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З новим 2019 роком

 Мешканці міста побажали Козятину процвітання і гарних доріг

Людмила Кацабіна (70),
пенсіонерка:

Анна (58), тимчасово не
працююча:

Ольга (56), тимчасово не
працююча:

Олександр (61),

— Хочу побажати хороших
— Щоб в нашому місті пенсіонер:
— Усім козятинцям
доріг, як можна менше травм. — Козятину бажаю здоро- були європейські зарплати,
Уваги з боку влади і віри в кра- вих мешканців та благополуч- хороших доріг, мирного здоров’я, і щоб закінчичя в їх сім’ях.
ще майбутнє.
неба, справедливих тарифів. лась війна.

Микола Жирний (63),
громадський діяч:

Ростислав (10), учень:

Микола Сечко, пенсіонер:

— Хочу, щоб місто розвивалося і побудували гірку, щоб
по ній спускатися.

— Щоб наше місто було
— Козятину миру, благо— Миру, процвітання,
мирним і з розвиненою інф- получчя достатку в родинах
щасливих мешканців.
раструктурою.
і хороших доріг.

— Бажаю місту мати інфраструктуру, як в обласному
центрі.

Марія Бокал (63), пенсіонерка: Володимир (56), пенсіонер:

— Хорошого мера. Щоб
він був на своєму місці, помічав людей і люди були ним
задоволені.

З новим роком, Козятине!
Наше місто хай розквітне.
Молодь хай діток рождає.
Чоловіки будуть чемні і дівчата величаві.
Щоб горілку в свято пили,
Та ніде не спотикались,
Бо дороги в нас не дуже,
Тільки кошти закатались.
Люди мали кращий побут,
Мрії, щоб у всіх збувались.
А в аптеках ліки були
І ті ліки помагали.

— Достойного мера!

Та й у школах було тепло,
Дітки, щоб в теплі співали.
Площу хай поремонтують,
І собачок “полякають”.
Не сидіти ж вічно в кріслі,
І хто зна, як доведеться Будеш йти десь на роботу,
А той лесик поженеться.
А Козятину - удачі!
Його мешканцям - любові!
Наше місто буде ладним,
Буде місто в розбудові.

Журналісти газети “RIA-Козятин”

Людмила (60),
приватний
підприємець:

— Щоб наше місто
процвітало.
441342

Даша Гринчук (16),
одинадцятикласниця шк. №2:

Катерина Никитюк (26),
медпрацівник:

Артем, (10), учень:

Влад (10), школяр:

— Щоб у Козятині була
— Щоб у Козятині жили
установа, яка приймала б за- щасливі люди.
мовлення на подарунки.

Максим Никитюк, працівник
поліції:

Яків Бутнару, приватний

— Щоб місто залізничників підприємець:
— Щоб Козятин був квібуло найкращим містом України з найкращими дорогами. тучим.

Каріна (16), учениця:

Діна Макерова (89),
пенсіонерка:

— Щоб в нашому місті роз— Хороших доріг, повервивалася наука і культура.
нення із-за “бугра” в наше
місто молоді.
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колонка редактора

Тетяна
Лозінська
Приєднуйтесь до критичного
менеджменту управління
містом — іншого інструменту
впливу на владу не існує
Після ряду публікацій на тему стану правопорядку на залізничному вокзалі ст. Козятин, помітні суттєві зміни. Помітили це
не ми. Це стверджують люди. Ті, що не працюють на вокзалі,
але їх організація праці пов’язана саме з цим об’єктом, надіслали нам багато вдячних відгуків.
З введенням військового стану, ми провели опитування. Ставилось лише одне питання: “Як ви оцінюєте стан правопорядку
на станції Козятин?”
Опитували не тільки пасажирів, а за основу брали таксистів,
продавців, пішоходів, що постійно перетинають цю територію,
слідуючи на роботу та у справах. Останні — представники
більш незахищеної соціальної групи.
Виявилося, за ствердженням респондентів, що криміногенна
ситуація докорінно змінилася в позитивному руслі. Ми почули
багато схвальних відгуків на адресу поліції та безпосередньо
нас. Правоохоронцям вдалось взяти під контроль ситуацію, а
нам - правильно акцентувати увагу на незадовільному стані охорони цього об’єкта після розвалу залізничного відділку поліції.
Отож, поліція зреагувала правильно. Адже дійшло до того,
що на території, що прилягає до вокзалу, сформувалися цілі
угрупування заїжджих гастролерів з відверто злочинними нахилами. Навіть доходило до бійок за, так зване, право грабувати
пасажирів і відпочиваючих на прилеглій території (в парку) в
темний час доби.
Спостерігається реакція і інших чиновників на публікації.
Тикнемо носом — зроблять.
Виходить, що критичний менеджмент по управлінню містом і
громадою очолює “RIA-Козятин”. Чого варта тільки була цеглина на перехресті вулиць біля “Табачка” в центрі міста, де десятки травмувалися. Після публікації навіть її поставили на місце.
Так зменшились нарікання на адресу міського голови. Інше, що
мало реакцію в позитиві, — не закриті люками каналізаційні
колодязі, недбалість при виконанні ремонту доріг, зневага до
матерів військових на сході тощо.
Не зреагували на критику і мають негативний результат в
наступному. Ми системно пишемо про те, що під правлінням
Пузиря тратять бюджет втупу на ремонт доріг. Спочатку треба
відвести поверхневі та ґрунтові води стоком за межі міста! А він
вгатив марнотратно і безглуздо мільйони гривень, щоб потопити
місто в дорожніх нечистотах. І депутати мовчки, опустивши очі,
проголосували “за”.
Про опалення відходами соняшника я взагалі мовчу. Хто
відповідатиме за екологічну катастрофу, за приниження честі
і гідності городян?
Критичним менеджментом газета “RIA-Козятин” стала не з
власної волі, а саме завдяки щільній співпраці з небайдужими
і активними громадянами. Велика вдячність всім за це! Як
журналісти, ми ніколи не йшли і щось вишукували. Ми тільки
реагували на ваші персональні звернення. Це ваша праця, а
наш обов’язок. Саме так має діяти соціально відповідальне
суспільство.
Зокрема, хочу всім повідомити, що відбулися збори представників учасників ветеранів АТО Козятинщини. Було прийнято
рішення про створення юридичної організації з захисту прав і
інтересів ветеранів війни, їх сімей. Бажаючі вступити в організацію, можуть подати свої заявки після новорічних свят в редакцію. На повістці дня: вибори голови організації, заступників,
наглядової ради, ревізійної комісії.
Сподіваюсь, що кількість людей, бажаючих покращити свій
особистий і громадський життєвий простір та статус, постійно
буде збільшуватися.
Наша задача - дати можливість розвинутись, засвітитись, щоб
стати відомими суспільству, активним людям. Це і є основне
професійне завдання журналістів регіонального видання, яке
ми з честю виконуємо!
Щасливих новорічних свят, мирного неба. Слава нації!
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM

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

Ліквідаторів Козятина
скандально ігнорують
Влад ПОВХ

Щоб вникнути в суть, необхідно
зрозуміти, що відмічаємо на рівні
держави. 14 грудня в Україні — День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(Указ N 945/2006).
У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібно це свято, якщо є
26 квітня - Міжнародний день пам’яті
жертв радіаційних аварій і катастроф,
і чому саме 14 грудня вибрано для
вшановування учасників ліквідації?
30 листопада 1986 р. було закінчено будівництво саркофага Чорнобильської АЕС, а 14 грудня в газеті
«Правда» надруковано повідомлення
про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних
споруд.
Так 14 грудня став називатись Днем
ліквідатора. Додавання державного
статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів-чорнобильців, найважливіша з
яких — недостатній для нормального
життя розмір пенсії. Безпосередньо з
цим пов’язана і інша проблема — статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тільки перші 5 тисяч з тих, хто ліквідовував аварію, офіційно стали називатися
ліквідаторами, отримавши відповідні
посвідчення, а з 1992 р. всім іншим
видавали «корочки» постраждалих
від чорнобильської катастрофи. По
суті, це обман, возведений державою
в закон.
Усі чудово розуміють, хто був там:
не постраждалим не можуть бути. Є

лише один фактор, у когось
сильний імунітет, той протягує
довше, у кого слабший, померли.
Трагічно співпало вшанування в Козятині, так як
один із ліквідаторів захворів
з печальним діагнозом рак.
Його в Козятині спровадили в
приватну лікарню із значними
непосильними фінансовими
зобов’язаннями для родини.
У той час, як Вінницька “Пироговка” має спеціалізований відділ,
неймовірно великий досвід лікування,
професорську поважну у всьому світі
кафедру лікарів.
Ліквідатори образились на лікарів,
що спровадили хворого по хибному
шляху лікування власними коштами і
що це помилка, яку необхідно виправити. (На це у мене є великий сумнів,
що потребує дослідження).
Хворого спровадили цілеспрямовано лише з однією метою. Коли
направляєш на лікування хворого з
Козятина в аналогічний заклад, то за
надані послуги має оплатити лікарня,
яка направила. Вихід знайшовся. Навіщо платити з бюджету лікарні, коли
відправив у приватну і це вже проблеми хворого.
Це виглядає лукаво і дуже підло до
чорнобильця. Не можу стверджувати,
це лише моє власне припущення.
Ми подали відповідні запити, а при
отриманні опублікуємо стверджено,
що відбулось. Думаю, що дуже скоро,
якщо це правда, лікарі сімейної медицини (і не тільки) майже всі стануть

фігурантами кримінальних досудових
проваджень. Клятвопорушниками або
ці посади будуть вільними за відсутності бажаючих працювати лікарями.
Тому що при корумпованості влади
лікарі опинились між молотом та
наковальнею (лікар хоче лікувати, а
менеджер нікому не платити, лише
щоб йому платили) жертвами свавілля
управління, де інтереси менеджерів
керівної ланки абсолютно заперечують можливість бути добросовісним
лікарем, а хворому лікуватись. Відповідно, смертність для хворого, скарги
— результат, можливо, не тюрма для
лікаря, але він буде проводити більше
часу не на роботі, а в судах, в кабінетах слідчих прокурорів.
Отакий несподіваний трагічний
результат відзначення ліквідаторів і
велика оцінка реформ в медицині, де
закладений принцип: не лікувати, а
заробляти гроші — не персоналу, а
адміністрації, менеджерам, що при лікарях. Які ділитимуть гроші, як в кіно
Попандопало: “...я себе не обділив”.

Де краще
Совеня для "RIA"
новорічне
оформлення
торговельних
точок?
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Поки ще багато
підприємців не спішать прикрашати

свої приміщення.
Станом на 25 грудня найкраще новорічне оформлення
в магазині “Лотос”.
На другому місці
— торго вельна точка “Сундучок”. Третє
місце в аптеки №30,
магазину
“Еліта”
та супер маркету
“ Гр о ш ”.
Наші аплодисменти!

Напередодні Різдва за католицьким обрядом 23 грудня інноваційний центр розвитку дитини “Розумне совеня” виготовив новорічні
віночки та іграшки для редакції
газети “RIA-Козятин”.
— Ідея виготовлення сувенірів
для газети виникла у самих дітей, — розповіла директор центру
Юлія. — Вони захотіли подякувати
редакції за підтримку обдарованих
дітей та воїнів на Сході України.
Отож, подарунки ми отримали
пречудові, виготовлені власноруч
від Анастасії Андріюк, Назара
Поліщука, Анастасії Собко, Вікторії Малюкіної, Вероніки Подік та
Святослава Єдноралюка. Дякуємо
ВАМ, наші підшефні! Бажаємо
веселих канікул і новорічних свят!

На позитиві

RIA-К, Четвер, 27 грудня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Юля Чехівська стала відомою спортсменкою
В’ячеслав Гончарук

З нашою землячкою Юлею
Чехівською ми познайомилися в
школі-інтернат-гімназії під час легкоатечного кросу. Це було восени
цього року, коли обласна федерація легкої атлетики проводила
змагання в Козятинському районі.
Тоді спортсменка після перенесеної хвороби посіла друге місце
на дистанції три тисячі метрів. А
на кубку області з легкої атлетики,
що проходив минулого тижня в
манежі “Колос” міста Вінниці, Юля
тріумфувала на двох дистанціях.
Спочатку вона випередила своїх
суперниць на дистанції 1500 метрів. Результат, який показала на
цій дистанції, мало поступається
результату чоловіків. А на своїй
коронній дистанції 800 метрів вона
показала час 2 хв. 11 секунд. Якщо
уявити, що спортсменка з такою

швидкістю бігла годину, то вона
подолала б більш як 20 кілометрів
шляху. Це середня швидкість велосипедиста- любителя.
Як прийшла в королеву спорту —
легку атлетику — Юля Чехівська
поділилась своїми спогадами.
Наша землячка родом з Вінниці. Ще в дитинстві в неї не стало
мами. І тато, щоб донька була доглянутою, віддав її в Козятинський
школу- інтернат-гімназію. Навчаючись, Юля брала участь в шкільних
змаганнях. Там її помітив досвідчений тренер Валерій Зелінський.
Запропонував займатися в його
групі перспективних спортсменів.
Пробували стрибки у висоту та в бігових видах вона показувала кращі
результати. Пригадала епізод, коли
на обласних змаганнях вона в попередньому забігу показала третій
результат. Подумала, що для неї
змагання вже завершились, і разом

з подругами пішли на карусель. Як
виявилось пізніше, в попередньому
забігу, де бігла наша героїня, брали
участь найсильніші спортсмени. Час,
який показала козятинська школярка, був третім з усіх учасниць. І
її допустили до фінального забігу!
Потрібно було розшукати саму
Юлю. Добре, що її брат знав, куди
пішли дівчата. Кумедна була історія:
прибігли брат з тренером і кричать:
“Юля, злазь, ти біжиш в фіналі”.
Поки її знімали з каруселі, фінальний забіг довелось відкласти. Судді
не помилилися, що її чекали. Юля
Чехівська стала срібним призером
тих змагань.
З кожним роком козятинчанка
поліпшувала свої результати. Завдяки перемогам Юлії Чехівської,
команда Козятинського району,
як правило, в призах на обласних
та всеукраїнських змаганнях. На
Кубку області, завдяки її вдалим

Переможці початку турніру з футзалу
В’ячеслав Гончарук

У неділю, 23 грудня, в спортзалі
залізничного училища розпочався
відкритий турнір з футзалу. У ньому
взяли участь вісім команд з міста
та району. За коловою системою
визначатимуть чемпіона та призерів
міста протягом семи турів.
У першому турі грали між собою
такі команди: “Бабур-буд” (Козятин)
- “Колос” (Махнівка), ГС КМФФ,
команда міської федерації футболу - “Новий стиль” (Кордишівка),
“Факел” Козятин - “СКВ” (Козятин),
“Поклик серця” (Козятин) - команда
“Глухівці”.
Спочатку на спортивний манеж
вийшли козятинські будівельники
та махнівський “Колос”. З рахунком
11:4 перемогли міські футзалісти.
Після завершення зустрічі цих команд, відбулася святкова церемонія
турніру.
Коли ігри першого туру чемпіона-

ту міста продовжились, на спортивний майданчик вийшли футболісти
федерації футболу та команда “Новий стиль” з Кордишівки. Поєдинок
цих команд пройшов у запеклій
боротьбі і визначив переможця
зустрічі під завісу матчу. Відкрили
рахунок козятинці. Вони ж подвоїли
рахунок. При рахунку 3:0 “Новий
стиль” заграв по-новому і за шість
хвилин вони зрівняли рахунок.
Окрилені успіхом, спортсмени “Нового стилю” побігли вперед і були
близькі до того, щоб забити переможний м’яч. Тільки команда федерації футболу зіграла на досвіді.
Дочекавшись помилки суперника,
вони забили переможний м’яч.
Щодо футболістів “Нового стилю”, так вони продемонстрували
красивий футбол і заслуговували
хоча б на нічию. Загальний підсумок матчу 4:3.
У наступній грі козятинський

У дошкільному відділенні Козятинського ЗНВК “Школа-інтернатгімназія” 21 грудня відбулося новорічне свято для вихованців групи
“Капітошка”. Свято проводили
вихователі, помічники вихователів
та музичний керівник дошкільного

відділення. Дід Мороз порадував
дітлахів солодкими подарунками
та веселими іграми. Школярики в
свою чергу розказували вірші, співали і танцювали. Батьки побачили,
наскільки вже підросли їхні діти за
рік, скільки всього цікавого вони
вміють робити. Батьківський комітет
висловлює велику подяку організа-

“Факел” зіграв внічию з командою
“СКВ” (Козятин). Підсумок цієї гри
2:2.
Козятинський “Поклик серця” з
рахунком 7:3 переміг “Маяк” (Глухівці). Таким чином лідерами після
першого туру турніру стали “Бабурбуд” (Козятин), команда міської федерації футболу та “Поклик серця”
(Козятин). Ці три колективи набрали
по три очки і ділять перше-третє
місця. Четверте-п’яте — за “Факелом” та “СКВ”.
“Новий стиль”, “Маяк” та “Колос”
з Махнівки ділять шосте-восьме
місце. Попереду ще 6 турів зимового футболу на турнірі, де кожна
команда може покращити свої
здобутки.
Команда Бабур-буд - “Колос”
(Махнівка) відкривала першу гру
кубка м. Козятин з футзалу серед
аматорів під патронатом Козятинської міської федерації футболу.

торам свята за таке чудове дійство,
а також за чуйне та доброзичливе
ставлення до дітей. Ми пишаємося
тим, що наші діти є частиною дитячого колективу школи.
Особлива подяка вихователям
групи Юлії Павлівні Дуці та Аліні
Вікторівні Кондратюк. Веселих Новорічних свят!

Володимир Мізик,
пенсіонер:

Вероніка ЛЮБІЧ

Учні Самгородоцької музичної
школи перемогли у Всеукраїнському багатожанровому кон-

курсі мистецтв "Подільський зорепад" у місті Вінниця. Їх танець
інопланетян у конкурсі зайняв
перше місце. Вітаємо!

Найочікуваніша дитяча пора —
новорічні ранки
СОФІЯ ШЕВЧУК

Останній тиждень грудня малеча чекає особливо. Стартували новорічні ранки.
Усі ми пам’ятаємо, що передноворічні гуляння для малечі
— це казковий час! Запальні
хороводи, цікаві вистави, персонажі з мультиків та казок,
конкурси та найочікуваніше —
подарунки від Діда Мороза та
Снігуроньки

Газета “RIA-Козятин” побували на кількох святах. Дитячі
посмішкии, здивовані погляди
від щедрих подарунків на новорічному ранку в селі Козятин
залишили приємні спогади. А
дивовижна вистава та красуняялинка на святі Вернигородоцької школи для дітей стали незабутньою подією. Ну, принаймні,
на рік))
Веселих свят!

Що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Павло Мацюк (72),
пенсіонер:

вання з друзями. Не байдужа до
безпритульних тварин. Противник
шкідливих викидів в атмосферу.
Вона не проти цивілізації та вважає,
що на малі відстані краще пересуватися велосипедом.
— Якщо такої думки будуть всі,
це буде менше забруднюватися
екологія,— каже вона.
З Козятином в неї найприємніші
спогади. Це край, де пройшло її
дитинство. У Козятині вона зробила
перші кроки до визнання у великому спорті.

“Непосиди” знову переможці

Чудове дійство завдяки чудовим вихователям
Батьківський комітет

виступам, команда посіла 2 місце
серед кращих спортивних колективів Вінниччини.
Зараз майстер спорту Юлія
Чехівська з тренером В’ячеславом
Жуковським працюють за індивідуальною програмою. Це її третій
тренер. До цього вони працювали
з Володимиром Турлюком, який
на превеликий жаль відійшов у
вічність.
Поза спортом в нашої співрозмовниці також гарні результати.
Після школи закінчила Університет
ім М. Коцюбинського. Стала викладачем торговельного університету.
Виросла в спортсменку міжнародного класу. Маючи дві вищих
освіти, навіть не мріяла, що стане
спортсменом міжнародного рівня.
От тільки, на жаль, поїхати на чемпіонат Європи їй завадила застуда.
Ще наша Юля Чехівська любить
живу природу, подорожі, спілку-

Анна (14), учениця 8

— З сином в родин- класу:
— Їздив у Бердичів ному колі вітали його
— У родинному колі
привітати внучку з днем дружину, а нашу дочку- зустріли свято Миколая.
народження.
невістку зі святом Анни.

Олег Коваль (17),
майбутній залізничник:

— Зустрів кохану дівчину. Мабуть, це доля.

Вікторія (30),
тимчасово не
працююча:

Аліна (18), продавець:

Катерина (17), студентка:

— З подругою Тетяною
— У колі друзів від- чудово провели час на свя— Покращила умо- святкували свята Андрія то Миколая.
ви проживання.
та Миколая.
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“Двійці” — слабенька трійка, Абсурди бюджетної сесії
“4” — п’ять с плюсом

Програму соціально-економічного розвитку та бюджет на 2019 рік вперше прийняли без обговорення
Вероніка ЛЮБІЧ

В’ячеслав ГОНЧАРУК

У р е д акцію га зети “RIAКозятин” надходять скарги за
погану роботу маршруту №2. До
водіїв претензій ніхто з пасажирів
не висловлює. Нарікання людей
полягає в тому, що на маршруті
залишилася тільки одна машина.
А це недостатньо для маршруту,
який курсує між багатьма населеними пунктами: село Іванківці,
село Козятин, центр, ПРБ. Траплялися випадки, і такий факт
не заперечують самі водії даного
маршруту, що в годину пік не всім

бажаючим вистачає в автобусі
місця. Особливо з таким явищем
стикаються мешканці села Козятина. А для пасажирів зупинки на
вулиці Пирогова взагалі трапляється лотерея: поїду чи не поїду,
гадають люди.
Як стало відомо від інших пасажирів, які їздять двійкою, фактично на маршруті №2 курсує дві
машини. От тільки графік руху
водії автобусів не дотримуються.
То білий автобус один, то жовтий
без пари, то білий і жовтий на
лінії разом.
Занепокоєння цим маршрутом

висловлюють і мешканці ПРБ.
Їхній гнів полягає в тому, що
автобус 2-го маршруту курсує
з інтервалом 30 хвилин тільки
на папері. У основному двійка
повертається через годину, а не
кожні 30 хвилин, як було раніше.
Саме ламаний графік автобусів
виводить з колії пасажирів 2-го
маршруту.
Є в темі перевізників і приємні
події.Так водію маршруту № 4 Віталію висловлюють подяку Олена
Голошивець, Віктор Васильович
та Ірина Бачинська за бездоганне
перевезення пасажирів.

Майдани бувають різні
Влад ПОВХ

Сучасний каталонський національний рух виявляє себе у
кількох принципах. Загальновизнаною є теза про каталонців, як
окрему націю (це підтверджено
на референдумі 2006 р. у Каталонії), продовженням цього
принципу є визнання права каталонців на самовизначення, що
частиною політикуму трактується
як повна незалежність, а іншою
частиною — як широка самоврядність у складі Іспанії, яка
може бути трансформована у
федерацію.
Саме в руслі цих формацій
в Барселоні, яку каталонці визнають як столицю, відбулась
зустріч перших осіб міністерства
Іспанії та Каталонії (у них є свій
окремий парламент). Події відбулись в центрі міста 21 грудня
2018 року. У результаті пройшло
протистояння поліції з місцевими радикальми представниками
громади.
Саме з метою неупередженого висвітлення протистояння,
долучився як журналіст “RIAКозятин” Влад Лісовий.
Співпрацюючи з місцевими

представниками преси, мені
вдалось відзняти відео-фото матеріал. Зі старту хочу відмітити,
що поліція та протестувальники до мене ставились доброзичливо. Абсолютно можливо
стверджувати, що в якійсь мірі
охороняли. Перекладач, якого
я залучив до справи, в натовпі
втратив зі мною контакт. Я вирішив не шукати його, а знімати
без перекладача. Це значно
ускладнило мої професійні можливості. Була можливість взяти
коментар у міністрів, керівників,
поліції. Без перекладача це стало неможливим. Оскільки маю
певний досвід роботи в натовпі
як протестувальник та раніше
служив у поліції, то вирішив вивчати тактику місцевих поліції та
протестувальників.
Факт: протестувальники та
поліція були добре керованою
силою. Протестуючі вміло використовували Закон про поліцію. Абсолютно знали і були
впевнені, що Закон поліцейський
не переступить навіть у натовпі.
Наприклад, коли роздратували
поліцію так, що ті кинулись на
них і, здавалось, протестуючих
поламають через коліно, але

радикальніших протестанти запускали в середину натовпу і
лояльніші щільно оточували їх,
піднявши руки догори: типу, ми
мирні, нас не чіпай. На поліцаїв
це діяло Вони зупинялись, не
вчиняли будь-які дії та не застосовували надмірну силу. Виглядало це, як бойовий танець:
сторони наближались одна до
одної впритул, здійснюючи поштовхи грудьми, дихаючи в обличчя один одному.
Протестувальники — в основі
молодь, були, явно, і неповнолітні — кидали фарбою в поліцію.
Полетіло декілька бруківок. Поліція трохи віддубасила кийками
декількох протестувальників. За
фактом побиття, медичної допомоги нікому не надавалось. Я
помітив (але не відзняв), як один
із протестуючих проти поліцейського застосував електрошокер.
Кинувся тікати. Поліцейський
(виявився проворнішим) догнав
його, по спині проїхався гумовим
кийком, не затримуючи, полишив
протестувальника. Той встав і
злився з гуртом однодумців. Я так
зрозумів, що протестуючі знали
про застосування електрошокера,
тому дії поліцейського свого роду

не засудили. Поліцай вирвався зі
строю і в гніві доволі один вклинивсь у скупчення протистувальників. Він розвернувсь спиною до
натовпу і спокійно перемістився
на свою позицію в строю.
Ось так цікаво діяла поліція та
протестуючі. Як тільки поліцейські
атакували, одні тікали, найбільш
радикальні піднімали руки догори,
перешкоджаючи власним тілом
поліції переслідувати когось. Поліція моментально припиняла атаку,
не застосовуючи спецзасобів.
Інша тактика протестуючих:
радикали розвели поліції на атаку і ті повелись. Несподівано на
асфальт сідав чи лягав щільний
гурт молоді. Пройти поліція, не
травмувавши лежачих, не могла.
Тому атака миттєво припинялася.
Були й інші моменти, що потрапили мені в око, але то вже матеріл
для інших публікацій.
Роз’їхались представники влади. Градус протистояння моментально спав, перейшов в мирні
дискусії між групами протестувальників. Поліція зняла блокаду, залишила протестувальників
наодинці. Так як тягатись вже
не було з ким, ейфорія подій залишила майдан.

Салютувати
зможемо
Вероніка ЛЮБІЧ

Про обмеження в користуванні
піротехнікою дали роз’яснення в поліції. Вінницька область до вчорашнього дня жила в режимі воєнного
стану — з посиленим патрулюванням
на вулицях, блок-постами на в’їздах в
місто, зі службою силовиків у посиленому режимі. Особливий період був
тимчасовим. У поліції ж кажуть, що
вони в будь-якому випадку в святкові
дні будуть працювати так само — в
посиленому режимі несення служби.
Паралельно, як і щороку, поліцейські
почали перевірки продавців піротехніки на предмет продажу несертифікованих феєрверків, салютів, петард.
— Обмеження є і вони завжди
були, — говорить про піротехніку заступник начальника відділу слідчого
управління Нацполіції Сергій Возний.
— Зараз перевіряються пункти продажу, ліцензії, з вільного обігу піротехніку будемо вилучати і порушників
притягувати до відповідальності.
За словами начальниці відділу
комунікацій обласної поліції Анни
Олійник, варто знати, що купувати
неліцензовану піротехнічну продукцію
небезпечно.

Кримінальна хроніка
18 грудня
На автодорозі М.-Подільський
— Виступовичі біля с. Перемога поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ
для перевірки документів та зафіксували підробку посвідчення водія.
Житель м. Козятина заявив у поліцію про те, що невідома особа,
підібравши ключ до квартири його
покійної доньки, проникла туди та
вкрала телевізор та ікони.
У жителя м. Козятина проводили
обшук за місцем проживання, де
виявили і вилучили коноплі.
Містянка повідомила поліцію про

те, що її п’яний чоловік вчинив насильство відносно неї.

зреагувала: знайшла дівчинку та
повернула батькам.

19 грудня
У м. Козятин громадянин пошкодив скло в автомобілі таксі.

21 грудня
На залізничному перегоні між
ст. Козятин — ст. Козятин-2 водій
автомобіля «Чері» зіткнувся з залізничною автомотрисою.
Житель м. Козятина заявив про
крадіжку освітлювальних ліхтарів.

20 грудня
У м. Козятині сталася ДТП. Водій
автомобіля ЗАЗ під час зустрічного
роз’їзду зіткнувся з автомобілем
«Інфініті». Ніхто не постраждав.
У с. Сошанську 15-річна дівчинка пішла до школи та додому не
повернулася. Поліція оперативно

22 грудня
У смт Глухівці сталася ДТП.
Водій автомобіля «Fiat» зіткнувся
з автомобілем WOLKSWAGEN, бо

не врахував безпечної швидкості,
дистанції руху та дорожньої обстановки. Внаслідок ДТП лише
автомобілі зазнали механічних
пошкоджень.
На тротуарі в м. Козятині лежав
невідомий чоловік. На місце події
викликали ШМД, чоловіка в стані
сильного алкогольного сп’яніння
доставили до приймального відділення Козятинської ЦРЛ.
Жителька с. Самгородок посварилася зі співмешканцем, внаслідок чого він їй спричинив тілесні
ушкодження.

23 грудня
У м. Козятині п’яний батько
вчинив сварку та погрожував
доньці фізичною розправою.
24 грудня
На залізничному вокзалі ст.
Козятин невідомий проник в
кімнату відпочинку громадянина
Києва та вкрав його ноутбук.
Поліція розпочала кримінальне
провадження.
Жителька м. Козятина заявила,
що її чоловік вчинив насильство в
сім`ї відносно неї.

Минулої п’ятниці, 14 грудня,
відбулася позачергова сесія
мі сь кої р а ди, ц е нтр а ль ним
питанням якої було ухвалення
бюджету на наступний рік. На
дійство, яке в нинішній каденції вже давно носить умовноформальний характер, прибули
27 народних обранців. Перед
розглядом питань порядку денного вітали депутатів - Павла
Ясного з нагоди Дня місцевого
самоврядування, Марію Мудру
з виходом на роботу після
декретної відпустки, Сергія
Матвіюка ще з чимось. Склалося враження, що ці моменти
викликали у присутніх більшу
зацікавленість, ніж центральні
питання порядку денного, бо
Програму соціально-економічного розвитку та бюджет на
2019 рік вперше приймали без
обговорення.
Три хвилини. У минулі роки
бюджетні сесії проходили в атмосфері жвавих дискусій. Депутати цікавились планами, вносили
пропозиції, аналізували ситуацію
і наявні ресурси. Цього разу на
розгляд Програми соціально-економічного розвитку знадобилося не більше трьох хвилин. Саме
стільки тривало дефіле до трибуни і назад начальника відділу
економіки Зої Голубовської, яка
була доповідачем з даного питання. Депутати з подачі головуючого вирішили відразу перейти до
голосування. Воно й не дивно:
для більшості місцевих обранців
цієї каденції показники соціально-економічного розвитку та їх
значення для майбутнього міста

зрозумілі приблизно на тому ж
рівні, що й китайська грамота.
Що ж до інтересів виборців, то
нашим депутатам вони цікаві не
більше врожайності бананів.

Екс п р е с- р е ж и м і р о л ь
ганчірки. Питання міського
бюджету на 2019 рік також розглядалося в експрес-режимі.
Очевидно, на депутатів вплинув
досвід колег з Верховної Ради,
які приймали держбюджет вночі.
На питання депутата О. Гвелесіані,
чому головний кошторис міста
приймається без обговорення,
була відповідь, що напередодні
засідала розширена комісія і на
ній було прийнято рішення. То навіщо тоді скликається сесія? І без
того зрозуміло, що в нинішньому
скликанні депутатський корпус
перебрав роль ганчірки, об яку
мер витирає ноги, без проблем
протаскуючи будь-яке рішення.
Депутату — телефон і воду.
Уже традиційної безглуздості в
редакції міськради набуло питання коштів на депутатську діяльність. На думку розробників,
вона не може бути дієвою без
двох речей: води в пляшках і
телефонних карток. Мабуть, міський голова, виходячи із власних
уподобань, подумав, що більшість
депутатів не зможуть висидіти
сесію, не випивши 2-3 стакани
газованої чи негазованої води. Чи
припустив, що обранці на сесію
з бодуна приходять? Але який
стосунок це має до депутатської
діяльності? На думку О. Гвелесіані, яка озвучувалась в сесійній
залі, рішення про використання
цих коштів депутат повинен мати
право приймати залежно від ситу-

ації: наприклад, в разі необхідності захистити інтереси виборців
кошти можуть бути спрямовані
на судові збори, на висвітлення депутатської діяльності в ЗМІ
тощо. Однак абсолютно прогнозовано ця ініціатива навіть не
була винесена на голосування,
бо не дай Бог, життя обранців
ускладниться справжньою депутатською діяльністю!

17 мільйонів на спорт? Як
безглузде марення, здравомислячі депутати від опозиції розцінили фантастичні плани міськради щодо розвитку спорту.
На стадіоні “Локомотив” бігові
доріжки мають бути перекриті
синтетичним покриттям, з’явиться
штучне покриття на додатковому
майданчику для футболу. Усього
планується витратити 17 мільйонів
гривень (!!!). Це в той час, коли з
кранів ллється болото і жодного
реального кроку з будівництва
водогону міською владою не зроблено! Коли депутат від опозиції
запитав головуючого, де взяти
ресурс для таких грандіозних
звершень, секретар міської ради
Костянтин Марченко відповів, що
це умовне рішення, а не конкретні
видатки.
Питання: а на хіба розглядати
«умовні» рішення? Для жанру
фантастики є письменники і кінорежисери. Депутати ж мають
не фантазувати, а приймати конкретні реальні рішення.
Чужі заслуги собі в кишеню. Не обійшлося без славослів’я
щодо досягнень нинішньої влади. Скромність при цьому навіть
близько не стояла. Для прикладу,
яка насправді заслуга міського

голови в будівництві сміттєсортувальної лінії? З 1 січня 2018
року це вимога Закону України
«Про відходи», що реалізується
на виконання директив Євросоюзу. Козятин в цьому смислі не
унікальний, адже сміттєсортувальні лінії активно будуються по
всій області коштом державного
бюджету. Обласне керівництво
змусило міського голову виділити
співфінансування, хоча для останнього й без того немає моральних пересторог приписати собі
чужі заслуги. Ніхто не заперечує,
що досягнення є. Тільки є вони
не завдяки мудрому керівництву
міського голови, а тому, що в
бюджеті внаслідок децентралізації з’явилося достатньо коштів
для фінансування різних програм!
Прикрі українські реалії: для
того, щоб украсти, владі треба
щось робити. Проблема в тому,
що толкові очільники роблять це
по-господарськи, а такі, як наш
– хаотично, непродумано і безглуздо. Бюджет міста за останній
час зріс на третину, однак, як
казав Леонід Кравчук, маємо те,
що маємо.
Тільки на папері. Повний хаос
спостерігається в питанні доріг: з року в рік переносять на
інші терміни ремонт дорожнього
покриття окремих вулиць. Така
ситуація виникає тому, що окремі депутати, не задумуючись над
можливостями бюджету, наполягають на внесенні своїх вулиць у
план благоустрою. Таким чином,
список вулиць, які треба за рік
відремонтувати, волає: «Шеф,
ви ставите нереальні завдання!»
Але кого це турбує? Депутат
наївно радий, що його вулиця

Балада про жовті контейнери
Дмитро Артемчук

У вівторок, 18 грудня, комунальники нашого міста мали
намір добре підготуватися
до чергової ожеледиці на дорогах та тротуарах. О годині
9 ранку, мабуть, було розпорядження повідкривати новопридбані жовті контейнери
для засипки соляної суміші.
(Про ці контейнери часто згадує в новинах “RIA-Козятин”
на місцевому радіо “ОкейФМ- 99,5).
От, як це було минулого
вівторка. Одна із робітниць
нахилилася біля жовтої ємності. У такій позі жінка-комунальник простояла хвилину.
Це стільки часу знадобилося
їй, щоб власною долонею

розігріти замок контейнера.
Таких ящиків на її дільниці
п’ять. Тобто, таку процедуру із
замками доводиться їй робити
разів 10, щоб відкрити та знову закрити контейнери.
Комунальники виявились
мудрішими за чиновників: відчинивши замки, більше їх не
закривали. Чому ж чиясь дурість, а, скоріше, продуманий
умисел, призводить до того,
що працівники комунальної
сфери виконують не властиві
для них функції.
І самі контейнери, і замки
до них були придбані лише
для того, щоб їх закупити.
Тобто, що-небудь, аби списати бюджетні кошти. Адже не
на всіх перехрестях стоять ті
жовті ящики. Як і раніше, на

деяких перехрестях видніються купки посипного матеріалу.
Стоять ці купки, ніхто їх не
краде і під відкритим небом
при морозі, який синоптики
фіксували в Козятині, суміш
не змерзається. Трапляється
і так, що біля самого контейнера насипана купа соляної
суміші, а сам той ящик ні разу
не відчинявся. А це все бюджетні кошт!
Але ж немає грошей міського бюджету. Є кошти платників
податків. І вони хочуть, щоб не
хтось ставав мільйонером чи
мільйонерами, а щоб їхні гроші
ішли на проекти, потрібні громаді. На дороги, освіту, медицину, спорт, благоустрій міста.
У нас же: дороги ремонтують шматочками, контейнери

купують для звітності і показухи. Місто за каденції нинішньої
влади кращим не стало. І це
при тому, що бюджет його
зріс, більш як втричі. А зріс
він не тому, що нинішня влада
добре працює. А тому, що
більше коштів залишається на
місцевому рівні. Плюс: надходять державні субвенції.
Нинішня влада лиш бездарно використовує ті великі гроші міського бюджету. За нікому не потрібні замки та мабуть
і за ящики з бюджету міста
забрали немалі кошти. Тисячі
гривень вилітають в повітря
майже щоденно. Тому наше
місто й перетворюється при
снігопадах в сніговий колапс
на дорогах, а в потепління —
на розлиті моря на вулицях.

значиться в списку, а остаточне
рішення все одно за мером. Уже
б не мучилися, внесли в план ремонту всі вулиці міста і по тому.
Що ж, бюджет прийнятий, і
хочеться вірити, що попри прогресуючий непрофесіоналізм
міських очільників, він таки
спрацює в інтересах громади. Наприклад, серед півтора
мільйона гривень, виділених
на зовнішнє освітлення, знайдуться кошти на вирішення
цієї проблеми на вулиці 8-ма
Гвардійська, яка від СМП до
колишньої ве чірньої школи
майже рік не освітлюється. І
телефонні картки, придбані для
депутатів за кошти платників
податків, служитимуть не тільки
дзвінкам та СМС від міськради
з вказівками «правильного»
голосування.
Матеріал підготовлений на
основі інтерв’ю з депутатом
міської ради, міським головою
минулих скликань Олександром
Гвелесіані.

32 важкохворим
відмовили

У Козятині на лікування
містян, хто потребує допомоги,
виділили більше півмільйона
гривень
Софія ШЕВЧУК

На засіданні комісії з розгляду заяв щодо
надання матеріальної допомоги громадянам
міста Козятина, які потребують комплексного, багатовартісного лікування та медичних
засобів, було зачитано 41 звернення. Тільки
за 33 заявами було прийнято рішення щодо
надання матеріальної допомоги громадянам
на загальну суму 127,693 тис. грн.
З початку року даною комісією було розглянуто 124 заяви громадян міста, за 92 прийнято рішення щодо надання матеріальної
допомоги на загальну суму 587,693 тис. грн.
Інформація взята з офіційного сайту Козятинської міської ради.

6

позиція

RIA-К, Четвер, 27 грудня 2018

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

Як, за власним визнанням,
життя зайшло в глухий кут
стан. Одяг, взуття, аксесуари свідчили про її бездоганний смак та
фінансовий достаток. Та коли вона
попрохала присісти за мій столик
попити каву я не заперечив. На її
монолог: “Я вас знаю, я читала” не
встиг зреагувати. Невеличка пауза
і вона заплакала. Я вмію слухати
і вона це відчула та почала розповідати, як живе з ВІЛ-хворобою.
Марія повідала, що було у неї
тільки двоє партнерів — чоловік і
коханець.Саме коханець заразив
ВІЛ-інфекцією. Вважає це покаранням від Бога за зраду. Уже 5 років
живе тільки завдяки антивірусної
терапії. Я їй заперечив:
— У Бога немає великого або
малого гріха. А покарання лише
одне і за все — смерть. А ти жива
з достатком, маєш кошти на лікування.
Надалі її монолог я не став перебивати.
«Мої батьки - залізничники з доволі великим достатком. Я знаю,
що за вродою я гарна. Хлопці
липнули, хто на вроду, а деякі на
батьківські гроші. Тим не менше,
вийшла я заміж у 21 рік, коли вже
закінчила коледж залізничників.
Мій чоловік Богдан старший за
мене на 8 років, він довго проживав
за кордоном. Статний, з власною

Влад ПОВХ, Просвіта ОУН Козятин

У сучасному Китаї подружня
зрада передбачає 2 роки в'язниці
та конфіскацію половини майна. Це
стосується як чоловіка, так і жінки.
У середньовічній Європі деяких
жінок спотворювали, відрізаючи
їм ніс, губи або вуха. І це не найстрашніше, хоча, кому як.
Мусульмани, якщо жінка давно
зраджує чоловікові, її позбавляють
волі на термін до 10 років. Напевно,
тому ісламські жінки одні із найбільш вірних?
Дохристиянська Русь була толерантна по відношенню до жінок,
тому максимум, що вони могли
отримати за подружню зраду, – вигнання з дому.
У Християнській Русі був інший
підхід до зради: церква могла покарати грішницю за своїми законами. Наприклад, коханців стратити,
що суперечило шостій заповіді Закону Божого «Не вбивай».
Знайомтесь - 29-річна Марія з
Козятина. Вона приваблива жінка
очима чоловіків. Хлопці віддають
перевагу саме таким дівчатам,
але це не все, що їй притаманно.
Привабливість світилась у всьому.
Обличчя — її особистісна частина,
за якого я визначив її духовний

харизмою. Але повідати, що сильно
його кохала, я не можу. Безмірно
поважала його, за ту доброту,
відвертість, щирість і любов, яку
він мені дарував. Він навчив мене
жити. Навіть таку річ як самостійно
заробляти гроші і не залежати від
батьків та багатьом іншим важливим речам.
Жили ми, як всі. Богдан був і є
хорошим чоловіком, про таких кажуть «все в будинок», він не йшов,
а біг додому. Я тримала будинок в
чистоті, його не ганьбила, всіляко
сприяла йому, годила. Батьки нами
тішились, не вмішувались.
А далі тихо все почало згасати.
Колеги по роботі жіночої статі донесли мені, що Богдан має коханку.
Цей факт прийняла, але вирішила
сім’ю не руйнувати.
Міша, якого я допустила до себе
- молодий, неодружений і симпатичний хлопець, креативний, мій
ровесник. Спочатку, як кажуть, він
ліпив із нічого диво.
Секс у нас був, де завгодно. Він
взламував замки приватних дач. Ми
палили плиту, їли чужі продукти.
Екстремальність мене чарувала, це
було нове і невідоме.
Так пройшло непомітно півроку.
Я помітила, що у нас немає того,
що раніше було. Я стала знімати

готелі. Давати йому кишенькові
гроші. Виявилось, розкутість його,
це вплив наркотиків. Що він ніде не
працює. Дивне оточення чоловіків,
то лише свідчення того, що йому
все одно, з ким мати секс — з чоловіком чи жінкою.
Мене це накрило страхом. Я
пішла в Центр ВІЛ, здала аналізи і
була вже готова до найгіршого. Побоювання виправдалися, мені призначили терапію. Я була в депресії.
Так, розумом я розуміла, що при
ВІЛ можна жити, але емоційно я
спустошена і відчувала себе ізгоєм.
Чоловіка і коханця я залишила.
Слава Богу, Богдана не заразила.
Найголовніше - це сім'я і діти - ніколи не здійсниться. Мені ж варто
було один раз помилитися, щоб
платити за це все життя», - резюмує
Марія.
— Я не лікар. Не священик. Не
меценат. Що ви хочете почути особисто від мене ?
— Лише одного, щоб оприлюднили мою долю. Можливо, в
коментарях хтось мені порадить.
А, скоріше, застерегти, що тілесна
насолода, від якої походить пристрасть плотських утіх, минає. Бажання честі є, але не повернеться
ніколи.
— Що найтяжче для вас?

— Напевно, муки сумління.
Берегти таємницю від людей. Лікуватись. Весь час переслідує думка
депресивного стану, чи варто мені
з цим жити.
Марію я не фотографував. Імена
змінив також. Усе інше відповідає дійсності, як і місто Козятин,
де мешкають вказані особи. Як
пораду, рекомендував не перебувати наодинці. І що найкраще в
її ситуації— стати адептом відомої
їй церкви. Бо тільки в спілкуванні
зцілюється духовність людини.

Що по чому на базарі Як почалися святкування і ялинки
В’ячеслав ГОНЧАРУК

Новорічні лісові красуні в
середньому —150 гривень за
метр висоти.
Ялинка, виготовлена з живих гілок ялини чи смереки,
— 50-200 грн.
Штучна ялинка чи сосна —
200-4000 грн.
Віночки на двері — 30-90
грн.
Жива гілка ялини — 5-10
грн.
Продуктовий набір перед
Новим роком від попередньої
публікації в ціні майже не
змінився.
Чотири літри холодцю —
пара свинячих ніжок — 30
грн+ 45 грн за кіло голяшки

блог

обійдеться у 100 гривень.
Свіжоморожена риба додала у ціні. Салака була 25,
стала 43 гривні за кілограм,
лосось — 450, морський
окунь — 174, філе сома — 80.
Свіжа риба: подорожчав
короп, був 50-55, став 55-60
гривень за 1 кг.
Додала в ціні свіжа капуста.
Була 8, стала 9-10 грн за 1 кг.
Буряк додав у ціні — 12-15
гривень за кг, картопля додала 2 грн, була — 6, стала — 8
гривень за кіло.
Подорожчали консервовані
гриби. Були — 80, а зараз 100
гривень за 1 літр.
Ще на одну гривню зросла
ціна цибулі. Тепер цей продукт
коштує 17 грн за 1 кг.

Галина ДЖМІЛЬ

Починаючи з 1700 року, святкування Нового року і Різдва Христового
з ялинкою розповсюдилось по всій
Європі. В Україні звичай прикрашати
ялинку припадає на початок XVIII
століття. У основному, це пов’язано
з гетьмануванням Івана Мазепи: він
згідно з Указом Петра І звелів початком нового року вважати не 1 вересня, а так, як і в усій Західній Європі
— 1 січня. Перші новорічні урочини
відбулися у Батурині в ніч настання
1700 року. За свідченням очевидців,
їх можна вважати казковим явищем:
на майдані палали вогнища, а навколо них кружляли хороводи хлопців і
дівчат, одягнутих у чарівне українське
вбрання. Скрізь і всюди лунали українські дзвінкоголосі пісні, сипались

жарти і не стихав сміх. Усі будинки
Батурина були прикрашені хвойними
гілочками, мешканці гетьманської
столиці носили їх, як букети квітів.
Про подробиці зустрічі Нового
року у Батурині, звичайно, доповіли
Петру І, і він був не дуже задоволений цим. Розгнівало російського царя
перш за все те, що гетьман не прислухався до його повелінь і вказівок,
а організував зустріч Нового року
по-своєму, тобто суто по-українськи.
У Англії 1841 року також був виданий спеціальний декрет, скріплений
власноручним підписом і особистою
печаткою королеви Вікторії, який
дозволяв святкування Нового року з
прикрашеною ялинкою. Перша така
лісова красуня стояла на майдані
перед королівським палацом.
У кожній країні Новий рік і свято

Різдва Христового зустрічають порізному і супроводжують різноманітними ритуалами. Так чи інакше, але
обов’язковим його атрибутом має
бути вічнозелене деревце. Подекуди
замість ялинки прикрашають сосонки,
кущі ялівцю. Американці, наприклад,
окрім ялинки, прикрашають свої
квартири гілками кедра і ялиці.
Ще одна цікава деталь: у США
ялинки з’явились у продажу десь у
50-х роках минулого століття. Один
заповзятливий лісник зрубав декілька
дюжин ялинок і на возі, запряженому
парою волів, привіз їх до Нью-Йорку,
де продав по долару за штуку. З
тих пір продаж новорічних ялинок
перетворився у прибутковий бізнес,
котрий приносить щорічно постачальникам зелених деревець мільйони
чистого прибутку.

В Україні можна вдвічі зменшити вартість ліків, якщо знищити монополії

Прес-центр ПП
“Громадянська
позиція”

— У Польщі,
Німеччині, Нідерландах ліки зараз
дешевші, ніж в Україні. Як таке можливо?

Насправді їх вартість можна
вдвічі зменшити, якщо прибрати
монополії,— запевняє лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко під час прес-конференції в
Чернігові.
Він додав, що фармацевтика
є дуже брудною та корупційною
галуззю в усьому світі. Тому владі

треба дуже ретельно її відстежувати. Причому, мова не лише про
ціни на ліки, а й про їх якість.
"Пішла тенденція, що треба
скасувати перевірки аптек. Це
категорично не можна робити,
бо вже пішов контрафакт, 4060% ліків – не ліки, а підробка,
або крейда. Уявіть собі, людина

платить за ліки, а їй стає гірше.
Тобто, людина віддає останні
гроші, а то може бути отрута", підкреслив А. Гриценко.
Він наголосив, що держава
повинна забезпечити контроль
якості, а ціну може зменшити навіть уряд своїми рішеннями.
"За кордоном, коли прописують

рецепт, не пишуть назву ліків.
Пишуть лише хімічну формулу.
Ви приходите та купуєте те, що
доступно за ціною. У нас фармацевтичні фірми живуть завдяки
лікарям та за рахунок людей. Цю
брудну сферу треба вичистити і
зробити ліки доступними", - підсумував політик.
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Прес-центр
Козятинської Відбулись 26 та 27 сесії
районної ради
районної
ради
інформує

21 грудня в сесійній залі
районної ради відбулось засідання 26 чергової та 27 позачергової
сесій, які провів заступник голови
районної ради Анатолій Задорожнюк.
Депутати взяли до відома звіти про
діяльність комунальних установ та інформацію про хід виконання районних
програм; затвердили районну цільову
програму роботи з обдарованою
молоддю на 2018-2022 роки, цільову
соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту у Козятинському
районі на 2019-2020 роки, районну
Комплексну програму соціального захисту населення Козятинського району
на 2019-2023 роки.
Сесія дала дозвіл на введення з 1
січня 14 додаткових ставок посади
«асистент вчителя» в школах району
для забезпечення інклюзивного навчання, затвердила розпорядження голови
районної державної адміністрації та районної ради, а також розрахунок коштів
депутатського фонду, який збільшено
до 10 тис. грн для кожного депутата.
Рішенням сесії призначено Сушко
Лілію Володимирівну директором комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Козятинської районної ради.
На засіданні 27 позачергової сесії
одноголосним рішенням було прийнято
районний бюджет.
Також депутати затвердили порядок
і норматив відрахування до загального
фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об'єднаннями, які належать до районної
комунальної власності, частини чистого
прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019
році, прийняли рішення про передачу
флюоромобіля з балансу ЦПМСД на
баланс ЦРЛ та затвердили 5 технічних

Прес-центр Живемо, працюємо,
творимо для дітей
РДА

Світле і радісне свято
– День святого Миколая першим приходить до нас як добра зимова
казка, сповіщаючи наближення Різдва
Христового й Нового року. Воно дарує
віру в здійснення найзаповітніших мрій,
вселяє у наші душі почуття надії і любові, надихає на добрі справи і милосердя
до інших.
Темної зимової ночі з 18 на 19 грудня
до всіх діток сходить із небес святий
Миколай, який кладе їм під подушки
омріяні подарунки.
Тому, аби привітати діток і реалізувати
їх мрії, десятий рік поспіль в Козятинській районній держадміністрації, за
ініціативи відділу освіти райдержадміністрації, влаштовується свято здійснення
миколаївських снів під назвою «Живемо, працюємо, творимо для дітей».
Не залишилися осторонь благодійної
акції – голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук та заступник голови
районної ради Анатолій Задорожнюк.
- Любі діти, - звернувся у своєму привітальному слові до учнів навчальних
закладів Юрій Слабчук, - щиро вітаю
вас із Днем святого Миколая – одним

ЩИРО ВІТАЄМО
документацій.

На засіданні 27 позачергової сесії,
яка відбулась 21 грудня,було затверджено головний фінансовий документ
району – бюджет на 2019 рік.
Депутати заслухали доповідь начальника фінансового управління
райдержадміністрації Світлани Вельгус,
яка інформуючи по проекту районного
бюджету на 2019 рік, зазначила, що
доходи районного бюджету на затверджено в загальній сумі 345989,6 тис.
грн, і по видатках – 346009,1 тис. грн.
Власні надходження в порівнянні
з минулим роком збільшились на 10
млн. і складають близько 64 млн грн.,
значна частина з яких спрямовується
на виплату зарплати та енергоносіїв.
За словами начальника фінуправління,
негатив бюджету полягає в тому, що
всі кошти концентруються лише на
захищених статтях, відповідно немає
бюджету розвитку. Однак, за словами
начальника фінуправління, впродовж
року на розвиток району будуть спрямовані вільні залишки за рахунок перехідних коштів.
По закладах освіти передбачено
фінансування у розмірі 134193,5 тис.
грн. Надходить освітянська субвенція
на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, технічний персонал
та решта витрат фінансуватимуться з
районного бюджету. За рахунок коштів
районного бюджету здійснюватиметься
підвіз учнів, утримуватимуться шкільні
автобуси, харчування пільгових категорій дітей, учнів 1-4 класів, утримуватимуться дошкільні заклади, підвідомчі
установи.
По галузі культури фінансуватиметься вся сітка закладів, а по 17 сільських
радах відповідно до їх звернень пере-

даються цільові кошти по загальному
фонду на суму 3170,9 тис. грн на фінансування сільських закладів культури. На утримання центральної районної
бібліотеки передбачено 660 тис. грн на
І півріччя.
Медична субвенція в 2019 році передається лише на заклади вторинної
медицини, оскільки первинка з 1 липня
знаходиться на утриманні НСЗУ. Кошти закладено на утримання ЦРЛ та
стоматполіклініки. З міського бюджету
коштів поки що не отримано, однак
будуть вестись перемовини в даному
напрямку. По первинній медицині закладено кошти на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв сільських закладів охорони здоров’я, пільгових пенсій
та пільгових медикаментів.
У наступному році продовжуватимуть
фінансуватись ряд районних програм.
Також закладено 700 тис. грн на розвиток громад для співфінансування
участі в конкурсах та 500 тис. грн на
співфінансування ремонту доріг.
Проект бюджету депутати спочатку проголосували за основу, а потім
начальник фінансового управління
Світлана Вельгус озвучила зміни. Було
закладено кошти під прийняті на попередній сесії програми:
- на районну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 20182022 роки - 40 тис. грн;
- на цільову соціальну програму
розвитку фізичної культури і спорту у
Козятинському районі на 2019-2020
роки - 265 тис. грн;
- на районну Комплексну програму
соціального захисту населення Козятинського району на 2019-2023 роки
– майже 447 тис. грн;
- на програму дороговартісного лікування «Надія» - 196 тис. грн;
- на фонд депутата – 356 тис. грн.
Районний бюджет було прийнято
одноголосно.

з найсвітліших і найрадісніших християнських свят, що защедрує наші оселі
радістю, світлом і добрими сподіванками. З приходом цього дня кожен з нас
очікує на маленьке диво. Особливі надії
на Миколая покладають діти, а також ті,
кого доля обділила своєю прихильністю,
бо щиро вірять, що добрий і всесильний
покровитель допоможе здійснити давню заповітну мрію. Шановні дорослі!
Пам’ятаймо, що кожен з нас є своєрідним помічником Миколая. Освятімося
найкращими людськими чеснотами,
чистими помислами і благочестям. Поділімося своєю любов’ю, добром і щедрістю душі з ближніми, допоможімо їм
відчути радість свята. Аби цього справді
казкового дня святий Миколай завітав
до кожної дитини.
- Хай цьогорічне свято запам’ятається
усім приємними несподіванками, гарним
настроєм, подарунками та неповторними враженнями. Хай молитва святого
Миколая завжди оберігає вас усіх і ваші
родини. Хай у кожній оселі панують
добробут та злагода, а на вашому життєвому шляху зустрічаються лише добрі
люди, - побажав Анатолій Васильович,
а також висловив подяку усім, хто долучився до акції подарувавши дітям
хвилини радості та посмішки.

Долучилися до святкових вітань і
депутати районної ради, керівники сільгоспформувань, промислових підприємств району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, директори навчальних закладів району, сільські
та селищні голови, керуючі банківськими
установами, щирі та добрі люди.
Помітно хвилювалися усі: і дітки, які
отримували бажані подарунки, і спонсори свята. Були з-поміж них як ті, хто
вперше спробував себе у ролі чарівника,
так і «Миколаї» зі стажем.
Уся дитяча вдячність виражалась у великих, сповнених захоплення очах. І такі
емоції стали найкращою винагородою
для дарувальників, які виступили в ролі
доброго Святого, що обдаровує малечу.
Феєрверк подарунків та святковий
концерт гарантували піднесений настрій
маленьких козятинчан та усіх присутніх
у залі. А хіба могло статися по-іншому,
адже над святом опікувався сам святий
Миколай.
Нехай святий Миколай дарує кожному
з нас здоров'я і щасливу долю, принесе
Господнє благословення, що оберігатиме нас протягом усього життя. А в тому,
що він справжній чарівник, здатний
творити дива, впевнено засвідчило сьогоднішнє свято.

Прийнято районний бюджет на
2019 рік

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! депутатів районної ради
голову ветеранської організації с. Д. Махаринці, почесного працівника сільського господарства України,
ветерана Другої світової війни
Василя Івановича КОПІЙКО (28.12),
керівника СФГ “Пролісок”
Анатолія Олексійовича ЗОЗУЛЮКА (01.01),
завідувача Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини с. Самгородок
Михайла Федоровича КВАСНІЦЬКОГО (01.01),
депутата районної ради
Зіновія Петровича МОСКАЛЕВСЬКОГО (01.01),
начальника відділу ведення Державного реєстру виборців
Сергія Павловича СЛЮСАРЕНКА (01.01),
секретаря Йосипівської сільської ради
Світлану Анатоліївну ГОМЕНЮК (01.01),
головного спеціаліста сектору з питань опіки, піклування, усиновлення дітей РДА
Тетяну Олександрівну МАСЛЮК (02.01)
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я,
щастя, довголіття, благополуччя і радості. Нехай щасливою буде ваша доля під Божим і людським благословенням, а кожен новий день буде щедрим на успіхи
та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події,
особисті досягнення і благородні справи!
Шановні жителі Козятинщини!
Прийміть найщиріші вітання
з прийдешнім Новим 2019 роком!
У ці святкові дні ми перегортаємо ще одну сторінку
нашої історії. Історії держави, Козятинщини, кожного з
нас. Так уже повелося, що під завісу року нинішнього
й у переддень прийдешнього згадуємо ключові події
останніх дванадцяти місяців та дякуємо Всевишньому
за добрі дні прожитого року.
У цей час ми щиро прагнемо бути разом зі своїми
найріднішими, дарувати їм свою любов і піклування.
Усе це єднає та зближує людей, незалежно від їх поглядів і переконань, надихає на нові звершення та добрі
справи.
Тож нехай Новий рік прийде до вас лише з радістю,
буде щедрим на втілення планів і сподівань, додасть
сил, здоров’я й оптимізму, вселить у душі спокій і впевненість.
Бажаємо вам відзначити різдвяно-новорічні свята у
духовному піднесенні, зі світлими помислами та радістю. Хай гарний святковий настрій збережеться у ваших
серцях упродовж усього наступного року, а щедра
доля наділить вас і ваші родини міцним здоров'ям, особистим щастям, взаєморозумінням і любов'ю. Нехай
2019 рік виправдає найкращі надії і прагнення, принесе довгоочікуваний мир і спокій на українську землю,
достаток і добробут вашим сім'ям. Хай завжди з вами
буде Господь Бог, а дорогу у майбуття осяває яскрава
Різдвяна зірка!
Шановні козятинці!
Дорогі ветерани Другої світової війни!
28 грудня, 75 років тому місто Козятин та ряд сіл
району було звільнено від німецько-фашистських загарбників.
Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю
тих, хто ціною власного життя та здоров’я зупинив
фашистську навалу. Згадуємо всіх, хто мужньо і стійко
боровся з ворогами на фронтах, у підпіллі та трудився
в тилу. Для кожного з нас, шановні ветерани, ви є взірцем подвигу, мужності та патріотизму. Вічна вам слава за те, що відстояли свободу й честь, незалежність
нашої Батьківщини, зуміли здолати потужний натиск
ворога при звільненні нашого рідного краю.
Бажаємо всім захисникам нашої Козятинщини, їх родинам та всім жителям району здоров'я, добробуту, тепла й затишку. Нехай квітне і розвивається наша рідний
край, а життя кожної родини буде наповнено радістю,
благополуччям і впевненістю у завтрашньому дні!
З повагою, голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК
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Рік Жовтої Свині — 2019
Якщо під
час свят до
вас прибилася вулична собака,
намагайтеся якщо не
прийняти,
то хоча б
нагодувати
ї ї. Так ви
привернете удачу і здоров’я.
Якщо ви в новорічну ніч зустрінете блакитноокого і світловолосого чоловіка – то рік буде
щасливим. Вважається, що якщо

ви отримаєте лист напередодні
Нового року, то це неодмінно
принесе з собою щастя.
Рік Свині ідеально підходить
для укладення шлюбного союзу.

символу. У цій гамі можуть бути
серветки або новорічні ікебани
для прикраси столу.
Страви можна прикрасити
тертим сиром або жовтком, для
прикраси також підійдуть часточки апельсинів або лимона. Не
потрібно забувати, що свинка любить всякого роду траву і крупи,
тому готуємо різноманітні овочеві

страви, навіть можна пироги.
М'ясною нарізкою також можна
ласувати в новорічну ніч, не забуваючи, що вона ні в якому разі
не свиняча. Будь-яка інша: телятина, яловичина, курятина, все це
вітається, способів приготування
маса, є де розгулятися фантазії.
Не забуваємо про десерти, для їх
приготування можна використовувати мед, ягоди, горіхи.
Ще один важливий момент:
кабан благоволить до всього
натурального, тому навряд чи
йому сподобається, якщо на
новорічний стіл ви поставите
напівфабрикати з магазину.
Тому важливо, щоб все було
приготовлено з любов'ю і своїми
руками.

У меню — без свині!

Новий 2019 рік Свині (Кабана).
Незважаючи на те, що багато
хто вважає, що «Свиня, вона і
є свиня», це тварина - естет і
небайдужа до краси. Новорічний стіл повинен бути ошатно
прикрашений. Бажано, щоб був
присутній жовтий колір, так як
це рік цього кольору. Усі відтінки червоного - улюблена гама

У чому і як зустрічати
Якщо в цей
день хтось
чхає, то це до
добробуту весь рік буде
щасливим.
Якщо на Новий рік одягти що-небудь
нове, то рік
буде вдалим.
У новорічну
ніч з обновкою - цілий
рік ходити
в обновках.
Останній бокал вина напередодні
Нового року принесе успіх тому,
хто його вип'є. У кого у Новий рік
буде пусто в кишені, той весь рік
проведе в нужді. На новорічному
столі повинні бути в достатку їжа
і напої, тоді весь рік у сім'ї буде
достаток. Перед Новим роком не
можна виносити сміття з хати, інакше цілий рік не буде домашнього
благополуччя. Якщо перший день
у році веселий, то весь рік буде
таким. Якщо в перший день Нового року торговець віддасть товар
першому-ліпшому покупцеві дуже
дешево, то весь рік буде вдала
торгівля. Якщо з ранку в день

Іменини – це особлива
дата у церковному
календарі, яку також
називають днем
ангела
Вероніка ЛЮБІЧ

Нового року першим до хати увійде чоловік, це принесе щастя. У
новорічну ніч не можна сваритися,
лаятися, плакати чи рано лягати
спати, так як існує прикмета: як
зустрінеш Новий рік, так його і
проведеш.
Від редакції: Дані поради всього
лише рекомендації, а зустрічати
свято потрібно так, як вам хочеться. Головний елемент свята - це
святковий настрій. Забудьте про
проблеми, турботи, пориньте в
атмосферу веселощів і приємних
емоцій, щоб запастися позитивною
енергією на весь майбутній рік!

Свято іменин має релігійні витоки, і суть його полягає в шануванні того святого, ім’ям якого
названа людина. Для кожного
імені відведено певні дні в році.
Щоб дізнатися, коли настануть
іменини у конкретної людини, найкраще звернутися до спеціального
календаря.
27 грудня – Іларіон, Микола
28 грудня – Олександр, Василь,
Іларіон, Павло, Степан
29 грудня – Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар,
Марина, Микола, Павло, Петро,
Семен, Софія
30 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола,
Петро, Сергій
31 грудня – Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя,
Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло,
Модест, Микола, Севастян, Семен,

Сергій, Софія, Тадей, Федір
1 січня – іменини у Іллі, Григорія і Тимофія
2 січня – святкують Антон, Іван,
а також Данило і Ігнатій
3 січня – червона дата в календарі для Леонтія, Михайла, Петра,
Микити, Уляни і Сергія
4 січня – день ангела у Анастасії, Федора, а також Дмитра
5 січня – вітають Василя, Наума, Івана, Павла та Макара
6 січня – іменини у Інокентія,
Євгенія, Миколи, Сергія та Клавдії
8 січня – свято для Олександра,
Костянтина, Михайла, Анфіси,
Василя, Миколи, Григорія, Дмитра,
Леоніда, Юхима, Йосипа, Ісаакія,
Давида, Марії
9 січня – відзначають день
ангела Тихон, Степан, Федір і
Антоніна
10 січня – Олександр, Аркадій,
Домініка, Юхим, Гнат, Корнилій,
Леонід, Никанор, Микола, Петро
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2019 рік завершує 12-річний
круговий цикл, а це значить, що
святкування повинно пройти з розмахом, при цьому всі вимоги Свині
повинні бути дотримані.
Вечірні наряди. У тренді - природна колірна гамма, до якої
відносяться коричневий, зелений,
жовтий.
Модні стилісти рекомендують
трендовий відтінок жовтого «пряна
гірчиця». Також відмінною альтернативою жовтому стане золотий.
Можна зупинити свій вибір на
червоному, синьому, фіолетовому
або помаранчевому. Золоті прикраси зроблять образ гармонійним
і завершеним
Річ має виглядати дорого, тому
кращими фактурами повинні стати
шовк, шифон, парча.
Гарячий тренд 2019 року - пишні
елементи в одязі. Це не тільки
спідниця, а й рукав. Пишні ліхтарики або рукави з об'ємними воланами виглядають святково і нарядно.
Актуальними є асиметричні моделі
суконь і блуз, в яких пишний декор
прикрашає тільки одне плече, інше
ж залишається відкритим. При цьому потрібно пам'ятати про те, що
чим пишніше рукав, тим спокійніше
і легше повинен бути низ виробу.
У іншому випадку наряд буде виглядати незграбним і важким.
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Багато ас трологів не ре ко м е н д у ют ь д о с в я т ко в о г о
столу подавати свинину. Вони
стверджують, що це засмутить
господиню року. У Новий рік
2019 стіл повинен бути різноманітним. Якщо ви хочете, щоб
були присутні рибні та м’ясні
страви, тоді сміливіше приготуйте що-небудь подібне. Головною
стравою повинна бути смажена
курка. Додатковими будуть салати з м’ясом. Не забудьте про
оселедець під шубою і бутерброди з ікрою. Також приготуйте

різні нарізки. Різноманітність
продуктів зможе притягнути в
будинок багатство та прихильність покровительки року.
Символ майбутнього року –
Жовта Земляна Свиня (Кабан).
Ця тварина з непростим характером. Печеня з кролика - цілком вишукано і смачно. Можна
запекти качку з яблуками.
У закусках і салатах обмежувати себе не потрібно.
Ніхто не відміняв традиційного
нашого улюбленого «Олів'є»,
також можна урізноманітнити
стіл новинками, якими привітна
господиня пригостить гостей в

441343

Софія ШЕВЧУК

440966

в гостинності – грошей у будинку не буде.
Перед боєм курантів накиньте
на плечі хустку, покривало або
шарф, а з останнім ударом скинути його з плечей. Цей обряд
допоможе "скинути" всі хвороби.
Перед святкуванням підіть у
лазню або прийміть душ. Ця
процедура дозволить змити все
негативне, що накопичилося за
рік.
Повернути втрачене здоров’я
або зберегти його допоможе
повернення всіх боргів перед
новим роком.

441768

Один з головних ритуалів
пов'язаний з шампанським і монетою - п'ятачком. Щоб наступний рік був фінансово успішним,
монету потрібно покласти на дно
келиха і випити з нього шампанське під бій курантів. Природно,
п'ятачок ковтати не треба, його
треба покласти в гаманець і зберігати весь рік.
Ще одна грошова прикмета придбання скарбнички у вигляді
свинки. Таку скарбничку потрібно поставити на чільне місце і не
забувати регулярно поповнювати
монетами. Не можна відмовляти

441744

Спочатку поставте статуетку
свині на видному місці, аби вона
бачила, що ви готові зустрічати
свято. Позбудьтеся шкіряних
виробів – ця тварина не любить такого, краще повісити зображення сільської місцевості.
Також одна з головних прикмет
цього Нового року - ідеальна
чистота.
Помилково думати, що свині
не надто охайні тварини. Насправді, це далеко не так і до
зустрічі Жовтої Свині краще провести генеральне прибирання.

439608

Головні прикмети

13
433591

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

441753

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

440902

439419

441030

Графічний дизайнер

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

441754

"РОБОТА"

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 27 грудня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

440500

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 27 грудня 2018

436786

12

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

063-662-06-75

439606
438729

тел:

438911

ремонт

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дерева та дрова. Ціна договірна. 097-15449-36

робота

На роботу на залізницю терміново потрібні:
машиністи бульдозера, машиністи крана,
електрозварювальник, офіційне працевлаштування, повний соц.пакет, гідна з/п.
063-462-61-20
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує
працівника на автомийку. 067-920-67-94
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Деревообробне підприємство запрошує на
постійну роботу сортувальницю паркету,
навчаття на місці. 067-410-40-45, 093-75639-33
В кафе на постійну роботу потрібен
офіціант, кухар з/п висока. 093-870-73-22
На роботу потрібна няня - домогосподарка,
з/п 4 000 - 5 000 грн./міс. 098-995-16-90
Працівники по догляду за тваринами,
різноробочі потрібні в притулок для тварин (50 км від Києва). Деталі за тел.:
0676567098
Робочі на виробництво в європейську
компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта.
Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000
до 26000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
Тел.:0674969050
Фасадники з досвідом роботи, робітники
для укладання клінкерної плитки, потрібні
в м. Київ. Безкоштовне житло. З/п- від
виробітку, виплата 2 рази на місяць. Тел.:
0972538810, 0995211100
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий

метод роботи, харчування та проживання
і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928

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

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

Хобi, творчiсть, антикварiат
Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-

ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
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, 093-75639-33
 2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 200. 093767-13-97
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-43079-37, 093-756-39-33
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ
ïåðåîôîðìëåííÿ). 093-631-89-49, 099-259-73-37

Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-55983-23
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068602-69-53
 Àêóìóëÿòîð 6 FM-18, ÿáëóêà Äæàíàòàí, ñí³æíèé êàëüâ³í 5
ãðí./1 êã. 2-48-82, 050-149-64-54, 068-519-07-69
 Àíòåíà ñóïóòíèêîâà ç òþíåðîì, âñå íîâå º ãàðàíò³ÿ íà 1
ð³ê. 093-580-00-37
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ 30%, ï³äìîðó 20%, âîñêîâî¿
ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ïåðãó î÷èùåíó ³ íà ðàìö³, ìåðâó. 2-1164, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Âàçîíè öèêëàìåí, êîë³ð ðîæåâèé íàñè÷åíèé, òà ðîêîêî
á³ëèé ç ðîæåìèì î÷êîì. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âåëîñèïåäè ð³çíèõ ìàðîê, êðîë³ ³ êë³òêè, ïåðåðîá.
àâòîìàñëà, 200 ë. áî÷êà, íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â. 093-940-96-11,
068-334-66-72
 Âóã³ëëÿ ÀÊ. 063-774-50-17
 Ãàç. êîòåë Áàð 2-õ êîíòóðíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ïðàëüíà
ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã. òà 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç.
ïëèòà «Åëåêòà» 4-õ êàìôîðíà, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 2-3170, 097-380-23-63
 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). 099-738-49-75
 Ãóñåé ïîðîäè Âåëèêà ñ³ðà óêðà¿íñüêà, â íàÿâíîñò³ º ãóñàêè
³ ãóñêè. 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Ãóñè âåëèêî¿ ïîðîäè. 067-968-40-45
 Ãóñè Òóëóçè (Ôðàíöóçè). 096-124-95-62
 Äâèãóí ÞÌÇ-6 ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó. 097-876-85-36
Îëåêñàíäð
 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. 063741-21-86
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà ðîçêëàäíèõ. 063-429-91-21
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð
áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷èé êîìïàêòíèé ñïîðòèâíèé ëóê. 093-79912-51
 Äðàáèíà ³ç äóáà äîâæ.7 ì. äëÿ ï³äéîìó íà äàõ áóä³âë³,
äâà êð³ñëà íå ðîçêëàäí³ á/ó, ºìí³ñòü í/æ 85 ë., 6 ë. 096453-34-86
 Äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³ á/ó. 063-346-24-22, 067137-87-38
 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
 Äóáëÿíêà ÷îë. ð.52, ä³àïðîòåêòîð ËªÒÈ-60Ì,
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, åëåêòðî -ìÿñîðó÷êà - êîìáàéí,
ñò³ë ñëþñàðíèé, ðàä³îëà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, åë.äðåëü. 096467-88-03
 Äóáëÿíêà ÷îë. ð.54-56, êóðòêà ÷îë. øê³ðÿíà ð.54-56,
øâåéíà ìàøèíêà Îðøà íîæíà, âèòÿæêà êóõîííà á/ó, êèëèì
2õ3 ì., á³äîí àëþì., 098-600-82-43, 063-344-14-45, 063649-90-85
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500
ãðí. Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Åëåêòðîííèé ã³ìíàñòè÷íèé ïîÿñ ì³íîñòèìóëÿòîð íîâèé,
6 âìîíòîâàíèõ ðå÷àã³â ðîáîòè, ôîðìóâàííÿ, 4 òîíèçóâàííÿ
ìèøö³. 063-694-70-62, 098-632-43-17
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷.
093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé
ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí
âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, çåì. ä³ë-êà
ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
 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. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49,
099-259-73-37
 Êîçà ïåðâ³ñòêà, ê³òíà, êîçëèêà 8 ì³ñ. 067-756-06-27, 067476-23-19
 Êîëÿñêà 2 â 1, êî÷åëÿ ï³äâ³ñíà äåðåâÿíà. 063-694-94-49,
098-404-99-04
 Êîëÿñêà äâîéíà. 093-411-05-52
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-16-44-005
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ³íî ëþöåðíè, áàëãàðêà, êîìïðåñîð 2-õ
öèë³íäðîâèé, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., ßâà-350-634,
åëåêòðîçâàðêà. 068-216-34-20
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì. 096-074-88-72
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. äî¿òüñÿ àïàðàòîì ñ.Êàøïåð³âêà.
067-849-47-83
 Êîðîâà ò³ëüíà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
 Êîñòþìè íîâîð³÷í³: «Ãàðð³ Ïîòåð» òà ÷îðíî - á³ëèé
êîòèê, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð (÷îðíîãî êîëüîðó, ñêëÿí³ äâåðö³,
ñó÷àñíà), ñò³ë îá³äí³é ç³ ñêëà, ïëèòà ãàçîâà. 093-402-72-77,
093-548-53-84
 Êðîë³, íóòð³¿, ìîëîäíÿê êðîë³â ³ íóòð³é 2 ì³ñ. 096-350-7341, 063-299-32-96
 Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066-247-57-54
 Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066-247-57-54
 Êóêóðóäçà ïàé, ñ³íî, áåíçîïèëà, áåíçîêîñà. 068-216-34-20
 Êóêóðóäçà ñóõà 3 500 ãðí. çà òîíó. 066-460-28-00
 Êóðåé ìÿñîÿº÷íî¿ ïîðîäè Áðàìà, ìîëîäèõ ï³âí³â íà
ïëåìÿ, ç ñ³÷íÿ ïðèéìàþ çàìîâëåííÿ íà ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ.
2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Êóðè Áðàìà ñâ³òëà, ³íäèêè. 096-184-63-54
 Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067-772-36-78
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðà 2 øò., áàë³ÿ äîâãà, ïðàñêà,
ñàìîâàð. 096-364-80-30
 Ìëèí â³äðàçó ìåëèòü êà÷àíè êóêóðóäçè, 2 ìîòîðà. 093411-05-52
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-2046, 063-629-01-49
 Íóòð³¿ ìàë³. 073-131-79-56
 Ïàñ³êà: ðàìêè Óêðà¿íñüê³ 40 øò., 2 ÿùèêà, ïèëüöå-çáèðà÷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. 097873-36-62
 Ïîðîñÿòà 20 êã. 063-412-30-04
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 6 òèæí³â 12-15 êã. ¿äÿòü âñå.
063-829-22-61
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-112-29-08, 073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè, Ëàíäðàñè âàãà 10-15 êã. 096-77201-94
 Ïîðîñÿòà ïî 20-30 êã. 098-635-98-28, 097-792-04-59
 Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó, æ³íî÷èé ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ
ð.56 äåøåâî, âàçîíè Àëîº, êàëàíõîé, íîâèé ñåðâ³ç,
åëåêòðîë³÷èëüíèê. 093-884-86-66
 Ïîñóä ìåòàëåâèé, 2 â³äðà åìàë., 20 ë. êàñòðþëÿ ìåòàëåâà
âèñîêà, íî÷âè, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â, ìÿñîðóáêà. 096-36480-30
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40 õ 1.30 íåäîðîãî,
êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà. 093-375-06-60
 Ïðàëüíà ìàøèíêà ²íäåç³ò â ãàðíîìó ñòàí³. 097-690-31-13,
093-891-10-91
 Ïðèñòàâêà äî â³äåî-ìàãí³òîôîíà íîâà, äðåëü ðó÷íà
2-õ ñêîðîñíà, ñâàðî÷íèé òð-ð 220/380 âîëüò, çàâîäñüêà
êîíñòðóêö³ÿ. 096-453-34-86
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 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-68423-83, 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, 096758-96-18
 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. 093-020-22-95
 Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã. 068-013-08-90
 Ñâèíÿ äëÿ êîë³ííÿ 100 êã. (íà äîìàøíüîìó
âèãîäîâóâàíí³), ïîðîñÿòà Äþðîê 15 êã. (ä³â÷àòà). 067-17322-48, 066-119-43-55, 093-827-26-66
 Ñ³íî ëþöåðíè. 097-873-18-74
 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, 063-824-71-04
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó
ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 073463-34-76
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», «Âåêî» ãàç. àâòîìàòèêà «ªâðîñ³ò»
âñå á/ó íåäîðîãî. 063-289-16-02, 097-354-76-65
 Òåëåâ³çîð Samsung â ³äåàëüíîìó ñòàí³ - 1 000 ãðí. 063576-10-56
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-322-68-67
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. ñ.Ñàäîâå. 096-804-07-81, 063-82903-35
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 063-289-15-72, 068-118-97-55
 Òèòàíîâ³ äèñêè R15 5 õ 114 3, ñòàí íîâèé. 093-095-17-57,
096-737-40-40
 Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî: ïøåíèö³. 098587-31-69, 067-429-73-29
 Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096354-27-44
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà,
0.15 ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
 Ôàçàí³â ñàìö³â. 093-411-05-52
 Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ôîðìà äëÿ öóêåðîê ëüîäÿíèê³â. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Õîëîäèëüíèê Íîðä â õîðîùîìó ñòàå³, òåëåâ³çîð LG â
õîðîøîìó ñòàí³. 063-738-48-46
 ×àéíèé ãðèá. 096-124-95-62
 ×îáîòè íà õóòð³ ÷îë. ðîáî÷³ ð.43, 44, 45, áàò³íêè ÷îë.
ðîáî÷³ ð.41, 42, 43, õàëàòè ðîáî÷³. 097-575-60-55, 093013-65-24
 Øâåéíà ìàøèíêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàçîí Àëîº. 063234-29-75
 Øèíøèëè íåäîðîãî. 096-124-95-62
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî
÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë 200 ãðí., 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü äóáîâà,
ïîòðåáóº ðåìîíòó 1 000 ãðí. 067-757-89-25
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 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., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë
ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 66/1,

ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ êîòåë Ïðîñêóð³âñüêèé. 068210-05-67
 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. 093-90547-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìîæëèâî ï³ä
îô³ñ, òåðì³íîâî. 093-920-72-29, 097-744-82-26, 093560-95-50
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ,
36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 09724-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë
ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.Î.Êîøîâîãî
55-À (ð-í ÏÐÁ), çàã. ïëîùà 51 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà òà ëîäæ³ÿ 5 ì., ìîæëèâèé îáì³í íà öåíòð. 093-92601-73, 067-253-17-38
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà,
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., 42.5 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ñàðàé,
ïîãð³á, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà - 240 000 ãðí.
063-889-52-84
 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, 093-091-65-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé
³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-67723-25
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3/9, áåç ðåìîíòó, 49.8 êâ.ì.
097-426-67-38
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà 160 000 ãðí. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà
àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-66292-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, â³êíà ì/ï, ³íä. îïàëåííÿ, ñòåë³
íàòÿæí³, âìîíòîâàíàà êóõíÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé. 098-85339-84, 093-890-26-01
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. Çàã.
ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-68251-34
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, íå êóòîâà,
çàòèøíà, òåïëà, îïàëåííÿ - 2-õ êîíòóðíèé êîòåë. 067-94041-22, 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.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì. 067506-17-00, 093-781-66-46
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-75531-34
 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. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. íà 1 ïîâåðñ³ â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ
÷è ìàãàçèí. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, êâ.2. 063-530-83-82
 4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-17645-23
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 4-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, íåäîðîãî. 063-22088-62, 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, 096-101-81-90
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
 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, 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. 098-456-73-40, 067-66010-91
 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. 093-563-75-19,
097-592-71-62
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ.,
æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà,
ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 142 ãàç + ï³÷íå, 2 ïîãð³áà, êðèíèöÿ,
ñàðàé, 10 ñîò. 093-091-65-99
 Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
 Áóäèíîê íà 2 õîäè, á³ëÿ øêîëè ¹9, âóë. Ðåï³íà, 1. 097796-70-24
 Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³
ïðèâàòèç. 067-761-98-56
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà,
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé îáì³í íà
êâàðòèðó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063260-10-01
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç,
âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà
îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó. 098-207-06-99
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ 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. áóä³âë³. 097909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,
ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-142-17-46

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 68,
ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 098-464-05-28 Àíäð³é
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. 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. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà.
097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà,
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ,
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä
âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì.,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-02262-64
 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. 098-59708-40, 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 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. ä³ë-êà 3.6
ñîò. ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç,
âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 063-60720-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
АВТОМОТО
 Daewo lanos 2007 ð.â., ãàç áåíçèí, îáºì 1.5. 068766-05-18
 Ford Ìîäåî 2000 ð.â., 2.0 áåíçèí, àâòîìàò. 067629-30-90
 ÂÀÇ 21063. 068-433-03-83
 ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-628-53-08
 ÂÀÇ 21111 çåëåíèé, 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, äâ. 1.5.
067-292-94-04
 Äåî Ëàíîñ 1.5, 2008 ð.â. 097-021-19-64
 Ìîòîöèêë Óðàë 12 âîëüò ³ çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà
Óðàë ³ Ê-750. 093-411-05-52
 Òðàêòîðåöü DV160 15 ê.ñ. ³ç ôðåçîþ, ïðè÷³ï,
ñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà. 063-294-52-63, 097-61286-62
КУПЛЮ
 20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, ëèñòè îöèíêîâàíî¿
æåñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
 DVD ïèøóùèé, ìàãí³òîôîí Þï³òåð áàá³íèé. 063523-80-94
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07, 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. 097-793-55-95
 Ãîð³õ äîðîãî, êðóãëèé òà áèòèé. 098-932-22-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Êîçåíÿò, âóëèêè, âîéëîê, øèíåëü, ìåä òîãîð³øí³é.
097-116-35-00
 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¿,
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åëåêòðîçâàðêè. 068-216-34-20
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067103-89-90 Íåëÿ
 Ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà ËÓÀÇ. 063-510-67-60, 096478-85-40
 Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ
,÷åðåâèêè. 096-467-88-03
 Ñâèíîìàòêó íà ðîçâ³ä. 063-412-30-04
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà,
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
 Старі телевізори, радіоприймачі, магнітофони та різні
плати. В будь-якому стані. 063-164-40-05
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-95976-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-62901-49
МіНЯЮ
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 3/5 íà 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà.
068-505-59-44, 067-970-10-04
РіЗНЕ
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó
- òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 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,
íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
 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
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó, äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó,
ïðèáèðàííÿ áóäèíêó, ³ ò.ä., ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò
ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïîðÿäí³é ñ³ì¿. 063-56454-30
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-383-57-17, 063293-13-33
 Çäàì áóäèíîê ãàç., ð-í á³ëÿ ìàã. âóë.².Ôðàíêà. 099243-89-67
 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.8-Ãâàðä³éñüêàü
2À. 067-431-05-35
 Çäàì â îðåíäó íîâå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, ç óñ³ìà
íåîáõ³äíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. 063-937-56-14, 093-99794-80
 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. 063-62435-39, 067-170-96-34
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 80 êâ.ì. (ìîæëèâî ðîçä³ë
íà 2 îêðåìèõ). 073-326-41-57
 Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³. 097-575-6055, 093-013-65-24
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó,
ð-í ÏÐÁ, íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-665-49-19
 Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³,
ïðèáèðàëüíèö³, ³ ò.ä., ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò. 067192-67-78 Â³òà
 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

Вартість розміщення політичної
реклами в газеті "RIA-Kозятин"
на публіцистичних - 2-9 сторінках - 16,8 грн/кв.см.
на рекламних - 10-15 сторінках - 13,45 грн/кв.см.

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

RIA-К, Четвер, 27 грудня 2018

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

Вартість розміщення політичної реклами в газеті "RIAKозятин" на публіцистичних - 2-9 сторінках - 16,8 грн/кв.см.
на рекламних - 10-15 сторінках - 13,45 грн/кв.см.
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(093) 766-18-41

Фотоконкурс Міні-Містер продовжено до 17 січня
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

З “м і с т е р а м и” м и
провжили конкурс для
подальшого голосування і визначення переможця. Останній термін
дії фотоконкурсу “Міні-Містер-2018” — 17

січня 2019 року. Уже
після цієї дати прошу
всіх учасників з групою
підтримки завітати в
редакцію за дипломами
і призами. Додатково
узгодити час можна по
вайберу +38-068-30801-25.

Погода у Козятині
четвер, 27 грудня
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ГОРОСКОП
з 27.12 по 2.01
Овен
На цьому тижні Овнам слід уникати
суперечок. У ділових питаннях будуть
прорахунки, пов'язані з поспішними обіцянками. Виникнуть труднощі у взаєминах з
близькими людьми.
Телець
На цьому тижні неприємні сюрпризи
обійдуть стороною Тельців. Талант
спокійно переконувати допоможе досягти
успіхів. Рекомендується більше часу приділити роботі, а не особистому життю.
Близнюки
На цьому тижні ви будете цікавитися
всім, що потрапить у поле зору, і
спробувати докопатися до суті проблем.
Однак варто терпляче вислуховувати думку
інших людей.
Рак
На цьому тижні Ракам навряд чи
вдасться здійснити мрії. Колишні плани можуть бути піддані сумніву і перегляду.
Виникнуть проблеми зі старими друзями.
Лев
На цьому тижні Левам слід розлучитися з усім старим, що тільки заважає
рухатися вперед. А потім дайте волю
своїм бажанням. Стосунки з людьми будуть
доброзичливими.
Діва
На цьому тижні зірки рекомендують
вам перевірити свої висновки, якщо
на роботі склалася напружена ситуація. Тоді можете йти на ділові угоди з
чистою совістю.
терези
На цьому тижні ви будете почувати
себе спокійно і впевнено. Зірки підкажуть, як і в якому напрямку рухатися.
Варто спиратися на свою інтуїцію і
стежити за знаками долі.
Скорпіон
На цьому тижні Скорпіони будуть
схильні судити про людей упереджено. Можливі конфліктні ситуації з
колегами. Не варто показувати всім
свій поганий настрій і агресію.
Стрілець
На цьому тижні позбутися комплексів
допоможуть люди, з якими ви познайомитеся найближчим часом. Їх
яскравий приклад допоможе зробити
важливі кроки.
Козеріг
На цьому тижні можуть виникнути
непрості ситуації, що вимагають гнучкості і швидкого прийняття рішень. У
пошуку обхідних шляхів дуже важливо не
наступати на давно знайомі граблі.
Водолій
На цьому тижні астрологи радять
вам ставити тільки ті цілі, які мають
практичний сенс. У цьому вам знадобляться
організаторський талант, товариськість і
проникливість.
Риби
На цьому тижні Рибам захочеться
нових вражень та пригод. Не бійтеся
змінювати обстановку, зараз прекрасний
час для різних поїздок і далеких подорожей.

