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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

Медики б’ють на сполох:
козятинці спиваються

Лікарня перетворилася на витверезник!
На гарячу лінію газети
“RI A- Ко з ятин” тіль ки з а
останній тиждень надійшли
скарги на два місця постійного споювання городян. Це
місця: біля мосту в районі
лікарні та в кінці вулиці Героїв Майдану по лівій стороні
навпроти кафе. Там на автобусних зупинках поряд до
ранку зависають “любителі”,
яких ніхто не розштурхує
навіть, аби йшли вже додому… А скільки спитих людей
блукає зранку в районі “Хлібодару”, пам’ятника на ПРБ,
на Білоцерковській трасі
біля так званого “Черпака”...
Страшно!
Пора вже Програму міської
ради депутатам приймати
про боротьбу з “наливайками”, алкоголізмом. Адже
рішення заборонити продаж
алкогольних напоїв з 22.00
проблему аж ніяк не вирішило. Чи до мера такі відомості
про ситуацію в місті не доходять?
До вашої уваги інформація
лікаря-нарколога Козятинської Центральної лікарні
Тетяни Дивавіної.
“Швидке перенасичення
організму алкоголем для

двох осіб – 39-річного та
45-річного мешканців Козятина виявилися фатальними. Панкреатит, цироз
та набряк головного мозку
не дали змогу лікарям повернути чоловіків до життя
(це було у жовтні).
Подібна у часть може
чекати ще на двох представниць слабкої статі, які
майже з таким діагнозом:
цироз печінки та параліч
ніг лікувалися в нашій медичній установі. Звичайно,
якщо вони не робитимуть
спроб боротися із алкогольним змієм.
Кількість хворих з алкогольною залежністю зростає нечуваними темпами.
Лише нинішнього року (за
11 місяців) в ЦРЛ проліковано 184 хворих, з них: 31
особа з білою гарячкою. Із
них 5 - осіб жіночої статі,
52 хворих, це молоді люди
до 30 років. Турбує й те,
що частішають випадки
рятування від алкогольного отруєння і досить пристойних людей, соціально
збережених, у яких є сім’я
та робота, які не страждають хронічною хворобою.
І цих пацієнтів також доводиться складати штабе-

лями, поки вони прийдуть
до тями.
Болючим для медиків є
й інший бік цієї проблеми. Доводиться рятувати
від смерті та приводити до
тями отруєних алкоголем.
А відтак, ліки, які могли
б піти на лікування звичайних хворих, змушені
направляти на порятунок
таких пацієнтів, у яких захворюваність, пов’язана
від особистого бажання
“пити чи не пити”. Вони
ж створюють дискомфорт
для решти хворих, які перебувають у лікарні. Для
частини таких «хворих»
лікарня стає «витверезником», а молодший персонал зі своєю символічною
зарплатою ще й змушені
п р и б и р а т и р е ш т к и в ід
“п’яного токсикозу”.
Адміністрація ЦРЛ наполягає на тому, аби боротися з цим явищем
комплексно. Це і органи
влади, і правоохоронці, і
школа, і лікарі. Бо якщо
не вживати кардинальних
заходів щодо боротьби з
алкоголізмом, козятинців
чекає невтішне майбутнє,
спотворене виродженням.
Козятинська картина є
типовою для
всієї України.
Як стверджує
статистика,
українська
441342

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

нація деградує. Якщо в
1964 році ми пили три літри на одну людину в рік,
то зараз 7. За даними ВОЗ,
при 8 літрах вживання алкоголю на душу населення
починається незворотне
згасання етносу.
М им о в о лі з г а ду ю ть с я
слова Гітлера, які він у
1942 році вмістив у директиву при формуванні
основ окупаційної політики на завойованих територіях: «Необхідно звести
слов’ян до мови жестів.
Ніякої гігієни. Ніякої профілактики. Тільки горілка
і табак. Вони знищать
слов’ян через 2 покоління».
Ні для кого не є секретом, що вживають алкоголь (дурний приклад) у
колі родини у присутності

дітей; у бюджетних та приватних підприємствах під
час робочого часу. Як це
впливає на роботу даних
організацій?
А найголовніше - наглядний приклад для наслідування підростаючого покоління. Вінницька облрада наголосила наказово:
30.11.18 р.№1751 є рішення
“Про заборону вживання
алкогольних напоїв у приміщеннях та на території
закладів, підприємств».
Поки є час, любителі оковитої можуть звернутися
в наркологічний кабінет
Козятинської ЦРЛ, аби
стати на стежку істини, позбавлення залежності від
спиртних напоїв. Взяття
на облік є необов’язковим.
Існує анонімне лікування.
Все у ваших руках!!!”
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Персональному
редактору моєї
улюбленої
газети від
Святого
Миколая
Приємною несподіванкою
ранку 19 грудня став подарунок, який залишили вдячні
читачі нашої газети з листівкою:
“Персональному редактору моєї
улюбленої газети від Святого
Миколая”. Чудеса! Мої очі наповнились слізьми. Щиро хочу
подякувати за позитивні емоції
посланцям Святого Миколая.

Маю багато щодня подяк від
відвідувачів нашої редакції, які
знаходять тут завжди підтримку
і отримують пораду. Подяка від
людей — то найкраща винагорода.
— У наш нелегкий час, коли
все більше людей потребує турботи, стає важко знайти людей,
які здатні сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово, що
ви є, — сказав мені нещодавно
один пенсіонер...
Хочу звернутися до чиновників, продавців, водіїв, лікарів
— всіх, до кого звертаються
люди — надаючи допомогу,
ви даруєте радість та надію на
краще життя.
Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають
за мешканців міста. Поки такі
люди живуть і працюють, то буде
жити і наша нація українців. Хочеться ще раз щиро подякувати
всім нашим читачам за підтримку. А людяним чиновникам, продавцям, водіям, лікарям — за те,
що поважають простих людей.
Нехай Ваша доброта і щедрість
у добрих словах повернуться до
Вас сторицею. Бажаю всіляких
благ і процвітань. Нехай Бог
пошле добрим людям міцного
здоров’я, радості і щастя!
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@GMAIL.COM
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Військовим в тилу потрібні запчастини
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

До волонтерського центру звернулися наші земляки, заступник
командира батальйону з озброєння-начальник технічної частини
однієї з військових частин, штаб
якої дислокується в Кам'янецьПодільському, Олександр Куницький та учасник бойових дій в
Афганістані Микола Жирний. Вони
розповіли, що на сьогодні його
частина, яка частково перебуває в
ООС, забезпечена продуктами харчування і формою одягу. Єдине, в
чому є потреба, і військовий звертається до волонтерів, з проханням
допомогти в придбанні запчастин.

На сьогодні волонтери і спонсори в основному зосереджені на
зону операції об’єднаних сил, а
про зону постійної дислокації забули.
— Держава забезпечує нас
100% в плані харчів і одягу, але
на складах відсутні деякі запчастини, — розповідає Олександр
Михайлович. — Навіть, якщо ми і
замовляємо деталь на складі, процес закупки дуже повільний.
За словами пана Олександра, є
потреба в запчастинах до автомобільної техніки, такої як КАМАЗ,
ЗІЛ-131, ЗІЛ-130, УРАЛ-4320, УАЗ469, набори інструменту до автотехніки, автошини. Щодо останніх,

вони зношуються скоріше у зв’язку
з використанням в зоні бойових
дій.
— Як ви виходите з цього
становища?
— Поки нам дістається те, що
є в ООС, але в пунктах постійної
дислокації техніка після ротації
повинна бути в постійній бойовій
готовності.
— Що ще?
— Нам ще потрібні гумові жінки, яких ми поставимо в стрій замість макетів (пожартував військовий). А якщо серйозно, терміново
потрібен циліндр підйому кузова
до КАМАЗу-самоскиду 5511 (колхозник). Буду дуже вдячний всім,

Гостем редакції газети “RIAКозятин” став Роман з Рубіжного
Луганської області. Він у відрядженні, у складі будівельної бригади, яка виграла тендер з робіт
на одному з об’єктів міста.
— Розкажіть, будь ласка, які
у вас враження від Козятина?
Що сподобалось, що — ні.
Скільки ви тут вже знаходитесь?
— Я тут вже близько двох тижнів. Козятин — місто гарне, тільки
з дорогами біда. Погано чистять.
Тяжко рухатися. Особливо вулиця,
яка йде від залізничного вокзалу:
спускаєшся з мосту, там магазини.
Сніг нападав, хоч би поставили
якісь “відливи”. Дуже сподобався
залізничний вокзал. Красивий. Я
так зрозумів, це ваша історична
пам’ятка. Так я більше і ніде не

був. У основному на роботі. Ось
сьогодні другий вихідний.
— А які пам’ятки є у вашому
Рубіжному Луганської області?
І взагалі, яка там ситуація?
— Спокійна. Тиха, мирна… А
пам’ятки. Ну вже майже не залишилось нічого. Розгромили. Є
картонно-тарний комбінат, який
виготовляє гофроящики і картонно-тарну продукцію. Він працює
на імпорт, на експорт.
— А який настрій у населення?
— Лише б закінчилась війна.
Щоб не стріляли, не воювали між
собою брати.
— А як з безробіттям. На
скільки зайняте населення?
— Багато безробітних, багато
виїхало за кордон. Для того, щоб
прогодувати родину, щось заробити, заплатити за комуналку,
одягнутись, взутись…

— З настанням зими, чи є
проблеми з благоустрою міста?
З опаленням житла?
— У цьому році з опаленням
міста погано. Відключили всі
котельні, які опалювали місто. 7
тисяч людей сидять у холодних
квартирах. Встановити опалення
немає за що. А місцева влада відключила населення від “централі”.
Опалюють тільки школи і дитячі
садочки. У помешканнях ставлять
електронагрівачі. І починаються
пожежі в місті. Проводки старі,

Легкоатлети проявили Щастя будівельника —
характер і перемогли знайти все в одному місці!

хто допоможе його придбати.
Телефон військового (067)-94295-64, дзвоніть, пропонуйте допомогу.

алюмінієві, трапляються часті
замикання, загораються електрощитові на “площадках”.
— А як з продуктами харчування?
— Усе в повному доступі в магазинах і супермаркетах.
— Ваші побажання нашому
місту і в тому числі вашому
Рубіжному.
— Мирного неба. Щоб була
робота, стабільність, ну і щоб подешевшав газ в країні. А також
вітаю козятинчан і рубіжжан з
наступаючими святами: з Днем
Миколая, Новим роком та Різдвом
Христовим!

Останній старт для дорослих легкоатлетів цього року — Кубок області — пройшов 14-15 грудня. Змагання
першого дня відбувалися після обіду,
що є дуже незручно для районних
команд, тому багато районних центрів не брали участі.
Натомість дві команди Козятинського району і міста брали участь і
виступили успішно. Команда району,
набравши 340 очок, посіла друге
місце, команда міста, набравши 150
очок, — третє. Вінницькі легкоатлети, як завжди, переможці.
Для команди району найбільшу
суму очок принесла Юлія Чехівська,
яка протягом багатьох років успішно
виступає на всеукраїнських та обласних стартах. Цього разу вона перемогла на дистанціях 1500 м і 800 м
(з часом 4 хв. і 40 с. і 2 хв. 11 с.).
Вадим Підручний на дистанціях 1500
і 3000 м посів 2 і 3 місце, показавши час 4 хв. 30 с. і 9 хв. 02 с.
Марина Павлова на дистанціях 800
м — 2 хв. 34 с. — третій призер
змагань.
У стрибках у висоту наші дівчата
Дар’я Сірик і Настя Заїчко з результатами 165 і 100 см на 2 і 3 місці.
Наймолодша учасниця змагань Ліза
Чорна (2006 р. н.), яка змагалась в
особистому заліку, вперше підкорила

За вивезення двох відер сміття — аж 32 грн?!
попало. Сам теж платити не буду, а буду,
поставивши пляшку самогону працівнику звалища, самостійно, наприклад, на велосипеді,
відвозити сміття на міське звалище (два відра
на місяць), а коли не довезу і викину в посадку, то звиняйте…
Хоча є вихід, комунальній службі міста
пропоную обладнати сміттєвози вагами і приймати сміття на вагу, і зараз же брати плату.
А ще рекомендую жителям міста практикувати викидати сміття в загальні контейнери,
що встановлені на вулицях. Тихенько темною,
темною нічкою, вимазавши лице сажею, підкрастися до таких контейнерів, швидко викинути пакунок зі сміттям і ходу!
А якщо говорити серйозно, то я би порекомендував редакції офіційно звернутись
за наданням інформації щодо підрахунків
накопичення сміття згідно з державними
нормативами від кожного жителя комунальних квартир та приватних будинків, до такої
структури, як Головне управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області і подивитись, чи посилались депутати міськради до
цих нормативів при нарахуванні тарифів, а не
що попало.
З повагою, читач та дописувач Ю. Онищенко, вул. Суворова, телефон 096-442-67-61

Таким торговим центром стала “Піраміда” — магазин
у Козятині на вул. Довженка, 2 (сто метрів від тунелю в
сторону “журавля” на виїзд в сторону Вінниці)

Державні свята у 2019 році
Не так давно до числа офіційних вихідних днів
в Україні додалося католицьке Різдво, так як його
відзначають у багатьох українських регіонах – наприклад, у Львівській, Тернопільській, Закарпатській
та Івано-Франківській областях, в яких проживають
католики латинського обряду, армяно-католики і
греко-католики.
До числа офіційних свят, які відзначають в Україні,
також відносяться:
01.01.2019 (вівторок) – Новий рік;
07.01.2019 (понеділок) – свято Різдва Христового;
08.03.2019 (п'ятниця) – 8 Березня (Міжнародний
жіночий день);
28.04.2019 (неділя) – Великдень або Світле Христове Воскресіння;
01.05.2019 (середа) – День праці;
09.05.2019 (четвер) – День Перемоги;
16.06.2019 (неділя) – Трійця;
28.06.2019 (п'ятниця) – День Конституції;
24.08.2019 (субота) – свято на честь Дня Незалежності;
14.10.2019 (понеділок) – День захисника України;
25.12.2019 (середа) – Різдво (католицьке).
Скорочені робочі дні у 2019 році
У передсвяткові дні робота буде скорочена на одну
годину. Працювати на годину менше будемо 07.03 (середа); 30.05 (вівторок); 08.05 (середа); 27.06 (четвер);
23.08 (п'ятниця); 24.12 (вівторок);31.12 (вівторок).

Влад ПОВХ

висоту 150 см, що є нормативом 2
дорослого розряду.
Складніше було хлопцям. Запізнилась електричка і вони потрапили
в сектор, коли планка вже була на
висоті 175 см, але Владислав Єгоров
і Олександр Ільніцький зуміли проявити характер. Стрибати довелось
без розминки і без підібраного розбігу. Пізніше Владу довелось стояти на п’єдесталі з бердичівськими
спортсменами-призерами чемпіонатів
Європи Віктором Лонським та Олександром Баранніковим.
Призери змагань нагороджувались
грошовими преміями, медалями та
грамотами.

Різні асоціації є зі словом
“піраміда”. Піраміда — багатогранник. Єгипетські піраміди
— найбільша архітектурна
пам'ятка. Конференц-центр і
виставкові зали — це Тиранська піраміда.
З 2006 року в розумінні
козятинчан та гостей міста
слово “піраміда” асоціюється
з комфортним ремонтом та будівництвом. Практично кожен,
хто з цим мав справу, знає,
що з'являється єдине бажання: придбати усе необхідне
швидко, за вигідною ціною та у
одному місці!
І ось, починаючи з 15 грудня
2018 року, ситуація у місті докорінно змінилась. З’явився
торговий заклад, в асортименті
якого присутні всі види будівельних матеріалів, фурнітури,
кріплення, електроінструменту
для фасадних та внутрішніх
робіт. Широченний вибір матеріалів задовольнить найбільш

вибагливого господаря!
Журналісти побували на
відкритті “Піраміди”. Переконались, що ціни доступні.
Важливо: доступність товару
до огляду. Можна зробити
оплату готівкою або ж за перерахунком, банківською карточкою також. Один із пунктів —
це надання кредиту на купівлю
товарів з нульовою ставкою.
Окрім збільшення якості
надання послуг покупцям, торгова марка “Піраміда” виконує
і соціально значимі проекти для
міста та громади. Основний з
них — створення 50 робочих
місць з повним соціальним
пакетом.
Зрозуміло, що відкриття
будівельного центру внесе
позитивні зміни і у інші сфери
підприємництва у місті, а саме
- послуги таксі, вантажних
перевезень; оживить надання
якісних будівельно-ремонтних
послуг, послуги в ремонті
опалення, електро майстрів.
Навіть тих, хто займається

ландшафтним дизайном. Реальною стала програма з доставки під специфічні товари
індивідуальних замовлень.
Важливим є той факт, що
сам заклад розташований біля
траси з можливим під’їздом
великогабаритного транспорту, що дає змогу здійснювати
доставку товару та його завантаження — в будь-який
транспорт. Персонал подбає
в організації доставки від
порогу фірми до будови покупця. "Піраміда" гарантує
індивідуальний підхід кожному покупцю як оптовому, так
і приватному господарю. У
даний час для всіх без винятку — знижка 10 відсотків на
будь-який товар.
Будівельна база "Піраміда"
всіх козятинчан та всю Україну вітає з Новим роком та
Різдвом Христовим. Бажає
владі мудрості переможно
завершити війну. А людям —
розбудовувати з комфортом
Україну для гарного життя!

Світлана Воронова розміняла Одесу на
Самгородок і має гарні результати
Саме вона головна особа у створенні Самгородоцької музичної школи
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Повертаючись до надрукованого
Шановна редакціє! Прочитав у номері газети «RІА-Козятин» від 13.12.18 року статтю
під назвою: «Тарифи: Нахабно і самовільно»
щодо тарифів на вивезення та захоронення
сміття в нашому у місті я теж страшенно обурився, а деякі сильно розгнівані сусіди навіть
плювались, і впевнений, що і всі громадяни
міста це робили! Але в статті, як на мене,
ви повинні були надати достовірну інформацію, скільки конкретно гривень на місяць
ці послуги будуть коштувати проживаючим
в квартирах та в приватних будинках. Ми,
двоє пенсіонерів, проживаємо в приватному
будинку і накопичення сміття, що підлягає
вивозу, становить не більше 15-20 літрів за
місяць. Маючи дані, я підрахував, що буду
сплачувати за рік більше ніж на 200 грн або
десь 380 грн на рік (16 грн на місяць за одну
людину) і, як ви розумієте, навіть ця незначна
сума, для двох пенсіонерів на дорозі не валяється. Такі мої підрахунки говорять, що за
вивезення двох відер сміття протягом місяця
я буду сплачувати аж 32 грн, виконком що,
мене за дурника приймає?! Та я удавлюся, а
не дам такої суми за такий мізерний об'єм!
Є цілком велика вірогідність того, що багато жителів міста відмовляться ці казкові
суми сплачувати і будуть викидати сміття де
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Валерій Зелінський, тренер

Рубіжне в гостях у Козятина
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

новини козятинщини

Не раз на шпальтах газети
ми розповідали про вихованців
Самгородоцької музшколи і
їх гарні результати. (На превеликий жаль, про козятинську
музшколу не маємо можливості
розповідати, через заангажованість директорки, якій заборона
сьогоднішнього голови міськради Пузиря спілкуватися з “RІАКозятин” дорожча за бажання
батьків прославляти здобутки
дітей у місцевій пресі, яку найбільш читають.)
Але повернемося до початкової теми. Вихованці Самгородоцької музшколи під керівництвом директора школи
пані Воронової часто стають
переможцями ряду конкурсів
і змагань. Найостанніші здобутки — перемоги ансамблю
“RE’STart”...
Одеситка Світлана Воронова
познайомилися з чоловіком
Володимиром (нашим земляком), коли навчалася у вищому
учбовому закладі. Вони разом
закінчили Одеську музичну консерваторію. На Козятинщину

переїхала до чоловіка, коли перевелись на заочне відділення…
— Коли вже працювали у
культурі, якимось днем приїхали
в Самгородок з концертом від
району. Мене побачила дуже
гарна людина — покійний вже
Іван Станіславович Юхновський, який любив культуру.
Взяв за руку і каже: “Я тебе
звідси не пущу. Ти тут залишишся”. Я кажу, що в клубі працювати не буду — у мене освіта не
для клубу. Відкриєте музичну
школу, тоді залишуся.”, — розповіла у ексклюзивному інтерв’ю
газеті “RIА-Козятин” директор
Самгородоцької музшколи Світлана Воронова. — Село дуже
гарне, я просто захопилася ним.
Я — з міста, ніколи в житті не
чула, як жабки квакають, пташки співають. Яка краса природи!
Отож, пан Юхнівський відкрив
цю школу. Каже: “Усе, вирішили. Через тиждень приїжджаєш
- даю квартиру. І будемо працювати”. Тоді тільки побудували
клуб у 1989 році. На другому
поверсі підготували 9 кімнат і
виділили мені під музшколу.
— На сьогодні скільки у

вас працює вчителів?
— Зараз у школі 10 професіональних вчителів. Вони дуже
люблять дітей. Діти люблять
сюди ходити. Вони можуть в загальноосвітню школу не прийти,
але в музичній школі завжди є
(сміється). У нас немає відстаючих, двієчників, як було колись.
Велика конкуренція і діти “дихають один одному в потилицю”.
— Скільки навчається у вас
зараз талановитих діток?
— Зараз навчається 170 дітей.
— А починали?
— Ми починали із 40. Усі діти
з району, це 15 сіл. Батьки їх
привозять на заняття.
— Які у вас є класи?
— Фортепіано, баян, гітара,
скрипка, вокал, духові інструменти, хореографія і художники. Взагалі, художники - болюча
тема, бо в нас немає зараз під
них приміщення. Думали так: під
нами звільнилося приміщення,
де була ощадкаса, її скоротили.
Місце звільниться і я подумала,
що його передадуть нам. У
цьому році я набрала більше
художників, адже була впевнена, що кабінет передадуть

саме нам і більше року голова
територіальної громади знає,
що ми потребуємо. Бо школа
користується великою популярністю. Дуже багато талановитих
дітей, але немає приміщення. І,
як виявилось, голова сільської
ради має інші плани. Я йому
пояснюю, що не можу частину
музшколи помістити, наприклад,
в лікарню чи ще десь — діти
повинні бути всі разом.
Р. S. Зв’язавшись з головою
Самгородоцької сільради Миколою Чернипко, ми дізналися,
що художників він дійсно не
збирається поселити у колишній
ощадкасі. Він пропонує їм приміщення лікарні. На скільки це
відповідає здоровому глузду,
судіть самі. Пан голова мотивує таке рішення тим, що там
з інтернетом складніше, а він
художникам і не потрібен. Приміщення колишнього ощадбанку заплановане під відділення
будь-якого банку, аби вирішити
пр о блему зру чнос ті оплати
людям за комунпослуги. Ще
ні з ким договір не укладений.
Сьогодні, 20 грудня, худож-

ники ютяться в інших класах
музшколи, а людям не створені
ніякі зручності для оплати комунпослуг. Чернипко ще нічого
не вирішив. Може наша публікація допоможе? Є надія, що
представник Президента пан
Слабчук втрутиться в ситуацію і
допоможе голові сільради розворушитися. Хоча, ентузіазм
нашої героїні публікації Світлани
Воронової не дасть художникам
розбігтися, але давайте подумаємо про культуру. Невже краще,
щоб діток ми знаходили в підворіттях з цигарками?
У кінці грудня відбудеться
сесія Самгородецької сільради,
можливо, депутати стануть на
захист художнього відділення
музшколи?
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Неоформлених працівників
виявляють: 47 за два тижні
Ольга Бобрусь

На Вінниччині викрили до 10
бізнесменів, які розрахувалися
з працівниками "по-чорному".
Наприкінці листопада — 37!
Про це повідомили в Управлінні
Держпраці Вінницької області,
яке протягом минулого тижня
проводило рейд по підприємствах.
Неналежно оформлених працівників знайшли у Чернівецькому районі, у Ладижині, у Липовецькому районі (по одному), у
ФОП Костюк О. О. (м. Козятин)

– двох нелегально працюючих
працівників. Трьох у Крижопільському районі, що працювали за
цивільно-правовим договором з
ознаками трудового договору.
Управління Держпраці у Вінницькій області звертає увагу
роботодавців за неналежно
оформлених працівників загрожує штраф у розмірі 30-ти
мінімальних заробітних плат –
111 690 гривень.
З 1 січня 2019 року штраф
зросте до 125 190 гривень.
Збільшиться також кількість
перевірок.

Сам собі режисер
В'ячеслав Бастрижик, пенсіонер

Встановлення лежачих поліцейських необхідно там, де потрібно
примусово знижувати швидкість
руху автомобілів до 40 км/год. і
менше. Пристрій можна встановлювати в місцях розташування
дитячих та навчальних закладів,
зон масового відпочинку, перед
нерегульованими пішохідними переходами, в місцях інтенсивного руху
транспортних засобів. На ділянках
доріг, де застосовують елементи
примусового зниження швидкості
має бути встановлено знак 1.11
"Пагорб" та знак 3.29 "Обмеження
швидкості". Схеми розміщення елементів примусового зниження швидкості підлягають обов'язковому погодженню в встановленому порядку
та відповідати ДСТУ. І тільки після
завершення процедури погодження
документації можна починати роботи по влаштуванні пристроїв.
А от сільський голова Козятинської сільської ради пані Катеризюк
Т. М. та житель даної громади пан
Безбах Ю. А., що мешкає на вул.

Подільська, буд. 139 а, вирішили
зовсім інакше.
Три роки раніше пан Юрій перекопав дорогу навпроти себе в двох
місцях, але йому здалось, що це
замілко. Потім він її поглибив, але й
це йому було замало. Через деякий
час він кинув у ці траншеї бетонні
пасинки на всю ширину дороги.
Ми звернулись до пані Катеризюк, щоб відреагувала на це неподобство, адже те зруйноване дорожнє полотно, що може призвести
до ДТП і поломки авто, але тоді Т.
М. розвела руками і пояснила, що
не можна довести, що це зробив
саме він. Незабаром почали ремонтувати дороги по селі і дорожнє
полотно зрівняли. Усі власники
транспортних засобів перехрестилися і сказали "Слава Богу". Але
непосидючий пан Юрій не заспокоївся. Влітку він притаскав машину
асфальтної суміші і на свій розсуд
влепіжив два "поліцейських" через
всю дорогу. Навіщо йому стандарти
і погодження? Хто буде їхати, нехай
кланяється, бо я тут живу.
Я звернувся знову до сільського

голови, щоб розібралась з цим
неподобством, на що пані Т. М. відповіла: "А ми йому дали дозвіл, бо
там літають".
Цікаво, хто це "МИ"? Адже таке
рішення має винести сесія, а таке
питання на сесії не розглядалось.
А от чим ви скористалися особисто?
Коли там немає ні дитячих закладів, ні шкільних, немає інтенсивного
руху (за 1 год. 3 авто і 2 пішоходи). А по тих дорогах, що збудовані
під вашим керівництвом, не можна
проїхати на швидкості до 40 км/
год. А от курява в суху погоду стоїть до хмар і мешканці, що живуть
над дорогою, дихають пилюкою.
То може біля кожного будинку
покласти асфальтові поліцейські?

Але найдешевший спосіб — це не
ремонтувати дороги. Будемо їздити
по ямах і калюжах, так скоріше ми
заїдемо до Європи.
Ст. 19 Закону України про
автомобільні дороги
"о д н и м і з о с н о в н и х
обов'язків органів місцевого
самоврядування є:
забезпечення безперервних,
безпечних, економічних та
зручних умов руху транспортних
засобів і пішоходів вулицями і
дорогами міст та інших населених пунктів;
організація будівництва, реконструкцій, ремонту та утримання вулиць та доріг за встановленими державою стандартами та будівельними нормами”.

Яку ялинку встановимо на Новий рік
Дмиторо Артемчук

Незабаром в наші оселі прийде 2019
Новий рік. І рідко в кого не стоятиме
символ свята — новорічна ялинка. Останнім часом люди в роздумах, яку ялинку
доцільніше ставити - лісову красуню чи
штучну хвою.
На базарі штучні ялинки від 40 до 4
тисячі гривень!
Відомо, що жива ялинка чи сосна
містить безліч корисних речовин для
здоров’я. Хвоя натурального дерева виділяє з’єднання фітонцидів, які володіють
протимікробною, антибактеріальною і
протизапальною дією. Аромат свіжої хвої
позитивно впливає на нервову систему,
знімає нервозність. Ефірні масла хвойних
дерев відомі своїми властивостями в профілактиці при респіраторних захворюваннях і органів дихання.

5

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

Разом з тим, слід пам’ятати, що хвоя
живого дерева вже на четвертий день
виділяє таку концентрацію спор, що перевищує допустиму норму в декілька разів.
Таке явище може стати причиною нападів
алергії не тільки у алергіків, але й у людей, які страждають від цього захворювання. Слід пам'ятати, чим довше хвойне
дерево стоїть в домі, тим більше на ньому
збирається пилу. І куплена ялина чи сосна
може бути оброблена препаратом, який
сам по собі виділяє алерген. Тож принесену з ринку новорічну красуню рекомендуємо полити струмом води.
Що стосується штучних синтетичних
ялинок, то їх роблять з полівінілхлориду
- пластику, створеного з нафтових ресурсів, який часто ще й обтяжується сполуками свинцю. Крім того, ялинки азіатського
виробництва найчастіше містять токсини,
які починають поширюватися в повітрі при

кімнатній температурі, тим самим завдавати шкоду організму.

Кримінальна
хроніка
4 грудня У с. Сокільці до нежитлового помешкання проник
невідомий, зірвавши навісний замок
з вхідних дверей, викрав гроші та
електродрель.
5 грудня У жительки м. Козятина
невідомі вкрали телефон. Виїхавши
на місце злочину, поліція з’ясувала,
що вона сама його загубила.
У Козятині водій автомобіля
УАЗ зіткнувся з припаркованим на
узбіччі автомобілем OPEL та пошкодив його.
У мешканки смт Глухівці її чоловік вчинив насильство в сім’ї.
7 грудняи Мешканка с. Кордишівка повідомила, що п’яний
чоловік вчинив насильство щодо
неї в сім`ї.
У м. Козятині поліція виявила
п’яного водія автомобіля «Фольксваген».
8 грудня Мешканець заявив,
що 7.12.2018 року невідомий побив
його та вкрав гроші.
9 грудня Під час служби козятинський поліцейський зупинив
автомобіль Skoda, яким керував
житель м. Житомира, що був викраденим. Автомобіль поміщено на
арештмайданчик.
10 грудня У с. Самгородку невідома особа нанесла тілесні ушкодження козятинчанину.
У с. Козятин син вчинив насильство проти мами.
11 грудня У мешканки с. Іванківці невідомі вкрали телевізійну супутникову антену, яка була закріплена
на верхній частині будинку.
12 грудня Жителька с. Іванківці
повідомила про насильство в сім`ї.
14 грудня Містянка повідомила,
що невідомі незаконно проникли
в її квартиру, підібравши ключ, та
вкрали золоті прикраси.
15 грудня На вулиці м. Козятина
лежав невідомий чоловік. На місце
події викликали ШМД та потерпілого в стані сильного алкогольного
сп’яніння госпіталізували.
16 грудня У м. Козятині п’яний
чоловік городянки вчинив насильство проти неї.

Третій маршрут
з сюрпризами
Галина Касянівська

Більше 70% наших читачів
віддають перевагу штучній ялинці

У редакцію газети “RIA-Козятин” звернулися
пасажири, які переважно користуються послугами авобусу № 3. Вони повідомили, що на
більшості зупинок немає розкладу руху автобусів. Тож люди висловили бажання, щоб графік
маршруту №3 ще раз надрукували в газеті. Як
повідомив перевізник “трійки”, за кілька днів
графік зазнає змін. Враховуючи те, що послугами трійки користуються учні школи-інтернат-гімназії, потрібно враховувати час початку і
закінчення уроків у школі. Одночасно потрібно
узгодити графік перевезень з перевізниками
маршрутів 2, 4, 7.
Зараз на маршруті № 3 будуть курсувати дві
машини з інтервалом 30 хвилин до 19.30 з міста
до РЕМу. Передбачається ще й третя машина
як резервна.

влада і ми
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Сніжний
колапс —
комунальники
не горнуть сніг
Економлять на
паливі
Галина КАСЯНІВСЬКА

Залишається не прочищені від
снігу доріжки сприймати з радістю, як креатив і творчість бога
для людей. А встановлені нові
жовті ящики для посипальної суміші гарантують, що снігу на землю
впаде менше. На вулицях міста,
які посипали соляною сумішшю,
утворилась снігова каша, яка згубно діє на металеві частини автівок.
Ще від такого снігу приходить в
непотріб взуття мешканців. А при
таких зарплатах, як в українців,
купляти нове взуття вважається
розкішшю.
В п’ятницю, 14 грудня, дороги в
нашому місті набули кращого вигляду. Снігову кашу з доріг розкидали ближче до тротуарів автівки.
Змилувалися комунальники і над
мешканцями другорядних доріг.
Тільки вони прогорнули вулиці тоді,
коли прогорнули їх люди своїми
ногами. В неділю взявся легкий
морозець і сама природа виправила становище.
Разом з тим можна сказати, що
комунальники таки до критики дослухаються. Прочистили розворот
на зупинці автобуса вулиці Червона Калина, що рідко коли буває.
З жовтих контейнерів позмітали
сніг. Один ящик навіть пробували
відчинити та на холоді замок не
піддався. А, можливо, на допомогу
комунальникам прийшли волонтери
і перевіряли фронт роботи. Якщо
так, то в мешканців міста буде менше причин купувати нове взуття.

“Прометею” — 35!
В’ячеслав Гончарук

У грудні, 35 років тому, був
заснований козятинський хор ветеранів “Прометей”. Спочатку цей
колектив був просто хором. Пізніше
він став аматорським хором ветеранів. А тепер, це колектив народного
аматорського хору ветеранів “Прометей” районного будинку культури. Керує ним майстер своєї справи
Валентина Гарнага. Акомпанемент
— Юрія Канарського, ведуча і
староста хору — лауреат і переможець
міжнародних конкурсів Неля Літвінова.
На відзначенні
35-річного ювілею
хористів вітали в
міському терцентрі,
де відбуваються завжди репетиції. Їм
були вручені грамоти
від районної та міської ради. Ювіляри
в свою чергу дали
святковий концерт
іншим ветеранам, які
знаходяться в терцентрі.
Розділили ювіляри
свою святкову програму на п’ять частин.
Спочатку присутні
в залі насолоджувались співом всієї
хорової капели з солістами Нелею Літвіновою, Валентиною
Наумовою, Оленою
Майбродською, Світланою Мацюк,
Тамарою Азіковою, Ніною Дячук
та Аллою Пятаченко.
Жіноча група хору, яка завжди
співає за добро, українське слово і
українську жінку, на цей раз почали
свій виступ з пісні “Сини України”.
Завершив жіночий колектив свій
виступ піснею “Гандзя” з соліткою
Аллою Пятаченко.
Третя частина концерту була
гумористичного спрямування. Чудовий настрій терцентрівцям дарував
соліст хору і гуморист колективу Віктор Бернага. Він читав гуморески
українця всіх часів і народів Павла

Глазового.
Чоловіча група хору виконали
пісню “Козацька похідна”. З солістами Ніною Дячук та Володимиром
Симоненком прозвучав твір “Рідна
моя рідна”. Завершила свій виступ
чоловіча група, з чого й почала,
темою українського козацтва.
У п’ятій частині святкового концерту ювіляри виступали повним
складом. Вони виконали пісню
“Єднаймося, люба родино!” А під
час пісні “А ми бажаєм вам добра”,
за українською традицією, до зали
внесли коровай, який розділили
між усіма присутніми.

Турнір з міні-футболу
В’ячеслав Гончарук

У спортзалі Козятинського
залізничного училища в суботу,
15 грудня, відбулися змагання з
футзалу серед дівчат 2004-2005
р. н. Учасниками стали спортсменки шкіл ДЮСШ Вінницької
та Житомирської областей. До
наших землячок, спортсменок
“Колоса” Козятинського району,
приїхали команда “Астарта” м.
Хмільник, ВО ДЮСШ м. Вінниця,
футболістки команди “Плеяда”
м. Тульчин, гості з м. Житомира,

команда “Полісся” та “Сугатинка”
села Сугаки Могилів-Подільського
району.
Усі шість команд були розбиті
на дві групи, які за круговою
системою визначали переможця
групи, команду, яка посяде 2 місце, і яка фінішує в групі третьою.
До першої групи за допомогою
жеребкування потрапили команди
Тульчина, Хмільника та господарки змагань козятинчанки. Другу
групу склали ВО ДЮСШ Вінниця,
“Полісся”, Житомир і гості з Могилів-Подільського району.

У першій грі турніру наші
спортсменки переграли зимових
футболісток “Плеяди”. У другому поєдинку наш “Колос” в
рівній грі поступився “Астарті” з
Хмільника. Виграли хмільнянки
і в “Плеяди”. У другій групі дві
перемоги здобули вінничанки. А
житомирянки переграли футзалісток з Могилів-Подільського
району. Таким чином, після проведених шести матчів у групах,
до фіналу пробилися дівчата Вінниці та Хмільника. Наші землячки за третє-четверте місце грали

з “Поліссям”. П’яте-шосте місце
розіграли команди м. Тульчин і
футболістки з Могилів-Подільського району.
Чемпіонками турніру стали
дівчата ВО ДЮСШ (Вінниця),
срібний призер — команда “Астарта” з Хмільника. Бронзові
нагороди — у представниць
Житомирської школи футзалу
команда “Полісся”. Учениці тренерів Ярослава Янчука, Сергія
Коваля та Миколи Бабюка посіли
четверте місце. Правда, молоді
козятинчанки сильно були роз-

чулені таким результатом. Потенціал у команди значно більший,
ніж четверте місце в турнірі.
Що завадило нашим землячкам
зіграти краще, проаналізують
досвідчені тренери команди.
Адже вони вважають, що дівчата з Дубових Махаринець,
Панасівки, Безимени, Глуховець,
Махнівки можуть конкурувати
на змаганнях з командою Вінниці. Чемпіонки турніру — це
колектив, який має в своєму
складі кращих гравців районних
футбольних шкіл.
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Проблеми при знятті з реєстрації тих, хто за кордоном

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Стала проблема у багатьох козятинчан отримати
субсидію, якщо хоча
б одна людина, яка зареєстрована в домогосподарстві, постійно
працює за кордоном. У такому
випадку департамент соціальної
політики радить виписувати таких
членів сім'ї, якщо люди бажають
отримати субсидію.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” начальник
Управління "Центр надання
адміністративних послуг у м.
Козятині" Оксана Бортняк

розповіла, що для цього потрібно
зробити.
За словами Оксани Сергіївни,
ч. 1 ст .6, ч. 2 ст. 7 Закону, пп. 4,
24 Правил передбачають, що реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена
з одночасним зняттям з реєстрації
попереднього місця проживання.
Іншими словами, у разі «прописки» за новою адресою не потрібно попередньо окремо подавати
документи про «виписку» зі старої
адреси.
— У який строк після зняття
з реєстрації («виписки») необхідно зареєструвати нове місце
проживання («прописатися»)?
— Відповідно до ч. 1 ст .6
Закону та п. 4 Правил особа
зобов’язана зареєструвати своє
місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання та прибуття до нового.
Про цей строк можна не думати,
якщо, як зазначалося вище, здійснити реєстрацію за новим місцем
проживання одночасно зі зняттям

блог
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позиція

з реєстрації за старою адресою.
— А новонароджені?
— Новонароджена дитина має
бути зареєстрована за місцем
проживання батьками протягом 3
місяців з дня державної реєстрації
її народження.
— Які документи необхідно
подати для зняття з реєстрації
місця проживання?
— У випадку, коли зняття з
реєстрації місця проживання здійснюється окремо (тобто не одночасно з «пропискою») відповідно
до ст. 7 Закону, п. 26 Правил
подаються:
Документ, який є підставою для
зняття з реєстрації.
Найчастіше таким документом
є заява. Також у відповідних випадках це може бути свідоцтво
про смерть; судове рішення про
позбавлення права власності на
житлове приміщення або права
користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання
особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою; інші
документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням
(наприклад, закінчення строку дії
договору оренди житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (для гуртожитків на
час навчання), відчуження житла).
2. Документ, до якого вносяться
відомості про зняття з реєстрації
місця проживання;
Найчастіше це паспорт громадянина України. Також, такими
документами можуть бути тимчасове посвідчення громадянина
України; посвідка на постійне
або тимчасове проживання; посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, посвідчення особи, якій
надано тимчасовий захист. Якщо
питання стосується дитини у віці
до 16 років – подається свідоцтво
про народження.
3. Квитанція про сплату адміністративного збору.
4. Військовий квиток або посвідчення про приписку (лише для
громадян, які підлягають взяттю
на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

5. Документ, що підтверджує
повноваження особи як представника та документ, що посвідчує
особу такого представника (лише
у разі подання заяви не особисто,
а представником. Наприклад, нотаріальна (або прирівняна до неї)
довіреність.
Найчастіше таким документом
є нотаріальна (або прирівняна до
неї) довіреність).
Цей пункт не поширюється на
випадки, коли документи про
реєстрацію подаються батьками
або усиновлювачами малолітньої
дитини.
— На що необхідно звернути увагу при знятті з реєстрації дітей?
— У разі реєстрації місця
проживання батьків за різними
адресами, зняття з реєстрації
місця проживання дитини, якій
не виповнилося 14 років, разом
з одним із батьків здійснюється
за письмовою згодою другого з
батьків у присутності особи, яка
приймає заяву (тобто необхідний
візит обох батьків до органу реєстрації) або на підставі засвідченої в установленому порядку
письмової згоди другого з батьків
(крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням
органу опіки та піклування).
Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється
за згодою інших законних представників.
Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких
встановлено опіку чи піклування,
здійснюється за погодженням з
органами опіки і піклування.
— Якщо довіреність видана
іноземною мовою?
— Обов'язково потрібно робити переклад на українську мову.
— Як оформляти довіреності з-за кордону?
— Можна в українському Консульстві. Даний варіант найбільш
простий і зручний. Усе, що потрібно - звернутися в українське
дипломатичне представництво і

вам зможуть надати документ відразу українською мовою. Цю довіреність можна використовувати
на території України. Додатково
засвідчувати її не потрібно. Також, врахуйте, що такий документ
можуть отримати тільки громадяни України.
— Якщо ж оформляти у нотаріуса?
— У місцевого нотаріуса варіант більш витратний і тривалий.
Там можуть оформити документ
державною мовою країни, в якій
перебуває людина. Далі на довіреність потрібно буде поставити
апостиль або легалізувати через
консульство (залежно від країни).
Після цього треба переслати документ нам, ми його переведемо
на українську мову і засвідчимо
нотаріально. Маючи такий пакет
документів, ми зможемо представляти ваші інтереси в посольствах або отримувати дублікати
документів.
— Який зразок такої довіреності?
— Зразок наступний:
Місто _________, « ___»
____________ 2018 року.
Я, ПІБ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (нар о д ил а с я _ _ _ _ _ _ _ _ р о к у;
п ас по р т _ _ _ _ _ , в и д а н и й
_________року; ідентифікаційний номер за ДРФО України - _______), що проживаю в місті __________, на
вул._________, буд.______,
кв.______, попередньо ознайомлена нотаріусом з загальними вимогами, додержання
яких є необхідним для чинності
правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно
вільного волевиявлення, котре
відповідає моїй внутрішній волі,
на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення,
цією довіреністю уповноважую
ПІБ_________, котра проживає у місті ____________,
на вул._______, буд._____,
кв._ _ _ _ _ _ _, представляти
мої інтереси у відповідних
органах ре єстрації міста
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з питань
зняття мене з реєстрації місця

проживання за адресою: місто
____________, вулиця _____,
будинок № ______ , квартира
№ ______, а також: з питань
реєстрації мого нового місця
проживання за адресою: місто
____________, вул._______,
будинок № _______, квартира
№ _____.
Для цього ПІБ__________
вправі: подавати будь-які заяви,
що стосуються виконання зазначеного у довіреності, та обґрунтовувати викладені в них
прохання і побажання; наводити свої доводи і міркування з
усіх питань, що виникатимуть
у ході реалізації довіреності, які
передбачені законодавством;
одержувати будь-які довідки,
рішення та/чи інші документи,
які випливають із цієї довіреності та/чи пов'язані із нею; подавати на реалізацію документи,
видані та/ чи оформлені на
моє ім'я (для мене) за цією довіреністю; при наявності помилкових відомостей про особу
під час реєстрації - ставити
питання про внесення змін до
реєстраційного обліку (перереєстрації); здійснювати від мого
імені оплату наданих послуг
та/чи сплачувати державне
мито або інші необхідні платежі; вчиняти інші дії, передбачені
чинним законодавством України
для такого роду уповноважень,
та які на думку представника
будуть доцільними для правильного і ефективного виконання
цієї довіреності.
Довіреність видана без права
передачі наданих повноважень
третім особам строком на
шість місяців, і діє до _____
___________ року.
Зміст ст. ст. 244 245, 247250 Цивільного кодексу України
щодо поняття довіреності, її
форми, строків, припинення
представництва за довіреністю, скасування довіреності
та відмови представника від
вчинення дій, які були визначені
довіреністю, мені нотаріусом
роз'яснено.
Підпис: Посвідчувальний напис
нотаріуса.

Гриценко про воєнний стан: Налякали не агресора, налякали людей

Воєнний стан має
зміцнювати обороноздатність і протидіяти агресору,
а не створювати
паніку серед населення.
Про це заявив Анатолій Гриценко в ефірі програми
«Свобода слова» на телеканалі
ICTV.
«Воєнний стан має показати
рішучість намірів, щоб агресор
на нас не пішов, а ми спали спо-

кійно. А так не агресора налякали, а налякали наших людей. Я
не хочу, щоб людей лякали. Це
нечесно і неправильно», – підкреслив лідер «Громадянської
позиції».
За його словами, нинішній
список заходів, який ввів президент у рамках воєнного стану, є
бутафорним. Натомість Гриценко
розповів, який комплекс заходів
передбачає режим воєнного
стану. Зокрема, йдеться про
припинення всіх відпусток та від-

кликання з відпусток військових,
укомплектування військових частин та з’єднань, які одразу йдуть
у бій. У випадку запровадження
воєнного стану підприємства
оборонно-промислового комплексу переводять свою роботу
на 3 зміни, щоб швидко відновлювати техніку чи проводити
необхідні роботи. Крім того,
заводські бригади мають виїжджати у війська і працювати там.
Політик додав, що повинна
переходити на воєнний режим

вся система транспорту, інфраструктури. Цивільні авіалайнери
мають переобладнатись, щоб
доставляти війська, а територія
готуватись в інженерному та
фортифікаційному плані. Крім
того, під час воєнного стану
працює система оповіщення населення, щоб люди знали, де їм
ховатись, де лікуватись і як буде
організована евакуація. Якщо
вже ввели військовий стан, то
першими мобілізованими повинні бути сини політиків. Тоді

це буде чесно, в необхідність
військового стану повірять люди
«Все треба робити відповідально, по-дорослому, чесно
і вчасно. Вчасно було ввести
воєнний стан в 2014 році, коли
проривались російські батальйонні тактичні групи, танки,
артилерія, системи залпового
вогню. Коли наші солдати гинули десятками та сотнями. Тоді
це треба було зробити. Зараз
– ні», - зазначив Анатолій Гриценко.

Прес-центр
Козятинської
районної
ради
інформує
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Ві д б у л а сь 2 5
п оз а ч е р г о в а
сесія районної
ради

18 грудня під керівництвом заступника голови
районної ради Анатолія Задорожнюка відбулась 25 позачергова сесія районної ради,
яка була скликана у зв’язку з
нагальністю виділення коштів
для завершення фінансового
року.
Уч ас ть у з асід анні в зяв
голова районної державної
адміністрації Юрій Слабчук.
Перед початком розгляду
питань порядку денного Анатолій Задорожнюк та Юрій
Слабчук привітали із Днем народження депутата районної
ради Олександра Панасюка,
а також вру чили По ч е сну
Грамоту обласної державної
адміністрації та обласної Ради
до Дня місцевого самоврядування депутату Станіславу
Шнайдруку.
До порядку денного позачергової сесії, який складався із трьох питань, депутати включили ще два про
внесення змін до районних
програм – забезпечення поінформованості населення та

Прес-центр
Козятинської
районної
ради
інформує

К оз я т и н ч а н и
спільно з усією
Україною зустріли новостворену
Українську помісну Православну Церкву
Голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук, керівник апарату
Юрій Студоляк та півсотні Козятинчан у складі делегації Вінницької області стали свідками
історичної події у житті нашої
держави – народженні незалежної Української Помісної Православної Церкви.
Тисячі вірян, священнослужите-

сприяння розвитку інформаційного простору
Козятинського району
на 2017-2020 роки та
Програми розвитку фізичної культури і спорту
в Козятинському районі
на 2013-2018.
В ході сесії депутатами було внесено зміни
до Програми розвитку
первинної медико-санітарної
допомоги Козятинського району до 2020 року, до Комплексної програми мобілізації
зусиль органів місцевого самоврядування, об’єднаної державної податкової інспекції,
інших відомств по забезпеченню надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2016-2020 роки,
районної Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Козятинського району на 2017-2020
роки, до соціальної Програми
розвитку фізичної культури і
спорту в Козятинському районі
на 2013-2018 роки.
Депутати внесли зміни до рішення 18 сесії районної ради
7 скликання від 22 грудня 2017
р. № 02-18-07 «Про районний
бюджет на 2018 рік». По даному питанню інформувала
начальник фінансового управління Світлана Вельгус. Фінансування витрат здійснюватиметься за рахунок додатково
отриманих коштів, а також
перерозподілу коштів по програмах, які до кінця року не
будуть використані. Зокрема,
- дод атко в о в иділя є ть с я

лів православних церков України
просто небайдужих до долі України і української церкви громадян
заполонили Софіївську площу у
місті Києві з молитвою, підтримкою та очікування рішення надзвичайного об’єднавчого Собору
Православних Церков України.
Зранку і до 17 – ї години
люди були в піднесеному настрої з вірою очікуючи історичного рішення. О 17.20 на сцену
перед Софією Київською піднялись Президент України Петро
Порошенко, голова Верховної
ради України Андрій Парубій

ЩИРО ВІТАЄМО

З ЮВІЛЕЄМ! начальника управління УДКС України у Козятинському районі
та м. Козятині Вінницької обл. Ірину Василівну КАЗАНСЬКУ (21.12),
начальника 11-Державної пожежно-рятувальної частини Сергія Миколайовича ВОЙТЮКА (21.12)

370 тис.грн. в галузі освіти на
оплату праці обслуговуючого
персоналу шкіл району, на
придбання паливно-мастильних
матеріалів та здійснюється перерозподіл коштів з метою повної оплати праці педагогічним
працівникам на суму 1,5 млн.
грн. за рахунок коштів, які
передбачались на придбання
шкільних автобусів;
- виділено кошти первинній
медицині на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- враховано 4 договори з
сільськими радами про передачу субвенцій для виплати
заробітної плати працівникам
ФАПів, а також кошти з міського бюджету в сумі 70 тис.
грн. на утримання центральної
районної бібліотеки;
- за рахунок залишку коштів
районного бюджету виділено
43 тис.грн. для ліквідації заборгованості по участі спортсменів району в змаганнях;
- субвенція державному бюджету у розмірі 30 тис.грн. на
покращення обслуговування
громадян Калинівською ОДПІ;
- виділено 30 тис.грн. на
розрахунок адміністрації з газетою «Вісник Козятинщини»
за надані послуги

та новообраний предстоятель
Української помісної церкви –
Єпіфаній.
Президент України Петро Порошенко оголосив про створення
нової Православної Церкви в
Україні та представив її предстоятеля - митрополита Київського
та всієї України Єпіфанія (Думенка), який 6 – го січня 2019
року отримає із рук Вселенського Патріарха Варфоломія Томос
для Української Церкви. Президент України наголосив, що надання автокефалії Православній
Церкві в Україні подія співставна
за значенням із здобуттям незалежності України.
Єпіфаній , уже у якості митрополита Київського і Всієї
України звернувся до вірян і всіх
мешканців України зі словами
вдячності Богові, вселенському
Патріархові Варфоломію, Президенту України Петру Порошенку,
всім хто доклав зусиль до цієї
історичної події.
Також Митрополит звернувся до всіх гілок православ’я із
закликом до єднання навколо
єдиної Української Помісної
Церкви.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! депутатів районної ради
Аліну Анатоліївну ДІДЕНКО (23.12),
Юрія Михайловича БЕЗПАЛЬКА (26.12)
Щиро зичимо вам здоров’я, щастя, злагоди, добра, миру, родинного
благополуччя, впевненості, бадьорості та всіляких земних гараздів. Нехай
неодмінно збудуться всі ваші світлі наміри, здійсняться добрі справи, а
коженновий день буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні
звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні діяння!
ІЗ КАТОЛИЦЬКИМ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
Шановні земляки - віряни римо-католицького обряду! Прийміть найщиріші вітання з величними християнським святом - Різдвом Христовим.
Щороку ви першими маєте щасливу нагоду спостерігати на небосхилі
спалах яскравої різдвяної зірки. Її промені несуть радість у кожну сім’ю,
у кожну домівку. Нехай ці святкові дні принесуть радість у ваше серце,
наповнять душу любов'ю, злагодою і теплом! Боже благословення нехай
буде запорукою миру, достатку, надії та впевненості для кожної людини.
Зичимо міцного здоров'я, щастя, радості, достатку, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі! Хай у ці святкові дні Різдвяна зоря благословляє
наші помисли і справи, зміцнюючи нашу мудрість, силу і віру. Гарних вам
і радісних різдвяних свят!
Шановні працівники енергетичної галузі!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня енергетика! Завдяки вам, шановні енергетики, працює промисловість, функціонують транспорт і зв’язок, ви створюєте світло і затишок у кожній
оселі. Від щирого серця бажаємо вам енергії у вирішенні життєвих і
виробничих завдань, подальшого зростання творчих досягнень, міцного
здоров’я, родинного щастя, добробуту, професійного зростання, миру
та злагоди.
Шановні працівники архівних установ району!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Висловлюємо вам слова глибокої вдячності за зусилля і турботу про
надійне збереження архівної спадщини. Вашими зусиллями документальна скарбниця нашого краю примножується, зміцнюючи нерозривний
зв'язок попередніх і прийдешніх поколінь. Зичимо, аби ваша важлива
праця завжди була плідною та натхненною, дарувала вам радість та
задоволення.
З повагою, голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради Анатолій ЗАДОРОЖНЮК
ГРАФІК особистого прийому громадян
в управлінні соціального захисту населення Козятинської
райдержадміністрації

Хто приймає
Гнатюк
Володимир
Миколайович
Ольбішевська
Інна
Станіславівна
Пилявець
Любов
Василівна

Начальник управління
Заступник
начальника
управління
Начальник відділу
соціально –
трудових відносин
та праці

Дні та
Місце
години
прийому
прийому
Кабінет
Четвер
з 900до1200 начальника
управління
Кабінет
Понеділок
заступника
з
1400до1600 начальника
Вівторок з управління
900до1200
П’ятниця
Кабінет
з 900до1200
Вівторок з
№15
1400до1600

Гунько
Ірина
Валеріївна

Начальник відділу
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Понеділок
з 900до1200
Середа з
1400до1600

Кабінет
№9

Добржанська
Світлана
Анатоліївна

Начальник відділу
виплат соціальних допомог

Середа
з 900до1200

Кабінет
№5

Рудик
Сергій
Миколайович

Начальник відділу
соціальних допомог

Четвер,
з
1400до1600

Кабінет
№1
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Що позитивного сталося у вас минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

9 маленька красуня козятинського краю
Міс-Софія
Софійка Андрущенко знову
мріє стати взяла приз на фотоконкурсі
вчителькою
RIA-К, Четвер, 20 грудня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Минулорічна переможниця фотоконкурсу порадувала новою перемогою

Валентин Опарін (34),
машиніст колійних машин:

— Був на урочистостях з
приводу шлюбу моїх кумів
Ольги і Володимира.

Володимир Павлов
(33), залізничник:

Альона Стрибаль (35), приватний
підприємець:

Артур Безуглий (11),
школяр:

— Одружився з — Мої дітки виздоровіли після хво- — Я почав краще
коханою.
роби і на свято Миколая читали вірші. вчитися.

Є спонсор фотоконкурсу
"Міні-Містер-2018"
Магазин “Жасмін”, названий на честь
квітки, визвався стати спонсором головного
призу дитячого фотоконкурсу “Міні-Містер-2018”, організованого газетою “RIAКозятин”.
“Жасмін” знаходиться на вулиці Незалежності, 25. В асортименті дитячого відділу — якісні гарні іграшки. Є відділ жіночої,
дитячої та постільної білизни.
—Щодо конкурсу, то ми завжди підтримуємо конкурси, які проводить “RІА-Козятин”,
дитячі, насамперед, — розповіла продавець.
— Підтримуємо діток і бажаємо їм всього
найкращого. В нас гарний вибір подарунків
на свята. Приходьте, будемо раді!

Аліна Левчик (11), учениця:

— Зустріла своїх подруг.
— Виписали сина з лікарЧудово провела з ними вільні додому.
ний час.

З номінаціями Ілона Агронат
та Вікторія Ковалюк!

Міс-Чарівність і Міс-Симпатія фотоконкурсу “Маленька красуня Козятинського краю”
У минулому номері газети “RIA-Козятин”
я повідомляла про спонсора двох номінацій
фотоконкурсу — салон “ТекСтиль”. Дирекція
цього нового козятинського магазину тканин
обрала серед дівчат на сайті козятин.ком
найпривабливіших, аби вручити дві номінації
“Симпатія” та “Чарівність”. Номінантками
стали Ілона Агронат (Міс-Чарівність-2018) та
Вікторія Ковалюк (Міс-Симпатія-2018).
Симпатія 2018 року

Вікторія навчається у Козятинській міській
школі №1 у 3 класі. У інтерв’ю газеті вона
розповіла, що її вчительку звати Людмила
Іванівна. Улюблений предмет в школі у дівчинки — математика. За словами мами Інни
Ковалюк, донечка навчається на відмінно.
Крім того, ходить на різні гуртки. Це “Хіпхоп” Аліси Машевської, який вона відвідує з
6 років і завжди на конкурсах займає призові
місця. Ще наша Міс-Симпатія відвідує школу
англійської мови, школу шахів та гурток
малювання.
— Як встигаєш такою бути активною?
— було запитання до Віки.
— За допомогою мами!
Дівчинка-Чарівність.
Ілона Агронгат — учениця першого класу
школи-інтернат-гімназії. Її вчительку звати
Оксана Семенівна. Улюблений предмет —
фізкультура.
Ілона хоче стати лікарем. Її сестричка
Анастасія, яка старша за Міні-Міс на три
роки, допомагає їй з уроками. Вона у
інтерв’ю газеті розповіла, що її сестричка
дружелюбна і дуже хороша дівчинка. Анастасія рада, що Ілона перемогла. Вона ж не
була учасницею фотоконкурсу, тому що у
школі виграла “Міс-2018 рік”, тому цього їй

Богдан Плехно. Мій
улюблений син, 8 місяців

Людмила Орлівська (65),
пенсіонерка:

Даниїл Гончаров. 4
роки. Дуже активний
і розумний хлопець.
Вже вміємо рахувати і
вчимо літери. Здатний до
англійського. Відвідуємо
гуртки, танці в тому
числі. Любимо бокс)
Непосидючий, мамин
помічник і захисник

Владислав Павловський.
Захоплюється музикою
і грає на саксафоні
...полюбляє гру в шахи,
футбол та ліпити з
пластилину....

вже було достатньо. Ось така титулована
родина Агронат!

Максим Гомель. Максіріус
блек😂дуже  активний і 
самокритичний😘

Софійка Яремчук
стала переможницею
фотоконкурсу МініМіс-2018, посіла ІІІ
місце. У ексклюзивному інтерв’ю з красунечкою і її батьками, ми дізналися,
що Софійці 7 років.
Навчається в школіінтернат-гімназії, в
2 класі. Вчителька
— Ольга Романівна
Плисак.
— Який найулюбленіший предмет?
— Читання. Люблю
читати казки, вірші,
розповіді.
— А ти вже знаєш, ким хочеш стати? Яка в тебе є
мрія?
— Я хо чу с тати
вчителькою.
— Чому?
— Щ о б н а в ч ат и
всіх дітей, щоб вони
були розумними. Мій
кумир — моя вчителька Ольга Романівна.
— У тебе є
братик чи сестричка?
— Се с тричка
Вєроніка. Їй 1,7.
Я допомагаю її
няньчити.
— Щ о б ти
хотіла побажати своїм одноліткам?
— Щоб вони
гарно навчались,
с лу ха лись вчительку, гарно писали і слухались
своїх батьків.
Мама Софійки
Катерина розказала про свою
донечку:
— Д л я ко жної мами її дитина найдорожче.

Вона в нас дуже допитлива. ЦІкава не по
роках. Вона не відповідає своєму віку!
Вона дуже добра. І
це бачимо не тільки
ми, а й оточуючі.
— Що б ви хотіли
побажати мамам, в
яких також є донечки?
— Щоб вони завжди прислухались
до своїх доньок, до
їхніх ба жань, щоб
вони їх завжди підтримували. Адже дівчатка більш тендітніші, ніж хлопчики.
Тато Максим про
Софійку розповів, що
вона любить цікавитися різними речами.
З ав ж ди допомага є
навіть у дрібних будівельних роботах.
Зав ж ди з батьком
разом робить годівничку. У поточному
році Софійка ввійшла
у журнал 100 облич
України.

У фотоконкурсі минулого
року під такою ж назвою
Міні-Міс переможницею стала Софійка Андрущенко. Її
фото прикрасило календар
2018 року. На ньому вона з
символом року — собачкою.
Цьогорічний конкурс “Маленька красуня Козятинського
краю” розпочала саме Софійка. Її світлина одна з перших
з’явилася на сайті козятин.ком.
У результаті, з відривом у 700
голосів Софійка посіла призове друге місце у фотоконкурсі
Міні-Міс-2018. Вона набрала
майже 3 тисячі вподобань. Її
світлину переглянули майже 13
тисяч людей та поділилися з
друзями до 300 разів. У цьому
вона на першому місці! Мама
маленької красуні Віра Андрущенко розповіла, що у Софійки є ще молодший братик
Тихін, йому 1 рік і 9 місяців.
— Софійка допомагає
його бавити?
— Їй нема коли. Вони
можуть разом погратися, помитися, поїсти.
— Чим вона займається?
— Вона ходить у садочок, вивчає англійську мову,
ходить на спортивні бальні
танці (КДЮСШ) і гімнастику,
тренування з якої проходять
у спортзалі залізничного училища. Кожний день у нас розписаний.
— Відомо, що Софійка

почала читати?
— Так, це для нас така новина. Учора ми вирішили спробувати і у нас вийшло. Їй зараз
5 з половиною років. Уже рік
займаємося у приватній англійській школі.
— Як це сталося?
— Це маленькі слова з
абетки. З раннього дитинства
вона нам дала зрозуміти, що
буде швидко розвиватись.
Рано почала говорити, ходити.
Коли виповнився рік, вона вже
танцювала на свій день народження в кафе!
— Софійка, ти вже знаєш, ким ти хочеш стати?
— Леді Баг (мультфільний
персонаж, який допомагає лю-

автомеханік.
— У кого Софійка така
швидка, в маму чи тата?
— Мені здається, що в тата.
Вона така з народження плюс
ще ми розвиваємо.
— Які результати її досягнень в танцях, гімнастиці?
— Багато. Ми нещодавно їздили тричі на конкурси з бальних танців. Є і перше місце,
і друге, і третє. З гімнастики
— два перших. Фотоконкурс
“Міні Міс-2018” від газети “RIAКозятин” — перше місце. Доречі, він дав гарний початок!
дям), — була відповідь нашої
маленької красуні.
Як стало відомо, мама Віра
в декреті. Батько Віталій —

Від редакції: Бажаємо всім
учасницям конкурсу нових
перемог, досягнень, інтелектуальних, спортивних та інших
здобутків.

Міс-Глухівці — Віка Сизонюк
Вона вже професійно танцює!

Маленька дівчинка із Глухівецької об’єднаної територіальної громади стала
учасницею фотоконкурсу
“Маленька красуня Козятинського краю” від газети
“RIA-Козятин”. Цей конкурс

проходив з літа і фінішував
1 грудня. У нас в гостях
в редакції Віка Сизонюк
побувала минулого тижня
і отримала диплом. У ексклюзивному інтерв’ю вона
розповіла, що навчається у
першому класі Глуховецької
школи.
— Як звати твою вчительку?
— Руслана Леонтівна.
— А який улюблений
предмет у школі?
— Люблю малювати. Малюю природу і море. Але я
на ньому не була ще...
— У тебе є братик чи
сестричка?
— Старший братик Рома.
Він мене захищає.
— Що б ти хотіла побажати своїм одноліткам,
дівчаткам і хлопчикам
твого віку?

— Хочу побажати, щоб
вони росли крепкі і здорові!
Мама Міні-міс Оксана Петрівна розповіла газеті про
свою доньку:
— Як для будь-якої мами,
вона для мене найкраща.
Це такий енерджайзер, батарейки, які не сідають. Любить танцювати. У нас у тан-

цях все життя. Віка танцює
скрізь: вдома, на автобусній
зупинці, навіть під кабінетом
стоматолога! Інші діти плачуть, а ми танцюємо. Дуже
позитивна дівчинка. Надіюся, що така активність стане в нагоді їй в житті і вона
такою залишиться. Дякую за
такий чудовий конкурс!
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433393

439855

439906

439907

439859

439608

440943

Педколектив Козятинського ЗНВК №9
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
 2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 200.
093-767-13-97
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067430-79-37, 093-756-39-33
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ
ïåðåîôîðìëåííÿ). 093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Àíòåíà ñóïóòíèêîâà ç òþíåðîì, âñå íîâå º ãàðàíò³ÿ
íà 1 ð³ê. 093-580-00-37
 Áàðàí÷èê íà øàøëèê. 063-829-22-61
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Âàçîíè öèêëàìåí, êîë³ð ðîæåâèé íàñè÷åíèé, òà
ðîêîêî á³ëèé ç ðîæåìèì î÷êîì. 093-109-83-83, 097556-89-47
 Âåëîñèïåä «Àðä³ñ» çðó÷í³ ïåðåäà÷³ (21), ðàìà
ïðîãíóòà, ìàéæå íîâèé çà ïîì³ðíó ö³íó. 093-120-7062, 098-741-45-20
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
068-993-39-68
 Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ï³äë³òêîâèé, ñòàí â³äì³ííèé
- 2 800 ãðí. 093-120-70-62, 098-741-45-20
 Âèíî äîìàøíº ñîðò «²çàáåëëà», ÷àâóííà áàðæóéêà.
098-225-48-33, 098-225-48-33, 063-598-85-90
 Â³ç. 097-293-80-59

 Â³êíà 2 øò. á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ Ñàëàìàíäð á³ë³,
â³äêðèâàþòüñÿ ç ñ³òêàìè òà â³äëèâàìè, ô-ðà Ìàêî, (ð.
øèð.2020, âèñ.1430 - 1 øò.; ³íøå øèð.1420, âèñ.1410
- 1 øò.), òåðì³íîâî. 068-024-27-05
 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 ðåäóêòîð ç êîëëåêòîðîì Îïåëü Ëàíîñ,
ç/÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067754-44-65
 Ãàðàæ 1 áëîê, á³ëÿ åñòàêàäè. 068-766-05-18
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4,
âèñîòà 4 ì. 097-643-35-23
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-73849-75
 Ãåëü äëÿ çàñïîêîþâàííÿ íàïðóæåííÿ í³ã, äëÿ
ñòèìóëÿö³¿ êðîâîîá³ãó ñêëàä: åêñòðàêò êàøòàíà, ãðÿçü
Ìåðòâîãî ìîðÿ òà âèíîãðàäí³ ê³ñòî÷êè. 068-846-70-47
ç 9:00 äî 19:00
 Ãóñåé ïîðîäè Âåëèêà ñ³ðà óêðà¿íñüêà, â íàÿâíîñò³ º
ãóñàêè ³ ãóñêè. 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Äåðåâî-îáðîáíèé ñòàíîê (áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé),
àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, 2 ðóëîíà ðóáåðî¿äó
íåäîðîãî. 093-375-06-61
 Äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ïðèõîæà 280 õ 210 õ
45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 500 á/ó âñå â ãàðíîìó
ñòàí³. 063-741-21-86
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà ðîçêëàäíèõ. 063-429-91-21
 Äèâàí êíèæêà 500 ãðí., äèâàí êíèæêà 1 800 ãðí.
063-315-62-75
 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. 093-488-78-48

êîíòóð çàçåìëåííÿ êîìï. 096-453-34-86
 Ïîðîñÿòà 100 êã. ïîðîäà Ëàíäðàñè, ïàðà ãóñåé
âåëèêî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà 6-7 òèæí³â, òåëè÷êà 2 ì³ñ. 063-174-01-32,
097-693-09-24
 Ïîðîñÿòà äî 20 êã. Ëàíäðàñ - Ïåòðåí. 063-412-30-04
 Ïîðîñÿòà Äþðîê ä³â÷àòêà, âåëèê³ ïîðîñÿòà äëÿ
êîë³ííÿ íà äîì. âèãîäîâóâàíí³. 067-173-22-48, 093-82726-66, 066-119-43-55
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 6 òèæí³â 12-15 êã. ¿äÿòü âñå.
063-829-22-61
 Ïîñóä ìåòàëåâèé, 2 â³äðà åìàë., 20 ë. êàñòðþëÿ
ìåòàëåâà âèñîêà, íî÷âè, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â,
ìÿñîðóáêà. 096-364-80-30
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40 õ 1.30
íåäîðîãî, êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà. 093-375-06-60
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, öåíòð. 093-704-31-57
 Ïøåíèöÿ. 068-051-93-60
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ðàä³îïðèéìà÷ Ë³ðà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, DVD 2 øò.,
êîñòþìè ÷îë. ÷îðíèé, çåëåíèé. 096-364-80-30
 Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
 Ðåëüñè 65 2 øò., äîâæ. 4ì10ñì. 093-890-91-12,
096-758-96-18
 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
 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.
093-020-22-95
 Ñâèíÿ 140-150 êã., ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, â³äãîäîâàíà íà
äîìàøí³õ õàð÷àõ áåç äîáàâîê 50 ãðí./êã. æèâî¿ âàãè.
096-450-95-16
 Ñ³íî - ëþöåðíè, ì³øàíêè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096192-68-08
 Ñ³íî - ëþöåðíè. 093-917-33-78
 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
 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 êîìïþòåðíèé. 097-397-04-05
 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, 063824-71-04
 Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, óìèâàëüíèê ç òóìáîþ ³ êðàíîì,
òóìáî÷êè ïîë³ðîâàí³, ïð³íòåð, àíòåíà ñóïóòíèêîâà,
äðàáèíà äåðåâÿíà. 093-498-00-69
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â
õîðîøîìó ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098860-48-46, 073-463-34-76
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», «Âåêî» ãàç. àâòîìàòèêà
«ªâðîñ³ò» âñå á/ó íåäîðîãî. 063-289-16-02, 097354-76-65
 Òåëåâ³çîð Samsung Smart TV 32 äþéìà á/ó. 063197-03-26
 Òåëåâ³çîð Sharp, ìîí³òîð LG. 063-189-51-63
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-322-68-67
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. ñ.Ñàäîâå. 096-804-07-81,
063-829-03-35
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 063-289-15-72, 068-118-97-55
 Òîãàëüíèé ñòàíîê, êîæóõ, áóøëàò, õîëîäèëüíèê,
ïàðîâàðêà, ñîêîâèæèìàëêà, á³äîí 15 ë., ñòàö³îíàðíèé
òåëåôîí. 063-207-40-79
 Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî: ïøåíèö³.
098-587-31-69, 067-429-73-29
 Óí³òàç á/ó, óìèâàëüíèê ç òóìáî÷êîþ òà âàííà
÷àâóííà, òåðì³íîâî. 068-024-27-05
 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. 097-971-15-31,
097-258-18-66
 Ôàçàíè õëîï÷èêè äîðîñë³. 093-411-05-52
 Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ôîðìà äëÿ öóêåðîê
- ëüîäÿíèê³â. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ äî 3
000 ãðí. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Õîì’ÿê ç êë³òêîþ, íåäîðîãî, ïðîâ³äíèêà êîñòþì
æ³íî÷èé ð.46-48 ó â³äì³ííîìó ñòàí. 096-684-19-57,
063-541-10-96
 Øâåéíà ìàøèíêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàçîí Àëîº.
063-234-29-75
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096559-83-23
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó,
åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093756-39-33
 ßáëóêà íåäîðîãî. 093-032-14-83
 ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó â äîáðîìó ñòàí³, êð³ñëî-òóàëåò
íîâå. 097-527-03-20
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë 200 ãðí., 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü
äóáîâà, ïîòðåáóº ðåìîíòó 1 000 ãðí. 067-757-89-25
 Ìîòîð «Ìîñêâè÷ 412», ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó. 097-52703-20
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

440833

76-02
 Êîñòþìè íîâîð³÷í³: «Ãàðð³ Ïîòåð» òà ÷îðíî - á³ëèé
êîòèê, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð (÷îðíîãî êîëüîðó, ñêëÿíâ
äâåðö³, ñó÷àñíà), ñò³ë îá³äí³é ç³ ñêëà, ïëèòà ãàçîâà.
093-402-72-77, 093-548-53-84
 Êîòåë Âàéëàíò á/ó. 063-896-77-53
 Êð³ñëî - êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà. 063-628-93-45,
097-463-35-91
 Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà,
íàñò³ííèé ãîäèííèê ç áîºì, ãàçîâà ïëèòà, í/æ áàê.
098-245-36-55
 Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066-247-57-54
 Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066-247-57-54
 Êóêóðóäçà ñóõà 3 500 ãðí. çà òîíó. 066-460-28-00
 Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé, Ôðàíö³ÿ. 096-364-80-30
 Ëþñòðà - ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà, áî÷êè
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, ñò³ë ñëþñàðíèé, åë.÷àéíèê
20 ë., ðàä³îëà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, äåðåâîîáðîáíèé
âåðñòàò, ä³àïðîòåêòîð, åë.äðåëü. 096-467-88-03
 ÌÒÿêèé ê³ìíàòíèé êóòî÷îê â äóæå äîáðîìó ñòàí³.
067-355-14-45
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáëåâà ñò³íêà, ìîæíà îêðåìèìè øàôàìè, äèâàí,
äâà êð³ñëà, âåëîñèïåä, ðîëèêè. 098-999-80-01, 063736-47-20
 Ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðà 2 øò., áàë³ÿ äîâãà,
ïðàñêà, ñàìîâàð. 096-364-80-30
 Ìëèí ç äâîìà ìîòîðàìè. 093-411-05-52
 Ìîëîäíÿê íóòð³é, òåëåâ³çîð Samsung. 068-76290-33
 Ìÿêèé äèâàí óãëîâèé, ôîðòåï³àíî ÷îðíîãî
êîëüîðó. 063-153-88-30 Â³òà
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí òà 2 ðîçêëàäíèõ êð³ñëà) 3
000 ãðí., äâîº äâåðåé ÌÄÔ 2 õ 80 ïî 100 ãðí. 063896-99-18
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097446-20-46, 063-629-01-49
 Ìÿñîðóáêà, åëåêòðîííà êíèãà Pocret boo,
êåðàñèíîâà ïëèòà, åëåêòðîôåí ÑÑÑÐ, áà÷îê äëÿ
íàñîñíî¿ ñòàíö³¿. 068-786-06-31
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³ äëÿ ðàíê³â: ñí³ãóðî÷êè,
ïðèíö³, êîâáîÿ, ³íø³. 063-623-13-57, 063-689-36-77
 Íóòð³¿ ìàë³. 073-131-79-56
 Îäÿã æ³íî÷èé òà ÷îëîâ³÷èé íîâèé, íåäîðîãî, âçóòòÿ
íîâå æ³íî÷å. 068-846-70-46
 Ïàñ³êà: ðàìêè Óêðà¿íñüê³ 40 øò., 2 ÿùèêà, ïèëüöåçáèðà÷³, êîðìóøêè, 2 ïàðè ïåð÷àòîê ãðóá³, â³ñê,
êîðìóøêè ä/ñóõ. êîðìó. 096-364-80-30
 Ïèøíà æèâà ñîñíà íà íîâîð³÷íå ñâÿòî, âèñîòà 4
ì. 097-873-36-62
 Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/4,12,15,30,40 âîëüò; 380/36,
ï³äøèïíèêè 202, 8202, 42205, 45305, 8468705,
òåðìîìåòð, øàìïîðà, ñêëî ä³àì.165/12,20, ãðóçü,

440902

Нехай завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії,
бажання й думки!

 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 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. 097-64335-23
 Åëåêòðî - âîäîíàãð³âà÷ Zelmech 100 ë. á/ó. 096494-83-97
 Åëåêòðî-øàøëè÷íèöÿ íà 6 øàìïóð³â, ðåâîëüâåð
Àëüôà 4 ìì. 068-753-33-53
 Çàï÷àñòèíè ìîòîöèêëà Óðàë òà Êàñ³ê 750. 093411-05-52
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096559-83-23
 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 13 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, íåïîäàë³ê â³ä
öåíòðà. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî,
ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå
ì³ñöå 60 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 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. 093-63189-49, 099-259-73-37
 ²ãðîâèé ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð) - ïðîö. Intel
Core I3 + ÎÇÓ-8Ãáò + HDD-500 Ãáò; ÁÏ-550Âò + â³äåî
Radeon RX 480-4 Ãáò., â³äåîêàìåðà Panaconic - ì³í³
êàñåòà 700 ãðí. 096-797-90-53
 ²ìïîðòíèé áàëüçàì äëÿ çíÿòòÿ îïóõëîñò³ òà áîë³
â êîë³íàõ, â³äíîâëþº êðîâîîá³ã í³ã. 068-846-70-47 ç
9:00 äî 19:00
 Êîçà ïåðâ³ñòêà, ê³òíà, êîçëèêà 8 ì³ñ. 067-756-0627, 067-476-23-19
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-1644-005
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ³íî ëþöåðíè, áàëãàðêà,
êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ
800 Âò., ßâà-350-634, åëåêòðîçâàðêà. 068-216-34-20
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ÷îðíî - ðÿáà, ñïîê³éíà 5 ì³ñ.
ò³ëüíà ñ.Ñåñòðèí³âêà. 097-509-27-28
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. äî¿òüñÿ àïàðàòîì
ñ.Êàøïåð³âêà. 067-849-47-83
 Êîðîâà ò³ëüíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 2 òåëÿì. 098-245-

441343

Гаврилюк Вероніку
Миколаївну

439606

Вітаємо з ювілеєм 17 грудня

439911

440497

440966

439855

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
НЕрухоМіСТЬ
 1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ. áåç
ðåìîíòó, ñàðàé ó äâîð³. 6 òèñ. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ. áåç
ðåìîíòó, ñàðàé ó äâîð³. 6 òèñ. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ñàí.
âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063694-06-39
 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
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
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441030

441349

ремонт

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дерева та дрова. Ціна договірна. 097-15449-36
Ремонт пральних машин - автоматів. Виклик
майстра: 093-308-22-36, 068-023-76-88
440902

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

438911

433387

Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа 50
кв.м. 093-018-43-43

Графічний дизайнер

063-662-06-75

Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30
кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15

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
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 кафе на постійну роботу потрібен
офіціант, кухар з/п висока. 093-870-73-22
Деревообробне підприємство запрошує на
постійну роботу сортувальницю паркету,
навчаття на місці. 067-410-40-45, 093-75639-33
Працівники по догляду за тваринами,
різноробочі потрібні в притулок для тварин (50 км від Києва). Деталі за тел.:
0676567098
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

34-99
440500

"РОБОТА"

тел:

реклама та оголошення

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

439735

433591

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

439419

робота та оголошення
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436786
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Хобi, творчiсть, антикварiат
Продам

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
Вакансія: Охоронники (вахта) (м. Київ,
в районі ст. м. Університет, Деміївська,
Харківська) Офіційне працевлаштування.
(098) 999 19 40, (073) 085 78 32
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується оператор-касир, помічник
кухаря в Їдальню "5 зірок", різноробочий.
Ми гарантуємо офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7000-7500 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80,
093-678-53-01
На 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
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання
і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Плиточники, об єм робіт більше 3000 м2.
Вартість - 80 грн/м2. Об єкти в м.Києві,
допомога з житлом. Тел.: 0963090165,
0730465327
В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.)
на зимовий сезон запрошуються хлопці та
дівчата . Зп висока. Проживання та харчування надається. Тел.: 0673441413

Нерухомiсть: продам або обмiняю
Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Подiлля, поверх: 3/9/-, площа:
91/49/13, Зодчих, 4. Цiна: 1971831, тел.: (068)
641-97-25

Будинки
с.Войтiвцi, поверх: 1/-/-, Вiнницька обл.. Цiна:
98315, тел.: (093) 901-30-26

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

Будiвельнi матерiали
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

Автомобiлi
Продам або обмiняю
Мiцубiсi-Аутлен, 202003 р/в, колiр срi., об'єм двиг.: 2400,
пробiг: 290, Аутлендер; м.Бердичiв. Цiна: 189095, (068)
746-09-86

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

Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-

 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-64335-23
 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, 099-25973-37
 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, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., 43.7 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî 52,
ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç
ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093091-65-42
 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., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì.,
³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02,
093-677-23-25
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà 160 000 ãðí. 067883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå),
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç.
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 063390-36-57
 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, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 49.8 êâ.ì.,
áåç ðåìîíòó, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò - ïëèòêà. 097-42667-38
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-960-72-50
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
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реклама
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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, 20 грудня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

439908

Çàã. ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, 46 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç
ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 65 êâ.ì., 5 ïîâ., ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19. 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., 7 ïîâ., ç ðåìîíòîì, öåíòð. 093-70431-57
 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.8-Ãâàðä³éñüêà 75, ³íä. îïàëåííÿ,
ì/ï â³êíà, íåäîðîãî. 073-058-43-19
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75/5. 073-304-69-51
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì.
067-506-17-00, 093-781-66-46
 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. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 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., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096176-45-23
 4-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, íåäîðîãî. 063220-88-62, 097-742-95-98
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³,
çåì. ä³ë-êà, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063-384-01-15
 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. 093-018-61-81,067-583-68-94
 Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, çåì. ä³ë-êàê 6
ñîò. ãàç, ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì +ãàç+ï³÷íå, âîäà,
ãàðàæ 24 êâ.ì. ñàðàé áàíÿ, ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê,
áåñ³äêà, ó äâîð³ ïëèòêà. 063-829-25-27, 067-899-50-89
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-êà
45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Áóäèíîê â Êîçÿòèí³, âóë. Ê³ðîâà,8. 097-425-76-87
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-68, 096-10181-90
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, º ãàç, âîäè íåìàº, â
õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-78579-17 Íàòàëÿ
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë âóë.
Êîøåâîãî 18, ãîðîä, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàä, ïîãð³á,
ñàäîê, êðèíèöÿ (8 õ 10 ì). 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, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà,
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-059-19-78
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé ñ.²âàíê³âö³, º ñàðàé, êðèíèöÿ
â äâîð³. 098-954-05-70
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
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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.Áåðäè÷³â ïðîâ.Ì.Ðèëüñüêîãî 17, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. 063-179-05-62, 067-632-99-93
 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. 098456-73-40, 067-660-10-91
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55
Viber. Whats App
 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 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 íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, ³íä. îïàëåííÿ, 15
ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ó÷àñòîê 0.18
ãà, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ùàñëèâà 7. 096-541-31-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà,
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé
îáì³í íà êâàðòèðó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-13029-02
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç +
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò.
097-703-28-56, 063-260-10-01
 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 íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95
 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. 068-216-34-20
 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.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., âîäà, ñàäîê, ãîñï.
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áóä³âë³. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,
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.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ
ïðèâàòèç., äîêóìåíòè º. 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 ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà,
ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ñàäîê, ïîðÿä ñòàâîê, 42 ñîò.
çåìë³. 050-356-51-88, 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 - 120 000
ãðí 093-209-06-88, 097-955-65-50
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè)
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó,
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà
ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê 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 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
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä¿çä
³ ðîçòàøóâàííÿ. 096-450-95-16
 Êâàðòèðà âóë.Ãîðüêîãî 31/3, 50 êâ.ì., âîäà, ãàç. +
ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, ñò³ë, ñò³ëüö³, äèâàí, ãàç.
ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³
3 ìì. 098-597-08-40, 2-04-13
 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
 ×àñòèíà áóäèíêó 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà,
ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-90294-38, 063-019-00-79
 ×àñòèíà áóäèíêó 65 êâ.ì., äâ³ âåëèê³ ê³ìíàòè,
ñàíâóçîë, êëàäîâêà, êóõíÿ 12 êâ.ì., çåìëÿ ïðèâàòèç.,
ö³íà íèçüêà + áîíóñ (áóä.ìàòåð³àëè). 093-090-94-10
 ×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. ä³ëêà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç,
âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 063607-20-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
АВТОМОТО
 Daewo lanos 2007 ð.â., ãàç áåíçèí, îáºì 1.5. 068766-05-18
 THBD 1.9 PEUCEOT EXPERT. 098-289-94-14
 ÂÀÇ 2104 ñòàí â³äì³ííèé. 098-538-93-13
 ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-628-53-08
 Äåî Ëàíîñ 1.5, 2008 ð.â. 097-021-19-64
 Òðàêòîðåöü DV160 15 ê.ñ. ³ç ôðåçîþ, ïðè÷³ï,
ñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà. 063-294-52-63, 097612-86-62
КУПЛЮ
 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íåäîðîãî, ðîçãëÿíó âñ³
âàð³àíòè. 097-704-97-81
 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
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-692-52-70
 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
 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 ,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
 Çåëåíèé ñîðò ÿáëóê íà êàðòîïëþ 1:1. 097-842-9828, 097-017-54-68
РіЗНЕ
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî

íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã,
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097904-20-43
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1 ì³ñ. êîøåíÿò
áåçêîøòîâíî, öå ÷óäîâèé ïîäàðóíîê äî äíÿ
Ñâ.Ìèêîëàÿ òà Íîâîãî ðîêó, íåõàé ó âàøèõ îñåëÿõ
çàâæäè áóäå òåïëî â³äíîñèí, ëþáîâ ³ äîáðî, çäîðîâÿ
âàì. 093-459-21-36
 Â³ääàì ó äîáð³, äáàéëèâ³ ðóêè 3 öóöåíÿò ä³â÷àòêà,
ìàìà ãàðíà îõîðîíèöÿ, áóäóòü íåâåëèê³, â³äãóêí³òüñÿ,
êîìó ïîòð³áåí òîâàðèø ³ äçâ³íî÷îê ó äâîð³. 063-50401-28 Òàíÿ
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íà äîâãèé
òåðì³í, íîâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìëþ, ñåð³ÿ ²-ÂÍ ¹045677, âèäàíèé
Ïóçèðê³âñüêîþ ñ/ð 20.12.2002 ð., íà ³ì’ÿ ßöþê ²âàí
Êèðèëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ìÿ
ñåð³ÿ ÄÁ ¹265242, íà ³ìÿ Ðóäÿêåâè÷ ²ðèíà Àíäð³¿âíà
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâûä÷åííÿ âîä³ÿ Äåì÷åíêî Âàñèëü
²âàíîâè÷ Â²À ¹083089 ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÑÀÂ ¹550019 â³ä
30.07.2007 ð., âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
äåðæàâ³ â îñîá³ Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó
Óêðà¿íè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Ãàðí³, äóæå ïóõíàñò³ ä³â÷àòêà êîøåíÿòêà, ìð³þòü
çíàéòè äáàéëèâó ñ³ìþ ³ òåïëó îñåëþ, äîïîìîæ³òü
ìàëå÷³ ïðèíåñòè ðàä³ñòü ³ ùàñòÿ ó âàø³ äîì³âêè.
063-605-92-04
 Çàêóïîâóºìî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ,
îâåñó. 067-430-02-80 097-405-78-33
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ñ³ìåéí³é ïàð³. 093119-60-39
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè,
óêîìïëåêòîâàíà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, íà äîâãèé
òåðì³í. 098-808-56-01
 Çäàì áóäèíîê ìîëîäîìó õëîïöþ ç ó÷èëèùà ÷è
ñòóäåíòó. 093-732-60-43, 097-762-17-87
 Çäàì áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, îïàëåííÿ ï³÷íå,
ïîðÿäí³é ñ³ì’¿. 063-353-58-16
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., âóë.8Ãâàðä³éñüêàü 2À. 067-431-05-35
 Çäàì ãàðàæ 4 õ 8 ï³ä áóñ, öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî
57. 098-743-36-08, 063-623-00-40
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063624-35-39, 067-170-96-34
 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
 Çí³ìó êâàðòèðó 1-2-õ ê³ìí., áóäèíîê ç³
çðó÷íîñòÿìè, îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 067485-62-90 Îëåêñ³é
 Çí³ìó êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, öåíòð, ç
ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 063-748-25-40
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî
â³êó, ð-í ÏÐÁ, íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-665-49-19
 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 ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³,
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 40 êâ.ì., öåíòð, ï³ä îô³ñ, âèáîð÷èé
øòàá, ìàãàçèí. 067-757-89-25
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ГОРОСКОП
з 20.12 по 26.12

Головою помісної
православної церкви в
Україні обрали митрополита Епіфанія
Що про нього відомо?
Микита ПАНАСЕНКО

Об’єднавчий собор українських
православних церков обрав керівником помісної православної церкви в Україні митрополита УПЦ КП
Епіфанія. Кандидатуру 39-річного
митрополита Переяславського й
Білоцерківського Епіфанія висунув
13 грудня Архієрейський Собор
УПЦ (Київського патріархату). Про
це повідомляє українська редакція
«Радіо Свобода». Він є ректором
і професором Київської православної богословської академії. За
даними на сайті цього вишу, митрополит Епіфаній (в миру Думенко
Сергій Петрович) народився на
Одещині. Навчався в Київській духовній академії, пізніше Афінському

Національному Університеті (Греція)
на філософському факультеті.
21 грудня 2007 року архієпископом Переяслав-Хмельницьким
Димитрієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений
у чернецтво з іменем Епіфаній (на
честь святителя Епіфанія Кіпрського). Рішенням Архієрейського
собору УПЦ КП від 28 червня 2013
року возведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького й
Білоцерківського та призначений
Патріаршим намісником із правами
єпархіального архієрея. 15 грудня
в Києві в Софійському соборі завершився об’єднавчий собор зі
створення Української автокефальної церкви.
На роль предстоятеля нової

української церкви
також претендували
митрополит Луцький
і Волинський Михаїл
від УПЦ КП, але
його кандидатуру
було знято в першому турі голосування
на Соборі. Від УПЦ
МП кандид атом
був митрополит Вінницький і Барський
Симеон. УАПЦ не
висунула кандидатів
— її глава митрополит Макарій взяв
самовідвід. Макарій розповів, що
Вселенський патріархат попросив
його та главу УПЦ КП Філарета не

балотуватись на пост глави нової
української церкви.

Погода у Козятині
четвер, 20 грудня

- 11 0Ñ	 - 5 0Ñ
- 9 0Ñ	 - 6 0Ñ
понеділок, 24 грудня

- 2 Ñ	 - 1 Ñ
- 1 0Ñ	 - 1 0Ñ
0

0

п'ятниця, 21 грудня

- 3 0Ñ
- 2 0Ñ

- 4 0Ñ
- 1 0Ñ

вівторок, 25 грудня

0 Ñ
+ 1 0Ñ
0

0 Ñ
0 0Ñ
0

субота, 22 грудня

- 4 0Ñ
- 4 0Ñ

+ 1 0Ñ
0 0Ñ

середа, 26 грудня

-

1 0Ñ - 2 0Ñ
10 Ñ - 2 0Ñ

неділя, 23 грудня

+ 2 0Ñ	
+ 2 0Ñ	

+ 2 0Ñ
0 0Ñ

Овен
На цьому тижні ви будете впевнено
рухатися вперед на роботі, долаючи
перешкоди. Але не давайте необдуманих
обіцянок – пізніше вам пригадають, і доведеться все виконати.
Телець
На цьому тижні вам навряд чи вдасться зберігати об'єктивність. Ситуації,
в які ризикуєте потрапити, здадуться непередбачуваними. Можливі різкі перепади
настрою.
Близнюки
На цьому тижні щодо професійної
сфери не варто переживати. Начальство цінує, співробітники поважають, а
матеріальне заохочення не змусить на себе
довго чекати.
Рак
На цьому тижні у Раків можуть виникнути на роботі конфлікти, а навколишні не захочуть йти на компроміси. Не намагайтеся брати на себе більше зобов'язань,
ніж можете виконати.
Лев
На цьому тижні зірки радять вам
навчитися самоконтролю. Тоді ви
точно досягнете вражаючих успіхів у кар'єрі.
Відносини в родині теж будуть розвиватися
гармонійно.
Діва
На цьому тижні астрологи рекомендують Дівам не розпорошувати сили і
енергію, щоб не відчувати потім розчарування. На вихідних постарайтеся відволіктися від
тривожних думок.
терези
На цьому тижні Терезам захочеться
замкнутися в собі і піти від поточних
справ. Це не найправильніше рішення, так
як настає період удач, і ви зможете багато
чого домогтися.
Скорпіон
На цьому тижні слід бути обережнішими у висловлюваннях, так як
ваші слова можуть трактувати невірно, а це
негативно позначиться на кар'єрі. А в іншому
все буде спокійно.
Стрілець
На цьому тижні дотримуйтеся тільки
своїх переконань і наполегливо йдіть
до мети. Помилки на роботі вдасться виправити. Також ви знайдете нових однодумців.
Козеріг
На цьому тижні ви по-новому поглянете на ті речі і тих людей, яких раніше
не розуміли. Це підсилить ваші позиції в
колективі і збільшить шанси на кар'єрний ріст.
Водолій
На цьому тижні в повній мірі проявіть
винахідливість і сміливість. Деякі
проблеми доведеться вирішувати
таємно від оточуючих, щоб уникнути критики
і протидії з їх боку.
Риби
На цьому тижні ваша чутливість і
вразливість може стати серйозною
перешкодою у вирішенні важливих завдань.
В якийсь момент здається, що ніхто з колег
вас не розуміє і не цінує.

