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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

закохав та розорив:
спочатку була гадалка

Жінка потрапила в лапи афериста!
Вероніка ЛЮБІЧ

М и н ул о г о т и ж н я в н а ші й
редакції пройшов маленький
брифінг з сестрою загиблого
афганця Людмилою Комар та
з а с т у п н и ко м м і с ь к р а й о н н о ї
організації воїнів Афганістану
Миколою Жирним. Приводом
стало звернення пані Людмили
за допомогою до волонтерського центру “RIA-Козятин”. Викрилась дуже печальна історія.
— З чого почалися ваші
негаразди?
— Я ходила до гадалки, там
сидів чоловік. Вона мене з ним
познайомила.
— Ви з ним познайомилися
і почали жити?
— Коли він розгледів мою
квартиру, почав дзвонити по телефону мені. Спочатку я не відповідала, але нахабно дзвонив
весь час. Почали жити. Згодом
він запропонував обміняти мою
3-кімнатну квартиру на однокімнатну.
— Ви з ним одружилися?
— Так вийшло, що громадянським шлюбом жили.
— Не розписувалися?
— Ні.
— Хто він такий взагалі?
Ви його знали раніше?

— Ні. Я його в гадалки перший раз побачила.
— Він вас надоумив цю
квартиру продати?
— Я думала, що буду з ним
жити. Пожаліла його, побачила,
що він без пальців, без руки.
— Залишок грошей де ви
поділи?
— Ми взяли в обмін на однокімнатну квартиру через нотаріуса. Гроші поклав у сервант,
ніби-то залишив мені, але потім
забрав всі.
— Що потім відбулося? Ви
жили в однокімнатній квартирі, так?
— Так. Він купив за ці гроші
машину. Їздив таксував. Потім
не стало цієї машини і приходить час, він каже, що в село
поїдемо жити.

— Це село далеко від Козятина?
— Так.
— Як називається?
— Марківці.
— Зараз ви там живете?
— Обманув і вивіз мене в
село.
— І які проблеми зараз?
— Пожили ми, потім він каже,
що давай кредит візьмемо. Обіцяв, що за три місяці поверне…
Але приходять листи, дзвонять
колектори.
— У вас зараз скільки кредитів?
— Вісім! І ще карточку кредитну забрав у мене.
Ситуація відома і організації
афганців. Микола Жирний розповів, що, коли афганці взнали
про це, намагалися допомогти
пані Людмилі, але вона відмовилась.
— Цю людину (чоловіка) я
сам особисто знав. Знав, що
ця людина працює уже по такій
схемі. У Козятині у нього була
не одна жінка, він обдурив не
тільки нашу Людмилу.
Коли з головою органзації
Тетяною Драмарецькою і нашим
афганцем Василем Копійкою
взнали про цю аферу, одразу
зреагували. Хотіли, навіть, попередити цього чоловіка, щоб
пер е с тав з айматис я такими
справами. Але Людмила була
закохана, пожаліла його і нами

нехтувала. Казала, щоб не чіпали його і не влазьте в особисте
життя. Не лізли.
— А на сьогодні?
— На сьогодні все-таки Людмила трошки послухалась. Чого
я кажу трошки. Ми їй порадили
піти в поліцію і написати заяву. Проходить декілька днів,
Людмила передумала. Скоріше
всього, це була якась погроза
з його сторони. І Людмила забирає цю заяву. Це було ще
тоді, коли Людмила жила ще в
1-кімнатній квартирі в Козятині.
Я хотів прийти в квартиру, але

Людмила втекла…
На сьогодні Людмила знову
написала заяву в поліцію на
шахрая. Правоохоронці проводять слідчі заходи, наш центр
та міськрайонна організація
воїнів-інтернаціоналістів тримає
на контролі хід розслідування.
Від пані Людмили хочемо передати всім жінкам Козятинщини,
завжди бути пильними у стосунках з чоловіками і дослуховуватися порад близьких людей,
адже кохання закриває очі і
жінка може бути сліпою.
Далі буде.
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Тетяна
Лозінська

День ЗСУ
День Збройних сил України
— святковий день на честь
ЗСУ. Встановлений постановою ВРУ 1993 року, не є неробочим днем. Відзначається
щорічно 6 грудня — в день
ухвалення 1991 року закону
України «Про Збройні сили
України».
Станом на сьогодні резервісти Козятинщини перебувають на військових зборах
територіальної оборони, де
навчаються практичним навикам на місцевості обороняти
рідний край.
Хто вільний від несення
служби, збираються сьогодні
в училищі о 14 годині. Пройде
вручення державних нагород.
Примітним є те, що ЗСУ
вже 5 років перебувають у
військових визвольних змаганнях, а резервістів нараховується більше 400 тисяч.
Мені відомо багато нюансів неузгодженості в ЗСУ.
Контрактники мають мізерні
оклади. Деякі по року, а
то і два, не мають жодного вихідного. Непродумана
можливість зберігати особисті речі. Відпустки на один
тиждень. Дорога туди і назад
входить у відпустку. А це два,
а то і три дні. Недокомплект
вражає, тому один солдат за
фактом несе навантаження
за трьох. Відсутність житла
з подальшим низьким рівнем
народжуваності в родинах
військових. Це далеко неповний перелік проблем Українського війська
Це національна катастрофа, що тягне фатальні наслідки. Тим не менше, за оцінками всяких експертів, ЗСУ
входить у десятку найкращих
армій світу. Це предмет нашої гордості пошани перед
військовими. Я переконана,
що солдат ЗСУ, який уклав
контракт з Міністерством
оборони, брав участь в подіях на війні, має отримувати
не менше в еквіваленті до
гривні 2,5 тисячі доларів
США. Лише за таких умов ми
можемо вважати, що громада
дбає за Українське військо.
Бажаю всім військовим
здорового багатства та багатого здоров’я.

З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@GMAIL.COM
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Ветерани війни на сході
України вітають з Днем ЗСУ
Влад ПОВХ

Тихим та небесно плаксивим видався День волонтера в Козятині.
Усе б і так промайнуло непомітно
для нас, волонтерів, але під кінець дня завітали в редакцію ті,
кому ми допомагали боронити
Україну.
Є таке повір’я, що солдат той,
що несе службу. А є і ті, що подають патрони тому, хто стріляє.
Приблизно я так оцінюю нашу
працю волонтерів. Що це було,
не переказати. Мед, цукор, м’ясо,
консерви, овочі, теплі речі. А
було по-іншому: оптика для нічного бачення, біноклі, артилерійські

та інші прибамбаси для влучної
стрільби, броніки, медикаменти.
Навіть ноші. Комфортне взуття.
Шкарпетки, труси, зубна паста,
цвяхи, сокири, руберойд, бензопили, автомобілі. А один раз —
гітара. Був саксофон і один баян.
Наші гості — ветерани ЗСУ
2014-2015 років, що пройшли
пекло війни. Це Олександр Рябоконь (перша танкова бригада) та
Микола Лавренюк (Сумська 27-ма
1060 реабригада). Через газету
“RIA-Козятин” вони привітали
тих, хто служив, служить та служитеме в ЗСУ із Днем Збройних
сил України (6 грудня). Побажали
щастя добра та успіху.

Інваспорт шукає спонсорів на
спортивний інвентар
Влад ПОВХ

Проблеми дітей з вадами рухового апарату, зору, слуху, з порушенням інтелекту завершились
успішним інтегруванням у життєвий простір. Про це нам розповів
голова ГО Спортивний клуб інвалідів “Повір у себе” Володимир
Шульга.
— Приємно, що десять років
діти-інваліди Козятина та району
залучені до спортивного життя.
Великим тягарем було те, що
ми не мали постійної дислокації.
Нам не відмовляли, але все-таки
ми були, по народному, приймаками. Приходь тільки тоді, коли
їм зручно.
— Що змінилося?
— За сприяння головного лікаря міської лікарні Олександра
Євтушка та завідувачки дитячого
садочка Людмили Куликівської
(депутат облради), нам назустріч пішла адміністрація міста,
надавши в оренду приміщення
під спортзал на три місяці. Він
знаходиться в приміщенні на вул.
Незалежності, 75 (в будівлі лікувального корпусу міської лікарні).
— Як це розуміти?
— Я переконаний, що на зиму
це чудове рішення. Необхідно
його обжити. Зробити певний
ремонт. Голова РДА Юрій Слаб-

чук пообіцяв посприяти виділити
кошти на ремонт.
— А інвентар, де візьмете?
— Дуже правильне питання.
Орендувати зали, обладнані інвентарем, було добре і зручно.
Зараз я прошу громаду міста,
підприємців посприяти в купівлі
інветаря. Нам треба все: скакалки,
обручі, канати, експандери, гирі
тощо. Тому ми з великою вдячною душею приймемо від людей
інвентар. Я сам організую доставку. Якщо хтось зацікавлений,
телефонуйте за номерами (093) 11
24 548 або (068) 753 3290.
— Можливо, якийсь захід
благодійності провести?
— Ми вже це передбачили. 15
грудня 2018 року в кафе “Юність”
ми проведемо презентацію, куди
запрошуємо пресу, дітей, спонсорів. У нас є окремий рахунок
організації. Ми відкриті і прозорі
та підзвітні. Тому, як кажуть, не
оскудіє рука даючого, тим більше
дітям-інвалідам.
— Чому вам вірити?
— Усе дуже просто. По-перше,
нам десять років. По-друге, наші
діти займають призові місця: є
чемпіони України, світу, району,
області. Щоб переконатись, достатньо прийти на презентацію і
будь-хто зможе поспілкуватися з
нашими чемпіонами.

Вони приєднались до акції

Галина Іванівна Барчук
принесла речі

Ірина Галушко (зібрала
200 кришечок)

Михайло Швець (учень
шк. №2) приніс речі для
малозахищених верств
населення

У грудні —
дві робочі
суботи і два
вихідних
понеділки

передити атрофію м'язів. Загальна
сума витрат на лікування становить
7000 гривень.
Звертаюсь до всіх із проханням
про допомогу. Будь-який Ваш внесок допоможе нам зібрати цю суму.
Прошу всіх небайдужих не залишатися осторонь. Щиро вдячна.
Мій
номер
карточки:
5168757360083291 Кукуруза Світлана Леонідівна.
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Як сироти квартири отримали
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Після прийняття у листопаді
2017 року Постанови Кабінету Міністрів України за №877, комісія
Козятинської райдержадміністрації з питань надання у 2018 році
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, осіб з їх числа у вересні прийняла рішення, придбати
квартири дітям-сиротам Михайлу
Мазуру та Анатолію Мамчуру.
Про це розповіла газеті начальник служби у справах дітей
Козятинської районної державної адміністрації Євгенія Вітко.
За кошти субвенції з державного бюджету (616,2 тис. грн) в
Козятинському районі дітям придбано дві квартири. Одна в смт.
Глухівці за 290,2 тисячі гривень,
інша — в Козятині за 326 тис.

грн.
Анатолій Мамчур перебуває на
обліку служби у справах дітей
Козятинської районної державної
адміністрації з вересня 2014 року.
Батько помер у 2010 році, мати
померла у 2014 році. На даний
час до повноліття хлопець знаходиться під піклуванням рідної
сестри Ніни Воровей. Дитина
власного житла не має. Навчається в професійно-технічному
училищі № 4 міста Бердичева за
професією «Електрогазозварник,
електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах».
Михайло Мазур перебуває на
обліку служби у справах дітей
з травня 2008 року. Його мати
загинула у дорожньо-транспортній пригоді у 2008 році. На день
смерті мати була зареєстрована
у старому приміщенні дитсадка,
яке їй було надано СФГ «Пролісок» c. Флоріанівка для тимчасового проживання. У 1999 році
дане приміщення було знесене. З
1999 по 2008 рік мати з трьома

У грудні козятинчан и , я кі п р а ц ю ю т ь з а
графіком п’ятиденного
робочого тижня, матимуть зміни у трудовому
календарі. Згідно з рекомендаціями Кабінету
Міністрів Укрaїни, вихідними будуть понеділок,
24 грудня, та понеділок,
31 грудня. Перший припадає напередодні Різдва західного обряду, 25
грудня, яке від минулого
року є в Україні офіційним вихідним днем.
Другий понеділок – напередодні новоріччя, і
його теж рекомендують
звільнити від праці. Щоправда, в обох випадках
вільні понеділки доведеться відпрацювати у
субот у. Так, за передріздвяний понеділок робітники вийдуть до праці
22 грудня, а за 31 грудня
відпрацюють 29-го.

малолітніми дітьми проживала
без реєстрації на території Непедівської сільської ради в найманому будинку, тому дитина не
має житла ні на праві власності,
ні на праві користування. Після
смерті матері дитина разом з
двома сестрами стала проживати
з тіткою-опікуном Любою Бондаренко в с. Козятин.
Оскільки місцем походження
дитини-сироти є с. Непедівка,
то за рішенням виконкому Непедівської сільської ради Козятинського району від 27.07.2017
року дитина була взята на облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Хлопець навчається в Козятинському міжрегіональному вищому
професійному училищі залізничного транспорту за спеціальністю
«слюсар з ремонту автомобілів».
— Це найперші щасливчики,
які вже сьогодні отримали ключі
від власних помешкань, і сподіваємося, що це буде гарний початок для забезпечення житлом

всіх дітей з Козятинського району, — впевнена пані Євгенія. —
Нашою службою протягом трьох
місяців була проведена кропітка
робота-пошук житла. Враховувалась думка та бажання дитини

щодо придбання.
Радісно за дітей! Редакція бажає хлопцям щасливої юності і
наповнення отриманих квартир
вдалим змістом — сім’я, держава, робота, добробут.

Ви запитували— ми відповідаємо

За кашу подякуємо чиновникам Інваліди мають право на пільговий проїзд!

Марія ШЕВЧУК

Потрібно допомогти дитині пройти реабілітацію
Я, Кукуруза Світлана, мама Маргарити Шанчук (2010 р.н.), хочу
подякувати всім людям, хто долучився до лікування моєї донечки.
Станом на сьогодні Маргариті
потрібно пройти черговий курс
реабілітації в досвідчених Трускавецьких реабілітологів 18 грудня.
Маргаритка зараз проходить післяопераційний період і курс масажу
для неї обов'язковий. Він має по-

новини козятинщини

Іван Остапчук

Тільки другий день, як відступили морози, а в нашому місті
без чобіт аж ніяк. На дорогах і на
тротуарах снігова каша з вмістом
води. Причиною такої дорожньої
повені став талий сніг, який вчасно не прибрали після першого
снігопаду.
Звичайно, що причиною вчасно
не прибраного снігу став приїзд
губернатора. Гостю потрібно було
готувати промову для виступу по
програмі “житло для дітей-сиріт”.

Який вже тут сніг, як стільки заходів намічено?
У кожного начальника є купа
замів. Могли б вони порулити,
щоб виїхала на дороги снігозбиральна техніка? Тільки першочерговим завданням було прибрати
сніг біля міської та районної ради.
Поки займалися прибиранням снігу біля себе коханих, на дорогах
та тротуарах міста сніг автівки
і пішоходи вкатали. От снігова
каша на дорогах є наслідком бездіяльності міських чиновників.

Лебідь шукає житло в оренду
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Про лебедя, який залишився
один на ставку села Козятина,
наша газета повідомляла. Він то
прилітав на ставок, на якому виріс, то відлітав, коли з’являлися
рибалки.
Зараз пернатий знайшов нове
житло. Його прихистила мешканка прилеглої до водойми
території.

Як розповіла пані Ніна (так звати цю жінку), вона тримає своє
господарство. Лебідь, відчувши
себе господарем в новій оселі,
став ображати старожилів хліва.
Тож прохання до небайдужих
мешканців нашого міста, у кого
є можливість надати житло королівському птаху на зиму.
Хто хоче стати волонтером,
звертайтеся у редакцію газети
“RIA-Козятин”.

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” надійшло запитання від
мешканки Глуховець, внук якої
інвалід дитинства, а водій автобуса заявив, що скоро перевозити його безкоштовно не буде.
Національна асоціація адвокатів
України так коментує права і
обов’язки у цьому випадку.
Проблема пільгового проїзду
інвалідів залишається актуальною протягом тривалого часу.
Держава гарантувала всім інвалідам право на безплатний проїзд у пасажирському міському
транспорті. Однак, в будь-якому
маршрутному таксі чи автобусі
вам завжди чемно (інколи - дуже
чемно і дохідливо) пояснять, що
більше, ніж одного пільговика,
безкоштовно не перевозять. Про
те, що перевізники не зобов'язані
перевозити пільговиків, можна
почути дуже часто. Але чи це насправді так?
Відповідно до ст. 38-1 Закону
України „Про основи соціальної
захищеності інвалідів" від 21
березня 1991 року, інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи
або дітей-інвалідів (не більше
одного супроводжуючого), мають
право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті
(крім метрополітену і таксі), а
також всіма видами приміського
транспорту. При цьому пільгове
перевезення інвалідів здійснюють
усі підприємства транспорту, незалежно від форми власності (ч.4
ст.38-1 цього ж закону).
При цьому підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати
права на пільги громадян щодо
користування транспортом (ст.12
Закону України „Про транспорт").

Ст.7 цього ж закону говорить про
те, що відшкодування збитків від
безплатних перевезень пільгових
категорій громадян регулюється
нормативними актами Кабінету
Міністрів України. Таким чином,
Закон України „Про транспорт"
зобов'язує перевізників безоплатно перевозити пільговиків;
виконання цього обов'язку не
ставиться у залежність від відшкодування перевізнику збитків
від такого перевезення.
Згідно зі ст. 36 Закону України
„Про автомобільний транспорт",
пільгові перевезення осіб, які
відповідно до законодавства
користуються такими правами,
здійснюються пасажирськими
перевізниками усіх форм власності та підпорядкування. Такі ж
положення містить п. 31 Правил
надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого
1997 р. № 176, та п.2.3.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім
надання послуг з перевезення
пасажирів та їх багажу на таксі).
Пасажирському перевізнику
забороняється відмовлятися від
пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.
Таких випадків законодавство не
встановлює. Людину мають право
не взяти у транспорт, тільки якщо
вона перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,
порушує громадський порядок;
пред'являє заборонений до перевезення багаж. У всіх інших випадках перевізник не має права

відмовити у перевезенні.
Частина друга ст. 36 вказаного
закону містить положення, яке
може тлумачитись як обмеження
прав інвалідів на пільгове перевезення. У цій нормі закону
міститься положення про те, що
види та обсяги пільгових перевезень встановлюються державним
замовленням, в якому визначається порядок компенсації пасажирським перевізникам збитків від
цих перевезень. Як бачимо, обсяг
пільгових перевезень встановлюється державним замовленням;
немає державного замовлення
- немає пільгових перевезень.
Оскільки збитки пасажирським
перевізникам від пільгових перевезень держава не компенсує, то
вони, у свою чергу, не перевозять
пільговиків.
Однак, ст. 22 Конституції України містить положення, відповідно
до якого при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження
змісту та обсягу існуючих прав
і свобод. Таким чином, Закон
України „Про автомобільний
транспорт", прийнятий 5 квітня
2001 року, не може обмежувати
право інвалідів на пільговий проїзд, гарантоване Законом України
„Про основи соціальної захищеності інвалідів" від 21 березня
1991 року.
Враховуючи вищевикладене,
можна зробити висновок, що
інваліди, згідно з чинним законодавством, мають право на безплатний проїзд у пасажирському
міському та приміському транспорті, незалежно від того, відшкодовує держава перевізникам
збитки за такі перевезення чи ні.
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Легенди про пільговий автобус
Дмитро Артемчук

У четвер, 29 листопада, на
автобусній зупинці Вокзальна,
що в місто, залишились пільгові
пасажири, яких не забрала “одиничка”. Водій автобуса Вадим, що
кермував в цей день жовтим “Богданом” о 8.45, не зупинився на
зупинці. Він руками показав трьом
стоячим на зупинці пенсіонерам,
що автобус переповнений.
Склалася ситуація, коли люди
однієї категорії розділилися на
два табори. Ті, що залишились на
зупинці, згадують водія “не злим
тихим словом”. Ті, що, як оселедці
набиті були в автобусі, підтримують господаря маршрутки: “Добре, що не зупинився!”

Якщо додати, що водій відповідає за безпеку тільки тих пасажирів, які знаходяться в автобусі, то
тут він правий. Але ж ми розуміємо, що так не повинно бути.
Як так, півгодини чекаєш на
морозі автобус і марно? Значить,
потрібно запроваджувати якийсь
регулятор? Виходить ситуація, що
один пільговик кожен день в автобусі більше, ніж вдома, а інший
пенсіонер раз у півроку поїхав у
справах і залишився на вулиці.
Ключовим в цій ситуації залишилось питання: “Чи мав водій
право не зупинитися на зупинці?”
З 12-ти опитаних кермувальників
маршруток, всі солідарні з водієм.
Який сенс зупинятися, коли від
кількості пасажирів двері не мож-

Смерть через Допоможіть
цигарку
встановити
особу жінки
У вогні загинув
45-річний
козятинчанин
Софія ШЕВЧУК
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г руд н я бл и з ь ко 19.0 0
в
Iвaнiвцях гoрів привaтний
житлoвий будинoк. Під час гасіння
пожежі рятувальники виявили загиблого 45-річного чоловіка. На
місці подій бійці ДСНС з'ясували,
що полум'я охопило кімнату площею 20 квадратних метрів. Пожежу гасило п'ять рятувальників
та один спецавтомобіль. Ймовірна
причина загоряння — необережність під час паління.

Галина КАСЯНІВСЬКА

Поліція звернулася в редакцію
з проханням опублікувати фото
жінки для впізнання. У разі, якщо
комусь відома особа на фото,
звертайтесь в Козятинське відділення поліції, що знаходиться за
адресою м. Козятин, вул. Героїв
Майдану, 30 або телефонуйте
2-03-30, 102, 0933000866. Конфіденційність гарантують.

Кримінальна хроніка

Сини ображають батьків,
злодії крадуть велосипеди,
планшети та гроші
27 листопада
Син одного козятинчанина
п’яний дебоширив так, що батько звернувся у поліцію.
У Вернигородку жінка поскаржилася на батька, який в
п’яному вигляді за місцем спільного проживання вчиняв сварку.
У селі Козятин забрали планшет у людини. Поліція по “гарячих слідах” знайшла злодія і
повернули річ власнику.
У Козятині син побив батька.
30 листопада

У місті викрали з підвального
приміщення велосипед.
1 грудня
Мешканку Бродецького надурили шахраї. Забрали гроші
на мотоблок.
2 грудня
Злодії підібрали ключ до приміщення, де ведеться ремонт, і
викрали господарські речі.
3 грудня
Син, мешканець міста, вчинив насильство в сім’ї відносно
матері.
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на відкрити?
Не переконала нас ні одна відповідь. Не забраний на зупинці
пасажир не повинен відчувати
себе людиною другого сорту. Це
повага до пасажира і етика водія.
А двері в “одиничці” все одно довелося відкривати і яка різниця,
на якій зупинці.
Відзначилась “одиничка” ще й 2
грудня. Водій на кінцеву зупинку
о 10.35 в цей день не заїжджав,
а розвернувся біля магазину.
І це при тому, що розворот на
зупинці “Червона Калина” був
вже в’їжджений маршруткою 3-го
маршруту.
Якщо випадок 29 листопада має
якесь пояснення, то назва епізоду
2 грудня — “звичайне хамство”.

Дихаємо сажею
Чому котельня на території міської лікарні турбує мешканців вулиці Склярова

В’ячеслав Гончарук

Сусід сусіду друг і ворог
Чиновники, не розібравшись, визначають винуватця
Василь, мешканець міста

Нещодавно в управлінні житлово-комунального господарства
Козятинської міської ради мене
зобов’язали зрізати гілки горіха.
Ніби вони нависають над дахом
сараю мого сусіда. А послужила
такому попередженню скарга в
міську раду від сусідки Ніни Касьян. Міські чиновники створили
відповідну комісію, яка, прибувши
за вказаною адресою, прямо з
дороги визначила, хто в цій ситуації правий, а хто винуватий.
У приписі йшлося, що до 10.12.
2018 треба провести обрізку гілля. Якщо не виконаю забов’язань,
то буде штраф - від 340 до 1360
грн.
Взагалі, якщо скликається відповідна комісія, то першочергове
її завдання провести слідчі дії
та встановити справедливість
між конфліктуючими сторонами.
Скласти адмінпротокол, з яким
повинні ознайомитись учасники
спору, а при необхідності викликати обидві сторони на засідання
комісії і там вручити їм припис.
Забігаючи наперед, скажу, що
комісія мала як справедливий
орган сказати сусідці, аби навела
лад на своїй земельній ділянці, а
тоді скаржитися можна.
Тепер про сам припис. Мало
того, що я ні до гілок, ні до
самого горіха ніякого стосунку
не маю, так як не є господарем
згаданої земельної ділянки. Тоді
до чого зобов'язують власника
земельної ділянки? Читаю по
тексту: “З метою недопущення
затіненості в приміщеннях та
будинках забороняється розташовувати насадження від межі
сусідньої ділянки дерев ближче
ніж 3 метри”. Ключові слова в
цьому тлумаченні “затінення в
приміщеннях та будинках”. Тобто
законодавець в п.5.23.3 виходив

влада і ми
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Минулої середи на гарячу лінію
газети “RIA-Козятин” зателефонувала мешканка вулиці Склярова.
Вона повідомила, що з труби
котельні, яка обігріває міську лікарню, вилітають частинки сажі.
Сажі було в повітрі стільки, що
тяжко дихати.
Інформація, яку надала наша
співрозмовниця, відповідала дійсності. На снігу виднілися плями
чорного кольору. Самі люди, кого
ми зустріли, скаржились, що не
можна на дворі повісити випрану
білизну.
Розгорнувши сніг, можна було
зробити висновок, що сажа на
снігу не якась природна аномалія,
а викиди саме з труби згаданої
котельні. І чим ближче до самої
котельні, тим глибше сажа занурилася в сніг. На території міської

лікарні в найбільш забруднених
місцях вона сягала до 15 мм.
Журналісти побували в котельні. Умови праці в цій котельні,
мабуть, навмисно передбачені,
щоб працівник котельні, не те що
не заснув на роботі, а навіть не
присів під час робочого процесу.
Котельня — це сильно сказано.
Котел загорожений на дворі з усіх
сторін в дірках, от і вся котельня.
Працівнику тут мерзнути ніколи.
Він кожні 12-15 хвилин закидає
паливо в топку. Правда, саме
паливо паливом важко назвати,
скоріше це щось схоже на перегній на городі. На питання, чи є в
котельні краще паливо на випадок
морозів, наш співрозмовник відповів: “Казали, що заготовляють
дрова’. А поки дров немає, середня температура води в котлі даної
котельні 61 з плюсом.

Сніг у Козятині

По Винниченка, як по морю...
Марія ШЕВЧЕНКО

Ліворуч гілля горіха, яке ніби заважає сусідам
з того, що може бути ситуація,
коли будинок сусіда знаходиться
ближче від межі, ніж 3 метри. У
статті 103 Земельного кодексу
України йдеться, що власники
земельних ділянок повинні обирати такі способи використання
земельних ділянок, щоб завдати
найменші незручності сусіду. Тут
ключові слова “використання
земельної ділянки”. Тобто, садити дерево не можна ближче,
ніж за 3 метри до межі. Коли
попередній господар посадив
горіха за 2 метри до межі, то між
нормальними сусідами повинні
бути рівноцінні домовленості. А
чоловік сусідки прийшов з пропозицією, що згаданий горіх гілками торкається даху його сараю.
Йому запропонували зрізати всі
гілки, які заважають. Він скористався такою домовленістю. Рік за
роком виріс його горіх і закрив
частину мого городу. Ходили
вони обоє з дружиною збирати
горіхи на моєму городі, що тут
поганого, якщо твоє, забирай. От
тільки в минулому році за власної

ініціативи сусід позрізав великі
гілки, які перетинали межу. Підрізав так, що горіх приболів і
взагалі не дав плодів. Ось тут і
жаба задавила? В усіх горіхи є, а
в них немає.
Сам горіх зараз нічого не
затіняє. І будинок від горіха
більше 10 метрів. Тільки чомусь
скаржниця забула, що її дерева
ростуть біля самої межі і гостюють гіллям на сусідній земельній
ділянці. Забула, що її чоловік
поставив туалет навпроти вікна
сусідської кімнати. І невже він не
бачив, що ставить туалет в метрі
з хвостиком від льоху, де зберігається городина та продукти
харчування?
Мені байдуже, де ростуть їхні
дерева. Мені вони не заважають.
Мені байдуже, де поставили туалет. Я в льоху зробив додаткову
ізоляцію. І вони можуть ходити
до вітру, де їм зручно. Не бігти
ж людям по нужді в кінець городу. Добре, як є запас трусів, а як
немає, що тоді робити? Треба ж
мати совість, сусіди все-таки.

Цьогоріч погодні умови взимку поки що не
такі й у же суворі та
примх ливі. Морозець,
сніжок, відлига і знову
сніжок. Здава лося б,
нічого критичного. Але
не для Козятина. Бо в
нашому місті з дорогами
— біда.
Чиновники на сайті звітують, ремонтують. Але
факт залишається фактом — проїжджа частина
міста в катастрофічному
с та н о в ищі. З в и ч а й н о,
є й за що похвалити
— шматок дороги біля

Жахи опалювального сезону
Люди обурені бездіяльністю місцевої
влади

“Автостанції”, поки що,
служить вірою і правдою! Але, побачимо, наскільки якісною є “нова
дорога”, після зими.
Славнозвісні озера на
Винниченка і цьогоріч,
після так званого ремонту, нікуди не ділись.
Після невеликого снігу
і відлиги там потрібно
пливти на човнах, як по
морю... Автівки потопають у глибоких кальобухах.
У районі тамтешнього ринку, як на водних
атракціонах. От тільки
проблема — нікому з
водіїв не смішно...

Влад ПОВХ

Мешканка села Козятина
Людмила Андріївна Шкільнюк
прийшла в редакцію і розповіла, що обурена вкрай бездіяльністю мерії міста.
— Наша місцева влада
взагалі не приділяє уваги,
чим дихає населення міста і
навколишніх прилеглих сіл,
— каже вона. — Ми розуміємо, що висока ціна за газ,
що немає коштів. Але разом
з тим, якщо використовувати
таке “альтернативне” паливо,
яке використовують на котельнях міста, зокрема, і на

котельні місцевої лікарні, від
цього здоров’я не додасться
ні в дорослих, ні в дітей.
Весь сніг чорний від кіптяви.
Колись вугіллям опалювали,
то менше було кіптяви, ніж
зараз.
— У вас є якась рекомендація, як вийти з цієї
ситуації?
— Рекомендація проста.
Є люди, які відповідальні за
це, повинні вивчити це питання. За літо підготуватись до
опалювального сезону, а не
декларативно говорити про
те, що до опалювального сезону готові.

Як у Козятині боролися зі сніговими заметами
Вероніка ЛЮБІЧ

У суботу, 1 грудня, зима в Козятині знову нагадала про себе.
Мороз трохи відступив, а от сніг
придав роботи комунальникам.
Правда, випало снігу не так то
й багато. Тому навіть дивно, що
почистили тільки центральні вулиці та і то не належним чином.
Вулицю Ярослава Мудрого на
всю ширину дороги прочистили
тільки до перехрестя з вулицею
Сков ор оди. В одій пе р шого
маршруту на цій зупинці висаджував пасажирів у сніг!
Пересувалися пішоходи вулицею Ярослава Мудрого 1
грудня проїжджою частиною.
На вулиці Першого Травня в
окремих місцях люди протоптали тротуари. Схожа ситуація

була на вулицях Катукова та
Куликівського.
На перехресті Пилипа Орлика
та Героїв Майдану пішоходи переходили на іншу сторону дороги, долаючи снігові перешкоди,
нагорнуті грейдером. Виважені
люди чи ті, що нікуди не спішили, обходили перешкоду біля
автобусної зупинки.
На розвороті маршруту автобусів 1, 3, що на зупинці вулиці
Червона Калина, грейдером був
зроблений сніговий бордюр.
Його відмовився долати після
першої спроби водій “одиниці” і став розвертатися біля
магазину, що на вулиці Князів
Острозьких.
Вулиця Джерельна була прогорнута від снігу частково. Горнули тільки ту частину дороги,

де є тверде покриття. Аналогічна ситуація на Матросова.
Вулиці Білоцерківська, 8 Гвардійська були почищені добре.

Можна поспівчувати й комунальникам. Щоб краще прочистити дороги від снігу, в деяких
місцях їм заважав на дорозі

приватний транспорт. Найбільше
скупчення автівок спостерігалося на вулиці Винниченка та біля
адмінприміщення поліції.
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блог
Політрада
Козятинського
осередку
“Громадянська
позиція”

Лідер політичної
партії “Громадянська позиція” минулого тижня здійснив
поїздку південним регіоном
України. Він провів зустрічі з
інтелегенцією Одеси, Миколаєва та Херсона. Традиційно він
зустрівся з активом партії. Дав
прес-конференцію для журналістів. Виступав по місцевому
телебаченню. Якщо в Херсоні
та Миколаєві опоненти кандидата в президенти Гриценка
діяли провокативно, але хитро,
то в Одесі 28 листопада на
активістів, які супроводжуали
Анатолія Степановича, напали
тітушки. Імена п’ятьох нападни-

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

Корупція — це не втрачені мільярди, а вбивство
ків відомі, ще дванадцять чекають затримання. Тільки, судячи
з того, що чотирьох нападників
відправили під домашній арешт,
можна зробити припущення,
що не посадять нікого. Тож,
щоб більше не повторювались
зухвалі напади на політика Гриценка, не треба надіятись на
порядність тих, хто так не хоче
бачити екс-міністра оборони в
2-му турі виборів президента.
Більшу увагу політик приділив прикордонному Херсону.
Зустрівшись з прихильниками
“Громадянської позиції”, він
сказав:
— Незважаючи на те, що в
Україні працює декілька антикорупційних органів, бюджет
втрачає мільярди гривень через корупційні схеми. У людей
немає відчуття, що нині йде

боротьба з корупцією. Адже
САП, НАБУ, ДБР, на створення
яких пішли мільйони гривень,
порушують справи один проти
одного, замість того, щоб ловити велику рибу.
За оцінками експертів, Україна тільки через корупцію на
митниці втрачає близько 4
млрд доларів щорічно, але
одночасно просить 2 млрд в
кредит у Міжнародного валютного фонду. Анатолій Гриценко підкреслив, що бюджетні
кошти мають йти на освіту,
медицину та розвиток місцевої
інфраструктури, а не в кишені
хабарників.
«Корупція – це не пр о сто вкрадені мільярди. Це –
вбивство. Коли не доїжджає
швидка, коли в реанімації немає обладнання, коли аварії

трапляються через зруйновані
дороги, бо розікрали гроші
на ремонт. Це явище має бути
знищене для всіх – від президента і депутата – до простого
громадянина», - зазначив лідер
«Громадянської позиції».
Раніше Анатолій Гриценко
підкреслював, що його антикорупційний блок рішень після
виборів почнеться особисто з
президента.
Після приїзду в Київ, Анатолій Гриценко провів лекції
с т удентам в Могилянці, де
він викладає. А у вівторок, 4
грудня, провів зустріч з Пос лом США в Україні Марі
Йованович і Джорджем Кентом, заступником помічника
Держсекретаря США у справах
Євразії. Обговорили питання
безпеки судноплавства в Азов-

сько-Чорноморському регіоні.
Обговорювали варіанти узгоджених дій для деескалації,
захисту економічних інтересів
України. Не оминули питання
звільнення захоплених у полон
моряків. Поки влада розповідає родичам полонених моряків, як вона буде діяти, політик
Гриценко проводить зустрічі з
міжнародними партнерами про
повернення моряків додому.
Торкнулися питань можливої
загрози і шляхи їх попередження в період виборчої кампанії. Як зазначив лідер “Громадянської позиції”, США не
обирають владу в нашій країні,
але як партнери за дотриманням або порушенням Закону
слідкують уважно. Бандитський
напад на нашу команду в Одесі
теж не залишився непоміченим.

блог

Він н и ч а н и т а
жителі області,
які до кінця цього
року не підпишуть
декларацію з лікарем,
муситимуть платити за при-

йом у сімейного лікаря. Про
це заявив очільник Вінницької
облдержадміністрації Валерій
Коровій. За його словами, в
2019 році фінансової допомоги
з бюджету для лікарень первинної допомоги не буде.
– До кінця грудня 2018 року

усі медичні заклади мають
автономізуватися та укласти
договори з Національною
службою здоров‘я, бо з 1 січня
лікарні первинки не отримуватимуть субвенції, тобто пацієнту, який не уклав декларацію,
доведеться платити певні кошти

Посилили відповідальність за кермування напідпитку
блог

Влад ЛІСОВИЙ

За кермування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння тепер накладуть штраф у

розмірі від 17 тис. грн - до 34 тис. грн. Також можуть забрати права на 3 роки. Повторно за ті самі
дії каратимуть штрафом у 51 тис. грн і забороною
на кермування від 2 до 3 років. Закон почне діяти
з січня 2020-го.

Прийшла субсидія. Як сплачувати свій обов’язковий платіж?
блог

Вероніка ЛЮБІЧ

Як і в минулих опалювальних
сезонах зекономлену субсидію
можна використати для оплати в
наступному місяці спожитого понад
виділену соціальну норму газу, води
чи електроенергії.
До прикладу, сім’ї була нарахована жовтнева
субсидія (неповний опалювальний місяць) у
розмірі 550 грн. Обов’язковий платіж домогосподарства 820 грн. Але у жовтні спожито
лише 13 кубометрів газу, за що сплачено його
фактичну вартість – 92,26 грн.
У наступному місяці сім’я має право розрахуватися за спожитий понад норму газ зекономленою в попередньому місяці субсидією. Або
ж у листопаді обов’язковий платіж становить 1
000 гривень за соціальною нормою 400 кубів
газу, а фактично використано лише 100 кубів.
Залишок – 300 кубів – можна використати у
більш холодні місяці, до прикладу у груднісічні.
При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми мають зазначатися надавачем
послуг у платіжці як переплата (з мінусом).
Якщо вартість фактично спожитої послуги
менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість
фактично спожитої послуги. Якщо, скажімо,

розмір обов’язкового платежу за певну послугу
становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120
гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг
споживання, тобто 120 грн.
Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі
соціальних нормативів, і яка не використана у
минулому місяці родиною внаслідок економії
електроенергії, газу чи води, має обов’язково
зараховуватися постачальником послуги у
рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.
Якщо виконавець житлово-комунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує чинне законодавство
(Постанова КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива»).
У випадку порушення таких прав, українці
можуть звертатися із скаргами до керівників
підприємств, що надають послуги, а у разі відсутності реагування – органів влади на місцях
або органів місцевого самоврядування. Там
допоможуть врегулювати ситуацію із неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо
на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.
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ЩИРО ВІТАЄМО

На нараді з сіль-

Не підписали декларацію з сімейним лікарем? Платитимете за послуги з власної кишені
Вероніка ЛЮБІЧ
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за прийом у сімейного лікаря,
– зазначив Валерій Коровій.
За словами начальника департаменту охорони здоров’я
ОДА Людмили Грабович, протягом періоду з 2 квітня по
3 грудня цього року на Вінниччині було укладено 1 113

100 декларацій з сімейними
лікарями. З них, протягом
минулого тижня було укладено 12 835 декларацій. Таким
чином, близько 80% пацієнтів
на Вінниччині вже обрали собі
сімейного лікаря та підписали з
ним декларацію.

Ставимо штучну ялинку чи живу?
блог

Софія ШЕВЧУК

У соцмережі
поширюється
флешмоб “збережи ялинку в лісі”.
Користувачі пишуть,
що так можна зберегти «зелені
легені» України. У той же час
державні лісогосподарські підприємства вирощують новорічні
ялинки на спеціальних плантаціях (землях, непридатних для
створення лісів, приміром, під
лініями електромереж, де неможливо вирощувати дерева).
Лісівники пояснюють, що в галузі роблять усе можливе, аби
задовольнити потребу в новорічних деревах і не завдавати
шкоду лісу. Зокрема: на площі
близько 5000 гектарів створені
спеціальні плантації ялинок, де
зростають 15 мільйонів штук

хвойних дерев різних порід та
віку. Щороку в грудні триває
рубка лісу в загущених молодняках, де без шкоди для лісу
можна вибрати близько 1 мільйона штук новорічних ялинок.
На цей рік державні лісгоспи
запланували реалізувати півмільйона новорічних ялинок по
всій Україні.
Штучні, пластикові ялинки
є шкідливими для здоров’я
людини: при кімнатній температурі дерево з ПВХ виділяє
масу токсичних речовин. Якщо
реально хочете берегти ліс, то
коли відкриють ялинкові базари
— купуйте дерева у легальних
продавців.
Опитування серед козятинчан
у мережі Фейсбуку показало,
що наші земляки переважно
ставлять штучні ялинки.

Прес-центр
Козятинської ськими головами
районної ради обговорено актуальні питання
інформує

28 листопада голова
райдержадміністрації
Юрій Слабчук, заступник
голови районної ради Анатолій Задорожнюк та заступник голови райдержадміністрації Ігор Булавський
провели нараду з сільським головами.
На початку голова райдержадміністрації озвучив порядок денний та
поінформував, що з 28 листопада в
10 областях України запроваджується
режим воєнного стану терміном на 30
днів. Більшість заходів включених до
Указу Президента стосуються Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ та МВС.
Першим до слова запросили районного військового комісара Миколу Янчука, який поінформував
про пункти збору сільських рад,
як елементів бази мобілізаційного
розгортання та про проведення призову на строкову військову службу
восени 2018 року, відбір на військову
службу за контрактом. Зазначив, що
на даний час військовим комісаріатом проводиться уточнення списків
військовозобов’язаних та місця їх
перебування, виклик не проводиться.
Звернувся до голів сільських рад з
проханням надати максимальну допомогу по оповіщенню. Розповів про
підрозділи територіальної оборони.
Заступник директора СО «Козятинські електричні мережі» Ігор
Урсов зауважив, що на виконання
вимог Закону України «Про ринок
електричної енергії» щодо відокремлення оператора системи розподілу
від постачання електричної енергії,
в ПАТ «Вінницяобленерго» створено
ТОВ «Енера Вінниця», яке згідно
отриманої ліцензії почало здійснювати
діяльність з постачання електричної
енергії. Так, кожен споживач вже має
договір на розподіл електроенергії з
ПАТ «Вінницяобленерго», а починаючи з 1 січня 2019 року, він має ще
укласти договір на постачання електроенергії. Після отримання двох заяв
на приєднання - спочатку до договору
на розподіл, потім до договору на

Звернення голови

Прес-центр Козятинської раКозятинської йонної державРДА
ної адміністраінформує
ції Юрія СЛАБЧУ-

КА до мешканців
Козятина та Козятинського району у
зв’язку введення воєнного
стану на території області та
проведення навчань з територіальної оборони в районі.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ КОЗЯТИНЩИНИ!
У зв’язку з введенням в дію
Указу Президента України від
26.11.2018 року №392/2018 «Щодо
надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і
незалежності України та введення
воєнного стану в Україні» на Вінничинні відповідно до рішення ради
оборони області виконується ряд
заходів, які передбачено Законом

З ЮВІЛЕЄМ!
начальника Козятинського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області
Дмитра Вікторовича СВІТЛИШИНА (08.12)
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
інспектора з контролю за проходженням документів
загального відділу виконавчого апарату Козятинської
районної ради Надію Григорівну МАТВІЙЧУК (09.12)
сторожа райдержадміністрації Володимира Володимировича ГЕРАЩЕНКА (06.12)
Міцного вам здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів, особистих творчих досягнень, сімейного
щастя, злагоди та добробуту у вашій оселі! Нехай доля
буде щедрою до вас та подарує безмежне людське
щастя, життєве довголіття, удачу та достаток, а кожен
день приносить лише приємні емоції та задоволення від
здійснення добрих справ!

постачання, потрібно ознайомитися з
ними, підписати і один з примірників
повернути до районного відділення.
Про передачу показників та надання актів на димові та вентиляційні
канали поінформував Віктор Гріщенко - фахівець з адміністративної
діяльності Козятинської дільниці
Хмільницького відділення експлуатації газового господарства ПАТ «Вінницягаз». Наголосив на важливості
допуску громадянами контролерів та
слюсарів до обладнання та лічильників використання газу для звірки
показників з метою зведення балансу. А також закликав забезпечувати
фахівцям відповідних фірм доступ до
димових та вентиляційних каналів для
проведення перевірок.
Начальник управління регіонального
розвитку райдержадміністрації Олена
Дейнека розповіла про створення
районної ради регіонального розвитку, найближчим завданням якої є
створення перспективного плану розвитку кожної громади на 2019-2021

роки. Звернулась до сільських голів
з проханням до 15 грудня подати до
управління довільний план бачення
розвитку громади на три найближчих
роки. А в січні місяці на території
сільських рад відбудеться обговорення цих планів.
Начальник фінансового управління
райдержадміністрації Світлана Вельгус поінформувала щодо формування бюджету на 2019 рік, наголосила,
що розпорядникам бюджетних коштів
необхідно подати до фінуправління
бюджетні запити з пояснюючими
записками. Було обговорено фінансування ФАПів та ФП у 2019 році. Директору ЦПМСД Валентині Лобченко
доручено пропрацювати питання мережі, щоб найближчим часом спільно
визначитись із частками фінансування
з районного та сільських бюджетів.
На завершення обговорили співфінансування будівництва сміттєсортувальної лінії, ремонту доріг загального користування місцевого значення у
2019 році та трудового архіву.

України «Про правовий режим воєнного стану».
Військові комісаріати області
відповідно до рішення військового
командування здійснюють заходи
призову резервістів першої черги
та направлення до навчальних центрів для проходження 20-ти денних навчальних зборів та призову
резервістів другої черги для проходження 7-ми денних навчальних
зборів у складі бригади територіальної оборони.
Козятинському районному військовому комісаріату визначено завдання щодо проведення навчальних зборів з особовим складом
територіальної оборони району в
період з 05 по 11 грудня 2018 року
на базі Глуховецької амбулаторії.
Після формування підрозділів територіальної оборони у Глухівцях,
з військовозобов’язаними, призваними на збори, будуть проведенні

заняття з вогневої підготовки (виконання практичних стрільб), тактичної підготовки, інженерної підготовки та обороні важливих об’єктів
міста Козятина і Козятинського
району, блок - постів та інше.
Метою проведення навчальних
зборів є набуття резервістами
індивідуальних навиків та злагодженості під час спільних дій у
складі підрозділів. На даний час
здійснюються заходи по підготовці
та всебічному забезпеченні навчальних зборів.
Корис т уючись нагодою хочу
звернутись до всіх громадян,
мешканців міста Козятина та Козятинського районну проявити
спокій, свідомість, відповідальність
в забезпеченні обороноздатності
держави, військовозобов’язаних прибути за викликом до військового комісаріату та прийняти участь в
навчальних зборах.

Шановні військовослужбовці та ветерани Збройних
Сил,
захисники України!
Від щирого серця вітаємо вас з Днем Збройних Сил
України - святом сильних, мужніх і сміливих людей, готових у потрібний момент стати захистом і опорою для
своєї країни, рідних і близьких. Ваша служба - це не
тільки професія, для більшості з вас - це справа всього
життя. Відвагу і героїзм, відчайдушність та бойову майстерність військовослужбовці Збройних Сил України,
захисники рідної землі наразі демонструють кожної
миті, їх подвиги золотими літерами закарбовуються в
українській історії.
У цей день ми складаємо глибоку шану всім військовим, які боронять честь і свободу рідної землі, а також
волонтерам та небайдужим громадянам, які всіляко
допомагають нашій армії у справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки держави.
Від щирого серця вітаємо всіх, хто захищав нашу
державу, хто стоїть на варті рідної землі сьогодні, і тих,
хто в майбутньому виконуватиме цей святий обов’язок.
Бажаємо всім українським військовослужбовцям успіхів
в удосконаленні бойової та професійної майстерності,
натхнення і віри в силу власної держави, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я та звершення всіх
мрій і побажань. Нехай любов до України та людська
повага надихають вас на нові звершення у благородній
справі служіння рідному народові.
Слава Україні! Героям слава!
Шановні працівники та ветерани органів місцевого
самоврядування, депутати всіх рівнів, голови територіальних громад!
Прийміть щирі вітання з Днем місцевого самоврядування
Це свято об’єднує людей з активною життєвою позицією, лідерів територіальних громад, чудових організаторів, що в наш нелегкий час, не дивлячись на
труднощі, переймаються проблемами людей. Вам випала
почесна і, водночас, відповідальна місія – представляти
й відстоювати інтереси наших громад, захищати їх право на повноцінний розвиток і добробут.
Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову
нашого регіону і держави.
Слова подяки адресуємо ветеранам самоврядної ниви,
які своєю невтомною працею утверджували місцеве
самоврядування на Козятинщині.
Від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, миру,
щастя, родинного затишку, благополуччя та злагоди,
щоб результати нашої праці були плідними, а плани та
сподівання здійснювалися та увінчувалися успіхом!Нехай
щира людська вдячність та повага будуть вашою нагородою за нелегку працю, а любов та підтримка ближніх
зігрівають ваші серця серед щоденних турбот.
З повагою, голова райдержа дміністрації
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради Анатолій ЗАДОРОЖНЮК
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Переможці красивого спорту
В’ячеслав Гончарук

У неділю, 2-го грудня, в нашому
місті пройшов відкритий чемпіонат
Козятина з художньої гімнастики,
який зібрав рекордну кількість
спортсменок з шести міст України.
Приїхали гімнастки з Калинівки,
Вінниці, Житомира, Львова, Києва.
Вінницька школа художньої гімнастики була представлена двома
складами — командами “Дивосвіт” та ДЮСШ. Усього в цей день
на спортивні килими вийшли 135
спортсменок в 9-ти вікових групах
категорій А, В, С.
Спортивний колектив наших
землячок був представлений 24ма спортсменками ДЮСШ. Тренери з ключовими спортсменками
тільки повернулися з міжнародних
змагань “Золота осінь”, що проходили в місті Рівному. А такі
таланти як Мілана Кузьміч, Ліда
Хоченкова, Віолета Юрченко,

Іванна Коцут, Вероніка Соколова,
Даша Співаченко, Каріна Тупчій
залишили на змаганнях в Рівному
далеко позаду багатьох визнаних
спортсменок України. Наші дівчата
показали відмінні результати серед 650 учасниць (для порівняння,
на турнірі в Козятині виступали
135 спортсменок).
Розпочали відкритий чемпіонат
Козятина о 9 ранку. Першими на
килим вийшли наймолодші гімнастки - від 4-річних до 8-річних
спортсменок. Вони виступали як
у вільних вправах, так і з предметом на вибір. Після виступу всіх
учасниць молодшої групи, організатори спортивного дійства влаштували присутнім в залі показові
виступи спортивних колективів.
Від Козятинського краю виступили вихованці Аліси та Антона Машевських хореографічний
колектив “Зорянка Арт”. А в
спортивній тематиці — Даша Спі-

Інваспортсмени із
золотом, сріблом і
бронзою!

ваченко та Вероніка Соколова.
Опісля відбувся святковий парад,
на якому нагороджували чемпіонок та призерів конкурсу.
За підсумками змагань молодшої групи, чемпіонками відкритого
чемпіонату нашого міста стали
Влада Сікорська, Мілана Кузьміч,
Софія Андрущенко, Ліда Хоченкова, Олександра Щаблевська
та Ніколь Щаблевська. А срібло
Дарини Панчук дорогого коштує.
Вона була включена на змагання
після трьох тренувань. До художньої гімнастики її хобі була їзда
на конях та водіння автівки за
допомогою тата.
О 15-ій годині в боротьбу за
медалі включились спортсменки
більш зрілого віку. І в цій віковій
групі наші землячки були також
на висоті. Першорозрядниці Каріна Тупчій, Іванна Коцут, Віолета
Юрченко, Вероніка Соколова, та
Даша Співаченко, які виступали за

Чоловіки у
волейболі
програли Вінниці

Влад ПОВХ

В’ячеслав Гончарук

У перший день календарної зими, 1 грудня,
в спортзалі залізничного училища пройшов 2
тур аматорської ліги Вінницької територіальної
організації ВФСТ “Колос” серед чоловіків.
Аматорська волейбольна команда з Погребища в Козятин не приїхала. Тож другий тур
чемпіонату в аматорській лізі “Колос” пройшов
за участі волейболістів Вінницького та Козятинського районів. Турнір чемпіонату області
проходив за скороченою системою. Спортсмени грають тільки три партії, незалежно від
рахунку в них. Наші земляки поступилися вінничанам з рахунком 1:2. Рахунок за партіями
— 17:25, 13:25, 25:23.
Козятинці в цьому турі все ж набрали залікові очки. Команді Погребищенського району
за неявку на турнір зарахована технічна поразка з рахунком 3:0.

Костя (10), школяр:

На п'єдесталі: Рената і дві Софійки
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

програмою кандидатів в майстри
спорту, посіли 1 місце і стали
чемпіонами.
Тож принцесу жіночого спор-

ком, перемогу отримала Рената
Гуменюк. Вона набрала 3737 голосів. На другій сходинці Софійка
Андрущенко (Міс-2017). У неї
2993 голоси. На третьому місці —
Софійка Яремчук. За неї віддали
голоси 705 людей.

Нагородження розпочинаються з
завтрашнього дня і триватимуть до
15 грудня. Усі учасниці отримають
грамоти. За перше місце — головний приз, абонемент у басейн. За
згодою батьків про кожну учасницю буде опублікована своя історія.

Фото всіх красунь вийдуть на
календарі від газети “RIA-Козятин”.
У кого з дівчаток не вийде прибути на нагородження, зможе відвідати редакцію після Нового року,
коли закінчаться різдвяні свята,
після 19 січня.

ту, якою є художня гімнастика,
Козятинський край може гідно
представляти на змаганнях високих рівнів.

До Дня Збройних сил України
та Дня волонтера — "Позивний
Бандерас"
6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил
України, 5 грудня — Всесвітній День волонтера, свята, які сьогодні неподільні,
а 7 грудня – професійне
свято працівників органів
місцевого самоврядування.
До свят в Козятині відбудеться
низка заходів. Один із основних
- це концерт, який відбудеться 6
грудня у приміщенні Професійного
училища залізничного транспорту
за участю учасників АТО, родин за-

більше 60 тисяч людей, які залишили більше півтисячі коментарів
і поділилися фотками з іншими
людьми майже тисячу разів. Нагадаю, що конкурс тривав з літа.
За результатами голосування,
яке проходило на сайті козятин.

гиблих бійців, військовослужбовців,
представників влади тощо. Що цікаве, відбудеться показ українського
фільму “Позивний Бандерас” про
події на сході нашої країни. Початок о 14.00 годині.

Софійка Андрущенко
Софійка Яремчук

Учениця 2-го класу. Весела
та енергійна дівчинка!
Справедлива та цілеспрямована,
не зважаючи на свій вік.

Рената Гуменюк

1,5 року. 10 кілограмів чарів, шарму та
любові.

5 років, дуже багатогранна
дівчинка. У свої 5 років вона
ходить на гімнастику, бальні
спортивні танці, вивчає
англійську мову. Відвідує 5
садочок !!!

триває фотоконкурс міні-містер-2018

Дубові Махаринці — перші у
волейболі
Марія ШЕВЧЕНКО

У фінальних змаганнях
з волейболу команда
Дубовомахаринецького
ЗНВК посіла почесне перше місце і впевнено здобула перемогу!
Друге місце виборола
Білопільська школа. На третій сходинці — вівсянецькі спортсмени.

Що у вас позитивного сталося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Микола (22), безробітний:
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Завершився фотоконкурс “Маленька красуня Козятинського
краю”. У ньому взяли участь 76
дівчаток, які разом набрали 8897
голосів. Їх світлини переглянули

Софія ШЕВЧУК

29 листопада відбувся чемпіонат області
з легкої атлетики серед дітей та дорослих
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями (з вадами
зору, інтелекту, слуху,
опорно-рухового апарату).
Загальна кількість учасників була близько 30 спортсменів з Бару, Тиврова, Вінниці та Козятина.
Захищати наш край поїхали на змагання 6 спортсменів: Даніїл Годлевський з школи №2, Єлизавета Костюк,
учениця школи №3, Ілля Шкільнюк (учень шк. №9),
Валентин Поліщук (учень Махнівської школи), Анна
Качалко з Глуховець, Назарій Коробцов (учень шк. №1).
На дистанції 200 м Даніїл Годлевський виборов 2
місце (срібло). У стрибках в довжину Назарій Коробцов
зайняв також 2 місце, на дистанції 60 м — також отримав срібло, у стрибках у довжину був третім.
Єлизавета Костюк зайняла 3 місце з бігу на 60 м.
Анна Качалко — 2 місце також з бігу на 60 м.
Ілля Шкільнюк 200 м — 1 місце в бігу на 200 метрів,
2 місце — 60 м.
Крім призових місць, всім учасникам змагань Регіональний центр інваспорту вручив по 100 гривень. Вітаємо усіх учасників з перемогою!

9 на позитиві
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Назар (10), школяр:

Віка (14), школярка:

Маша (22), лісничий:

Юля (25), в декреті:

— З а пи с а ли н о в ий
— Молодша сестричка
— Купили обновку на
— Провели гарно час з
— Вийшла на роботу після
— Діти виздоровіли і ми витрек.
почала більше говорити.
зиму.
друзями.
декретної відпустки.
йшли на вулицю.

Ванюша Шагако.
Енергійний, щирий та
дружелюбний! Ванюша
обожнює мріяти та дуже
сильно любить своїх
рідних)))

Даниїл Батрак. Наша
радість)

Ілля Пшеничук.
Енергійний,
непередбачуваний ,
радісний, чуйний, і навіть
смаколиками ділиться😉

Тимофій Мусієнко.
Справжній джентельмен!!!

10

вітання
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439907

439911

439855

433662

ñòàðòåð, áàãàæíèê íà äàõ. 096-450-95-16
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âåëèêà Óêðà¿íñüêà
ì.Êîçÿòèí. 063-383-47-64
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðèê (ä³â÷àòà).
066-119-43-55, 093-827-26-66, 067-173-22-48
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77,
073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí - Ìàêñòåð. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87, 098205-75-53
 Ïîðîñÿòÿ ïîðîäè Á³ëà ïî 15 êã. 096-55420-03
 Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó, æ³íî÷èé ïëàù ç
òåïëîþ ï³äêëàäêîþ ð.56 äåøåâî, âàçîíè
Àëîº, êàëàíõîé. 093-884-86-66
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40
õ 1.30 íåäîðîãî, êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà.
093-375-06-60
 Ïðàëüíà ìàøèíêà í/àâòîìàò «×àéêà»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 250 ãðí., êð³ñëî 250
ãðí., òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð 250 ãðí., ñàíêè,
ëþëüêà ç ëîçè ïî 200 ãðí. 093-753-73-25
 Ïðîâ³äíèêà êîñòþì æ³íî÷èé ð.46-48 ó
â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-541-10-96, 096-68419-57
 Ïøåíèöþ 068 051 93 60.
 Ðàä³î - ïðîãðàâà÷ Ë³ðà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê,
DVD, ñàìîâàð. 096-364-80-30
 Ðåâîëüâåð Àëüôà ìîäåëü 440 4ìì
â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, åëåêòðî-

øàøëè÷íèöÿ. 068-753-33-53
 Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
 Ðåëüñè 65 2 øò., äîâæ. 4ì10ñì. 093-89091-12, 096-758-96-18
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñàí³ äëÿ êîíÿ, ãèðÿ 16 êã., âåëîðàìà,
êîëåñà, ðàêîâèíà êåðàì., øïàëè áåòîíí³
äåðåâÿí³, áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà
á/ó, ðåëüñè 32, ãàç. áàëîíè, äîñêà äóá,
êðóãëÿê, îñèêà, òðóáà çàë. ä³àì.40 ìì. 093020-22-95
 Ñâèí³ êëàñíî¿ ïîðîäè 13-14 êã., íåäîðîãî
ñ.Ìàõàðèíö³. 096-714-05-86
 Ñåéô äëÿ çáðî¿, ìàíãàë, äèâàí - ìàëþòêà,
êèëèì 2 õ 3, ñò³ë òóìáà, êóõíÿ, ñò³ëüö³. 097328-48-83, 063-021-52-7ô1
 Ñ³íî, ãàðáóçè, êàðòîïëÿ ñ.Ìàõí³âêà. 096295-27-64
 Ñ³íî. 097-195-36-72
 Ñìóãà 30 õ 4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ,
á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåò,
îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà
ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95
 Ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà,
êóðòêà ÷îë. øê³ðÿíà íà ì³õó ð.52-54, ïàëüòî
æ³í. íà ñ³íòåïîí³ ð.52-54, äóáëÿíêà æ³í. ð.5254. 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, 073-463-34-76
 Òåëåâ³çîð LG, òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, ïëàíøåò
Samsung. 073-003-80-10, 067-843-59-16
 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
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 063-289-15-72, 068118-97-55
 Ò³ëüíà òåëèöÿ, ëîøà. 067-298-90-06
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð â â³äì³ííîìó ñòàí³.
098-271-60-61
 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

439606

 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
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó.
067-430-79-37, 093-756-39-33
 Àâòî - ðåçèíà Good Year Eagle Sport 185/60
R-15. 093-786-38-07
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè
äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ). 093-631-89-49, 099-25973-37
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-6907, 068-602-69-53
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Ìóñòàíã» íà ãàðàíò³¿,
ïîòóæí³ñòü 2.5 - 2.8 ÊâÒ. 063-716-34-16, 2-82-19
 Áè÷êà. 063-503-47-11
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Âàçîí «Çîëîòîé óñ» 3-õ ë³òí³é. 093-681-01-44
 Âàçîí öèêëàìåí, êîë³ð ðîæåâèé, âÿçàí³
íîñî÷êè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âåëîñèïåäè Ñàëþò 2 øò. 096-301-40-76
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà ð³çíîãî â³êó, ë¸øêè
çëó÷åí³, êàáàí÷èêè íà ïëåìÿ, ³íäîêà÷êè ðèæ³,
÷îðí³. 098-928-29-29
 Â³òàëüíÿ äîâæ. 3.9 ì., ïåðåäíº ñêëî ÊÀÌÀÇà,
ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó. 096-813-59-27
 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, 097380-23-63
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó 4-õ êàìôîðíà «Áðåñò» â
õîðîøîìó ñòàí³. 067-729-81-31
 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. 067368-56-12
 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. 097-859-45-37
 Ãóñåé ïîðîäè Âåëèêà ñ³ðà óêðà¿íñüêà, â
íàÿâíîñò³ º ãóñàêè ³ ãóñêè. 067-456-45-12,
093-878-31-44
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äâà êîðåéñüêèõ êàáàí÷èêà. 063-52329-27
 Äâåð³ âõ³äí³. 093-765-80-45
 Äâåð³ ìåòàëåâ³, äîáðîòí³ á/ó ç êîðîáêîþ
ð.2.1 õ 0.9 ì. çà 1 500 ãðí., ìàéæå íîâèé
êèëèì íà ï³äëîãó ð.4 ì õ 3 ì. 2 500 ãðí.
063-881-70-59

Äåðåâî-îáðîáíèé ñòàíîê
(áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé), àäàïòîð (áðè÷êà)
äî ìîòîáëîêà, 2 ðóëîíà ðóáåðî¿äó
íåäîðîãî. 093-375-06-61
 Äåðåâÿí³ äâåð³ âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³,
ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ
500 õ 500 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063741-21-86
 Äèâàí êóòîâèé (êóò íà ïðàâó ñòîðîíó),
ð.2.7 õ 1.6 ì., â êîìïëåêò âõîäèòü: 4
ïîäóøêè, âèð. Á³ëîðóñü - 4 000 ãðí. 067786-55-12 Âÿ÷åñëàâ
 Äèâàí ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
098-662-94-60
 Äèâàí, 4 ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà
íîæíà, âñå â äîáðîìó ñòàí³. 063-629-52-33,
067-657-77-90
 Äèâàí, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, ñò³ë
ïîë³ðîâàíèé, òåëåâ³çîð Òîøèáà, äçåðêàëî
- òðèëÿæ, êîìîä. 067-609-99-88, 063-69494-01
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç
ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì. 093-48878-48
 Äðàáèíà ç äóáà äëÿ ï³äéîìó íà äàõ
áóä³âë³, âåëèêèé âèá³ð òåõ. ë³òåðàòóðè,
ïðèñòàâêà äî â³äåî-ìàãí³òîôîíà, ºìí³ñòü
í/æ íà 6 ë., çâàðþâàëüíèé òð.-ð 220/380.
096-453-34-86
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-

114, 192, 260, 280 ìì., êîðïóñà ï³äø. 202,
ëåíòà ìåò. 0.5õ30, íàñîñ 220 Â 40 ë./ãîä.,
ïðåñ ñîêîâèæèìàëêà çàãðóçêà 2.5 ë. 096453-34-86
 Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066247-57-54
 Êóêóðóäçó 1.5 ò. 096-412-34-14
 Êóõíÿ, 10 ñò³ëüö³â, 2 ïðàñêè, øèôåð á/ó,
2 òóìáî÷êè äî ë³æêà. 068-762-90-34, 068762-90-33
 Êóõîííà ãàç. ïëèòà «ÊÈÍÃ» 1 000 ãðí.,
êóõîííà ìîéêà í/ñ 80 õ 60 - 300 ãðí. 093143-74-84
 Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé, Ôðàíö³ÿ. 096364-80-30
 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
 Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê
ìåòàëåâèé, ôàíåðà, äîñêà ñóõà îáð³çíà,
ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, âåëîñèïåä á/ó. 073052-93-37, 096-258-75-22
 Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067772-36-78
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå (ç 2-õ ïîëîâèí
ìàòðàö), êð³ñëî íå ðîçêëàäíå, øàôà-êóïå.
098-739-98-11, 093-447-11-84
 Ë³æêî ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì,
ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó íåäîðîãî, êèëèì
íàñò³ííèé, ïàëàñ íàïîëüíèé, øàôà äëÿ
îäÿãó. 096-352-40-11, 093-291-43-90
 Ëþñòðà - ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà
Áðà, áî÷êà äóáîâ³, ñò³ë ñëþñàðíèé,
åë.ñîêîâèæèìàëêà, åë.ìÿñîðóáêà ç
êîâîìîëêîþ, åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà
Óðàë-111, ôîòîçá³ëüøóâà÷., Íèâà - 2 Ì
096-467-88-03
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðà 2 øò.,
áàë³ÿ äîâãà, ïðàñêà, ñàìîâàð. 096-36480-30
 Ìóñêóñíèõ êà÷îê áëàêèòíîãî îêðàñó
ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé
÷àñíèê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³ äëÿ ðàíê³â:
ñí³ãóðî÷êè, ïðèíö³, êîâáîÿ, ³íø³. 063-62313-57, 063-689-36-77
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, äîðîæêè á/ó,
ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â
ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé,
ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷
Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì. 097643-40-14
 Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³,
ðàìêè Óêðà¿íñüê³, íîæ³ 2 øò., ñèòî, â³ñê,
ÿùèêè 2 øò., ë³òåðàòóðà ä/ñóõ. êîðìó. 096364-80-30
 Ïåðåäíÿ áàëêà ç ðè÷àãàìè «Ìîñêâè÷»:
ÊÏÏ + êàðäàí + 2 íîâ³ õðåñòîâèíè, êîðçèíà
ç÷åïëåííÿ Ì-412 íîâà, ôàðêîï, ãåíåðàòîð,

440497

продам

40-65
 Äðîâà êëåíîâ³, ð³çàí³ íà êîëîäêè. 067-43040-65
 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 ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.54,
äâåð³ ð.0.97 õ 1.87 ñì. 063-617-07-47
 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 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé,
ãàðíå ì³ñöå 60 000 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 6 ñîò. â öåíòð³,
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093631-89-49, 099-259-73-37
 ²ãðîâèé êîìï’þòåð, Intel Core i-3, ÎÇÓ - 8GB,
â³äåîêàðòà Radeon RX 480 - 4GB, HDD - 500GB,
DVD-RW. Â³äåîêàìåðà Panasonic ì³í³êàñåòà 700 ãðí. (096-797-90-53)
 Êíèæí³ ïîëèö³ 2 øò. íåäîðîãî, òóìáè
ïðèêðîâàòí³ 2 øò., êîñòþì ÷îë. 48/3 - 250 ãðí.
íîâèé. 093-681-01-44
 Êîáèëà 6 ðîê³â. 098-832-38-78
 Êîáèëà ðîáî÷à, çäîðîâî¿ ïîðîäè òà ¿¿ 7 ì³ñ.
ëîøàê. 097-621-40-52
 Êîçëèê 6 ì³ñ. íà øàøëèê. 063-178-67-70
 Êîçëèê 7 ì³ñ. ñ.Êîðäèø³âêà. 067-756-06-27
 Êîëÿñêà 2 â 1. 063-694-94-49, 098-404-99-04

Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ³íî ëþöåðíè,
áàëãàðêà, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé,
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., ßâà-350-634,
åëåêòðîçâàðêà. 068-216-34-20
 Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà òåëè÷êà 2 ì³ñ.
063-174-01-32, 097-693-09-24
 Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-723-19-58
 Êîðîâà òà êîáèëà òåðì³íîâî â³ê 5.5 ð. 068845-06-39, 097-721-31-32
 Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ., ìîëî÷íà òåëè÷êà 2 ì³ñ.
063-174-01-32, 097-693-09-24 Ìàøà
 Êîðîâà ò³ëüíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 2 òåëÿì. 098-24576-02
 Êîðîâà. 097-453-44-53
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñàíêè,
ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³,
êîæóõ. 096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êðóã í/ä ä³àì.85 õ 480 ìì., êðóã í/æ ä³àì.

439859

439608

438902

ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç,
ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³.
097-971-15-31, 097-258-18-66
 Ôîðìà 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 äî 3 000 ãðí. 097-353-1770, 093-041-69-49
 Õîëîäèëüíèê á/ó, ëåêòðî - äóõîâêà (ãðèëü)
á/ó. 063-504-03-24, 067-795-18-10
 Õîëîäèëüíèê Ñò³íîë. 067-253-41-06, 093204-61-14
 Õîëîäèëüíèê, êëåíîâ³ ðåëÿí³, ïàðîâàðêà,
ìÿñîðóáêà ìåõàí³÷íà, â³í³ëîâ³ ïëàñòèíêè,
ñóìêà äëÿ íîóòáóêà. 063-207-40-79
 Õîì’ÿê ç êë³òêîþ, íåäîðîãî. 096-160-11-65,
063-541-10-94
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 ×àéíèé ñåðâ³ç, ïîñò³ëüí³ ïðåäìåòè. 093331-26-84
 Øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé - 50 ãðí./ëèñòîê
á/ó. 067-430-40-65
 Øïàëè ç/á 15 øò., öåãëà á/ó ÷åðâîíà 1500
øò. 096-450-95-16
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó,
åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 ß÷ì³íü. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 4643-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 4683-28

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., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ñàí.
âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ïîä³ëüñüêà.
063-694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8-

Ãâàðä³éñüêà 66/1, ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ
êîòåë Ïðîñêóð³âñüêèé. 068-210-05-67
 1-ê³ìí. êâ., 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, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, òåðì³íîâî. 093-920-72-29,
097-744-82-26, 093-560-95-50
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097643-35-23
 2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ.
067-933-47-11
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-8949, 099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
7 (Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8Ãâàðä³éñüêà, çàã. ïëîùà 44.8 êâ.ì. 097-326-25-74
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00, 067753-45-35
 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. 067926-14-57
 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,
093-091-65-42
 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, 063-69639-90
 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096313-92-02, 093-677-23-25
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 6 грудня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 6 грудня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

439735

433591

440496

436786

433662

робота

На роботу на залізницю терміново потрібні:
машиністи бульдозера, машиністи крана,
електрозварювальник, офіційне працевлаштування, повний соц.пакет, гідна з/п.
063-462-61-20
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує
працівника на автомийку. 067-920-67-94
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Деревообробне підприємство запрошує на
постійну роботу сортувальницю паркету,
навчаття на місці. 067-410-40-45, 093-75639-33
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод,
15, 30 діб, заробітня плата від 200 - 320
грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432520822, 066-151-19-12
В торгову точку потрібен продавець. 063676-53-02
Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн
(від виробітку). Іногороднім надаємо житло.
Можливо вахта. Тел.: 0674443630
Офіс-менеджер. Заробітна плата від 7000
грн на міс. м. Козятин вул Довженка 30 а.
067-901-53-07
Монтажники фасадних систем, металопластикових та алюмінієвих вікон запрошуються на роботу на підприємство в м. Києві.
Тел.: 0666703056, Чурилов Олександр
Віталійович
На роботу потрібні: різноробочі, електрозварювальник, збиральниці грибів, продавець. З/п 350-500 грн в день. Вахтовий
метод, житлом забезпечуємо. Місце роботиКиївська обл., м.Фастів. Телефонувати з
понеділка по п'ятницю 098-634-12-45 з 8.00
до 17.00 год.
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: Продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня
заробітна плата 7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80, 093-678-53-01
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Оператор-касир, Помічник
бухгалтера. Ми гарантуємо: Офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата
7000 -7500 грн (з податками). 8-годинний
робочий день. Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-678-53-01
В ТК Буковель (Івано-Франківської

обл.) на зимовий сезон запрошуються
прибиральниці-посудомийки . Зп 350-400.
Проживання та харчування надається. 067344-14-13
Працівники по догляду за тваринами,
різноробочі потрібні в притулок для тварин (50 км від Києва). Деталі за тел.:
0676567098
Официальная работа в Литве на кораблестроении для трубопроводщиков, монтажников металлоконструкций, вентиляционщиков,
столяров, сварщиков. З/п от 54000 грн/
месяц по литовской рабочей визе (от 220 грн
за час). Указ МСПУ от 11.04.2017 г. №606
.Тел.: 0676745677, 0633786828
Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в
м. КИЇВ!Тел.: 0674969050
Робочі на виробництво в європейську
компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта.
Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000
до 26000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
Тел.:0674969050
Фасадники з досвідом роботи, робітники для
укладання клінкерної плитки, потрібні в м.
Київ. Безкоштовне житло. З/п- від виробітку,
виплата 2 рази на місяць. Тел.: 0972538810,
0995211100
Турагенція ТУЇ запрошує на роботу менеджера з продажу путівок. Звертатись у офіс
м. Козятин, вул. Героїв Майцдану, 13. 063145-57-75

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий
запас води. "Пiд ключ" Тел.:(067) 865-37-97
Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння механiчним способом.
Великий запас води. Тел.:(097) 821-49-00
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi. Механiчним методом
бурiння "пiд ключ" Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

8. Автомобiлi
8.1. Продам або обмiняю
ВАЗ-2111, 202004 р/в, колiр син., об'єм двиг.: 1500, пробiг:
183, м.Козятин. Цiна: 75884, (093) 152-21-71

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
Господарству по вирощ.грибiв в Київ.обл. потрiбнi чол/жiн. на
збiр гриба. Житло Тел.:(067) 209-15-05

439398

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

 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, òåõ.âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà 160
000 ãðí. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ 7/76.
073-304-69-51
 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, 098569-16-25
 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., 65 êâ.ì., 5 ïîâ., ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ. 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, íå
êóòîâà, çàòèøíà, òåïëà, îïàëåííÿ - 2-õ êîíòóðíèé
êîòåë. 067-940-41-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç ³íä.
îïàëåííÿì. 099-738-49-75
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75/5. 073-30469-51
 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., ð-í ó÷èëèùà, ì/ï â³êíà, áàëêîí,
ëîäæ³ÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà. 093279-47-91, 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, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-20701-18, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. íà 1 ïîâåðñ³ â öåíòð³, ìîæëèâî
ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, êâ.2.
063-530-83-82
 4-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, íåäîðîãî.
063-220-88-62, 097-742-95-98
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063384-01-15
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì.
ä³ë-êà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à

âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç
ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-0501, 096-037-00-70
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïðèáóäîâè,
ãîðîä 10 ñîò. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, º ãàç, âîäè
íåìàº, â õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á. 093-785-79-17 Íàòàëÿ
 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. 093-05093-06, 063-969-57-39
 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, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï.
áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093920-65-29, 097-059-19-78
 Áóäèíîê ãàç., 53 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, º ïîãð³á,
ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³. 097-328-48-83, 063021-52-71
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà
âóë.Ì³÷óð³íà 5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
 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, êðèíèöÿ, 18 ñîò. çåìë³, ñàäîê. 093766-22-76 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. 093563-75-19, 097-592-71-62
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà
96.5 êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé
ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
 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. 066488-97-91, 063-829-22-61
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç +
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15
ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï.

Продам будинок 2-х пов. вул.Білоцерківська, 266 кв.м., всі зручності, заг. площа зем. діл-ки 1662
кв.м. 093-018-43-43 Володимир
Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30
кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15
Продам терміново, недорого
будинок з усіма зручностями, вул.
Матросова 26 м.Козятин. 068-02489-19
áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà
äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ
îãëÿäó. 098-207-06-99
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10 ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç íà âóëèö³, çåìëÿ ïðèâàòèç.,
âèõîäèòü äî ë³ñó, äîêóìåíòè âïîðÿäêó. 068-21634-20
 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, 067-44026-37

438851

11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа 50
кв.м. 093-018-43-43
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ñàðà¿, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé
ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ. 093-142-17-46
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.
Òóõà÷åâñüêîãî 68, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò.
çåìë³. 098-464-05-28 Àíäð³é
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
äðîâà, äîêóìåíòè, çåìëÿ, ð³÷êà. 096-364-80-30
 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 - 120
000 ãðí 093-209-06-88, 097-955-65-50

4242

Будівельні роботи. 063-361-43-21

Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign
438911

438911

ремонт

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99

Графічний дизайнер

068-308-01-25

440500

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

"РОБОТА"

тел:

440499

433387

Продам піаніно "Україна", самовивіз. 096-494-83-97
Здам приміщення 55 кв.м. під
магазин, офіс, виробничий штаб,
центр. 067-757-89-25
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9
øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì.
äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-93245-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà
(öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò.
çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà,
ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó,
ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³
äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî
çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó.
063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-3626, 093-022-62-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà,
õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò.,
íîðìàëüíèé ï³ä¿çä ³ ðîçòàøóâàííÿ. 096-450-95-16
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà

Продам м'який куточок 1 000 грн.,
дитяча стінка 500 грн. 067-75789-25
Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю,
овесу.067-430-02-80, 097-405-78-33
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
 ×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
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì.,
âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç.
067-604-53-09, 063-177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. 097-628-83-90
 ×àñòèíà áóäèíêó çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 067-78606-18
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí,
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà
132. 063-607-20-29, 096-158-70-50 , 063-60720-29
 ×àñòèíà áóäèíîêó âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 15, 3
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ìîæëèâèé îáì³í. 097-878-11-96, 073-463-75-40
 Äåî Ëàíîñ 1.5, 2008 ð.â. 097-021-19-64
 Ç²Ë 130 êîðîòèø, ãàç-áåíçèí. 096-301-40-76
 Òðàêòîðåöü DV160 15 ê.ñ. ³ç ôðåçîþ, ïðè÷³ï,
ñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà. 063-294-52-63, 097612-86-62

ê³ìíàòè, 56 êâ.ì., âàííà, òóàëåò, ãàðàæ â ïîäâ³ð¿.
096-513-56-75

АВТОМОТО

Renault Laguna 1.9 äèçåëü, 2002 ð.â., óí³âåðñàë.
093-017-85-76
 THBD 1.9 PEUCEOT EXPERT. 098-289-94-14
 ÂÀÇ 2101 1986 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³ 28 000
ãðí. 098-809-68-11
 ÂÀÇ 2104 1985 ð.â., íîâèé àêóìóëÿòîð, ñòàðòåð,
ðàä³àòîð, õîäîâà, ìîòîð - ñóïåð. 098-538-93-13
 ÂÀÇ 2106 â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî 16 500
ãðí. 096-804-47-51
 ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 073-06667-75
 ÂÀÇ 21099 â³äì³ííèé ñòàí, ãàç, òîí³ðîâêà. 097642-10-30
 Âîëãà ðîáî÷èé ñòàí, òåðì³íîâî 13 500 ãðí.
067-455-52-90
 ÃÀÇ-31029 ãàç-áåíçèí, 1993 ð.â., íà õîäó,

 Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè,
ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, ìëèíè, ïåðåãîð³âø³:
åëåêòðîäâèãóíè 2.5 - 4 ÊâÒ, ïóñêî - çàðÿäí³ ïðèñòðî¿,
åëåêòðîçâàðêè. 068-216-34-20
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067103-89-90 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, 098-95976-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-62901-49

МіНЯЮ

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì. íà 2-õ - 3-õ ê³ìí. êâ.,
ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25

РіЗНЕ
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè,
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî
³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â²çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093331-26-84
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ ÷è ä³â÷èíó àáî
îáîõ. 093-884-86-66
 Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ, ñåð³¿ ÂÍ âèäàíèé
Ñîê³ëåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íàðîäíèõ
äåïóòàò³â 12.05.1998 ð. íà ³ì’ÿ Øâåöÿ Ëåîí³äà
Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ, ñåð³¿ ÂÍ âèäàíèé

4242



КУПЛЮ

 20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, ëèñòè îöèíêîâàíî¿
æåñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093767-69-07, 068-602-69-53
 Áóäèíîê (ç óìîâàìè) àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-137-22-97, 063-398-83-24
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 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
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
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Ñîê³ëåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
12.05.1998 ð. íà ³ì’ÿ Ãîë³øåâñüêî¿ ªâãåí³¿ Éîñèï³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìëþ, ñåð³¿ ÂÍ á/í, âèäàíèé
Áðîäåöüêîþ ñåëèùíîþ ðàäîþ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó
Â³ííèöüêî¿ îáë. 25.07.2002 ð. çà ¹150 íà ³ì’ÿ
Âîâ÷åíêî Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìëþ, ñåð³¿ ÂÍ á/í, âèäàíèé
12.05.1998 ð.Ñîê³ëåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ì’ÿ
Øâåöÿ Ëåîí³äà Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Àíäð³é÷óê
Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Çàâàëüíèé
Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñâèðèäþê
²ãîð Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñîáêî Äìèòðî
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Øåíäåðóê
Âàëåíòèí Â³êòîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

 Âòðà÷åíî äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÊÂ ¹41528234
â³ä 30 ÷åðâíÿ 2011 ð. ç äîäàòêîì äî äèïëîìó,
ÿê³ âèäàí³ Êè¿âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ïðàâà
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè íà ³ì’ÿ
Ñº÷êî Àííà Âàëåð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò çà êîäîì íà ³ì’ÿ Á³ëüñüêà
Ëåîíò³íà Îëåêñàíäð³âíà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè.
063-829-24-80
 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó
÷àñòêó (ïàé), ñåð³ÿ ÂÍ ¹0324924, âèäàíèé
18.07.1994 ð. íà ³ì’ÿ Ðàòîøíþê Àíòîí³íè
Êóïð³ÿí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-02405-25
 Çàãóáëåíèé ïàñïîðò íà ³ìÒÿ Îðëîâà Â³ðà
Ãðèãîð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè íà äîâãèé
òåðì³í, ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 093-01778-55
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ. 063-304-3736, 067-844-00-73
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., âóë.8-

Ãâàðä³éñüêàü 2À. 067-431-05-35
 Çäàì â îðåíäó íîâå, òåïëå ç óñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè
ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà. 063-937-56-14, 093-99794-80
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 80 êâ.ì. (ìîæëèâî
ðîçä³ë íà 2 îêðåìèõ). 073-326-41-57
 Çí³ìó ãàðàæ â öåíòð³. 063-605-89-96
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà
òðèâàëèé òåðì³í, ð-í 3 øêîëè, øâåéíî¿ ôàáðèêè.
096-940-15-58, 093-781-65-94
 Ïðîïàâ 2-õ ð³÷íèé ñîáà÷êà â Ìàõàðèíåöüêîìó ö/
çàâîä³, ñåðåäíüî¿ ñòàòóðè, ñâ³òëî ðèæèé ç öåïî÷êîþ
íà øè¿, íà ÿê³é çàâ’ÿçàíà ãîëóáà ëåíòà. 098-22548-56
 Ïðîïàëà ñîáàêà ìàëåíüêî¿ ïîðîäè ðèæèé ç á³ëèì,
ñ.²âàíê³âö³, â³äãóêí³òüñÿ òà äîñòàâòå â Êîçÿòèí. 063460-64-96
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ³íâàë³äà, ÷åðåç
äåíü ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðîâ.Ùàñëèâèé.
067-753-67-42

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
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До Дня інваліда
Наталія Степанівна Лазарчук
с. Сокілець

Присвячую всім зболеним і знедоленим
людям на землі, в тому рахунку і собі.
Так сталося в житті, що ми хворіємо.
Нести нам хрест свій і усе терпіть,
Але серця свої не охолодим —
Ми знаєм ціну всьому на землі.
Найщиріші й найдобріші люди —
Це всі ті, що горе знають і біду,
А не ті, що “коверзують” гроші —
І кричать — “я в відчай не впаду!”
А як доля чуть їх похитнула —
Зразу ж “sos” кричать на всі кутки:
Виручайте, помагайте, люди,
І шукають скрізь — де тільки є зв’язки.
Лиш мовчить знедолена і хвора.
Все багатство в неї — це букет болячок.
А скажіть, ну хто із своїх “тачок”
Піде таких виручати?
Та вони не просять і нічого,
Тихо в світі несуть свою ношу,

А як стрінуть ще й біду чужого,
Віддадуть завжди останні гроші.
За таких в церквах молитись треба
І таких оспівувать в піснях,
Бо у долі в них завжди потреба,
А це не розноситься в вухах.
Інваліди — чемні, мужні люди,
А робить здоровий не все буде,
Так як хворий при терпінні свому
Знаходить свою професію в усьому.
Столярі, художники, поети
Навіть і спортсмени серед нас вже є.
Лиш не було б горя на планеті
І щасливо лиш було б в сім’ї.
І не треба ваших нам подачок,
І твердить, що пенсію дали —
Ми не просим, не крадем, не плачем,
Лиш би совість ви не відняли.
Як би можна було б об’єднатись
Всім цим хворим людям на землі,
Скільки було б в світі того щастя
І розстало б зло у сивій млі.
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Овен
Новий тиждень буде для знаків цього
гороскопу доволі насиченим, адже
кількість справ збільшується, а вільного часу
меншає. Що ж до особистого життя, то про
нього також не варто забувати.
Телець
Ви можете скоїти певні помилки, але
можете не перейматись цим. Згодом
випаде чудова нагода все виправити, а також
покращити своє становище.
Близнюки
Тиждень для Близнюків буде доволі
складним, адже є ймовірність застудитись, тому зверніть увагу на своє здоров'я.
Тим часом на роботі побільшає обов'язків, а
також зросте напруження з колегами.
Рак
Саме час забути про сумніви та страхи,
адже вони можуть стати перепоною
на шляху до самореалізації. Чимало часу забиратиме робота, але не варто опускати руки.
Лев
Непогано б навести лад і в паперах,
і в голові, і в особистих стосунках.
Зберігайте емоційну рівновагу, не гнівайтесь
даремно.
Діва
Непередбачені повороти подій розкриють ваші найкращі якості. Доведеться негайно вирішувати старі проблеми.
Розслабитесь потім.
терези
Бажання уникнути відповідальності
може виявитись не на вашу користь.
Не поспішайте ставити остаточну крапку,
ще не все...
Скорпіон
Не соромтеся демонструвати свої
таланти та вміння у професійній сфері.
Будьте уважніші до близьких людей.
Стрілець
Можете поринути у круговерть різноманітних ділових і особистих проблем.
Будьте розважливіші та практичніші у справах.
Козеріг
Зірки обіцяють заслужену винагороду
за вашу наполегливість і працьовитість, але можуть різко змінитися далекоглядні плани.
Водолій
Оновлення в особистому житті принесуть бажання отримати нові враження.
Тим часом з друзями краще не сваритись, але
й уважно розставляти пріоритети.
Риби
Чудовий тиждень для відпочинку та
мрійливості. Можливі сумнівні питання, у яких краще радитись з близькими. Варто
провести час з другою половинкою.

