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Воєнний стан:

на сьогодні на населенні це ніяк не позначилося
За словами Президента, він має запобігти повномасштабному вторгненню РФ
Тетяна Лозінська

Україна перебуває під загрозою
широкомасштабної наземної агресії з боку Росії, тому було прийнято рішення про введення воєнного
стану. Про це розповів Президент
України Петро Порошенко в прямому ефірі каналу "Україна".
Він наголосив, що в ла д а
зобов’язана була забезпечити
законодавчо право українських
військових дати відсіч можливій
широкомасштабній агресії Росії.
Президент зазначив, що за даними розвідки, кількість російських

танків, що розташовані вздовж
нашого кордону, зросла втричі.
Нагадаємо, 28 листопада в
десяти областях України введено
воєнний стан. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька,
Луганська, Донецька, Сумська,
Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Причина – збройний
напад російських прикордонників
на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в
Чорному морі прикордонні катери
ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по
корабельній групі ВМС України.

лікарні для допомоги
військовим
На Вінниччині визначили шість лікарень, які у разі потреби нададуть медичну допомогу військовим у зв’язку із
запровадженням воєнного стану. Це міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, a тaкож інститути різного профілю Національної академії медичних наук. У цих
зaклaдaх військовослужбовці сил оборони зможуть пройти
лікування і реабілітацію, a після отримання медичної допомоги — військово-лікaрську експертизу. Про це повідомляє
в дописі на Facebook в. о. міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун. Список лікарень на Вінниччині: Міська клінічна
лікарня № 1, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96; Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, вул.
Київська, 68; Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.
Пирогова, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46; Вінницька обласна
психоневрологічна лікарня імені академіка О. І. Ющенка,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 109; Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія»,
Вінницький район, с. Бохоники; Комунальне підприємство
«Козятинська центральна районна лікарня Козятинської
районної ради», м. Козятин, вул. Винниченка, 9.
Переглянути список медичних закладів у кожній області
можна на сайті МОЗУ.
У цих закладах всі цивільні жителі отримуватимуть лікування без змін. Водночас у них наявний резерв профільних
ліжок для прийому військових, запаси лікарських засобів,
медичних виробів, донорської крові та її препаратів. Одночасно кожен заклад охорони здоров’я може прийняти
щонайменше 10-15 військових.
За словами Супрун, у регіонах можуть створюватись
робочі групи, які зокрема допомагатимуть організовувати
процес вчасної госпіталізації і виписки військових та правоохоронців.

Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!
Ігор Жданов, міністр молоді та спорту

До уваги
сп о ртив н ої
та молодіжної спільноти, представників ЗМІ! У
зв’язку з рішенням Верховної Ради
України про
затвердження Указу Президента України Петра
Порошенка щодо введення воєнного
стану в окремих областях країни, хочу
повідомити наступне:
ПЕРШЕ: Міністерство молоді та

спорту працює в штатному режимі:
реалізуються молодіжні заходи та
проекти, проводяться та фінансуються
заплановані навчально-тренувальні
збори національних збірних команд,
виїзди на міжнародні змагання (крім,
країни-агресора РФ), спортивні та
фізкультурно-оздоровчі заходи передбачені в Єдиному календарному плані
на 2018 рік.
Рішення щодо участі спортсменіввійськовослужбовців та офіцерів ЗСУ,
Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у
спортивних заходах в умовах воєнного
стану - приймається їх безпосереднім
командуванням.
ДРУГЕ: Указом Президента України

НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного
рівня, що заплановані до проведення.
Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів
можуть застосовуватися лише в разі
наявності інформації про серйозну
небезпеку для громадян, яка отримана
від Служби безпеки України та правоохоронних органів. Міністерство молоді та спорту, відповідні національні
федерації з видів спорту та організатори змагань окремо інформуватимуть
суспільство про кожен такий випадок.
При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів
в даний час будуть посилені заходи
безпеки.

Не дайте аферистам скористатися воєнним станом
Марина Тепленко

Увага, важливо! Розкажіть своїм татам, мамам, дітям, бабусям, дідусям, що робити, якщо до них прийдуть "дядьки" і скажуть, що у зв'язку

із воєнним станом їм треба відкрити
двері для перевірки будинку, конфіскації майна.
Вимагайте у "гостей" документи і викликайте поліцію.
Будьте обережні і уважні!!! Аферисти

наживаються у всіх можливих ситуаціях. Уже, користуючись нагодою,
почали ходити по селах!

Продовження: стор. 2, 4, 6
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колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Сніг вигідно
прибирати,
адже мовчки
свідчить, яке
забруднене
повітря
Негода в Козятині відступила,
а сніг в нашому місті з доріг прибрати нікому й досі. Хтось скаже,
хіба його випало стільки багато,
щоб прибирати. Така думка неправильна. Сніг з доріг потрібно
прибирати після кожного снігопаду.
Уявіть, що всю зиму кожен
день буде підсипати невелика
порція снігу. Пішоходи та автівки
з незначним сніжним покривом
впораються, притоптавши його.
Великих проблем не матимуть
як одні, так і інші. Тільки за всю
зиму снігу може притоптатися
стільки, що по весні мешканці
міста зможуть ходити вулицями
тільки в гумових чоботях. Можна
було б зрозуміти і такий перебіг
подій. Тільки іншої думки в міській та райраді. Собі прогорнули
біля адмінприміщення. А люди
нехай самі собі топчуть?
Сніг потрібно прибирати ще
й по тій причині, щоб не лякати
мешканців міста. Адже на ньому
осідає те, що і в наших легенях. І
стає зрозумілим, чим ми дихаємо.
Проходячи біля районної лікарні, страшно дивитися на сніг біля
труби кочегарки. Подібна картина
на території міської лікарні. Учора там пройшли опади сажі. Дихати не було чим — кіптява стояла в горлі. Газета “RІА-Козятин”
звернулася з повідомленням у
місцеву поліцію. Черговий зареєстрував дзвінок. Про розгляд
факту екологічного забруднення
міста в районі вулиці Склярова, я
вам повідомлю додатково.
Хочу звернутися до населення
міста — не тільки до тих людей,
що мешкають поблизу кочегарок,
а й до всіх, куди може потрапляти
сажа залежно від сили і напрямку
вітру. Чим більше буде подібних
звернень у поліцію про ганебне
ставлення теплопостачальника до
викидів в атмосферу, тим швидше це екологічне насильство припиниться. Існують і інші методи, в
разі, якщо люди бояться відкрито
звертатися в поліцію. Є телефони
гарячих ліній різних ЗМІ, міністерств і відомств. Телефонуйте і
повідомляйте. Необхідно оприлюднювати на всіх рівнях про
повне ігнорування місцевої влади
екологічного стану в Козятині.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@GMAIL.COM
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По Козятину воїнам АТО допомогли
волонтери і МНС-ники
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Волонтер Іван Іванович Демчук
завітав у редакцію газети “RIAКозятин” на початку останнього
тижня листопада (26.11.2018) і
розповів про останні події у Козятині, пов’язані з військовими.
За словами Івана Демчука,
волонтерством він займається з
2014 року. Зараз працює в парі
з Володимиром Романовичем Буційом, який працює в охороні на
місцевому хлібзаводі.
— На сьогодні, є можливість,
веземо хлопцям передачі на передову. Не виходить з машиною,
по Новій пошті відправляємо, —
розповів Іван Демчук.
— А які хлопці, звідки?
— Жмеринка, 94, 95 бригади.
— Останнім часом де ви побували?
— У “Айдарі”. Передали: харчі,

теплі речі, засоби гігієни. Допомагали підприємець Рослюк з
Сошанська, Василь Ковбасюк з
Каролівки, Олександр Шубович
з Козятина, Василь Демидюк з
Лозівки, Станіслав Шнайдрук з
Вовчинця, Сергій Христюк з Поличинець, Олександр Панасюк з
Кордишівки, м’ясокомбінат, хлібзавод, локомотивне депо.
— А зараз куди ви збираєтесь?
— Ще не спланували. Подивимося, скільки зберемо вантажу.
— Що збираєте?
— Хто що дає: картоплю, моркву просимо.
— По селах чи в місті?
— По селах і в місті. У місті
вже не так дають, як раніше.
— Зараз ваш наступний візит куди?
— Подивимося. Мар’янка, Маріуполь планується.
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Лебеді знову в полі зору
При спробі врятувати пернатого, один чоловік пішов під крижану воду через тонкий лід
В’ячеслав Гончарук

— Що відбулося останнім
часом у вашій волонтерській
діяльності?
— 23 листопада зранку подзвонили мені земляки і повідомили, що стоять у східному парку
станції Козятин — хлопці їдуть в
АТО. Ми швидко зібрали все, що
могли: хліб, здобу, тушонку, воду,
чай, цукор.
За словами волонтера, коли
вже були біля потяга, виявилося,

що немає води у вагоні. Володя
Буцій подзвонив у пожежну частину. Приїхала спецмашина і задула
два вагони води (близько 3 тонн).
Хлопці подякували, пофотографувалися і поїхали. Їх мали
відправити о 15.30, але вийшло
вирушити в дорогу тільки близько
21 години.
Бажаємо нашим захисникам
повернутися додому живими і неушкодженими.

Наслідки війни — передчасні смерті атовців

У Сергія Франка раптово зупинилося серце
Вероніка ЛЮБІЧ

З настанням зими, на гарячу
лінію газети “RIA-Козятин” почали надходити повідомлення про
те, що на ставку села Козятина
поруч з приміщенням сільської
ради замерзає одинокий лебідь.
Ми пробували заспокоювати любителів природи. Мовляв, лебідь
не хворий, він тільки останній,
який вилупився з яйця того лебединого сімейства. Тому він слабкий і може так статися, що залишиться зимувати, як не раз буває
в дикій природі. Років 15 тому
був такий випадок, що одинокий
лебідь літав цілу зиму між водоймами сіл Вільнопілля, Бистрик,
Голубівка. Він перезимував і став
улюбленцем рибалок. Допомога
людей полягала тільки в тому,
що птаха годували. Рятувати потрібно тоді, коли сам пернатий
не проти того порятунку.
Тут пригадується ще один
випадок трирічної давнини. Небайдужі до природи люди телефонували до редакції газети

“RIA-Козятин”. Вони повідомляли, що на ставку біля сільради
замерзають два лебеді і ще
п’ятеро — на водоймі сільського
ставу.
За ініціативи мешканців села
Козятина, при підтримці журналістів нашої газети було організоване рятування птахів за
допомогою команди МНСників.
Тоді два дні пішло на пошуки
алюмінінієвого човна. Без човна
в минулому році було не обійтися. Коли для рятування пернатих
все було готове, повантажили
амуніцію в дві автівки і поїхали. За той час на ставку, що в
народі знають як ставок біля
клубу, двоє лебедів зникли. По
дорозі до другого ставу старший
групи з порятунку лебедів купив
2 батони. Прибувши на місце порятунку птахів, МНСники розподілили ролі. Тільки наблизились
до лебедів, як вони, вистрибнувши з води, піднялися в повітря,
набрали висоту, розвернулися і
полетіли в сторону Іванковець.
Тож лебеді самі себе врятували?

Якби тільки читач знав, як не
зручно було в тій ситуації перед
рятівниками. Адже то єдина
служба в Козятині, яка когось чи
щось рятує. Щоб більше не попадати в незручне становище, ми
вирішили, що про королівського
птаха потрібно знати значно
більше. Тепер з певністю можна
сказати, що при морозі до мінус
8, птаху в лунці нічого не загрожує, крім голоду.
Коли став вкриється кригою, а
лебідь крутить головою, борсаючись серед криги, його не потрібно рятувати. То він робить рухи,
щоб вода під ним не замерзла.
Птах в будь-яку мить може покинути своє місце на воді. Люди
можуть допомогти птахам тільки
їжею, розкидаючи корм на лід.
Годувати цих пернатих бажано
тільки зерном, як виняток, можна
дати птахам білий хліб.
У цьому році також за ініціативи людей з чуйним серцем
відбулася операція з порятунку
лебедів за участі МНСників. Як
тільки рятівники наблизились до

птаха на недопустиму для нього
відстань, “замерзаючий” лебідь
змахнув крильми і піднявся в
небо.
Можна кричати “ура! лебедя
врятовано!” Та провалився в
крижану воду один з рятувальників...
Добре, що серед козятинців
так багато людей, яким хочеться
допомогти птахам в скрутний для
них час. Тільки, коли ситуація з
птахами контрольована, їх не
треба рятувати. Вони врятують
самі себе. Лебідь - розумний
птах, за порятунком він сам
прийде до людини. Знесилений
лебідь рідко коли опуститься в
полі. Він, як правило, втрачає

висоту в населеному пункті чи на
замерзлій водоймі і своїм видом
показує: з хорошими людьми я
дружу. Пройде декілька днів і всі
лебеді покинуть Козятинщину. А
щоб вони не опускалися нам на
голови, на лід водоймів треба
розкидати зерно.
Якщо так станеться, що лебідь
залишиться зимувати, то на такий випадок є домовленість зі
школою №9. Учні цього навчального закладу в позаурочний час
будуть підгодовувати птаха. Про
це ми домовилися з директором
школи.

Майстрині вишивки Лідії Фінашиній 90 років!

Відомо, що Козятинщина попрощалася з 15-ма героями, які
загинули на війні на сході України. Шестеро наших земляків пішли з життя, повернувшись додому.
Нещодавно селище Глухівці
прощалося зі своїм земляком
43-річним Сергієм Юрійовичем
Франком. Народився наш герой
29 серпня 1975 року. У зоні
АТО прослужив рік та 10 місяців. Отримав тяжке поранення,
контузію. Причина смерті, після
повернення додому, - раптова
зупинка серця.
Вдовою залишилася його дружина Олеся, осиротіли син Максим та донька Марина…
Вічна пам’ять герою. Слава нації. Смерть ворогам.

У молоді роки вона тяжко працювала на вокзалі, за що отримала квартиру. Це її найбільша радість у житті
Влад ПОВХ

Як будемо пересуватися
Авіаційне сполучення до/з та
всередині України здійснюється
у штатному режимі й без жодних
обмежень. Також в країні посилять
охорону вокзалів та аеропортів і
введуть особливий режим роботи
залізничного транспорту. Про це
заявив міністр інфраструктури
Володимир Омелян.
"Укрзалізниця" скасувала повернення квитків через Інтернет на
період новорічно-різдвяних свят
- з 15 грудня до 15 січня. Проїзні
документи можна буде повернути
тільки в залізничних касах. Зараз в Україні створився дефіцит
квитків на святкові дні. Продаж
проїзних документів на поїзди,
які курсуватимуть після 9 грудня,
почався 26 листопада. "Укрзалізниця" сподівається таким чином

новини козятинщини

запобігти зловживанням з боку
перекупників квитків.
Що буде:
Підсилюються заходи із кібербезпеки, інформаційної безпеки,
контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного
режимів.
У режим готовності приводиться
протиповітряна оборона.
Проводитимуться навчальні збори з резервістами оперативного
резерву. Прикордонслужба посилить охорону державного кордону
та адмінмежі з Кримом.
Не планується під час дії
воєнного стану:
конфіскація авто, іншої власності, примусової трудової пови-

Продовження. Початок
ст.1

нності, поселення військових у
квартирах українців.
Список може розширитися ВИКЛЮЧНО за умов наступу Росії.
За словами Президента Петра
Порошенка, його принципова
позиція зробити ВС мінімально помітним для цивільного населення.
«Підстави для запровадження ВС
більш, ніж серйозні - загроза захоплення Маріуполя та Бердянська
і повномасштабний наступ Росії.
На відміну від 2014-2015 рр. - тоді
введення особливого режиму було
неможливим - стан економіки не
дозволяв заблокувати інвестиції і
угоду з МВФ.
Під загрозою зриву опинилися б
і угода про асоціацію з ЄС, і безвіз, і зона вільної торгівлі з ЄС»,
- зазначив Порошенко.

Разом з воєнним станом оголосили
дату виборів: 31 березня 2019 року

У вишивках, як у піснях,душа
народу! Хата, мамина пісня, бабусина вишиванка, старі жорна, що
годували в тяжке лихоліття дітей,
портрет найдорожчої людини…
Усе це наші непересічні символиобереги.
Козятинчанці Лідії Романівні
Фінашиній 28 листопада виповнилось 90 років. Народне мистецтво, яке передавалося із нею з
покоління в покоління, століттями
завжди було і є грунтом для
спілкування людей, джерелом
пізнання історії, культури. Традиційні пісня і танок, легенда і
казка, малюнок і художнє ремесло стали національною основою
сучасного народного мистецтва,
пов’язаного з трудовою діяльністю пані Лідії. Виготовлені речі
практично необхідні, зручні у користуванні й ошатні за формою
та оздобленням. Через Лідію
Романівну з далекого минулого
прийшло до нас рукоділля — рук
діло — життя вишивання. Вишиває вона в любові до рідної землі
і батьківської оселі зі спілкування
з навколишнім світом через знаний на весь світ оберіг вишивки,
притаманний українській нації.
У ексклюзивному інтерв’ю
газеті “RIA-Козятин” пані Лідія
розповіла про свій дар.
— Свого часу Іван Франко
започаткував моду поєднувати
вишиванку з піджаком. А ви з

чим поєднуєте? — запитали ми
у довгожительки.
— Не повірите. Ви на стіну
гляньте. Біля мого ліжка розміром 6 на 3 метри вишивки в
десятках картин, розміщених від
плінтуса до стелі. Все на тему
віри.
— Так було завжди?
— Ні. Я, як і всі молоді дівчата
мріяла про велике кохання. Тому
і теми були такі дівочі. Ну і сюжети відповідні. Човни, лебеді, гарні
силуети закоханих пар.
— Ви з багатої родини? Маєте фахову освіту?
— (Сміється) та ні, я родом з
Прушанки. Звичайна селянська
родина. Пропрацювала технічкою на вокзалі. Топила груби.
Це тяжка праця. Тим не менше,
я мала і маю активну життєву позицію. Очолювала профспілковий
комітет.
— Що запам’яталося світлого і трагічного у житті?
— Світле, це коли після двадцяти років праці отримала квартиру. Трагедія — коли трагічно
загинув син.
— А про голод?
— Що можна сказати про
голод, коли не було нічого? Не
те, що зараз! Уже не знають, що
хочуть.
— Цукерки і ще щось з дитинства пригадуєте?
Сумно посміхнувшись, наша
героїня зробила паузу.
— Найнайсолодке — це за-

печений цукровий
буряк. Ось і всі
дитячі забаганки.
До розмови долучився син, тому
ми не змогли його
обділити питанням.
— А з такою
мамою легко
жити?
— Мама є мама.
Про неї тільки хороше.
Вийшли
на
подвір’я. Він показав город у 5
соток.
— Подивіться
на матір, вона, як
пір’їнка маленька.
По росту невеличка. Але в цьому
році вона на городі посадила все,
що тільки може
рости у селян на
городі. Поливає,
поле бур’ян. Збирає урожай.
Наші спроби долучитись викликають у неї купу емоцій. І те не так,
і це не там посадили (посміхається). Нам з дружиною і дітьми, хоч
бери і вночі, коли вона спить, іди
щось та й роби на городі. Приблизно так і живемо.
— Вишивки, це ж не дешево? А тематика така, що
комерцією не назвеш.
— Та яка там комерція. Це

духовність її і нас біля неї. Живемо ми тепер в достатку, як
бачите. Умови у нас гарні. Мама
знає турботу від родини. Чим я
пишаюсь. Дай їй Бог здоров’я і
творчих здобутків, навіть у такому віці.
— Як можете коротко двома
реченнями охарактеризувати
матір свою?
— Це вічний живчик до праці,
творчості. Було так, що ні їсти,

ані пити не було вдосталь. Але
мама вишивала. Турбувалась за
нас, дітей, душею та серцем. Ми
пережили голод, холод, німецьку окупацію, відсутність житла,
смерть брата, розлуку і всі земні
радощі.
Редакція газети вітає Лідію
Фінашину з ювілеєм і бажаємо
здоров’я, аби свою майстерність
передати внукам і правнукам.
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Що по чому на базарі
Сир домашній, цибуля і капуста піднялися в ціні. На сало ціна впала

В’ячеслав ГОНЧАРУК

З продуктів харчування на
сьогодні подорожчав борщовий
набір. Половину своєї минулої
вартості додала капуста, стрибнувши з 6 гривень до 12. На 6
гривень здорожчала цибуля.
Свіжоморожена риба: в межах 25 грн салака і 155 грн риба
під чудернацькою назвою “кінг

кліл” (це чорний конгріо). Свіжа риба: товстолоб — 25 грн,
короп 50-55, щука і сом — 60,
карась — 25-30.
Молоко півторашка 25 грн,
за літр сметани сепараторної
60 грн, гладущикова — 40, сир
80 гривень (додав в ціні на 10
грн).
М’ясо свинина — 110-120 грн,

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися мешканці
нашого міста. Вони повідомили,
що біля переходки, яка іменується
“біля круга”, немає заборонних
знаків для проїзду мото і вело
транспорту. Скутеристи свої коні
в руках не ведуть, а їдуть під вікнами житлового будинку, що
знаходиться поблизу переходки зі
сторони центру міста. Ці мешканці
потерпають тепер не тільки від

стуку коліс вагонів, а й від шуму
моторів скутерів.
Взагалі, залізничники зробили
переходку для своїх працівників.
Користуються ж нею всі.
Якщо підходити до проблеми
з боку здорового глузду, то від
“круга” висить знак “рух велосипедами заборонено”. Чи дозволений
там рух скутеристам та мотоциклістам, залишається відкритим
питанням.
З боку вулиці Винниченка дійсно

існує проблема. Заборонні вказівники залізничники повісили високо
на дереві. А з боку сортувального
парку заборонних знаків взагалі
немає. Тож наведення ладу на переходці буде тоді, коли залізничники поставлять знаки в доступній
видимості з усіх сторін. Потім, для
зручності всіх городян, потрібно
встановити обмеження. Мається на
увазі - скутеристи мають переводити вручну свій транспорт по всій
території переходу. Тоді всі будуть

Жінка не збирається здаватися
Влад ЛІСОВИЙ

Довготривалий протест мешканки Самгородка Галини Демчук продовжується до
сьогодні. Пенсіонерка проводила мирні
акції протесту в Козятині, у Вінниці, в
Києві. Нещодавно 21, 22 і 23 листопада
була повторно біля приймальні президента з плакатом.
— Мені сказали, що я псую імідж президенту, — каже вона у інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин”. — А я думаю, що це керівник Козятинських електромереж псує
імідж, тому що квитанції у мене є, що
все оплачено. А так зробили, ніби в мене
не оплачено і доказують, що жовтень,
листопад, грудень був двічі за 2017 рік.
Один — я за жовтень-листопад заплатила
за світло і маю квитанцію, і документи.
А за інші — ще треба заплатити? Лист у
мене є їхній, що борг у мене числиться
з жовтня 2017 року, а в мене оплачено і
квитанції є. Я, навіть, даю ці документи
всім, хто звертає увагу на протест, але
нічого. Пропонують звертатися в суд.
Бомжів до мене підсилали, це Бог свідок,
щоб ті мене оброзумили. То в прокуратуру посилали, то в поліцію.
— Щоб не мусолили на очах у них?
— Так, щоб я там не сиділа, бо дуже
серйозні машини проїжджають поряд.
Люди вітання мені від якогось Володими-

Кримінальна хроніка

20 листопада Із камери
для зберігання в одному з
магазинів поцупили жіночу
куртку. Поліція знайшла крадія. Ним виявився 43-річний
місцевий житель.
У селі Юрівка за місцем
спільного проживання батько
в п’яному вигляді вчиняв на-

сильство в сім’ї.
23 листопада У Махнівці
зять в п’яному вигляді вчинив
насильство в сім’ї відносно
тещі.
24 листопада У селі
Мшанець в житловому будинку сталася пожежа. Під час
пожежі від отриманих опіків

загинув 50-річний господар.
Пожежа виникла внаслідок
порушення правил пожежної
безпеки при експлуатації пічного опалення.
26 листопада
Підібрали ключ до дверей
одного з магазинів побутової
техніки і винесли товари.

RIA-перевірила: Ліцеїсти
замерзають на уроках
У інших учбових закладах
тепло

задоволені. Адже фізично на міст

скутер важко піднімати.

Короткий брифінг

Представник президента
про головні теми в районі
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

ра Борисовича передавали казали: “Так
тримати! Дякую за стійкість”.
— І зараз ви які маєте наміри?
— Під лежачий камінь — вода не тече.
— Ви здаватися не будете?
— Ні, я не здамся, як співає Вакарчук
“без бою”, тому що я права. Це не те, що
я хочу щось, вимагаю квартиру в Києві
на Печерську чи ще десь щось. Я хочу,
щоб мені відновили мої права. Я також
людина і також маю свою гідність. Я
пенсіонерка (мені вже 65 років), мешкаю
в селі. Вважається, коли ти пенсіонер, то
вже дурний, а як живеш в селі, то, взагалі, недорозвинутий?

влада і ми
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В’ячеслав Гончарук

ребро — 90, сало подешевшало з 90 гривень до 60-70.
Картопля 4-6 грн за кілограм,
яйця — 18 грн десяток (молода
курка) та 28 грн фермерські
звичайні.
За кіло домашньої курки 85
гривень, гуски — 90, качки —
100, кроля — 150 (який не продався вже три дні — 130 грн).

Скаржаться на скутеристів, які гасають по переходці та під вікнами
Галина Касянівська
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Голова Козятинської районної держадміністрації
Юрій Слабчук дав редакції
ексклюзивне інтерв’ю. На
сьогодні він вважає за
потрібне донести до громадянського населення району наступну інформацію.
— Президент підкреслив,
що його принципова позиція буде такою: зробити
воєнний стан мінімально
помітний для цивільного
населення. Петро Порошенко заявив - підстави
запровадження військового
стану більш ніж серйозні.
Це загроза захоплення
Маріуполя та Бердянська.
Це і повномасштабний наступ Росії. Я думаю, що недарма було прийнято таке
рішення.
— До нас в редакцію
надійшло багато дзвінків
із запитаннями відносно організації захисту
місцевого населення.
Буде так само, як і раніше, через МНС, якщо
з’являться якісь непередбачені обставини?
— Додаткових вказівок
поки що не надходило.
Якщо будуть якісь розпорядження з боку обласної
державної адміністрації
чи з боку Адміністрації

президента, ми будемо повідомляти населення про ті
зміни, які будуть відбуватися в зв’язку з введенням
воєнного стану.
— Є дуже багато солдатів, які були призвані
в армію і відбувають цю
строкову службу в зонах, де оголошений військовий стан. Це якось
відобразиться на них, чи
вони опиняться десь в
осередках воєнних дій?
— Було гарантовано,
що призовники не будуть у
зоні АТО. Я думаю, що там
потрібно вивчити до кінця.
Воєнний стан прийнятий не
по всіх 24 передбачуваних
у законі заходах, тобто є
якісь відповідні відпрацювання.
— Відомо, що залізниця — це “нерви і життя”
не тільки Козятина, а
всієї держави. Чи будуть
якісь вжиті додаткові
охорони на залізниці, де
відстоюються наповнені
вагони.
— Поліція вже перейшла
на посилений режим роботи. Є взаємодія з районною
державною адміністрацією
і місцевих відділів МНС, і
поліцією, і СБУ, і військового комісаріату. Ми чекаємо
додаткових вказівок.
Голова РДА надав відпо-

відь також на питання редакції відносно ситуації
навколо голови районної ради Віктора Слободянюка. З його слів,
ситуація сама за фактом
ганебна. Голова райради
відсторонений від посади
по постанові суду. Виконує
обов’язки заступник, як
це передбачено статутом.
З відкритих джерел інформації йому відомо, що
В. Слободянюк добився
пом’якшення запобіжного
заходу з цілодобового
домашнього арешту на
нічний. Політика тут ні до
чого. Пан Слободянюк
активно веде захист своїх
прав в межах, передбачених законом. Винуватий він
чи ні, має дати відповідь
лише суд. Отож, потрібно
набратися терпіння і дочекатися вироку.
Який він буде, знає тільки Бог. Не виключено,
що буде виправдувальний
вирок.

У четвер, 15 листопада, журналісти газети “RIA-Козятин”
перевірили температуру повітря в
шкільних та дошкільних закладах
міста Козятина.
У дитячому садочку №1 температура в межах норми і коливалася в різних приміщеннях від
18 до 20 градусів за цельсієм. У
садочку №4 було в день перевірки 20-22 градуси тепла. Тепло
було в другій та пятій школах. У
другій школі перший поверх +18,
другій — +20. У №5 — температура в класах була 19-21 градус
з плюсом. У школі-ліцеї було
прохолодно. На початку першого уроку на термометрі застигла
цифра 13. Зусиллями кочегарів

котельні на 12.05 було вже +15.
Труба на виході з котельні, яка
обігріває школу-ліцей, показувала
температуру 56 градусів. І це той
максимум, якого можна досягти
від спалювання в котельні біогною
палива, яке підвозять до котелень
на дану пору. Якою буде температура повітря в школі- ліцеї, коли
вдарять 20-градусні морози, при
такому опаленні, залишається
тільки здогадуватись. Тому просимо любителів опалювати чупою
навчальні заклади, майте совість
хоч перед дітьми.
Кочегари пеклом називають котельню: топлять
макухою, щепою та соняшниковим лушпинням
вперемішку
На початку тижня термометр

в класах вже показував від 17
до 20 з плюсом. Якщо взяти до
уваги, що надворі у понеділок
була плюсова температура, то
стає зрозумілим, що з опаленням
в школі-ліцей є проблеми. Щоб
з’ясувати причину, ми навідалися
в котельню, якою опалюється
школа. На подвір’ї котельні було
двоє працівників, які в масивний
візочок насипали щось, схоже
на перегній. Самі кочегари пояснили, що то макуха, щіпа та соняшникове лушпиння вперемішку.
Завантаживши візочок пальним
асорті, працівники котельні пішли
до котлів. Термометр показував,
що вода в котлах нагріта до +61
градуса. За словами кочегарів, це
момент зниження температури,
оскільки процес згоряння палива
припинився і потрібно робити
нову закладку. Умови для коче-

гарів — пекельні. Недалеко до
захворювання і скоріше всього
астмою!
Поки в топку котла закидали
2 десятки лопат “топлива”, вода
в котлі впала ще на 3 градуси.
Поки лушпиня з макухою за допомогою вентилятора розгорялось,
температура води впала до 51
градуса. Якщо враховувати, що
такий процес відбувається кожні
20 хвилин, то можна допустити,
що середня температура води в

котлі 65 градусів.
А це мало для того, щоб у школі-ліцеї потеплішало. На випадок
похолодання, в котельні немає ні
запасу дров, ні торф’яних брикетів
чи щепи та тирси. Усі ці недоліки такого опалення знають як в
міській раді, так і в підприємстві
“Добробут”, яке відповідає за
опалення. Тільки їм, мабуть, простіше приходити в школу і лапати
батареї, знизувати плечима, ніж
завезти в котельню краще паливо.

Нововведення у сімейній медицині міста
Тетяна лозінська

Тепер до лікаря без черг
У ексклюзивному інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” директор
міського центру первинної
медико-санітарної допомоги
Юлія Радогощина розповіла про
зміни, які відбудуться в прийомі
громадян.
— З 1 грудня ми впроваджуємо
попередній запис пацієнтів на прийом. Для того, щоб покращити
умови прийому пацієнтів, уникнути черг, скоротити час очікування,
адміністрацією закладу було прийнято дане рішення.
— Як це буде відбуватись?
— Запис проводитиметься в
телефонному режимі. Зателефонувавши за даними номерами:
0636356777, 0960084085, та 2-2244, пацієнту буде призначено час,
коли він має прийти на прийом до
свого сімейного лікаря.
— А якщо пацієнт захворів неочікувано?
— Для пацієнтів з гострою
патологією кожну годину буде

відводитись певний час. У такому
випадку пацієнт, зателефонувавши,
записується в день прийому.
Гіпертонікам знову є безкоштовні ліки за урядовою
програмою “Доступні ліки”
Запитала газета у Юлії Володимирівни про збої у фінансуванні
держпрограми на безкоштовні ліки
гіпертонікам.
— Щодо урядової програми
«Доступні ліки». Так, протягом
року для жителів міста ситуація
була напружена у зв'язку з недостатністю коштів, оскільки програма урядова, кошти розподіляються
на рівні обласного департаменту
охорони здоров'я. Місцева влада,
при всьому своєму бажанні, не
може її фінансувати. З початку
року на Козятинський район, в
тому числі місто Козятин, було
виділено 1 млн 663 тис. грн. Із цієї
суми жителям міста розподілили
120 тисяч (при тому, що населення
міста складає близько 30% від населення району). На чисельні звернення адміністрації закладу, мера

Ми запитали у козятинчан

Іван (82), лікар:

— Треба йти до сімейного
лікаря та лікуватися народною
медициною і робити вправи по
Невмивакіну.

Софія (21), в декретній
відпустці:

— Піду до лікаря.

міста до Департаменту охорони
здоров'я, у вересні ми отримали
ще 60 тис. грн. Ви розумієте, наскільки це мізерна цифра.
На сьогоднішній день наш заклад отримав додаткові кошти.
Пацієнти, які користуються програмою «Доступні ліки», можуть
звертатися до обраних ними
сімейних лікарів за відповідними
рецептами. Коштів вистачить до
кінця року.

Якщо захворієте: а) підете до лікаря; б) буду лікуватися народним методом

Катя (28), соціальний
працівник:

Сергій (57), токар ПРАТ УТК:

— Піду до лікаря, народ— Залежно від ступеню хво- ними методами не ризикую.
роби, в пріоритеті — лікування
народними методами.

Надія (68), пенсіонерка: :

— Піду до лікаря.

Віталій (70), пенсіонер:

— Буду лікуватися народними методами.
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Гриценко про військовий стан. Парламент на цей раз діяв розумно

Рада не підтрима ла президентський варіант рішення
про воєнний стан. Змусила президента внести суттєві коректи-

блог
Іван Смолич, лікар

Батько медицини Гіппократ
дав нам рецепти
здоров’я: ваші ліки
якісні харчі, а ваші харчі — ліки. Людина народжується
здоровою, а хвороби в період
життя входять в її тіло через ніс
(неякісне повітря) і рот (неякісні
харчі).
Піст починається 28 листопада
і триває до 6 січня. Це період,
коли люди не вживають м’ясо,
молочні продукти, яйця, алкогольні напої, не палять цигарки,
відмовляються від наркотиків,
не переїдають, налаштовуються
на позитив, відвідують церкву,
бібліотеку, багато читають, бажано вголос. Обов’язково робити
вправи по Неумивакіну.
Іван Павлович пропонує присідати і робити нахили, поступово, стільки, скільки вам років.

ви, за своїм змістом позитивні.
Перше - рішення президента
про режим воєнного стану Радою підтверджено, але не на всій
території України, а лише в окремих областях. Для мобілізації
оборонних зусиль цього достатньо, головне - щоб ці зусилля

були і вони були ефективними.
Друге - Рада не дозволила
президенту відкласти проведення виборів: для цього термін
дії режиму воєнного стану було
скорочено вдвічі, до 30-ти днів.
Президент вимушено погодився,
трюк не вдався.

Третє - Рада окремо проголосувала Постанову про призначення виборів на 31 березня
2019 року. Чим закрила шлях до
можливих маніпуляцій, з метою
втриматися у кріслі довше, ніж
передбачено Конституцією.
Четверте, не обійшлося без

ложки дьогтю - президент отримав право обмежувати права
і свободи громадян протягом
місяця у визначених Указом областях. Тож будьмо пильними,
солідарними і консолідованими
для захисту від необґрунтованих
на них посягань.

приймати 2-4 столових ложки
риб’ячого жиру, можна знизити
ризик багатьох хвороб, особливо
серцево-судинних.
У разі перевтоми, необхідно
з’їсти 2-3 шматочки оселедця.
При ревматичному артриті пити по
1 столовій ложці риб’ячого жиру
для поновлення хряща.
Для дітей пити по 1 чайній ложці риб’ячого жиру на день, дорослим по 1 столовій для профілактики авітамінозу, цинги. Люди, які
рибу їдять два рази на тиждень,
удвічі-тричі рідше помирають від
серцевих захворювань. Риба і рибопродукти покращують імунітет,
вони корисні для місцевостей, де
немає водойм.
Рецепт для підвищення імунітету в період посту: інжир 0,5
кг, курага 05 кг, чорнослив і родзинки по 300 грам, 2 лимони середнього розміру, насіння кропу,
насіння фенхелю по 2 столових
ложки, кропива дводомна (100

г сухої трави), 2 середні головки часнику, аптечні настоянки
глоду, ехінацеї по 50 мл, ром або
70-градусного спирту по 75 мл,
бджолиний квітковий пилок (50 г),
мед (півлітра).
Курагу, інжир, чорнослив, родзинки та лимони, вибравши
кісточки, перекрутити на млинку
для м’яса.
У млинку для кави змолоти
насіння кропу, петрушки, трави
кропиви. Часник розібрати на
зубчики, почистити і розім’яти.
Усе змішати й додати бджолиний
пилок, настоянки глоду, ехінацеї,
ром чи спирт, мед (розтопити до
температури не більше 60 градусів). Знову все перемішати. Вийде
смачний та цілющий продукт,
який вживати по 1 столовій ложці
один-два рази на день за 1-1,5
години після їди. Курс — місяць.
Шановні читачі, в період посту
харчуйтесь раціонально і будьте
здорові!

Харчування під час посту
Починайте з 10 і кожен день
додавайте…
Лікарі-дієтологи, гігієністи Віктор Ципріян, Оксана Скітялінська, Борис Скачко пропонують
вживати мед, медопродукти, лікарські трави і не шукати засобів
зцілення в засобах хімії, особливо, ліках закордонних (це аптеки).
У грудні вживайте квашені
овочі: капусту, огірки, помідори,
яблука. Дуже корисні квашені
асорті з капусти, моркви, огірків,
перцю, яблук.
Робити салати з квашених овочів, цибулі, часнику — заправляти
олією (льону, кукурудзи, соняшника). Особлива увага земляній
груші — топінамбуру.
Слідкувати за роботою шлунка
та кишківника, уникати закрепів.
Багато вживати якісної води (негазованої). 25-30 мілілітрів на
один кілограм вашої ваги тіла.
Корисно вживати компоти,
узвари, киселі. З перших страв:

пісні борщі з грибами, куліш,
капусняк, супи, рибну юшку, горохові супи, конопляне молоко.
Бабусі та наші мами готували
гарбузові, пшоняні, вівсяні, гречані каші, заправляли їх олією.
М’ясопродукти заміняли в період посту горіхами, зернятами,
бобовими (квасоля, горох, чечевиця). Можна 1-2 рази в тиждень
вживати рибу. Здавна риба вважається чи не найціннішим продуктом харчування людини!
У морській, ставковій, річковій, озерній рибі є речовини, що
регулюють рівень жирів у крові,
тонізують тиск, попереджають
діабет, знімають головний біль та
біль при артриті.
Відомо, що ескімоси, які харчуються рибою, взагалі не страждають від серцево-судинних захворювань.
Жирні кислоти Омега-3 розріджують кров, попереджують
утворення тромбів. Якщо щодня

Воєнний стан, це все ще не війна

блог
Галина ДЖМІЛЬ

Скручена дуля подолає вампірів
Чи відчували колинебудь незрозуміле почуття страху, втрату сил,
безпричинне позіхання при появі
когось із ваших знайомих?
Наука довго і вперто заперечувала
існування біоенергетичних вампірів.
Це люди, життєдіяльність яких підвищується за рахунок відбирання
енергії в оточуючих. І якщо таким
донором виявитеся ви, то неодмінно
відчуєте слабкість, втому і сонливість
— навіть після коротенької розмови
з вампіром.
Особливо небезпечно, коли енергетичним донором опиниться дитина.
Адже малюки дуже вразливі, а ще
беруть усю навколишню інформацію
— як позитивну, так і негативну. Тож
коли вампіром виявиться вчитель у
школі — про високу успішність класу
з його предмета нічого й говорити.
Візуально розпізнати енергетичного вампіра практично неможливо.
Лише незрозуміле погіршення стану
здоров’я може підказати, що співрозмовник “позичає” вашу енергію. Проте вампіри підживлюються лише від
тих людей, у котрих здорова аура,
сильне біополе і чисті думки, а також
від дерев, каміння, тварин.
Досліди, проведені вченими Українського інституту екології і людини,
показали, що негативно впливати

може і сам голос людини, якщо він
“налаштований” на шкідливу для
оточуючих частоту. За твердженням
науковців, люди з таким тембром
голосу можуть позбутися цієї вади,
якщо стануть добрішими до своїх
співрозмовників. Особливо, якщо
останні — діти.
У нас, поки що з іронією ставляться до розмов про енергетичних вампірів. Кваліфіковані лікарі традиційної
медицини відверто кажуть, що “не вірять у подібні дурниці”. А даремно…
Cпеціалісти радять для захисту користуватися такими методами:
• “заховатися” в уявному коконі
(яйці) дзеркальному, лицьова сторона
• до співрозмовника;
• дуже ефективні такі старовинні
методи, як скручена “дуля” і схрещені
пальці;
• дитина ж може уявити собі замість учителя-вампіра якесь маленьке і гарне звірятко або сховатися в
уявному яйці.
Як свідчать спостереження, такі
способи захисту ефективні. При регулярному їх застосуванні гарантують
повну невразливість у присутності
друга, знайомого чи колеги-вампіра.
Словечки, що мають образливе значення
Я постійно шокована тим, якими
огидними рисами сучасна молодь
наділяє одне одного, звертаючись,
до прикладу, “чувак” або “пацан”, не
знаючи справжнього значення цих та

інших слів.
Слово “чувак” з єврейської мови
— “кастрований баран або верблюд”.
А слово “чікса” (так часто хлопці
люблять називати знайомих дівчат)
означає “повія”. “Шикса” (на ідіш)
означає “мерзота”. “Чікса” — неповажне звертання до дівчини (неєврейки).
Та найбільше мене вражає значення слова “пацан”. Правильно
казати і писати — поцан. Походить
це слово від єврейського — “поц”.
Поц — посада в іудаїзмі найманого
дефлоратора.
Згідно з релігійними нормами
євреїв (іудаїзму), якщо дівчина помирає цнотливою, то не має права
предстати перед єврейським Богом
Яхве, оскільки саме за цим він направляв її на землю. Тому існувала
така людина, яка робила так, щоб
мертва дівчина втратила цноту. І все
це відбувалося без підручних засобів.
Тож, поміркуйте, яка ж страшна
абсурдність, коли хтось каже на дівчину — “пацанка”, маючи на увазі,
що дівчина поводить себе як хлопець. А дізнавшись реальне значення
цього слова, зрозумієте, що дівчата
“пацанками” бути не можуть; хлопці
— більше нікому не дозволяють себе
називати “пацаном”.
А перш, ніж вживати слова з різних
мов, не знаючи їх значення, походження, — поцікавтеся етимологією,
щоб надалі не потрапляти у незручні
ситуації.
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Прес-центр ПП
“Громадянська
позиція”

Офіційна сторінка Козятинської районної влади

Влад ПОВХ

Що змінилося для мирного населення, на око в місті не помітно.
Якщо армія, поліція, СБУ діють в
штатному режимі і виглядають, як
добре мобілізована сила, то мирне населення: “чули про дзвін, але не відомо, звідки він”.
Маючи власний досвід служби в Карабаху, від просвіти ОУН Козятина рекомендуємо наступне.
Прислухатись до “ревунів”, яких в Козятині в достатній кількості (7 штук). Почув, що реве, вмикай
телевізор, радіо, мобільний телефон. Саме звідти
отримаєте інформацію, що хапати, куди бігти чи
сидіти вдома.
Потрібно розуміти, що охороною населення від
враження і організацією захисту займається МНС.
Але їх кількість мізерна на всю територію району. З
військкомату повідомили, що сьогодні було начитано
головам сільських рад, старостам і активістам, депутатам, що робити. Потурбуйте їх та розпитайте.
Інформацію отримуєте у тих, кому довіряєте, за
умови, що ті люди мають можливість отримувати
правдиву інформацію. Не панікуйте. Навіщо панікувати, коли смерті не уникнути. Це не допоможе. Але
самоорганізованістю можливо смерть відстрочити, як
свідчать люди з досвідом на десятки років.
У зонах, де військовий стан, на ноги поставлено
всю поліцію, частково армію, які перевіряють автомобілі на євробляхах. Автомобілі затримують та
вилучають.
У приватних бесідах з поліцейськими стало відомо,
що їм дано установка, щоб жоден автомобіль не проскочив за межі області і тим більше жодного — на
сільських дорогах.
Є всі підстави вважати, що з проблемним автотранспортом краще не виїжджати.

Прес-центр
Козятинської бюджетної
районної ради комісії
інформує
27 листопа да

відбулось засідання постійної комісії
районної ради з питань
бюджету, фінансів, комунального
майна, економічного і соціального розвитку за участі заступника
голови районної ради Анатолія
Задорожнюка.
Депутати розглянули та погодили розпорядження голови
райдержадміністрації №304 від
23 листопада 2018 року «Про внесення змін до районного бюджету
на 2018 рік».
За словами начальника фінуправління Світлани Вельгус, розпорядженням на загальну суму 2
млн 805 тис. грн враховано кошти:
- з державного бюджету на
витрати в галузі охорони здоров'я
в сумі 2 млн 324 тис. грн (на заробітну плату працівникам охорони
здоров’я для ЦРЛ, на придбання
інсулінів);
- цільові кошти за програмою
«Доступні ліки» - 199 тис. грн;
- на придбання рентгенплівки та
реактивів для здійснення обстеження призовників міста Козятина
– 15 тис. грн;
- субвенції з бюджетів сільських
рад на утримання сільських закладів соціально-культурної сфери та
реалізацію районних програм на
загальну суму 266 тис. грн.
Також розпорядженням враховано рішення сесії районної ради
про реорганізацію навчального закладу в с. Білопілля і зекономлені
кошти в сумі 500 тис. грн спрямовуються на заробітну плату.
Відповідно до листа Терцентру
по медико-соціальних відділеннях
в селах Самгородок та Махнівка
проведено перерозподіл коштів в
сумі 87 тис. грн, які були зекономлені на енергоносіях.
Було зазначено, що до 10
грудня фінуправлінням приймаються зміни щодо перерозподілу

видатків в межах кошторисів від
розпорядників бюджетних коштів.
У Вернигородку відбувся
мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні
23 листопада у с. Вернигородок
на кладовищі біля пам’ятника
«Жертв голодомору 1932-1933
років» відбувся мітинг-реквієм,
присвячений вшануванню пам’яті
жертв голодоморів в Україні.
«Сьогодні неможливо повірити,
що саме тут на Україні раптово

зник хліб, що люди залишилися
без зернини, що вмирав український народ на всеплодючих
чорноземах шанованої світової
житниці, на шляхах, у холодних
хатах і на лавицях промерзлих
вокзалів, поодинці і сім'ями, вилягали роди і вимирали села», такими словами розпочала ведуча
скорботний захід..
Тема історичної пам’яті з кривавими сторінками надзвичайно
болюча для усіх нас. ХХ століття
стало для українців важким випробуванням. Український народ тричі
переживав роки голодоморів, які
забрали життя мільйонів. Голод
осиротив, вигнав людей із рідних
домівок, з прадідівської землі шукати хліба.
У цій війні тоталітарної системи,
штучно організованого голоду,
масового сталінського геноциду
знищувалися українці не лише
фізично - руйнувалася народна
душа, підривалося саме коріння

нації. Але наш народ вистояв, а
правда крізь роки виринула на
поверхню.
Участь у мітингу взяли керуючий
справами виконавчого апарату
райради Анатолій Колісний, заступник голови райдержадміністрації Ігор Булавський, вернигородоцький сільський голова
Володимир Гуп’як та громадськість
села.
Благочинний Козятинського
району, настоятель храму Різдва
Пресвятої Богородиці, протоієрей
Роман Масира провів молебень за
душі тих, хто у страшні роки Голодомору відійшов у вічність.
Чорне крило голодомору торкнулось і нашого району. За статистичними даними, у 1932 році на
Козятинщині проживало близько
90 тис., а в 1934 році – 67 тис.
Виступаючі закликали земляків
пам’ятати про страшні події минулого століття і мільйони загиблих
українців.
«Нам, сучасному поколінню,
важко навіть уявити, що на багатющій та плодовитій українській
землі люди потерпали від голоду,
помираючи в страшних муках.
Голодомори минулого століття, як
ганебне та антисоціальне явище,
були засуджені прогресивним людством та визнані ним геноцидом
українського народу. Ми повинні
пам’ятати про ті страшні часи й
робити все, щоб подібне ніколи не
повторилося», - зазначив керуючий справами виконавчого апарату
районної ради Анатолій Колісний.
Учні Вернигородоцької школи
зачитали тематичні віршовані рядки. У глибокій жалобі за співвітчизниками, які загинули голодною
смертю у 1921-1922, 1932-1933,
1946-1947 роках, усі присутні
схилили голови під час хвилини
мовчання.
Після закінчення заходу відбулося покладання квітів й поминальних лампадок до пам’ятника
жертвам Голодомору.

ЩИРО ВІТАЄМО

З ЮВІЛЕЄМ
керівника ТОВ «Рикон», депутата районної ради Юрія Станіславовича РИБАКА (03.12)
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
районного військового комісара, депутата районної ради Миколу
Івановича ЯНЧУКА (29.11),
генерального директора ТОВ «ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА АПК»,
депутата районної ради Олександра Григоровича КОЛОМІЙЦЯ
(29.11)
начальника Козятинського відділення ГУ ДФС у Вінницькій області
Геннадія Івановича САДОВОГО (02.12),
секретаря Журбинецької сільської ради Тетяну Сергіївну ДРАГУНОВУ (03.12),
секретаря Кашперівської сільської ради Наталію Борисівну
ЛИВУН (04.12),
директора СТОВ “Хлібороб” с. Зозулинці Миколу Івановича
СЕНІЧЕНКА (05.12)
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, творчої наснаги та
успіхів у роботі, невичерпної енергії для втілених нових ідей. Хай завжди у вашій родині панують тепло і мир, у серці — добро і любов,
у справах — цілеспрямованість і натхнення. Нехай кожен ваш день
буде наповнений корисними справами і теплом людських стосунків, а
мрії втілюються у життя та приносять бажану радість і задоволення.
Колектив Козятинської районної ради щиро вітає голову районної
ради Віктора Миколайовича СЛОБОДЯНЮКА (04.12) з днем
народження!
Ваш високий професіоналізм, компетентність і почуття відповідальності за доручену справу викликає повагу і вдячність у всіх, кому
довелося співпрацювати і спілкуватися з Вами.
Зичимо Вам, шановний Вікторе Миколайовичу, аби доля завжди
всміхалась Вам, міцне здоров’я, натхнення і невичерпна енергія були
надійними помічниками у вирішенні повсякденних питань, а домашній
затишок і благополуччя створювали атмосферу душевного спокою і
рівноваги. З почуттям щирої поваги бажаємо безмежного людського
щастя, бадьорості, оптимізму, добра, віри в справедливість та Божої
благодаті Вам і Вашій родині. Нехай кожен день дарує успіхи і перемогу, а доля – свою прихильність.
Шановні співробітники та ветерани органів прокуратури! Вітаємо
вас з професійним святом – Днем працівників прокуратури
України!
Діяльність органів прокуратури спрямована на постійний та всебічний нагляд за додержанням та застосуванням законів. Саме Закон
і Право служать дороговказом на професійному шляху, який ви
обрали.
З нагоди свята бажаємо вам мудрості й наполегливості у відстоюванні конституційних надбань українського народу. Натхнення вам
та удачі в роботі, щастя і злагоди в домівках, міцного здоров’я та
благополуччя!
З повагою,
заступник голови районної ради Анатолій ЗАДОРОЖНЮК
голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

ДВОЄ ДІТЕЙ-СИРІТ ОТРИМАЛИ ВЛАСНЕ ЖИТЛО ЗА КОШТИ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Голова обласної державної
адміністрації Валерій Коровій
26 листопада вручив ключі від
квартир та сертифікати на право
власності двом дітям-сиротам
Козятинського району.
До вручення ключів долучились
заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк, начальник служби у справах
дітей облдержадміністрації Тетяна Дорош, голова
Козятинської райдержадміністрації Юрій Слабчук, голова Глухівецької ОТГ Олександр Амонс,
громадськість району та міста.
Вітаючи юнаків із отриманням власного житла,
Валерій Коровій зазначив: «Минулого року вперше Урядом було прийнято рішення щодо надання
коштів для придбання житла для дітей-сиріт та
осіб з їх числа. Протягом 2017-2018 років, завдяки ініціативам Президента України та Уряду, область отримує субвенцію з державного бюджету
на придбання житла для цієї категорії громадян.
Ця програма діятиме також в 2019 році, і Вінниччина наступного року отримає 28 млн гривень на
придбання житла для дітей-сиріт».

Прес-центр
Козятинської
РДА
інформує

Очільник області також зазначив, що допомога
дітям-сиротам – це першочергове завдання обласної та місцевої влади.
«Ці квартири – це найменше, що ми можемо
для них зробити. В області понад 600 дітей-сиріт,
які потребують власного житла. Завдячуючи прийнятій 15 листопада 2017 року постанові Кабінету
Міністрів України № 877, діти-сироти отримують
омріяне власне житло, а це досить суттєва допомога, яка за декілька років, я переконаний,
дасть значні результати», – наголосив Валерій
Коровій.
Відтак, сьогодні двоє дітей-сиріт з Козятинського району стали власниками двох квартир:
Анатолій Мамчур – в Глуховецькій об’єднаній
територіальній громаді, Михайло Мазур – в
місті Козятині. До цього часу діти проживали
в помешканнях своїх опікунів, і перебували на
квартирному обліку. Це найперші «щасливчики»
в районі, які сьогодні отримали ключі від власних
помешкань. На придбання житла для них обласною державною адміністрацією було спрямовано
616 тисяч 179 гривень субвенції з державного
бюджету.

ОГОЛОШЕННЯ
6 грудня о 14.00. в
залі Козятинського міжрегіонального вищого
професійного училища
залізничного транспорту
відбудуться міськрайонні заходи до Міжнародного Дня волонтера та Дня Збройних
сил України за участю
волонтерів, учасників
АТО та їх сімей, сімей загиблих в АТО,
представників військової частини, військової
комендатури, райвійськкомату, представників
громадськості, учнівської
молоді.
Під час проведення
заходу відбудеться демонстрація українського
військового детективного
фільму «Позивний «Бандерас» про війну на
Донбасі.
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шахтар пам’ятає війну Команда вагонного депо

(експлуатація) — з золотом!

Дмитро Артемчук

Наш земляк Віктор Демчишин у свої 79
років веде активний спосіб життя. У нього
багато друзів, яких він не забуває впродовж довгих років. Нещодавно поїхав у
місто Вінницю провідати товариша, з яким
працював у шахті...
Народився Віктор Григорович у 1939
році в селі Журбинці. З раннього віку
залишився без батька. Війну пам’ятає за
епізодами, в яких сам брав участь.
— У 1943-му, коли мали прийти наші
війська, у хату зайшов німецький офіцер,
— пригадує він. — Я, чотирирічний, в той
момент відпочивав на лежанці. Пам’ятаю,
що захотілося до вітру. Тихенько поза окупантом прошмигнув на двір. Так само непомітно хотів пробратись знову на піч. Та
німець оступився від столу і став мені на
ногу. За мить німецький офіцер взяв мене
на руки, протягнув цукерку. Поставивши
мене знову на ноги, німець став переодягатися в цивільне та сховався на горищі...
Згодом до Демчишиних зайшли визволителі. А коли наші військові покидали хатину, бабуся Віктора сказала їм за німця на
горищі. Тільки зауважила: “Прошу, не бийте його”. Примкнув до колони полонених
німецький вояка за бабусиним проханням.
У школу наш герой пішов після голодного 1947 року. Закінчивши 7 класів,
влаштувався працювати в колгоспі на відповідальній роботі доставки зерна з поля
в комору. Робота йому подобалась, тільки
не міг він миритися з нечистими на руку
керівниками. Молодий хлопець вирішив,
якщо хочете красти, то без мене.
Не сказавши рідним, юнак Віктор перебрався в Козятин і за комсомольською
путівкою поїхав піднімати Донбас.
От тільки задумане журбинецьким
комсомольцем не знайшло підтримки у
керівника новоспеченого комсомольського загону. Нашому земляку він сказав:
“Ти молодий, перспективний, вступай до
училища. Два роки навчання і в 1959 році
наш герой стає спецалістом із застосування в шахті нової техніки. Працювати
за спеціальністю Віктору Григоровичу не
довелось. Шахтарі з досвідом йому порадили, що спеціаліст по новій техніці
— робота хороша, тільки хороші гроші
платять тим, хто ближчі до вугілля. Так пан
Демчишин став прохідником у шахті. Відбулися в нього зміни й у особистому житті. Одружився з шахтаркою за професією
і опорою в житті Антоніною Миколаївною.
З нею виростили та виховали доньку і
двох синів. На жаль, самої Антоніни Демчишиної півроку, як не стало
За 10 років, що козятинець провів на
дебальцівській шахті, багато води втекло.
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Фотоконкурси наближаються до фінішу
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Підсумки фотоконкурсу “Маленька красуня Козятинського
краю“ будуть підбиті після 1 грудня. У всіх ще є час визначитися і
проголосувати. Також ще раз за-

В’ячеслав Гончарук

Стало менше продуктів у магазинах. Значно врізали шахтарям зарплати. Працювати важко, як кажуть, задарма Віктор
Григорович не хотів та ще й на ту пору
його в рідні краї потягло.
Після приїзду в Козятин влаштувався
водієм хлібовозки. Без відриву від виробництва вступив до Вінницького технікуму
залізничного транспорту. Отримавши нову
професію, став працювати бригадиром
бази комплектації колії. А в 1986 році на
посаді начальника автоколони по переводу
знов відправився на Донбас.Там працював
начальником шахтарської техніки. На цій
посаді наш земляк доробив до пенсії.
Після виходу на заслужений відпочинок
пенсіонер Віктор Демчишин переїхав із
сім’єю назад у Козятин. Пробував працювати завгоспом у двох козятинських
організаціях. Та не міг дивитися, як ті
організації штучно розвалюють. Маючи
золоті руки, став займатися підприємництвом вдома. З кожним роком замовлень
меншало, тому що люди ставали біднішими. Дерти з людей не хотів, а меншої
плати робота не коштувала. Тому робив
на замовлення друзям чи для власного
задоволення.
Маючи чуйне серце до тварин, спорудив євробудку для трьох безпритульних
песиків. Сусіди дивуються, кажуть, де він
всього цього навчився.
На питання, як йому живеться на пенсії,
газеті “RIA-Козятин” відповів, що на хліб
є. От тільки ноги іноді підводять його.
Роки в мокроті та в резинових чоботях
далися взнаки. Дочка Олена живе в Козятині, провідує з внуками. Син Леонід
живе за кордоном, приїздить, коли має
відпустку. Син Сергій, який працював машиністом в “Локомотивному” депо, пішов
у світ інший…
— Так і живу, ні на що не скаржуся, —
каже наш земляк. — Лише для України у
Бога прошу кращої долі.

Юлія (38), в декретній відпустці, Аня (5): Ілона (17), студентка:

— Був на концерті у — Мені запропонували “руку і
дівчини.
серце”!

У суботу, 24 листопада, в спортзалі залізничного училища пройшов футбольний
турнір. У ньому взяли участь чотири команди, які за коловою системою визначали
чемпіона чергового етапу ХVI спартакіади
серед колективів, організацій, підприємств,
установ міста з міні-футболу. Проходили
матчі за системою скороченого часу (15
хвилин тайм).
Першими на манеж спортзалу залізничників вийшли команди м’ясокомбінату та
ВЧДЕ-3. У цій зустрічі переконливу перемогу здобули спортсмени вагонної служби
з рахунком 12:3. У другому поєдинку жереб
звів команди локомотивного депо та міської
ради. Ця захоплююча гра завершилась
перемогою провладних футболістів з рахунком 3:2.
Наступними на манеж вийшли гравці
м’ясокомбінату та міської ради. У цій зустрічі, як і в попередній, перемогли міськрадівці
з рахунком 5:3.
Потім вагонники переграли футболістівлокомотивщиків з рахунком 6:1. Після чо-

тирьох проведених ігор визначились лідери
турніру і команди, які грали за 3-4 місце.
За бронзу на манеж вийшли футболісти
м’ясокомбінату та локомотивного депо. Ця
захоплююча зустріч сподобалась самим
учасникам матчу. Адже команди демонстрували відкритий футбол, в якому обидва
спортивні колективи забили за 30 хвилин
17 голів. Рахунок зустрічі 12:5 на користь
спортсменів команди з м’ясокомбінату.
У заключній 6-ій грі турніру визначався
чемпіон.
Футболісти ВЧДЕ-3 та міської ради, які
набрали по 6 очок, розіграли золоті нагороди. Перемігши своїх суперників з рахунком
6:0, чемпіоном зимового футболу серед
колективів, організацій, підприємств і організацій міста стала команда ВЧДЕ-3.
Срібні нагороди та друге місце в провладної команди, бронзові нагороди в сильної
команди м’ясокомбінату. Замкнули четвірку
кращих команд спартакіади футболісти
локомотивного депо. Привітав та нагородив
грамотами та медалями учасників турніру
начальник міського відділу фізичної культури та спорту Павло Луцюк.

волейболісти здобули бронзу
Вероніка ЛЮБІЧ

24-25 листопада у Вінницькому педуніверситеті проходив чемпіонат обласної дитячої
ліги серед юнаків 2002 р. н. та молодших.
Про це повідомлено на сторінці “Спортивна
Козятинщина” у Фейсбуці.

кликаю долучитися до визначення
номінацій дівчаткам, які набрали
менше голосів, ніж перші три
місця. Присилайте запропоновані
назви номінацій на Вайбер 068308-01-25, або в групу Козятин
ком на Вайбер (095) 93-62-734.

Валерія Зернаєва. 1.5
рочки. Дужe життєрадісна,
кмітлива, розумна та
грайлива дівчинка, яка
тільки починає пізнавати
цeй світ на смак і дотик)

Нагородження розпочинається
6 грудня, у четвер, з 10 години
і триватиме до 15 грудня. Уже
точно можу запросити Вікторію Ковалюк та Ілону Агранат,
яких вибрав спонсор (салон “Тек
Стиль”) у номінаціях міс-Чарівність

та міс-Симпатія. Вони отримають
подарунки від салону, грамоти і
дипломи учасниць.
Запрошую підприємців приєднатися і вибрати місок для нагородження взамін на рекламу в газеті.
Усі зацікавлені передати по-

Вікторія Ковалюк.
Позитивчик по життю,
навчається в 3 класі,
улюблені предмети
в школі: математика,
трудове навчання,
малювання. Вивчає
англійську

Даринка Шевчук. Наше
янголятко, яке тільки
починає пізнавати все нове
для себе. Весела, завжди
усміхнена дівчинка.

Давід Луцик. Давідикмаленький непосида.
Татова гордість і мамина
радість.

Євгеній Матвійчук. Наш
улюблений синочок...)

дарунки красуням, звертайтесь в
редакцію.
Фотоконкурс Міні-Містер-2018
триває до кінця року. Нагороджуватися хлопчики будуть після свята
Водохреща вже у 2019 році.
Усім успіхів і перемог!

Євангелія Красовська. Наш
сенс життя

За результатами двох днів змагань,
ДЮСШ "Десна" зайняла І місце, "ОСДЮСШ"
(відділення м. Бар) — друге, "КДЮСШ" м.
Козятин — треті, "ДЮСШ" м. Теплик - ІV
місце. Після завершення змагань команди
були нагороджені медалями та дипломами
відповідних ступенів.

Що у вас позитивного сталося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Микола (19), студент:
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— Цікава зустріч.

Яна (17), студентка:

Максим (18), студент:

Валерія (17), студентка:

— Відкриваю власний
— Пощастило — бать— Написала “на відмінно”
бізнес.
ківські збори.
модуль з Психології в університеті.

Артур Сухінін. 1 рік і 9 міс.
Життєрадісний, активний і
дуже допитливий хлопчик.

Ілля Матюха. 3 роки.
Наша гордість та надія.
Усім привіт від Іллюші!!!

10
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433393

439855

439906

439859

438526

439907

439855

438902

(áóäèíî÷îê) äëÿ êðèíèö³ ç êîðáîþ ³ â³äðîì, áàë³þ,
ÿùèêè, ì³äíèé êóïîðîñ, á³ëà ãëèíà äëÿ ïîá³ëêè.
097-425-76-87
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê
á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé
ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåòàëîøóêà÷ âèð.òâî Ãîëëàíä³ÿ. 097-722-16-07,
073-161-68-33
 Ìëèí 380 Âîëüò ìåëå êà÷àíè ³ çåðíî, äî íüîãî 2
ìîòîðà. 097-154-49-36
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 470 ë. á/ó, âèð.
Òóðå÷÷èíà «UGUR» UDD 500 BK ó äîáðîìó ñòàí³.
067-275-20-76, 093-299-67-32
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.
097-446-20-46, 063-629-01-49
 Íàñàäêà äëÿ óí³òàçà íîâà, êîñòèë³ êàíàäñüê³,
êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, ñàïîãè æ³í. íîâ³ ð.38, øàïêà
ç êðîëèêà íîâà ð.59. 063-371-88-89, 098-373-23-83
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³ äëÿ ðàíê³â: ñí³ãóðî÷êè,
ïðèíö³, êîâáîÿ, ³íø³. 063-623-13-57, 063-689-36-77
 Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè
Óêðà¿íñüê³, íîæ³ 2 øò., ñèòî, â³ñê, ÿùèêè 2 øò.,
ë³òåðàòóðà ä/ñóõ. êîðìó. 096-364-80-30
 Ïåðåðîá àâòîìàñëà, êðîë³ ³ êë³òêè, âåëîñèïåäè
ð³çíî¿ ìàðêè, 200 ë. áî÷êà, íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â. 093940-96-11, 068-334-66-72
 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 ç âìîíòîâàíèìè
ïîëèöÿìè ó â³äì³ííîìó ñòàí³ Ø=70 ñì., Ä=130 ñì.,
Â=180 ñì. 097-319-28-50, 063-792-29-37
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-712-48-53
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-918-10-95
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí - Ìàêñòåð. 097-751-80-75
 Ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò 1 500 ãðí.,
äèâàí ñòàðèé 300 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí.,
øàôà 700 ãðí., øàôà ç àíòðèñîëÿìè 1 500 ãðí.,
òóìáî÷êà äëÿ îäÿãó 250 ãðí., êíèæíà øàôà 200
ãðí., êð³ñëî 250 ãðí., ñàíêè ç ëîçè 200 ãðí., ëþëüêà
ç ëîçè 200 ãðí. 093-753-73-25
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.2 õ 2.5. 097-154-49-36
 Ïðîâ³äíèêà êîñòþì ÷îë. ð.48-50 ³ æ³í. ð.46-48 ó
â³äì³ííîìó ñòàí³, õîì’ÿê ç êë³òêîþ íåäîðîãî. 096684-19-57, 063-541-10-96
 Ðàä³î - ïðîãðàâà÷ Ë³ðà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, DVD,
ñàìîâàð. 096-364-80-30
 Ðåçèíà íîâà 175/70 R 13 çèìîâà. 068-546-01-03
 Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
 Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàì» 7 êâ.ì. 063-16-44005
 Ñâèí³ êëàñíî¿ ïîðîäè íåäîðîãî ñ.Ìàõàðèíö³.
096-714-05-86
 Ñ³íî - ëþöåðíè, ì³øàíêà, êîëåñî ç äèñêàìè
265/70 Ð 19.5 Ðîñ³ÿ 143/141. 096-192-68-08
 Ñ³íî ëþöåðíè. 098-832-23-56
 Ñ³íî, ãàðáóçè, êàðòîïëÿ ñ.Ìàõí³âêà. 096-29527-64

433662

 Ñò³ë îá³äí³é ç³ ñêëà äóæå ãàðíèé, òóìáî÷êè ï³ä
òåëåâ³çîð (÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿòàìè), ïëèòà ãàçîâà
«Áåêî» â íîðì. ñòàí³, âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà. 093-40272-77, 093-548-53-84
 Ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà, êóðòêà ÷îë.
øê³ðÿíà íà ì³õó ð.52-54, ïàëüòî æ³í. íà ñ³íòåïîí³ ð.52-54,
äóáëÿíêà æ³í. ð.52-54. 096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó
ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 073463-34-76
 Òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, á³ëà ãëèíà, ñêðèíÿ, ëèñò îöèíêîâ.
íîâèé, øòàõåòè, ñêîáè á/ó, ïðîâîä í/æ 4 êâ, çáðóÿ äëÿ
íîíÿ, ëîïàòè äåðåâÿí³ äëÿ ñí³ãó. 093-020-22-95
 Òåëåâ³çîð Sharp, ìóçè÷íèé öåíòð â ãàðíîìó ñòàí³.
097-431-45-70
 Òåëåâ³çîð LG, òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, ïëàíøåò Samsung.
073-003-80-10, 067-843-59-16
 Òåëåâ³çîð Soni 2003 ð.â. 098-627-08-20 Âîâà
 Òåëåâ³çîð SONI â õîðîøîìó ñòàí³, êîâðîâà äîðîæêà
ãàðíà. 093-808-38-10
 Òåëåâ³çîð, ãàç. ïëèòà Áðåñò, êóõîííèé ñò³ë, ïèëîñîñ,
äîðîæêà êîâðîâà çåëåíà 1 ì., øèð. 5.5 ì.097-106-48-47,
093-941-32-40
 Òåëèö³ 4 øò. äâ³ ç íèõ ò³ëüí³, ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
 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 ò³ëüíà 5 ì³ñ. 063-829-03-35, 096-804-07-81
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ñ.Ïëÿõîâà. 097-322-68-67

 Òðè êð³ñëà (îäíå ðîçêëàäíå), õîðîøèé ñòàí,
ïøåíèöÿ (äîìàøíº çåðíî). 067-133-74-66
 Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî:
ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà
12À. 096-354-27-44
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ
ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî,
Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-97115-31, 097-258-18-66
 Ôàçàí³â ñàìö³â (äîðîñë³). 097-154-49-36
 Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ãðèáî÷ê³â,
âåäìåäèê³â, àñîðò³, ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ
âàôåëüíèõ ëèñò³â, ôîðìà äëÿ öóêåðîê ëüîäÿíèê³â. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Õîëîäèëüíèê á/ó ðîáî÷èé. 093-811-81-85
 Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê 16 á/ó 2 000 ãðí., ïðàëüíà
ìàøèíêà í/àâòîìàò öåíòðîôóãà 1 000 ãðí. 093831-76-92
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ á/ó äî 3 000 ãðí. 097353-17-70, 093-041-69-49
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 ×îòèðè ñò³ëòö³, äèâàí, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà,
âñå â äîáðîìó ñòàí³. 063-629-52-33, 067-65777-90
 Øàïêà íîðêîâà (òåìíî - êîðè÷íåâîãî êîëüîðó),
æ³íî÷à, íîâà, ð.52. 097-753-48-16
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè,

äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, øêàô, ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî,
ñò³ë TV, ëþñòðà, êèëèìè, äèâàíè, àâòîêð³ñëî. 097147-84-88
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà ñòàðîãî çðàçêà, â
ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-50353-71
 Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà, õë³áîï³÷êà, äèâàí 2-õ
ñïàëüíèé ìàëþòêà, òåëåâ³çîð. 093-406-75-28
 Øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé - 50 ãðí./ëèñòîê á/ó.
067-430-40-65
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó,
åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093756-39-33
 ßáëóêà ðâàí³, êàðòîïëÿ âåëèêà, à/çàï÷àñòèíè ÓÀÇ,
Âîëãà, Ìîñêâè÷, ïðîâîëîêà ñòàëüíà, ìåòàëîëîì,
ìàêóëàòóðà. 096-983-18-68
 ß÷ì³íü. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

439839

 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-8949, 099-259-73-37
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 6 ñîò. Ã. Ñêîâîðîäè (ð-í ÏÒÓ)
096-44-99-566
 Çåðíî. 097-506-21-62
 Êà÷êè òóøêîþ àáî æèâèìè. 097-154-49-36
 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 6 ðîê³â. 098-832-38-78
 Êîáèëà ðîáî÷à. 097-434-08-60
 Êîçëèê 6 ì³ñ. íà øàøëèê. 063-178-67-70
 Êîçëèê 7 ì³ñ. ñ.Êîðäèø³âêà. 067-756-06-27
 Êîëÿñêà 2 â1, êà÷åëÿ äåðåâÿíà ï³äâ³ñíà. 063-694-9449, 098-404-99-04
 Êîìá³íåçîí äëÿ ä³â÷èíêè, äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó 2 â 1.
096-432-02-93
 Êîíÿêà ñ.Ñèãíàë. 098-264-66-57
 Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà òåëè÷êà 2 ì³ñ. 063174-01-32, 097-693-09-24
 Êîðîâà ìàéæå 7 ì³ñ. ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-007-21-31
 Êîðîâà òà êîáèëà òåðì³íîâî â³ê 5.5 ð. 068-845-0639, 097-721-31-32
 Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ., ìîëî÷íà òåëè÷êà 2 ì³ñ. 063174-01-32, 097-693-09-24 Ìàøà
 Êîðîâà ò³ëüíà ñ.Áëàæ³¿âêà. 067-301-08-73
 Êîðîâà ò³ëüíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì òðåò³ì ò³ëüíà 2 ì³ñ.
096-590-64-75
 Êîðîâà. 097-453-44-53
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³,
äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, êîæóõ. 096-51212-08, 093-510-45-63
 Êóõíÿ, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, á/ó øèôåð. 068-762-90-33
 Ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé,
óãîëîê ìåòàëåâèé, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, ôàíåðà, äîñêà
ñóõà âð³çíà, áàòàðå¿ ñó÷àñí³. 096-258-75-22, 073-05293-37
 Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067-772-36-78
 Ë³æêî 1-ñïàëüíå ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì,
òåëåâ³çîð Samsung â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-481-73-76
 Ëþñòðà - ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà, íàñò³ííÿ
Áðà, áî÷êà äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, ñò³ë ñëþñàðíèé,
åë.ñîêîâèæèìàëêà, åë.ìÿñîðóáêà ç êîâîìîëêîþ, åë.
÷àéíèê 20 ë. 096-467-88-03
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáëåâà ñò³íêà 4 ì., äèâàí, äâà êð³ñëà, äèòÿ÷èé
âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè, ïåí³áîðä, ðîëèêè. 063-73647-20
 Ìåáë³ (äèâàí, ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð,
ñòîëèê êóõîííèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñò³ëüö³,
òàáóðåòêè, â³øàëêè), îä³ÿëà, øòîðè, ëþñòðó, ë³íîëåóì,
äîðîæêè íà ï³äëîãó, êëåéîíêè, àíòèêâàð³àò (áóôåò,
øêàô äóáîâèé, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, ìàê³òðè,
êàðòèíè, ôîòî), ëîïàòó, äðàáèíó äåðåâÒÿíó, øëàíãè
äëÿ ïîëèâó, ñòåëàæ³, ëàâêó, îñë³í÷èê, ïîëèö³, ðóêàâèö³
ðîáî÷³, ÷åðåâèêè êèðçîâ³, âçóòòÿ òà îäåæà á/ó,
äðîâà, øïàëè äåðåâÒÿí³, äîñêè, øèôåð, êàì³íü, äàõ

439606

9:00 äî 18:00
 Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ
íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà Áðåñò â õîðîøîìó ñòàí³
1 300 ãðí. 093-488-78-48
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0,96. 063-66-20-675
 Äåðåâÿí³ äâåð³ âõ³äí³, ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45,
áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 500 á/ó âñå â ãàðíîìó
ñòàí³. 063-741-21-86
 Äèâàí ðîçêëàäíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 063-773-26-41
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063367-81-59
 Äèòÿ÷å ë³æí÷êî äåðåâÿíå ç ìàòðàöîì â
³äåàëüíîìó ñòàí³ 800 ãðí. 093-917-33-50, 098376-17-67
 Äîñêà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ð-ð. 4500 õ 220 õ
40, áàëêè 4500 õ 100 õ 100. 096-999-24-61
 Äðîâà äóáîâ³, âóã³ëëÿ, êîæóõ, äóáëÿíêà,
÷îáîòè, ÷åðåâèêè ðîáî÷³, ñàïîæêè ÷îë. òà æ³í.
òåïë³ (íàòóðàëüíà øê³ðà), ôóôàéêà, âñå íîâå.
096-412-34-14
 Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-40-65
 Äðîâà. 096-364-80-30
 Äðîâà. 096-392-59-46
 Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52, äâåð³
ð.0.97 õ 1.87 ñì. 063-617-07-47
 Äóáëÿíêà ÷îë. íàòóðàëüíà ð.52-54 500 ãðí.,
ñîêîâèæèìàëêà Saturn 300 ãðí. 063-992-03-21
 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. 097643-35-23
 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 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà,
çåì. ä³ë-êà ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà,
ïðèâàòèç., òèõå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³
äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-òåëåôîí, êåðàì.
ðàêîâèíà. 063-462-61-20
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé,
ãàðíå ì³ñöå 50 000 ãðí. 093-209-06-88, 097955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ãàç,
êàíàë³çàö³ÿ ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí. 093-537-88-40
 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 6 ñîò. â öåíòð³,
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35

436817

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. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 10 ãàçîáëîê³â 60 õ 30 õ 20 ïî 48 ãðí./1 øò. 063-62901-49, 097-446-20-46
 2 ñòîâáè äåðåâÿí³ ç áåòîííèìè ïàñèíêàìè âèñ.8 ì.
063-607-34-60
 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. 067-43079-37, 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
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 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
 Â³êíà, âàãîíêà ïëàñòèêîâà, ôàðôîð.óìèâàëüíèê,
òàð³ëêè, áåçïåðåá³éíèê, â³äåî-êàìåðà, â³äåî-ìàãí³òîôîí.
093-773-34-02, 098-675-21-69
 Âîñêîâà ì³ëü 20% íàñòîéêó, ïðîïîë³ñ 30%, ï³äìîð,
ïåðãó, ãåìîãåíàò, ãðå÷àíèé ìåä, ÿðèé â³ñê. 2-11-64, 097170-90-05, 066-432-22-16
 Ãàç. áàëîíè, òðóáà çàë. 40, ðåëüñè 32, àðìàòóðà á/ó,
øïàëè, çàë³çî, áåòîíí³, äåðåâÿí³ äîøêè äóá, îñèêà, äóá.
êðóãëà áî÷êà 150 ë., áàê í/æ, àíòåíà òàðºëêà. 093-02022-95
 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. 2-31-70, 097-380-23-63
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 4-õ
êàìôîðíà, ñò³ë ïèñüìîâèé 145 õ 60, äâåð³ Êàíàòêà á/ó ç³
ñêëîì. 063-288-72-37
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-36856-12
 Ãàçîâèé êîòåë «Æèòîìèð-3», ñòàí ³äåàëüíèé 2 000
ãðí. 067-594-44-38
 Ãàçîâèé ðåäóêòîð Îïåëü, Ëàíîñ ç ïðèéîìíèêîì
êîëåêòîðîì, ç/÷àñòèíè Ôîðä Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî.
067-754-44-65
 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. 073-078-82-79
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó. 097-42667-38
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-01326-80, 068-077-20-37
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç


НЕрухоМіСТЬ

 1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067772-36-78
 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., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä.
îïàëåííÿ, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 067-847-67-19,
093-017-75-82
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8Ãâàðä³éñüêà 66/1, ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ êîòåë
Ïðîñêóð³âñüêèé. 068-210-05-67
 1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, ìîæíà ï³ä îô³ñ, ç
ðåìîíòîì. 067-847-67-19
 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, ºâðîáàëêîí òà â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî.
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097643-35-23

 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40,
097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49,
099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³
30 êâ. 27. 063-452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2/2, 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., 42.5 êâ.ì, 1 ïîâ., ñàðàé. ïîãð³á,
âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ð-í ÏÐÁ 25 000 ãðí. 063-88952-84
 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., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî 14
(á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), 4 ïîâ., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ³íä.
îïàëåííÿ, âåëèêèé ï³äâàë, áóäèíîê íîâèé, êâàðòèðà
òåïëà ³ ñîíÿ÷íà. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç
ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093-

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 29 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, 29 листопада 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

438814

433591

439735

439316

438729

12

433387

Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п.
067-920-67-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-92067-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу на СТО потрібні працівники:
автомеханік, моторист, автослюсар, з/п від 8
000 грн. 093-887-40-86 Микола
На деревообробне підприємство потрібні
робітники: робітник на деревообробний станок
(нарізка необхідних ром. загатовок), робітник
на сбивку піддонів. 067-845-62-55 Дмитро
Потрібен ПП з будівельною освітою, для ведення документації на БМУ, можливо пенсіонер.
067-482-61-44
На роботу терміново потрібні: машиністи бульдозера, машиністи крана, електрозварювальник, офіційне працевлаштування, повний соц.
пакет, гідна з/п. 063-462-61-20
Деревообробне підприємство запрошує на
постійну роботу сортувальницю паркету, навчаття на місці. 067-410-40-45, 093-756-39-33
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: різноробочі, електро-зварювальник, збиральниці грибів, продавець.
З/п 350-500 грн в день. Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце роботи- Київська
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка по
п'ятницю 098-634-12-45 з 8.00 до 17.00 год
Офіс-менеджер. Заробітна плата від 7000 грн
на міс. м. Козятин вул Довженка 30 а. 067901-53-07
Господарству з вирощування грибів в Київській
області потрібні чоловіки та жінки для збору
грибів. Житлом забезпечуємо. 0672091505
Монтажники фасадних систем, металопластикових та алюмінієвих вікон запрошуються на роботу на підприємство в м. Києві. 0666703056,
Чурилов Олександр Віталійович

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

Графічний дизайнер
вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

тел:

068-308-01-25

Великий запас води. Тел.:(097) 821-49-00
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi. Механiчним методом
бурiння "пiд ключ" Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40
Копаємо, чистимо, докопуємо криницi. Швидка та якiсна
робота. Доставка кiлець. Тел.:(096)306-28-39, (063)234-68-29
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33

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

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., 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
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, â³êíà ì/ï, ³íä.
îïàëåííÿ, ñòåë³ íàòÿæí³, âìîíòîâàíàà êóõíÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé. 098-853-39-84, 093-890-26-01
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-960-72-50
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á. 70 000 ãðí. 068-604-05-28, 098-56916-25
 3-õ ê³ìí. êâ. 3 ïîâ. ç åâðîðåìîíòîì â öåíòð³. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. íà 1 ïîâåðñ³ â öåíòð³. Ìîæëèâî ï³ä
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, êâ.2. 063530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.

Çàã. ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-68251-34
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097682-51-34
 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. 067-600-19-74, 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., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, íå êóòîâà,
çàòèøíà, òåïëà, îïàëåííÿ - 2-õ êîíòóðíèé êîòåë. 067940-41-22, 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. 063-25521-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì.
067-506-17-00, 093-781-66-46
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, ³íä. îïàëåííÿ,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 65 êâ.ì., 5
ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19. 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ì/ï â³êíà, áàëêîí,
ëîäæ³ÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà. 093-27947-91, 098-575-79-40, 093-732-42-02
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé,
ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ.
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 073-463-34-76
 4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096176-45-23
 Áóäèíîê 2 ïîâ., ð-í Öàðñüêå ñåëî, 10 ñîò. çåì.
ä³ë-êà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063-38401-15
 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. 093-018-61-81,067-58368-94
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ëêà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì,
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096037-00-70
 Áóäèíîê â Êîçÿòèí³, âóë. Ê³ðîâà,8. 097-425-76-87
 Áóäèíîê â ñ. Ìàðê³âö³, íåäîðîãî, õë³â, ñàðàé,
êîìîðà, ãàðàæ, ãîðîä 89 ñîò. è íåâåëèêèé ñàäîê.
098-022-55-35, 063-257-37-29
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³

437811

робота

"РОБОТА"

438911

ремонт

Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36
Ремонт пральних машинок. 097-154-49-36

439398

439791

438851

436786

438911

438168

433662

âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò,
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîòîê. ª ñàðàé
äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà
òåë. 097-782-13-75
 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 âóë.Öåíòðàëüíà 53 êâ.1, 62 êâ.ì., ãàðàæ
îáêëàäåíèé. 063-150-70-01, 093-563-31-54
 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. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê,
ãîðîä 25 ñîò. 095-769-97-36
 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 ãàç., 53 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, º ïîãð³á,
ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³. 097-328-48-83, 063-02152-71
 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, 70 êâ.ì., öåíòð,
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.
067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Áåññàðàáîâà 13, 57.8
êâ.ì., 6 ñîò., ñàðàé íà 3 â³ää³ëà, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, äâà ïîãð³áà, âñ³ áóä³âë³ öåãëÿí³.
098-456-73-40, 067-660-10-91
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì.,
ïåðåêðèòèé, ãàç, âîäà, ïîâíèé ðåìîíò, íîâà ñèñòåìà
îïàëåííÿ, ãàðàæ³, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á,

Сім'я зніме 2-х кімн. кв. на довгий
термін, зі всіма зручностями, за
помірну плату, порядність та
своєчасну плату гарантуємо. 063576-10-56
Продам недобудований 2-х поверховий будинок в місті
вул.А.Павлова 19, підключена точка електроенергії, зем. діл-ка 9.5
сот. приватиз., поект 125 кв.м.
жилої площі 990 000 грн. 093-48499-59

Продам будинок 2-х пов. вул.Білоцерківська, 266 кв.м., всі зручності, заг. площа зем. діл-ки 1662
кв.м. 093-018-43-43 Володимир
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. 093-56375-19, 097-592-71-62
 Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ, ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
 Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³
ïðèâàòèç. 067-761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé, æèëèé â ñåë³. 098-633-92-09
 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 ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê,
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé.
Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, òåðì³íîâî. 097-13029-02
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç +

Продам терміново, недорого
будинок з усіма зручностями, вул.
Матросова 26 м.Козятин. 068-02489-19
Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа 50
кв.м. 093-018-43-43
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò.
097-703-28-56, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-68, 096-10181-90
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè,
ãàç, âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãî â³ä
öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó. 098-20706-99
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-15278-63
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âèõîäà, ãîñï. áóä³âë³,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95
 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, 097618-18-85
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 093-979-47-27, 067-440-26-37
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ñàðà¿, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,

Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30
кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15
ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093142-17-46
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî
68, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 098-464-0528 Àíäð³é
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74,
050-184-80-72 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì.,
ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43
ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-458-74-38,
063-605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
äðîâà, äîêóìåíòè, çåìëÿ, ð³÷êà. 096-364-80-30
 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 òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì.,
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò.,
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 109 000
ãðí 093-209-06-88, 097-955-65-50
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
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 öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà
120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî
îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó, 120à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³ äåðåâà,
ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå
- 980 òèñ. ãðí. áåç òîðãó. 067-705-00-22. Äìèòðî
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð),
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç îïàëåííÿì ³ çðó÷íîñòÿìè,
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-704-31-57
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 29 листопада 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
МіНЯЮ

 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ
ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-50
 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 068-519-07-04, 063-289-24-74
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê íà êâàðòèðó ó Êîçÿòèí³, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè.
097-436-56-60
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì. íà 2-õ - 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè.
093-753-73-25
 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

439909

439905

439736

РіЗНЕ

ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073793-55-95
 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. 067-103-89-90
Íåëÿ
 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

439912

439734

439381

439908

2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-602-69-53
 Áóäèíîê (ç óìîâàìè) àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
097-137-22-97, 063-398-83-24
 Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-50-32
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîð³õ äîðîãî, êðóãëèé òà áèòèé. 098-932-22-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³,
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëþ äð³áíó. 2-11-64, 097-170-90-05
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À.
097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé

 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
 Áóä³âåëüíà ô³ðìà çí³ìå æèòëî, ïîðÿäîê ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî,
ìîæëèâî îôîðìëåííÿ þðèäè÷íîãî äîãîâîðó ç ô³ðìîþ, ïî áàæàííþ
ãîñïîäàðÿ æèòëà. 067-482-61-44
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè îáðîáëåíèõ ³ íàâ÷åíèõ êîøåíÿò, ïðèâèò³. 093-45921-36
 Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿ òàêñè 1 ì³ñ., ãëàäêîøåðñòíèé, ÷îðíîãî
êîëüîðó, ä³â÷èíêà. 067-491-12-27
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñåð³ÿ
ßÌ ¹265016, âèäàíå íà ³ì’ÿ Ñàâ÷óê Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè ââàæàòè íåä³éìíèì
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñåð³ÿ
ßÌ ¹265015, âèäàíå íà ³ì’ÿ Ñàâ÷óê Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè ââàæàòè íåä³éìíèì
 Âòðà÷åíî çàêîðäîííèé ïàñïîðò ñåð³ÿ FSN061509 íà ³ìÿ Áðÿíñüêèé
Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÀ ¹635889 íà ³ìÿ Áðÿíñüêèé Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó: äîì. ðîá³òíèöÿ, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó,
äîãëÿäàëüíèöÿ. 068-099-74-51
 Çàãóáëåíî êëþ÷ ç áðåëêîì ñèãíàë³çàö³¿ â³ä àâòîìîá³ëÿ, çíàøîâøîãî
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-722-70-07, 063-346-24-56
 Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ., äëÿ 2-õ õëîïö³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 093-

773-34-02, 098-675-21-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, á³ëÿ ìàã.Ãðîø. 097-436-56-60
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè. 097-756-75-69
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063019-00-79
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè. 063-349-51-27
 Çäàì áóäèíîê ìîëîäîìó õëîïöþ ç ó÷èëèùà ÷è ñòóäåíòó. 093732-60-43, 097-762-17-87
 Çäàì áóäèíîê íà äâ³ êâàðòèðè, îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 093-642-47-98
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., âóë.8-Ãâàðä³éñüêàü 2À. 067431-05-35
 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 ãàðàæ ð-í ÏÒÓ. 068-519-07-04, 063-289-24-74
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39,
067-170-96-34
 Çäàì ï³â áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà 46 (íàâïðîòè øêîëè ¹3), ãàç,
âîäà, îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ â äâîð³. 063-625-65-41 Ãåîðã³é
 Çäàì ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî, º ãàç òà âîäà. 2-71-68 ï³ñëÿ 18:00,
098-928-69-36
 Çäàì ï³â áóäèíêó, ãàç, êðèíèöÿ, çðó÷íîñò³ â äâîð³ 700 ãðí.
063-607-29-72
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 80 êâ.ì. (ìîæëèâî ðîçä³ë íà 2
îêðåìèõ). 073-326-41-57
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà òðèâàëèé òåðì³í,
ð-í 3 øêîëè, øâåéíî¿ ôàáðèêè. 096-940-15-58, 093-781-65-94
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó, ð-í ÏÐÁ,
íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-665-49-19
 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
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ³íâàë³äà, ÷åðåç äåíü
ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
 Øóêàþ ïîðÿäíó ëþäèíó áåç ø/ç, ïî äîãëÿäó çà ïðèñòàð³ëèìè,
ìîæëèâî íà ïîñò³éíèé ïåð³îä ïåðå¿çä â ñåëî. 068-753-34-61
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðîâ.Ùàñëèâèé. 067-75367-42

 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì.,
âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067604-53-09, 063-177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. 097-628-83-90
 ×àñòèíà áóäèíêó çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 067-786-06-18
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç,
âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 063607-20-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè,

АВТОМОТО

 Ford Ìîíäåî 2000 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-629-30-90

 Renault Laguna 1.9 äèçåëü, 2002 ð.â., óí³âåðñàë. 093-01785-76
 THBD 1.9 PEUCEOT EXPERT. 098-289-94-14
 ÂÀÇ 2101 íà ïîâíîìó õîäó, õîðîøèé àâòîìîá³ëü. 096-26475-92
 ÂÀÇ 2105 1999 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-26475-92
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç âïèñàíèé. 063186-30-23
 ÂÀÇ 2108 1989 ð.â., ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 073-078-82-79
 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 2005 ð.â. 063-131-74-20
 ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äîáðèé ñòàí, ãàç-áåíçèí.
063-303-18-03, 097-537-53-35
 ÂÀÇ 21099 â³äì³ííèé ñòàí, ãàç, òîí³ðîâêà. 097642-10-30
 ÂÀÇ 2112 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 073-066-67-75
 ÂÀÇ 2113 2008 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí.
096-417-99-52
 ÃÀÇ-31029 ãàç-áåíçèí, 1993 ð.â., íà õîäó,
ìîæëèâèé îáì³í. 097-878-11-96, 073-463-75-40
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ
âåëèêèé). 067-702-77-92
 Ìîñêâè÷ 2141 «Àëåêî» 1993 ð.â., ç äâèãóíîì 2106
îáºì 1.6, ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé. 063-967-19-96
 Òðàêòîðåöü DV160 15 ê.ñ. ³ç ôðåçîþ, ïðè÷³ï,
ñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà. 063-294-52-63, 097612-86-62

432644

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, 067-902-9438, 063-019-00-79

КУПЛЮ

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

4242

432644

4242

 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç îïàëåííÿì, íåäîëåêî â³ä
öåíòðó. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç,
âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³
ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà,
äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26,
093-022-62-64
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà
ìàãàçèíó. 067-431-05-35
 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. 098-707-26-10
 ×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, 063-019-00-79
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Розміщення Реклами

(093) 437-22-16
ГОРОСКОП
з 29.11 по 05.12

Іменини в грудні
1 грудня – Микола, Платон, Роман
2 грудня – Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій,
Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Порфирій,
Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків
3 грудня – Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир,
Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак,
Микола, Тетяна, Текля
5 грудня – Олексій, Дмитро, Панас,
Борис, Василь, Володимир, Герасим, Іван,
Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Тадей, Федір, Яків
6 грудня – Олександр, Олексій, Борис,
Григорій, Іван, Митрофан, Федір
7 грудня – Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Корнилій, Марк,
Митрофан, Михайло, Порфирій
8 грудня – Олександр, Андрій, Василь,
Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент,
Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен,
Ярослав
9 грудня – Афанасій, Василь, Георгій,
Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків
10 грудня – Олексій, Андрій, Борис,

Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило,
Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Фекла, Яків
11 грудня – Олексій, Андрій, Ганна,
Василь, Вікентій, Григорій, Данило, Іван,
Костянтин, Микола, Павло, Петро, Рафаїл,
Сергій, Степан, Тимофій, Федір
12 грудня – Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір
13 грудня – Андрій, Іван
14 грудня – Дмитро, Наум, Порфирій
15 грудня – Олексій, Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Віра, Володимир,
Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма,
Маргарита, Марія, Матвій, Мирра, Микола,
Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір
16 грудня – Андрій, Гаврило, Георгій,
Єфрем, Іван, Микола, Федір
17 грудня – Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро,
Катерина, Іван, Кіра, Микола, Уляна
18 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сергій
19 грудня – Максим, Микола
20 грудня – Антон, Василь, Галактіон,
Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло,
Петро, Сергій
21 грудня – Анфіса, Вікторія, Кирило,

Сергій
22 грудня – Олександр, Ганна, Василь,
Володимир, Степан
23 грудня – Олександр, Олександра,
Олексій, Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна,
Фекла, Яків
24 грудня – Вікентій, Данило, Омелян,
Іван, Леонтій, Микола, Петро, Терентій
25 грудня – Олександр
26 грудня – Олександр, Олексій, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген,
Омелян, Іван, Микола, Орест, Яків
27 грудня – Іларіон, Микола
28 грудня – Олександр, Василь, Іларіон,
Павло, Степан
29 грудня – Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола,
Павло, Петро, Семен, Софія
30 грудня – Олександр, Данило, Денис,
Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій
31 грудня – Віра, Віктор, Володимир,
Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк,
Мартін, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Софія, Тадей, Федір

Погода у Козятині
четвер, 29 листопада

- 6 0Ñ	
- 6 0Ñ	

- 7 0Ñ
- 11 0Ñ

понеділок, 3 грудня

- 11 Ñ	 - 11 Ñ
- 20Ñ	
- 2 0Ñ
0

0

п'ятниця, 30 листопада

- 13 0Ñ
- 10 0Ñ

- 15 0Ñ
- 10 0Ñ

вівторок, 4 грудня

- 2 Ñ - 1 Ñ
+ 1 0Ñ - 0 0Ñ
0

0

субота, 1 грудня

- 9 0Ñ
- 8 0Ñ

- 9 0Ñ
- 8 0Ñ

середа, 5 грудня

+

0 0Ñ - 1 0Ñ
10 Ñ - 0 0Ñ

неділя, 2 грудня

- 8 0Ñ	
- 7 0Ñ	

- 9 0Ñ
- 10 0Ñ

Овен
На цьому тижні уникайте суєти, не
базікайте зайвого і не поспішайте з
висновками. Активно просувайте свої плани
в першій половині тижня.
Телець
Головна небезпека, яка підстерігає
вас на цьому тижні, це виникнення
конфлікту в стосунках. Постарайтеся його
погасити якнайшвидше, інакше "з іскри займеться полум'я".
Близнюки
Весь тиждень ви будете переповнені ентузіазмом, але якраз ініціатива
може погубити деякі ваші плани.
Рак
Зірки кажуть, що ви зможете добится
значних успіхів в роботі, якщо не станете ризикувати і будете мати справу лише з
перевіреними партнерами.
Лев
Цього тижня ви можете зіткнутися з
серйозними фінансовими труднощами. Найголовніше – визначитися з пріоритетними видатками, без яких не обійтися.
Діва
Вам доведеться зіткнутися з серйозними проблемами на роботі, вирішити
які допоможе холодний розум та ретельний
аналіз.
терези
Час проявити свою впертість та наполегливість у роботі. Складаючи плани
на майбутнє, не відволікайтеся на другорядні
деталі: вони перешкодять реально оцінити
перспективи.
Скорпіон
Цього тижня вам потрібно звернути
увагу на своє здоров'я, зайнятися профілактичними процедурами та підготовкою
організму до зими.
Стрілець
На цьому тижні ви опинитеся в гущі
подій, але це піде тільки на користь
вашій кар'єрі. Проявіть свої найкращі якості
– далекоглядність і прагматизм.
Козеріг
Ви отримаєте багато нової інформації,
якою потрібно правильно розпорядитися. На вихідних необхідно відпочити та
перезавантажитися.
Водолій
Вам потрібно продемонструвати максимум терплячості та витримки, щоб
уникнути непорозумінь на роботі.
Риби
Ви отримаєте дуже важливі новини,
реакція на які повинна бути негайною.
Головне, щоб ваше рішення не зіпсувало взаємини з колегами.

