістам, які навіть за гроші
відмовляються вести проти нього
брудну виборчу кампанію. Від
представників незалежних
ЗМІ він отримав букет троянд,
який попросили передати його
дружині. Він зустрівся з обласними осередками ПП “Громадянська
позиція” і відповів, чому він не
робить зустрічі з народом:
— Щоб зустрічатися з народом, треба, щоб у нього відновилася довіра до влади. У людей
існує думка, що всі політики однакові. А нам потрібно довести, що
ми інші. Нас поливають брудом,
а ми не відповідаємо і не ведемо брудної кампанії проти своїх
опонентів на виборах. У нас немає часу на зустрічі. Пам’ятаєте
“перемогу” чотирирічної давнини
по реструктуризації боргу на чотири роки. Тепер в 2019 цей борг

потрібно повертати. Як країна
має економічно розвиватися при
новій владі? Я веду переговори
вже, ще не будучи президентом,
про зміни погашення кредиторам
українського боргу. Є позитивний
сигнал: нас почують, якщо в Україні буде не 140 реформ, а 3-4,
але справжніх!
На вулиці Гриценка чекала
чергова провокація, анонсована військовими пенсіонерами.
Тільки не вийшло за сценарієм,
як комусь того хотілося. Зустріли
його мітингувальники з дружніми
посмішками. Поспілкувавшись з
Анатолієм Степановичем про соціалку, країну і армію, провокативна акція втратила силу.
Ще було ряд дрібних провокації в ході візиту на Вінниччину, які
спокійно витримав лідер, знаючи,
що провокація це випробування. Якщо його випробовують,
то розглядають як серйозну
кандидатуру. Дійсно, провокація
— ознака серйозної зацікавленості.
І так кожен день — рейтинг
Гриценка комусь заважає. А що
тут дивного, адже, як підтверджує вся соціологія, Гриценко в
другому турі перемагає всіх інших
кандидатів у президенти. Тому так
воюють з ним олігархи на своїх
телеканалах — щоб не допустити
до 2-го туру виборів.
Але народу цікавий Гриценко.
Більшість його сприймає не як
одного кандидата в Президенти,
а як єдиного гідного кандидата.

Стривай, паровозе, не стукайте колеса, кондукторе, натисни на гальма
блог

Влад ПОВХ

Якщо без пафосу про залізничне
училище, то дійсний стан його вимальовується після бесіди
з залізничниками, пенсіонерами,
колишніми працівниками закладу.
— Хвалитись немає чим,
— розповів один колишній
працівник.— Училище розраховане на більше, як півтори
тисячі студентів. Тепер налічує
близько 700 студентів. Приміщення напівпорожні. Не наповнені
життям. Використовувати таку
“махіну” на стільки студентів,
не доцільно. Енергозатрати на
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Працівники галузі культури відзначили професійне свято

Гриценко у Вінниці: cпіч, провокації-перевірки, вручення квітів
Прес-служба ПП
“Громадянська
позиція”

Офіційна сторінка Козятинської районної влади

опалення, освітлення… Підтримка
приміщення, придатного для перебування дітей, може аукнутися
банкрутством.
Училище — це не тільки кабінет директора. Низький рівень
адміністрації з часом спричинить
колапс. За фактом, колапс вже
відбувся. Заклад може закритися, як свого часу м’ясомолочний
технікум, який був у Козятині.
Схема повторюється один в
один. Розвивати училище вже
не можливо з такими підходами.
Це свого роду стало закритою
сектою.
Професія залізничників вже
давно стала не престижною.
Низько оплачуваною, нікчемною

роботою. Лицемірство, брехня,
популізм — ось основи турботи
міського голови та директора
училища, судячи з їх доповідей
та вітань...
— Де можливий вихід з
ситуації?
— Як мінімум, потрібно відкрити майданчик для обговорення
проблем училища. Оголосити
всякого роду проекти для молоді
з преміюванням. Школа-інтернат
розвивається, а чому училище
ні — не розумію.
Інший співрозмовник Петро
К. (38 років, із них 18 років
працює на залізниці).
— Я працюю роботягою. Вкалую, як папа Карло. Мій дохід

4,5 тисячі гривень. Я не можу
взяти кредит будуватись. Я одружитись не можу, бо не знаю, як
утримати родину і дітей.
— Чому не звільняєтесь?
— Для такого рівня спеціаліста, як я, в місті повно роботи
і, що б я не міняв, мені ніде не
дадуть більшої оплати. Виживаю
поки лише за рахунок пенсії
батьків, їх субсидії та дрібнотоварного виробництва.
— Орете, сієте?
— Саме так. Маю 29 сотих
городу. Це моє море, закордон,
туристична база...
А це думка спеціаліста інженерної групи.
— У вас немає корови, сви-

ні. То ви були на морі?
— Не був. Я працюю там, де
немає що вкрасти. Мало того,
моя професія нікого не змушує
зі мною ділитись краденим.
— А профспілка?
— Ця контора отримала в спадок від СРСР неймовірні дорогі
об’єкти. Це нерухомість, бази.
Доступ до грошей. Керівники,
що ділять і виділяються на фоні
своїми матеріальними статками,
як вгодовані буржуї. Упаковані
територіями для розпусти і купленою жіночою ласкою, віскарем по сто баксів за сто грамів,
дорогущим авто, заправка якого
на один раз — мій місячний
оклад… Я для них не цікавий.

аматорів народного мистецтва.
Участь у заході взяли представники влади, працівники та
ветерани галузі.
Духовність і мистецтво – це два крила одного птаха, який називається - національна
культура, а працівники культури є її хранителями. Бо саме вони своєю щоденною працею
примножують та зберігають правічні звичаї і
традиції українців, щоб кожен бажаючий міг
припасти спраглими вустами до цілющих джерел народної
творчості.
Цього року аматорські колективи, окремі виконавці
та майстри народних промислів брали участь у 23-х
обласних, 7-ми Всеукраїнських та 5-ти міжнародних
культурно-мистецьких проектах, де 22
рази ставали переможцями.
З вітальним словом до присутніх
звернувся керуючий
справами виконавчого апарату районної
ради Анатолій Колісний.
- Ваша місія одна з найпрекрасніших. Ви даруєте нам
незабутні хвилини
радості спілкування зі святом мистецтва, - зауважив Ана-

толій Колісний. - Завдяки вашій плідній праці та силі духу
професійна культура рясно родить вагомими духовними
здобутками. Ви гідно презентуєте самобутнє мистецтво
нашого району не тільки в області, а й за її межами. Тож
за дорученням голови районної ради, від імені депутатського корпусу зичу вам творчих успіхів і злетів, здоров’я,
благополуччя, миру вам і вашим родинам.
До вітань приєднались заступник голови райдержадміністрації Ігор Булавський, помічник народного депутата
України Петра Юрчишина Лілія Крилова, начальник
відділу культури і туризму РДА Володимир Воронов, голова районної організації профспілки працівників культури
Тетяна Ліпчинська.
Найкращих працівників культурно-мистецької ниви нагороджено Грамотами Верховної Ради України, Козятинської
районної ради та райдержадміністрації, відділу культури
та туризму, грошовими винагородами.
Справжня феєрія музики, пісні та слова заполонила
душу глядачів. Адже немає щирішої аудиторії, як колеги
по роботі. Гості та присутні мали змогу насолодитись
чудовими музичними композиціями у виконанні творчих
колективів та окремих виконавців із усього району.

Працювали постійні депутатські комісії
12 та 13 листопада в рамках підготовки 24 позачергової
сесії районної ради відбулось засідання постійних комісій
районної ради.
У роботі комісій взяли участь голова районної ради Віктор Слободянюк, заступник голови районної ради Анатолій Задорожнюк, голова райдержадміністрації Юрій
Слабчук
Члени комісій погодили порядок денний сесії та проекти
рішень, зокрема детально розглянули питання внесення змін
до рішення 18 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня
2017 р. № 02-18-07 „Про районний бюджет на 2018 рік” за
рахунок вільного залишку та додатково одержаних доходів
бюджету по загальному фонду, перерозподілу коштів районного бюджету.
На розгляд сесії також винесено питання про внесення
змін до районних програм, Положень, рішень та затвердження технічних документацій.
Депутатами погоджено виділення матеріальної допомоги
жителю району для дороговартісного лікування по районній
програмі «Надія».
На засіданні постійної комісії районної ради з питань
бюджету, фінансів, комунального майна, економічного і
соціального розвитку депутати розглянули та погодили
розпорядження голови райдержадміністрації №292 від 12
листопада 2018 року «Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік», яким враховано наступні кошти: субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню в
сумі 3 млн 241 тис. грн, субвенції з бюджетів сільських рад
на утримання сільських закладів соціально-культурної сфери
та реалізацію районних програм -75990 грн.

Вітаємо
Прес-центр
Козятинської
РДА
інформує

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Секретаря Переможнянської сільської ради
Панчук Валентину Іванівну (17.11.)
Секретаря Збаразької сільської
ради Камінську Людмилу Анатоліївну
(18.11.)
Голову районної спілки учасників АТО
Кравченка Сергія Сергійовича
(19.11.)
Бажаю Вам міцного здоров’я, удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя,
гарного настрою, посмішок, яскравих
вражень.
Нехай тепло і затишок завжди наповнюють Ваш дім, хай сонячне світло зігріває в
будь-яку погоду, а бажання виконуються
при одній думці про них.
Вітаємо із 65-річним ювілеєм
«Профспілкового представника» по
Козятинському району від профспілкової
організації працівників агропромислового
розвитку Вінницької області
КУПЧИКА Миколу Мусійовича (18.11.)
Шановний ювіляре, хай доля завжди
буде щедрою до Вас та збереже міцне
здоров’я, дарує безмежне людське щастя,
невичерпну енергію,життєве довголіття.
Ваше життя – яскравий приклад того, як
потрібно шанувати людей і працю. Вам є
чим пишатися. Ви не змарнували життя і
на всіх життєвих дорогах прагнули бути
професіоналом, чуйним і турботливим до
людей та вміти завжди допомагати.
Хай джерело людської вдячності за
Вашу турботу ніколи не вичерпується, серце наповнюється світлом, а здоров’я й сили
дарує Всевишній.
Шановні працівники сільського

СМС-розсилки
господарства!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом!
Пізня осінь – традиційна пора завершення сільськогосподарських робіт, а ще
на цей час припадає професійне свято
аграріїв.
Відзначення Дня працівників сільського
господарства – це визнання державою
важкої хліборобської праці на благо України і її народу, це хвала всім трудівникам
села, які знають справжню ціну хлібові!
Тож щиро вітаємо людей цієї професії
– хліборобів, овочівників, тваринників,
механізаторів, переробників сільськогосподарської продукції, управлінців галузі
зі святом.
Від усієї душі зичимо Вам міцного
здоров’я, успіхів, сімейного затишку, благополуччя і людського щастя. Нехай за
нелегку працю, життєву енергію і любов
до землі Вам щедро віддячить професійна
нива.
Вітаємо працівників радіо, телебачення та зв’язку з професійним
святом!
Інформаційна сфера є важливою складовою суспільного буття. Важко уявити
повсякденне життя без потоку інформації,
без спілкування через засоби зв’язку.
Телебачення, радіо, зв'язок загалом роблять наше життя динамічним, швидким і
в той же час комфортним. Працівники цих
сфер забезпечують потреби суспільства в
об’єктивній та неупередженій інформації,
надійному та якісному зв’язку, що сприяє
активній інтеграції держави до міжнародного інформаційного простору.
Тому з нагоди професійного свята бажаємо вам міцного здоров'я, професійних

успіхів, невтомного творчого пошуку та
втілення нових цікавих ідей. Нехай щоденна праця приносить вам задоволення
та приємні емоції.
З Днем Гідності та Свободи!
21 листопада, відзначаючи День Гідності
та Свободи, ми вшановуємо патріотизм та
мужність наших співвітчизників, які восени
2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини
і громадянина та національних інтересів
нашої держави.
Гідність – це одна з найнеобхідніших
якостей людини і навіть цілих суспільств,
народів. Людина, сповнена почуття власної
гідності, завжди посяде достойне місце в
суспільстві, а народ, який плекає в собі
національну гідність, буде знаний і шанований у світі.
Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної
Сотні та усіх українських воїнів, які беруть
участь у війні на Сході України, усіх тих,
хто власним життям, своєю жертовністю
демонструють щире прагнення українців
жити у вільній, демократичній й суверенній
державі. Всі вони залишаються в пам’яті
Щиро дякуємо кожному з Вас, за те, що
Ви патріоти та робите все можливе, аби
світ побачив Україну такою, що формує
нове обличчя демократичної Європи.
Тож, бажаємо мирного неба над головою, єдності, благополуччя і добробуту
Вам та Вашим родинам! Слава Україні!
З повагою, голова районної ради
Віктор Слободянюк
Голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук

НА ЗАМІТКУ ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ ТА ПЕНСІОНЕРАМ. Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс
- розсилок. Відтепер всі застраховані особи, які бажають отримувати повідомлення в
такий спосіб, можуть засобами мобільного
зв’язку дізнатися про розмір свого страхового стажу, набутого з 1 січня 2004 року,
та щомісяця отримувати інформацію про
сплату за них страхових внесків.
Пенсіонери можуть отримати інформацію про суму призначеної пенсії та дату її
виплати, результати проведенного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати
та строк припинення виплати пенсії. За
допомогою смс -повідомлень пенсіонерам,
за потреби, надсилатимуться запрошення
відвідати орган Пенсійного фонду України
для підтвердження або з’ясування необхідних даних.
Запрошуємо всіх бажаючих з числа застрахованих осіб та пенсіонерів завітати
до відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду і надати відповідні
контактні дані мобільного зв’язку та згоду
на отримання смс - повідомлень від Пенсійного фонду України. При собі необхідно
мати паспорт та довідку про присвоєння
ідентифікаційного коду.
ОГОЛОШЕННЯ! У п’ятницю, 23 листопада, запрошуємо усіх долучитися до
заходу Дня пам’яті жертв голодоморів та
85-х роковин Голодомору 1932-1933 років
в Україні - геноциду українського народу.
Мітинг-реквієм розпочнеться о 10.00 год.
у селі Вернигородок на кладовищі біля
пам’ятника «Жертв голодомору 1932-1933
років». 24 листопада о 16.00. пройде загальноукраїнська хвилина мовчання та загальноукраїнської акції «Засвіти свічку».
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RE'sTArt піднімається
на вершину слави

Що у вас позитивного сталося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Творчі діти — гордість Козятинщини — з кузні талантів
Самгородоцької музичної школи
продовження. початок стор.1
Тетяна Лозінська

— Яка допомога від районної
ради таким талановитим дітям?
— У цьому році відділ культури і туризму, завдяки начальнику Володимиру Валентиновичу
Воронову, надасть на рік гурту
“Рестарт” стипендії.
— Ще є чиновники, які опікуються колективом?
— Так, це наш нардеп. Петро Юрчишин виділив 50 тисяч
гривень на студійну апаратуру.
Ми зробимо свою студію і самі
себе будемо записувати. У

наших планах — накінець записати Олексію альбом з його
піснями. Бо в Києві по радіо

його крутять і нас вітали там на
радіо. Козятинське радіо відмовило, на жаль. Ці пісні з дуже
мудрими словами. Хто його з
музикантів слухає, кажуть, що
взагалі ні в які рамки не вписується. Ні вірші, ні музика ні на
що не схожі.
— Як почуваєтесь сьогодні?
— Щаслива, що дуже гармонійний ансамбль вийшов. У Дані
природній академічний голос,
тому багато часу ми приділяємо, щоб було гарне співзвуччя
естрадного голосу Олексія та
академічного голосу Дані. Тому

Юліана (12), школярка:

Інна (27), перукар:

Ліля (10), школярка:

— Була на олімпіаді, — Гарний сімейний від— Зустрілася з тітсподіваюся на перемогу. починок у Вінниці.
кою.

Анатолій (50), монтер колії: (на фото з
ним Софія (11), школярка, Альона (43),
медсестра):

Олександр (12), школяр:

— Їздив у Вінницю.

Андрій (25), охоронник:

— Довгоочікувана зустріч
з друзями.

— Повернувся з відрядження на відпочинок.

шукаємо містера та міс козятинщини

Розмістити фото можна на сайті козятин.ком в рубриці “фотоконкурс”. Проголосувати можна також на сайті. Бажаючи стати спонсором, телефонуйте: 068-308-01-25.
голоси естрадний Даші та академічний Жені дуже гармонійно
доповнюють хлопців. Гурт в
перекладі з англійської зветься

"перезавантаження". Певно, через це ми постійно перезавантажуємось, шукаємо нові форми
та цікаві формати.

Чергова нічия “Моноліту” Усик знову прославив Україну У Широкій Греблі є справжні
Вячеслав Гончарук
тропічні джунглі
Дмитро Артемчук

У суботу, 10 листопада, футболісти козятинського “Моноліту” грали в Томашполі з командою
“Томашпіль”. Це був другий поєдинок цих команд
в кубковому протистоянні. Гра закінчилася з рахунком 0:0. Як відомо, перша зустріч у Козятині
минулого місяця також завершилась миром 1:1.
М’яч, забитий на полі суперника, дав можливість
пробитися у 1/4 фіналу кубка гравцям “Томашполя”. А козятинські спортсмени припинили змагання
за футбольний трофей.
Щодо самої гри у відповідь, так вона проходила
на важкому полі. Звичайно, воно було однаковим
для обох команд, тільки футболісти “Томашполя”
до нього більше пристосовані. Плюс неймовірне
везіння під час гри дало команді господарів несподіваний результат. Каркас воріт томашпольців
спортсмени “Моноліту” обстукали м’ячем з усіх
боків. Тільки за дивним збігом обставин м’яч у
ворота так і не потрапив.
Уже стало традицією, що останнім часом козятинського футболіста за щось видаляють з поля.
Не була винятком і кубкова зустріч. Олександра
Гребініка зупинили не за футбольними правилами.
Свисток судді промовчав. Замість призначення
пенальті червона карточка Олександру за незгоду
з рішенням рефері. Можна нарікати на арбітраж.
Та коли під егідою УЕФа є судді, які призначають
пенальті за те, що гравець впав від того, що ногою зарився в землю? Як ми можемо сприймати
суддівство обласного рівня?
Гра в Томашполі довела, що в кубкових зустрічах слабких суперників не буває. А козятинські
футболісти вибули з розіграшу тому, що на власному полі недооцінили суперника.

Вероніка ЛЮБІЧ
У субот у, 10
листопада, украУ звичайній теплиці протягом року Олександр Шевчук
їнець Олександр
з Широкої Греблі вирощує банани, ананаси, ківі, лимони і
Усик нокаутом у
мандарини.
8 раунді переміг
У тропічній теплиці створені відповідні умови для екзобританця Тоні Бетичних фруктів. Влaсник поки що врожаї не продає, зате
лью.
саджанці у нього купують любителі з усієї України.
У бою наш земляк викинув 424
Вони приєднались до акції
удари, з яких 112
виявились точними. Він провів 286 джебів, 65 із них потрапили
в ціль. У процентному відношенні українець мав перевагу 22
на 11% у Белью. Британський боксер після бою сказав: “Усик
не панчер, але його удари викликають повагу”. Ще “Бомбардувальник”, так називають Тоні в боксерському світі, відмітив, що
українець має величезну перевагу над важкоатлетами в боксі
своєю маневреністю і швидкістю пересування по рингу.
Сам Белью про Усика сказав, що Олександр переміг чесно.
Не обійшлося в цей день на Манчестер-арені, де проходив
бій, без скандалу, провокації та суперечки. Відразу після бою
Усик розгорнув прапор України. Фани почали освистувати його.
За нього заступився Тоні. Він сказав, що не треба шуміти
і свистіти, Усик великий боксер і він заслужив цю перемогу.
Скандал полягав у тому, що один із шанувальників боксу на
арені вчинив бійку і хотів прорватися на ринг. Його пристрасть
до боксу вгамувала охорона.
Ніяк не можуть добитися від Олександра Усика журналісти
прямої відповіді на питання, чий Крим. Боксер відповів, що
Лідія Палазнікова
Крим, це Крим і він належить Богу. За нашого співвітчизника
принесла кришечки
заступився британець, може, і ми заступимося.
950 штук (допомогали
Після приїзду з Англії у нього під час інтерв'ю запитали про Галина Середіна, (100
Галина Слободяник,
плани на майбутнє.
кришечок, допомагала Наталія Лісова та речі
Він сказав: “Сховатися, щоб помовчати”.
Валентина Козерацька) для обездолених

— Інстаграм.

Надія (50), педагог:

— Фейсбук, інстаграм.

Андрій Поліщук. Наше
маленьке коханнячко.

Іван Найдьонов.
Маленький бешкетник,
але має щиру посмішку,
яку дарує батькам щодня.
У свої 4 роки цікавиться
майже всім. Полюбляє
дитячі книжечки та
природу.

Якими соцмережами користуєтесь?

Ми запитали у козятинчан

Назар (9), школяр:

Анжела Рудь. Мамина
донечка

Вікторія Бродовська. Я
весела, слухняна дівчинка
— модниця, мамина
помічниця.

Олександра Дячук. Юна
леді з характером. Вважає
себе найголовнішою у домі,
а батьки не сперечаються з Софія Побережна.
цим. Має два зуби, та при
Маленька непосида, яка
нагоді кусає тата за ніс.
любить танцювати)))

Андрій (13), школяр:

— Інстаграм.

Дарина (13), школярка:

— Інстаграм, Фейсбук.
Додатками вайбер, ватсап,
месенджер.

Зоя (42), працівник КП
“Відродження”:

— Фейсбук.

Максим (19), працівник залізниці,
Юля (17), студентка:

— Вконтакті, Інстаграм, Однокласники, Фейсбук, Твіттер, додатками ватсап, вайбер, телеграм.

Альберт Геворкян.
Веселий, енергійний. Мріє
стати лікарем.

Олександр Козлівський. 6
років. Любить поліцейські
автомобілі та футбол
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433393

437808

437813

437807

435748

436817

437667

437661

438526

438902

продам

 Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå âîäà),

øâåëåð 10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó
àáî êàì³í, çàëèøêè êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³
êîëîíêè 10 Âò (ïðèáàëòèêà), ñêëîòàôë³ 3-4 ìì, ñêëî óçîð÷àñòå
«Ìåòåëèöÿ» 4ìì ,ïîâ³òðÿí³ åë.êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067430-79-37, 093-756-39-33
 3 êë³òêè äëÿ êóðåé, êðîë³â, íóòð³é. 067-106-32-41
 3 ëèñòà ìåòàëà 4 ìì. 1250 õ 2500. 067-772-36-78
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì. íà ðèíêó ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà, äåøåâî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ
ïåðåîôîðìëåííÿ). 093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068-60269-53
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 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. 066-04474-90, 068-528-52-83, 096-688-30-47
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Áî÷êè íà 200 ³ 60 ë., êàí³ñòðè, àâòîìîá³ëüíå á/ó ìàñëî, êðîë³,
êë³òêè êðîëÿ÷³, íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â. 093-940-96-11, 068-334-66-72
 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
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, ³íäîêà÷êè ðèæ³. 098-928-29-29
 Â³ç ï³ä ìîòîáëîê, ñàí³ íîâ³ äëÿ êîíÿ, îäèí á³äîí ìåäó
òîãîð³øí³é, ìëèíîê äëÿ çåðíà, êîëîíêà ãàçîâà á/ó, ãàç. áàëîíè 2
øò.063-311-90-77, 068-128-65-33
 Âîëüºð äëÿ ñîáàêè (ê³ìíàòíèé âîëüºð), ð.120 õ 80 õ 80. 063622-37-79

 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. 066044-74-90, 068-528-51-83, 096-688-30-47
 Ãàç. êîòåë Áàð 2-õ êîíòóðíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ïðàëüíà
ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã. òà 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç.
ïëèòà «Åëåêòà» 4-õ êàìôîðíà, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 2-3170, 097-380-23-63
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó Áðåñò, òóìáà òà ìîéêà ç í/æ âñå â
õîðîøîìó ñòàí³. 067-729-81-31
 Ãàçîâèé êîòåë «Æèòîìèð-3», ñòàí ³äåàëüíèé 2 000 ãðí.
067-594-44-38
 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 â öåíòðàëüíîìó ðÿäó. 097-910-2706, 067-889-50-62
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó. 097-426-67-38
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-2680, 068-077-20-37
 Ãàðáóçè íà êàøó, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, êë³òêà äëÿ ïàïóãè,
çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç
9:00 äî 18:00
 Äâåð³ âõ³äí³, äâ³ äèòÿ÷èõ ñóêí³ âèïóñê 4-ãî êëàñó. 093765-80-45
 Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ íåäîðîãî, ãàçîâà
ïëèòà Áðåñò â õîðîøîìó ñòàí³ 1 300 ãðí. 093-488-78-48
 Äâåð³ çàäí³ ë³â³ ÂÀÇ 2105, 2107 çàâîäñüê³ íîâ³, ÷àâóíí³
áàòàðå¿ á/ó. 097-327-27-34, 063-293-14-22
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0,96. 063-66-20-675
 Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063198-46-57
 Äâ³ ìîëîä³ êîçî÷êè ³ êîçåíÿòà íà øàøëèê. 2-17-18,
098-484-46-61
 Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, àâòîìîá³ëüíó

ðåçèíó á/ó ç äèñêàìè 5.60 õ 15. 063-384-31-13
 Äèâàí ó äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-773-26-41
 Äèâàí, 4 ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-629-52-33,
067-657-77-90
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà - òðàíñôîðìåð, â ãàðíîìó ñòàí³, çà
äîñòóïíîþ ö³íîþ, ï³äõîäèòü, ÿê äëÿ õëîï÷èêà òàê ³ äëÿ
ä³â÷èíêè. 063-692-52-91
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð
áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð äîáðèé ñòàí. 096-757-05-02
 Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-40-65
 Äðîâà, øïàëè äåðåâÒÿí³, äîñêè, øèôåð, êàì³íü, ïëèòêà,
äàõ (áóäèíî÷îê) äëÿ êðèíèö³ ç êîðáîþ ³ â³äðîì, ë³íîëåóì,
ïðîâîäà á/ó, øëàíãè äëÿ ïîëèâó, ñêëÿí³ áàíêè, êðèøêè,
ñóë³¿, ïîñóä, âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³ ³ ñåðåäí³, á³äîíè 3ë, â³äðà,
êàçàíè, ìèñêè, òàçè, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó, êèïÒÿòèëüíèê,
ñàí÷àòà, ÿùèêè, êîðçèíè, îä³ÿëà, øòîðè, õóñòêè, â³øàëêè,
ì³äíèé êóïîðîñ, á³ëà ãëèíà. 097-425-76-87
 Äðîâà. 096-364-80-30
 Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52, äâåð³ ð.0.97 õ
1.87 ñì. 063-617-07-47
 Åë. äóõîâêà, ïðàñêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàëåâèé ïîñóä,
áàë³ÿ, ñóë³ÿ. 096-364-80-30
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500
ãðí. Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Åëåêòðî êîíâåêòîðè á/ó íåäîðîãî. 093-017-48-48, 098272-82-53

 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå ×óäåñ).
063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî
ïîðó÷. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé
ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí
âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 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 5 ñîò., ð³âíà, ñóõà, çîðåíà, ìîæëèâî ï³ä
çàáóäîâó. 093-937-65-00
 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 20 ñîò. 097-163-69-46
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49,
099-259-73-37
 Êàáàí÷èêè êîðåéñüê³ 2 øò. 063-523-29-27
 Êàçàí äþðàë. ç êðèøêî. 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. 066-04474-90, 068-528-52-83, 096-688-30-47
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ÿáëóêà, à/çàï÷àñòèíè ÓÀÇ, Âîëãà, Ìîñêâè÷.
096-983-18-68
 Êà÷êè òóøêîþ àáî æèâèìè. 097-154-49-36

Êíèæí³ ïîëèö³ 2 øò. íåäîðîãî ç³ ñêëîì,
òóìáî÷êó.063-780-37-59
 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, øâåéíà ìàøèíêà
Ïîäîëêà åëåêòðè÷íà,âàçîí «Çîëîòèé óñ» 3 ðîêè. 093-681-01-44
 Êîáèëà 10 ðîê³â êàðà 19 000 ãðí., æåðåáåöü 2.4 ì³ñ. 18 000
ãðí. 097-781-80-39 Âàäèì
 Êîáèëà 7.5 ðîê³â 19 000 ãðí. 063-695-76-88 Ì³øà
 Êîçè 2 øò. 098-514-03-88
 Êîçëèê 7 ì³ñ. ñ.Êîðäèø³âêà. 067-756-06-27
 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
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-16-44-005
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-152-73-96
 Êîðîâà ä³éíà, ò³ëüíà 4 ì³ñ. 096-121-46-04
 Êîðîâà êîðè÷íåâà. 067-165-14-93
 Êîðîâà ñ.Íåìèðåíö³ Ðóæèíñüêèé ð-í, òåðì³íîâî. 068-845-0639, 097-721-31-32
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì òðåò³ì ò³ëüíà 2 ì³ñ. 096-59064-75
 Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 068-7350-963
 Êîòåë á/ó ÊÑ ï³ä ãàç òà ï³ä òâåðäå ïàëèâî, êîòåë Âàéëàíò á/ó
ï³ä ãàç. 063-316-74-9?????
 Êîòåë Âàéëàíò á/ó ðîáî÷èé (ìîæíà íà çàï÷àñòèíè). 068519-07-18
 Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
 Êóõíÿ á/ó ç ÌÄÔ 2 ì. äîâæ. + ãàç. ïëèòà ÁÐÅÑÒ 60 õ 60 ñì.
â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äóá + 4 ñò³ëüöÿ ñòàí ³äåàëüíèé. 093488-78-48
 Êóõîííà ñò³íêà 2.60 ì., êóõîííà ðàêîâèíà í/æ, ãàçîâà ïëèòà.
093-143-74-84
 Êóõîííèé ìÿêèé êóòî÷îê áåç ñòîëà â õîðîøîìó ñòàí³. 063694-93-29
 Ëþñòðà - ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà Áðà, áî÷êà äóáîâ³ äëÿ
êâàøåííÿ, åë. ÷àéíèê 20 ë. 096-467-88-03
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè.
097-944-82-79
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87

ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³, äîðîæêè, ëàìïè (ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè),
àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, áóôåò, êàðíèçè,
«áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ìàê³òðè, ãîäèííèêè,
ðàä³îïðèéìà÷³, êàðòèíè, ôîòî), ñàäîâèé ³íâåíòàð,
êîëîñíèêè äëÿ ïå÷³, ïàÿëüíó ëàìïó, ëàìïè êåðîñèíîâ³,
ñòåëàæ³, ëàâêó, îñë³í÷èê, ïîëèö³, ðóêàâèö³ ðîáî÷³,
÷åðåâèêè ê³ðçîâ³, âçóòòÿ òà îäåæà á/ó, ìåòàëîëîì. 097425-76-87
 Ìëèí 380 Âîëüò ìåëå êà÷àíè ³ çåðíî. 097-154-49-36
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-583-37-23
 Ìîëî÷íèé ñåïàðàòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-94797-52
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Åëåìáåðã íà 165 ë. â äîáðîìó
ñòàí³ 4 000 ãðí., êîçà ä³éíà. 068-041-23-66, 098-59713-23
 Ìóñêóñíèõ êà÷îê áëàêèòíîãî îêðàñó, ì.Êîçÿòèí. 068334-37-86
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïîëîòåíöÿ, âàçîíè Àëîº
Êàëàíêîé, æ³íî÷èé ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ ð.56
äåøåâî. 093-884-86-66
 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
 Ïèñüìîâî - êîìïþòåðíèé ñò³ë ð.60 õ 1.65 ñì. â
äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ñó÷àñíèé äèçàéí. 063-74997-32
 Ïîðîñÿòà 12-15 êã. ïîðîäà Ïåòðåí + Ìàñòåð. 068762-82-32
 Ïîðîñÿòà ÂÁÓ. 097-792-04-59
 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-60578-35
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè â³êîì 1 ì³ñ. 9-11 êã.
ñ.Ñîê³ëåöü. 067-960-67-49
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 067-173-22-48, 066-119-4355, 093-827-26-66
 Ïîðîñÿòà, ñàäæàíö³ ìàëèíè «Ïîëêà». 097-249-12-19
Àíäð³é
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí». 096-160-69-70, 063-82471-04, 2-74-37
 Ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò 1 500 ãðí, äèâàí
ñòàðèé 500 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øàôà 700
ãðí., øàôà 1 500 ãðí., òóìáî÷êà äëÿ îäÿãó 250 ãðí.
093-753-73-25
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 500

âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ. 063-662-12-74, 098419-41-37
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.5 õ 2.5. 097-154-49-36
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Ðåçèíà çèìîâà R13 íà äèñêàõ. 063-950-02-46
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàì» 7 êâ.ì. 063-16-44-005
 Ñâèíêó 4 ì³ñ. ïîðîäà «Äþðîê». 097-763-70-73, 063939-83-97
 Ñìàðò òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 äþéìà â õîðîøîìó ñòàí³ +
ïîäàðóíîê ñóïóòíèêîâèé òþíåð. 063-197-03-26
 Ñò³ë êîìïþòåðèé, áóòë³, ïàðêåò, â³êíà, êîíäåíñàòîðè.
097-397-04-05
 Ñò³ë òóìáà, øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà ç òóìáîþ â õîðîøîìó
ñòàí³. 063-234-29-75
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó
ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 073463-34-76
 Òåëåâ³çîð Panasonic ä³àã. 52 ñì., ðàä³î-òåëåôîí
Panasonic, âåñ³ëüíà ñóêíÿ (çð³ñò 160-165 ñì.). 098-222-9898, 063-504-00-86
 Òåëåâ³çîð Sony. 067-254-09-16
 Òåëèö³ 4 øò. äâ³ ç íèõ ò³ëüí³, ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
 Òåëèöÿ 11 ì³ñ., ÷îðíî - ðÿáà â³ä ïðîäóêòèâíîõ êîðîâè,
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-301-04-16
 Òåëèöÿ íà êîðîâó. 063-648-20-99
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 063-829-03-35, 096-804-07-81
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 067-257-75-02, 063-259-16-64
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 068-118-97-55, 063-289-15-72
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 093-595-23-75, 098-276-16-95
 Òåëèöÿ ò³ëüíà. 067-298-90-06
 Ò³ëüíó òåëèöþ 7 ì³ñÿö³â. 098-88-75-240
 Òðóáà àñáåñòîâà äë.3.30 ì., ä³àì. 33 ñì. 096-710-18-96
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063143-61-18
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî.
098-500-10-54
 Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî: ïøåíèö³. 098587-31-69, 067-429-73-29
 Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096354-27-44
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà,
0.15 ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó. 073-060-50-43,
063-274-30-61
 Õîëîäèëüíèê á/, äîáðå ïðàöþº, íåäîðîãî. 063-309-57-61
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ á/ó 700 ãðí, ãàç. ïëèòà (íå ðîáî÷à)
300 ãðí. 063-709-26-79, 2-81-62
 Õîëîäèëüíèê Íîðä 3 000 ãðí. 097-353-17-70, 093-04169-49
 Õîì’ÿê ç êë³òêîþ, ïðîâ³äíèêà êîñòþì æ³í. ð.46-48, ÷îë.

ð.48-50 âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-10-96
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 Öóöåíÿòà àíãë³éñüêîãî êîêåðà, ðóäîãî îêðàñó, õâîñòèêè
êóï³ðîâàí³, ÷èñòîêðîâí³ ïîðîäí³ âóõàí³. 063-567-90-77, 098028-15-15 Òåòÿíà
 Öóöåíÿòà òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ, êîíÿ 10 ðîê³â, äâ³ êîçè.
097-029-60-22
 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 ñòàðîãî çðàçêà, â ðîáî÷îìó ñòàí³,
íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
 Øèôåð á/ó. 067-430-40-65
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî
÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 ßùèêè ïëàñòìàñîâ³ â³ä 20 øò. ïî ö³í³ 6 ãðí./øò. 063-41418-40
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. Ìîæëèâèé òîðã 063615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1-ê³ìí êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., ð-í 1 øêîëè 28,2/16,1/6,2,

ó äâîð³ ñàðàé. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 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., ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 067-847-67-19, 093-01775-82
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 66/1,
ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ êîòåë Ïðîñêóð³âñüêèé. 068-210-05-67
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð (âóë.Ïóøê³íà 28), 37 êâ.ì., íå êóòîâà, 1
ïîâ., º áàëêîí, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32,
067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36
êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 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 ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 067-933-47-11
 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., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 43.2 êâ.ì.,
âóë.Î.Êîøîâîãî 52/14. 093-230-53-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2/2, âóë.Â³íí³÷åíêà, öåíòð, áåç
ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 1-ê³ìíàòè, îïàëåííÿ åëåêòðî
+ ï³÷íå, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, ìåáë³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 300 000
ãðí. 067-810-49-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³,
º ï³äâàë. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 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., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³,
ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë,
íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 096-568-81-36,
063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1), ç
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 15 листопада 2018

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

RIA-К, Четвер, 15 листопада 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

437666

433591

438814

435799

436790

438729

437800

ремонт

(067)369-82-33, (063)218-02-33
Робота в Словаччинi. Потрiбнi фермери,
трактористи, доярки. Офiц.працевлашт. Нак.
МСПУ №273 23.02.17 (098) 544-44-33

Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36

робота

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

438911

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
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 200 - 320 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06,
073-003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу потрібен пилорамщик, з/п від куб.м.
063-942-31-34 Олександр
На роботу на СТО потрібні працівники:
автомеханік, моторист, автослюсар, з/п від 8
000 грн. 093-887-40-86 Микола
Деревообробне підприємство запрошує на
постійну роботу слюсаря, сортувальницю паркету, навчаття на місці. 067-410-40-45, 093756-39-33
На роботу в продуктовий магазин потрібен продавець. 063-234-29-75
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
з/п висока. 093-870-73-22
Автомийка запрошує на роботу 3 чоловіка,
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093631-89-49
Потрібен продавець, кухар, бармен. 098-57399-92
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ!Тел.: 0674969050
На роботу потрібні прибиральниці, повара,
офіціанти. Місце роботи: кафе "Хуторок"
.Інформація за телефоном: 093 145 82 34; 067
264 95 70.Чекаємо на співбесіду)
Оператори пилорами з д/р на деревообробне
підприємство (Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від
виробітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта. 0674443630
На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-766-78-49
На роботу потрібна прибиральниця 1год/день, а
також кочегар для опалювання котла на дровах
3 год/день, в центрі міста. 093-766-78-49
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: Продавець (за фахом агро-

ном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня заробітна
плата 7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий день. Компенсація харчування.
067-430-02-80, 093-678-53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується:
Оператор-касир Помічник бухгалтера. Ми
гарантуємо: Офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 7000 -7500 грн (з податками). 8-годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80 093-678-53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується
Сторож. 067-430-02-80

1. Нерухомiсть: продам або
обмiняю

1.6. Будинки
м.Козятин 1/1/ц- 60/-/- 12000у.о
(067)430-55-84, (063)384-21-21 р-н 3 школи,
всi комунiкацiї

6. Будiвельнi матерiали

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
"Пiд ключ". Криницi. Чистка. Копка.
Пiдкопка. Кiльця. Вся Вiнницька область.
(067) 235-87-13
Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий запас води. "Пiд
ключ" (067) 865-37-97
Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння
механiчним способом. Великий запас води.
(097) 821-49-00
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi.
Механiчним методом бурiння "пiд ключ"
(097)003-98-00, (098)366-92-40
Копаємо, чистимо, докопуємо криницi.
Швидка та якiсна робота. Доставка кiлець.
(096)306-28-39, (063)234-68-29
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.
com.ua (096)620-45-41, (068)003-25-53

9. Робота

9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.
та жiн. Безкошт.консультацiї. Оформл.вiз

1.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи дог. (097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи дог. (067) 77566-29
1.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг дог. (067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох дог. (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.
https://kramnicya.com.ua
êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, êëàäîâêà, ñàðàé, ïîãð³á. 067-785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 5 ïîâ. 097-910-27-06, 063-29692-55
 2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï.
áóä³âë³, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ì.Êîçÿòèí âóë.Äîâæåíêà,
òåðì³íîâî. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75), ³íä. îïàëåííÿÿ,
ñòàí æèëèé, 4 ïîâ. 063-296-30-12, 063-288-49-02, 097-73220-82
 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., ñìò.Çàë³çíè÷íå 250 000 ãðí., ïëîùà 43.5
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 2 ïîâ., çåì. ä³ë-êà, ë³òíÿ êóõíÿ.
073-031-90-07, 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîãð³á. 097-843-00-27
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, â³êíà ì/ï, ³íä. îïàëåííÿ, ñòåë³
íàòÿæí³, âìîíòîâàíà. êóõíÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé. 098-85339-84, 093-890-26-01
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ñåðåäíÿ - òåïëà, ºâðî-ðåìîíò,
³íä. îïàëåííÿ. 067-910-43-59, 093-780-39-23
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-960-72-50
 3-õ ê. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ. ,³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó. 093704-31-57
 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 ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ.
âóë. Ãðóøåâñüêîãî,64, êâ.2. 063-53-08-382
 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. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå (²² Êîçÿòèí), â õîðîøîìó

ñòàí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî çàëèøàþèòñÿ ìåáë³,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì, 10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-1974, 093-795-17-07 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ,
º ï³äâàë, ì.Êîçÿòèí âóë.Äîâæåíêà 105à. 097-573-92-62
 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.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì. 067-50617-00, 093-781-66-46
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, 65 êâ.ì. 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, ³íä. îïàëåííÿ,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. 063-692-96-38
 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
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-176-45-23
 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 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.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
 Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç.,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-969-57-39
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 80, 6 ñîò. çåìë³.
063-296-30-12, 050-240-29-32, 066-187-69-27
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë, êðèíèöÿ,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 25 ñîò. 095769-97-36
 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
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.
068-767-69-08
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ì³÷óð³íà
5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé,

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

Сім'я зніме 2-х кімн. кв. на довгий
термін, зі всіма зручностями, за
помірну плату, порядність та
своєчасну плату гарантуємо. 063576-10-56
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438168

437654

433387

Продам терміново, недорого
будинок з усіма зручностями, вул.
Матросова 26 м.Козятин. 068-02489-19
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
В р-ні вул.Шевченка - Підгорбунського загублено ключ з брелком
сигналізації від автомобіля. Прохання знашовшого повернути за
винагороду. 067-770-39-71, 073421-72-87
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.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., ïåðåêðèòèé,
ãàç, âîäà, ïîâíèé ðåìîíò, íîâà ñèñòåìà îïàëåííÿ, ãàðàæ³,
çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 18 ñîò. çåìë³,
ñàäîê. 093-766-22-76 Ñàøà
 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 ì.Êîçÿòèí âóë.ß.Ìóäðîãî 70 (êîëèøíÿ Ùîðñà).
093-598-42-79
 Áóäèíîê Ìàçåïè 62, ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, êóõíÿ, âåðàíäà,
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, º ãàç, ïëèòà. 063-38614-76
 Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
 Áóäèíîê ïëîùà 100 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç,
âîäà, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³,
ìîëîäèé ñàäîê, òåðèòîð³ÿ çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò.
066-488-97-91, 063-829-22-61
 Áóäèíîê ïî âóë. Ê³ðîâà, 8.
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà,
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé îáì³í íà
êâàðòèðó, òåðì³íîâî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063260-10-01
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
 Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³. 093704-31-57

Куплю зерно: пшениця, ячмінь по 4
000 грн., кукурудза суха 3 500 грн.
097-781-80-39 Вадим
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
 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.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, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
ãàç. 098-413-03-39, 063-189-44-45, 097-618-18-85
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 68, ãàç,
êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 098-464-05-28 Àíäð³é
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ãîðîä, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49 Í³íà
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà. 096-503-61-03
 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.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä, êîëîíêà, õë³â. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09,
096-768-23-68
 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
 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, 5 ñîò., áëàãîïîëó÷íèé
ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 106 000 ãðí 093-209-06-88,
097-955-65-50
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè)
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó,
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí.
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. 097-

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
Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа 50
кв.м. 093-018-43-43
425-33-08, 063-158-59-46
 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, 093-02262-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³
â³êíà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà
öåãëÿí³, ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ, ïîãð³á, ñàä 12 ñîò. ä³ëÿíêà
îãîðîäæåíà âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå,
êðèíèöÿ, ï³äâàë, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-70726-10
 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 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
 ×àñòèíà áóäèíêó, 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà,
ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-38,

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

Здам в оренду приміщення під
перукарню з обладнанням, центр.
093-730-51-54, 067-903-12-70
Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
063-019-00-79

АВТОМОТО

 FAW 10-47 ãðóçîâèé 2.5 òîí, äèçåëü, ïðîá³ã 29 òèñ. êì.

063-503-47-28, 067-359-87-74
 Ford Ìîíäåî 2000 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-629-30-90
 Opel Astra H 2011 ð.â. ïðèãíàíà ç çàêîðäîíó ³ ðîçìèòíåíà.
²äåàëüíèé ñòàí 1,6 áåíçèí. 098-002-49-17
 ÂÀÇ 2109 1991 ð.â., 1.5 îá. äâèãóíà, êîë³ð ÷åðâîíèé, íå
ãíèëà, òèòàíè, çèìîâà ðåçèíà, ÌÐ-3, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï.
068-667-59-67, 063-641-52-94
 ÂÀÇ 21099 1996 ð.â., ïîâíèé êàï. ðåìîíò, ñòàí íîâî¿
ìàøèíè. 097-327-27-34, 063-293-14-22
 ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äîáðèé ñòàí, ãàç-áåíçèí. 063-30318-03, 097-537-53-35
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ âåëèêèé).
067-702-77-92
 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2007 ð.â., íå êðàøåíà, íå âàðåíà. 097-42663-34, 063-277-52-94
 Ç²Ë-130 êîðîòèø ó ãàðíîìó ñòàí³, VOLVO-940 óí³âåðñàë,
ãàç-áåíçèí, 096-301-40-76, 066-615-10-80 Ñåðã³é
 Ìîòîðîëåð ç äîêóìåíòàìè, êóõçîâîì, ñòàðîãî çðàçêó, â
õîðîøîìó ñòàí³. 096-248-27-60
 ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 093892-27-71

КУПЛЮ

 20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³.

2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-6907, 068-602-69-53
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437812

437662

437804

МіНЯЮ

 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê (âñ³ âàð³àíòè). 068519-07-04, 063-289-24-74
 Áóäèíîê, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà
Äí³ñòåð â Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêîìó ð-í³, Õìåëüíèöüêî¿
îáë. íà áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31

РіЗНЕ

8 ëèñòîïàäà (÷åòâåð) (ì³æ ö/áàçàðîì òà ìóç.
øêîëîþ), ïðîïàëî öóöåíÿ, îêðàñ ñ³ðî-ðèæîâàòèé,
êëè÷êà «Áàäè», ç æîâòèì îøåéíèêîì, õâ³ñò
áóáëèêîì, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063883-74-57
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè,
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò,
áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì.
097-904-20-43
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò. 096-419-27-25,
063-462-31-91
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿
äâîðíÿæêè. 096-419-27-25, 063-462-61-91

 Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó.
063-143-61-18
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè îáðîáëåíèõ ³ íàâ÷åíèõ
êîøåíÿò, ïðèâèò³. 093-459-21-36
 Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè í³ìåöüêó â³â÷àðêó
(ä³â÷èíêà), â³ê 2.5 ðîêè, çíàõîäèòüñÿ â âîëüºð³. 096910-31-71
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ìÿ Ñòàðèíùóê Ìèêîëà
Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, ñåð³ÿ
ÀÂ ¹001795 íà ³ì’ÿ Ìàð÷óê Òåòÿíè Àíàòîë³¿âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ÷îðíó ÷îëîâ³÷ó ñóìêó â ð-í³ ÏÐÁ, â
í³é çíàõîäèëîñü: ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà íà ³ìÿ
Õìåëüîâñüêèé Àðòóð Âàñèëüîâè÷, êëþ÷³ òà ôëåøêà,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-892-13-01
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-274-03-17
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 068-023-34-44
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-436-56-60
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-

4242



437664

437060

437801

 Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-50-32
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ,
îâåñó. 067-430-02-80, 097-405-78-33
 Êóêóðóäçó 3 òîíè. 097-154-49-36
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³,
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿,
ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-10389-90 Íåëÿ
 Ñàêñîôîí á/ó, ðîáî÷èé. 063-259-16-96
 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

 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³,
ãíèë ³ ïðîáëåìí ³, íåðîçìèòíåí ³.Ä îðîãî . 063-58-52-350,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é

94-38, 063-019-00-79
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-861-38-80
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., öåíòð. 067-595-20-47
 Çäàì áóäèíîê (ð-í 101 êì.). 063-386-14-76
 Çäàì áóäèíîê ãàç. â ì³ñö³. 067-462-87-91, 073060-52-14
 Çäàì áóäèíîê ìîëîäîìó õëîïöþ ç ó÷èëèùà ÷è
ñòóäåíòó. 093-732-60-43, 097-762-17-87
 Çäàì áóäèíîê íà äâ³ êâàðòèðè, îïàëåííÿ ï³÷íå òà
ãàçîâå, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 093-642-47-98
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä
îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93,
097-628-48-49
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063624-35-39, 067-170-96-34
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç õîçÿéêîþ (áàæàíî ä³â÷èíà).
063-106-59-74
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà
35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-55573-71
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà
òðèâàëèé òåðì³í ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè, 3 øêîëè.
093-781-65-94, 096-940-15-58
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî
â³êó, ð-í ÏÐÁ, íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-665-49-19
 Ïðîïàëà ñîáàêà ñ.²âàíê³âö³ ìàëåíüêî¿ ïîðîäè,
ðèæèé ç á³ëèì, â³äãóêí³òüñÿ àáî äîñòàâòå â Êîçÿòèí.
063-460-64-96
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. íà äîâãèé òåðì³í, ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çà ïîì³ðíó ïëàòó, ïîðÿäí³ñòü òà
ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-576-10-56
 Ñ³ìÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áàæàíî ç
ðåìîíòîì ³ ìåáëÿìè, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093832-09-70
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, åíåðãåòèêà áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñò³. 096-263-89-67
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Розміщення Реклами

437651

417620

437583

438925
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Аптеки міста
№2 по вул.Грушевського, 25
2-26-86
Склярова, Грушевського, 38
2-51-14
Конекс, Пилипа Орлика, 22
2-24-02
Дешевше net, Грушевського, 23
2-12-60
Фурмана, Незалежності, 38
2-14-02
Фурмана, Незалежності, 72
2-53-67
Фурмана, 8-Гвардійська, 55, 64
2-77-95
Конекс, Героїв Майдану, 9
2-02-17
Бажаємо здоров’я, Мічуріна, 2
2-16-32
Подорожник, Земляка, 6
098-160-64-24

Погода у Козятині
четвер, 15 листопада

+ 3 0Ñ	
+ 1 0Ñ	

+ 1 0Ñ
+ 0 0Ñ

понеділок, 19 листопада

- 2 Ñ	
- 1 0Ñ	
0

- 3 Ñ
- 4 0Ñ
0

п'ятниця, 16 листопада

- 2 0Ñ
- 1 0Ñ

- 4 0Ñ
- 4 0Ñ

вівторок, 20 листопада

- 4 Ñ - 6 Ñ
- 2 0Ñ - 4 0Ñ
0

0

субота, 17 листопада

- 3 0Ñ
+ 0 0Ñ

- 5 0Ñ
+ 5 0Ñ

середа, 21 листопада

- 5 0Ñ - 6 0Ñ
- 10 Ñ - 4 0Ñ

неділя, 18 листопада

- 6 0Ñ	
- 4 0Ñ	

- 4 0Ñ
- 2 0Ñ

Овен
Цей тиждень буде насиченим на
події, а також вимагатиме більше
концентрації на роботі та домашніх справах.
Однак не варто забувати і про відпочинок та
правильний розподіл сил.
Телець
Вдалий період для просування по
службі. У ділових контактах з партнерами не завадить обережність, будьте уважні
з документами.
Близнюки
Тиждень буде складним для Близнюків, адже кількість роботи збільшиться
у кілька разів. Доведеться намагатись встигнути все, а також навчатись нового на ходу.
Рак
Найближчі дні даруватимуть можливості покращити свою позицію на
роботі та у фінансовому плані. Звертайте увагу
на дрібниці та тверезо осмислюйте шанси.
Лев
Ви готові до вирішення нових важливих завдань. Навколишні гідно оцінять
вашу чарівність та творчий потенціал.
Діва
Напружений період, можуть змінитися
плани. Розраховуйте тільки на себе
та на власне уміння спокійно домовлятися
з людьми.
терези
Успішному бізнесу та просуванню в
кар'єрі може завадити бажання розслабитись і доручити обтяжливі обов'язки
комусь іншому.
Скорпіон
Тиждень пройде без особливої напруги. Але, можливо, вам зроблять
особливо вигідну пропозицію, і тоді мусите
викластись на всі сто.
Стрілець
Неспокійний, але дуже продуктивний
період, що позначиться на товщині
вашого гаманця. У вихідні розширите коло
корисних знайомств.
Козеріг
Зануритеся в круговерть різноманітних справ, вдасться зав'язати цікаві
знайомства, одержати важливу інформацію.
Водолій
Цього тижня головне - вибрати правильну стратегію і тактику та не розмінюватися на дрібниці. Сміливо беріться за
нову справу.
Риби
Протягом цього тижня не варто йти
на конфлікти з впливовими людьми,
а особливо з керівництвом. Контролюйте свої
емоції, адже зараз важливо стежити за своєю
репутацією і займатися її зміцненням.

