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• Тема номера — обличчя Козятинщини в молодих родинах

Стиль роботи на “2”

 Керуючий справами виконкому розчервонівся і все не знав. У кабінеті у нього ще й собака виляла хвостом

Хвіст собаки!
діяч побачити документи, Сергій
Заїчко відповів, що потрібно
писати заяву на їх отримання.
Комунальне підприємство “Добробут”, за його ж словами, не
відноситься до його діяльності,
а інформацію можна дізнатися
теж виключно по заяві. Свою
особисту причетність та причетність юридичного відділу до
будь-яких договорів відносно
теплопос тачання бюд жетних
установ повністю заперечив.
Контролюючим організації роботи “Вінницяобленерго”, пан
Сергій називає Євгенія Миколайовича Марчука. Хоча сам пан
Євгеній попередньо зазначив,
що ніякого відношення до цієї
генеруючої компанії також не
має.

Пояснити, чому договір на
постачання тепла досі не укладений, голова виконкому теж не
зміг. Питання самих журналістів
голова виконкому ігнорував, пояснюючи це тим, що журналіст
“нібито не привітався”. Відповіді давав тільки громадському
діячеві. Хоча і для останнього
відповіді всі сходилися до одного: “пишіть заяву” або “це не
входить в сферу моєї діяльності”. Щодо збільшення плати за

гігакалорії теплопостачання, відповів, що тариф було збільшено
на підставі збільшення витратної
частини, рівня заробітної плати.
На питання, чому керуючий
справами виконкому сам не
піклується про долю ліцеюшколи, відповідає знову ж таки,
що це не входить в сферу його
діяльності.
До кого звернутися із юридичного відділу, нам теж не
вдалося дізнатися, бо там, за

словами пана Заїчка, “перехідний період”. Будь-яку конкретну
інформацію нам так і не вдалося дізнатися. Що ж від нас
приховують? Відео про стиль
роботи керуючого справами
виконкому Козятинської міської ради Сергія Заїчка можна
подивитися в ютюбі: "Бути журналістом та мати інформацію
від двох сторін не можливо"
https://w w w.youtube.com/
watch?v=xfBWGgjKCDo
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Цікаву буденну історію хочу
розповісти, як доказ того, що
чиновники простих людей мають ні за що.
Журналісти “RІА-Козятин”
та громадський діяч Володимир Цимбалюк прийшли до
керуючого справами виконкому Сергія Заїчка, у справі
теплопостачання в ліцей-школу.
Той, побачивши журналіста,
що веде зйомку, одразу попросив її завершити. На питання:
“Чому?”, адже фотографувати
та записувати відео з урядовцями під час їх робочого дня
дозволено Законом, він сказав, що це просто прохання.
Однак таке “прохання” було
проігнороване, бо інформацію
потрібно було дізнатись з відеофіксацією.
У кабінеті біля батареї розміс тивс я пе с, він грайливо
ма хав хвостом відвідувачам
державної установи.
По правді, адміністрація міста, маючи власні засоби інформації, подають новини лише з
власного світобачення. Свідомо
чи ні, але буває і таке, що важливі теми громади вирішуються
без висвітлення в пресі. Громаду це не влаштовує. Тоді вона, і
це важливо, залучає пресу, яка
непідконтрольна міськраді.
Отож щодо самих запитань.
Ми дізналися, що обов’язки
міського голови (на той час,
коли мерзли в школі і дитсадочку діти) виконував секретар

ради Костянтин Марченко. На
питання, чи може громадський
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Влад ПОВХ
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Пам’яті Сергія Кацабіна
Олег Созонюк

Жодна дитина
не повинна жити
в клітці й бути
невидимою
Усі люди мають жити вдома і в
соціумі. Крапка. Коли ми говоримо
про дітей, то не навчаючи їх жити
в соціумі, ми, начебто, замикаємо
їх в клітці самотності, обмеженості
соціального життя та любові. Це
страшно й бездумно.
Саме з таких міркувань редакція
газети “RIA-Козятин” на волонтерських засадах організувала фотоконкурси “Міні-містер” і “Міні-міс”.
Приємно, що дуже багато сімей
відгукнулось. А це свідчить про
одне — ми на правильному шляху.
Жодна дитина не повинна жити,
як в клітці й бути невидимою. Про
юних треба розповідати і давати їм
можливість показати себе.
Переконана, що в наступних конкурсах ми просунемося і охопимо
ще більше батьків і дітей.
Ці останні два фотоконкурси
принесли в життя редакції багато
позитиву. Задумка була відзначити
кожного учасника і його родину.
Мені пощастило побачити багато молодих сімей. Нагороджуючи учасників конкурсу дипломами, я побачила
дуже позитивних наших земляків, які
переповнені гордістю за своїх чад і
знають толк у людських цінностях.
Їх всіх об’єднує загальне бажання
мати терпіння у вихованні дітей,
щоб зробити їх щасливими. Вони всі
бажають як своїм дітям, так і іншим
— міцного здоров’я і мирного неба
(про це на стор. 8-9).
Проводячи цей захід, редакція
ще раз визначила, що діти є різні.
Це з особливостями розвитку, хворобами, рівень розладів яких не є
інвалідністю, але істотно впливають
на якість життя. Є діти-сироти або
діти з родин з гранично низьким
рівнем доходу. Діти, що живуть
з ВІЛ/СНІД. Діти з деяких національних або релігійних меншин.
Діти, що змушені працювати. Діти в
зоні військових дій та діти-біженці.
Діти, яких дискримінують через
їхню гендерну ідентичність, коли
вона відрізняється від "загальноочікуваної". Діти, що потерпають від
домашнього насильства.
Про всіх цих дітей та їхні "потреби +" ми будемо говорити на
шпальтах нашого видання. У Козятині “RIA-Козятин” створила таку
платформу-майданчик, куди запрошуються всі, від кого залежить
якість життя дітей: батьків, освітян,
лікарів, соціальних працівників,
культурних діячів, волонтерів і, звичайно, всіх активних представників
громади.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM
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Сергій Борисович Кацабін
народився 22 квітня 1983 року
у Липовецькому районі Вінницької області. Загинув 9 лютого
2015 року в с. Логвинове (Донецька область) Загинув у боях
за Батьківщину під час російської збройної агресії проти
України. Він виріс в Козятині,
став українським військовослужбовцем, солдатом резерву
Національної гвардії України,
фельдшером та фармацевтом.
Сергій захоплювався медициною, здобув фельдшерську
освіт у, працював у лікарні
швидкої допомоги фельдшером,
крім того, продовжував навчання в Національному медичному
університеті ім. О. О. Бого-

Початок лютого шокував пасажирів другого маршруту. Ціна
за проїзд піднялася на дві гривні.
Тариф зріс тільки для мешканців
села Козятин та Іванківців. По місту залишилось, так як було, — 4
гривні. На село Козятин — 6, а у
Іванківці — 8!
Журналісти “RIA-Козятин” стали
свідками словесних перепалок та
жвавого обговорення пасажирів з
приводу підняття тарифів. Перший
під шквал людського обурення по-

Сергія

Кацабіна

ної цілісності України, вірність
військовій присязі, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
24 липня 2016 року нагороджений Орденом «Народний
Герой України» (посмертно).
2 червня 2017 року присвоєно
звання «Почесний громадянин
міста Козятин» (посмертно).

Після заснування Медичної
роти Пирогова, записався добровольцем. Був зарахований
на службу 31 грудня 2014 року
на посаду фармацевта відділення медичного постачання
медичної роти Північного територіального управління Нацгвардії (в/ч 3001). Під час найтяжчих боїв на дебальцівському
плацдармі, взимку 2014-2015,
Сергій перебував на передовій,
рятував життя поранених українських захисників.
9 лютого 2015 року машина швидкої допомоги, під час
евакуації поранених з позиції
«Хрест» (Дебальцеве) до Бахмута (на той час Артемівськ),
потрапила у засідку та підірвалася на фугасі поблизу села
Логвинове, після чого була розстріляна прямим наведенням…
Сергій загинув разом з екіпажем санітарної машини Анатолієм Сулімою та Михайлом
Балюком й пораненим молодшим сержантом Олександром
Кравченком. Тоді ж загинули
Василь Задорожний, Тарас Кон-

Акція по збору речей — в дії
Влад ПОВХ

Один із проявів гуманізму в
Козятинському краю, коли добротні брендові речі дитячого
вжитку безкорисно передаються в інші руки. На практиці
це виглядає так: як правило,
меценатами є жителі міста
Козятин, вони приносять нам
різний дитячий одяг і речі своїх дітей, які переросли з того
віку. Волонтерський центр при
газеті “RIA-Козятин” роздає
все потребуючим.
Хотілось би скорегувати громаду до дій в більш правильному руслі. Речі, по можливості,

мешканців навколишніх сіл
змушують платити за дороги
марія ШЕВЧенко

мольця на фармацевтичному
факультеті. Брав активну участь
в Революції Гідності.
На початку війни Сергій Кацабін був волонтером, коли
затоваришував з медиками 2-го
резервного батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Деякий час,
в кінці червня 2014, Сергій чергував з ними на блокпосту № 3
у Слов'янську. Пізніше, знову як
волонтер, допомагав медикам
у вже об'єднаному батальйоні
імені Кульчицького на опорному
пункті «Хрест» у Дебальцевому.

У червні 2014 року нагороджений Почесною грамотою
облдержадміністрації та обласної ради як медик-волонтер.
Указом Президента України від 21 березня 2016 року
№103/2016, за особисту мужність і високий професіоналізм,
виявлені у захисті державного
суверенітету та територіаль-
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Шок: “двійка” подорожчала на 2 гривні!

На фото: Медики Нацгвардії в АТО. 2015 рік. Перший праворуч Сергій Кацабін

Нагородження

про все

краще передавати в сільські
садочки, школи. Персонал до
цього має ставитись з розумінням. Інколи діти аж світяться
радістю, коли отримують такі
добротні речі. Але через дитяче світобачення стидаються їх
брати. Вважав би за потрібне
передавати через батьків, щоб
не травмувати психіку дітей.
Приємно спостерігати, коли
діти одягнені в побуті у брендовому одязі, в якому ходять їх
ровесники в усьому світі.
Якщо порівнювати Україну з
Польщею, то там діє ціла потужна волонтерська індустрія.
Волонтери — це старшоклас-

ники. Притаманно, що це дає
можливість не тільки одягнутися, а інколи годуватися тисячам,
хто потребує підтримки. Розсилаючи резюме на престижну
роботу, кадровик спитає, в якій
волонтерській програмі брав
участь. Здивуєтесь, але, хто не
надасть підтвердження волонтерства, на роботу не приймуть.
Це традиції, які варто поважати.
Отож, і ми зароджуємо свої
національні можливості для
волонтерства. Одна із основних
причин (або тормоз для волонтерства) — велика кількість
бідних людей. Перешкода —
мало віруючого населення.

чевич, Максим Овчарук, Дмитро
Лагунов.
Вважався безвісти зниклим.
21 грудня 2015 року рішенням
Козятинського міськрайонного
суду Сергія Борисовича Кацабіна оголошено померлим,
як такого, що пропав безвісти
під час виконання обов'язків
військової служби в зоні проведення антитерористичної операції в східному регіоні України. 9
лютого 2015 року встановлено,
як дату смерті. На початку квітня 2016 року за експертизою
ДНК було ідентифіковане тіло
загиблого Сергія серед похованих на Краснопільському кладовищі під Дніпропетровськом
невідомих героїв АТО.
22 квітня 2016 року в Козятині пройшло прощання з Сергієм
Кацабіним, перепоховали його
на приміському кладовищі у
селі Козятин. 22 квітня в місті
було оголошено Днем жалоби.
У Сергія залишилися батьки
Людмила і Борис…
Вічна пам’ять герою! Слава
нації! Смерть ворогам!

трапив водій. У день стрибка ціни
йому посипалися питання: “Чому
підняли проїзд саме для жителів
прилеглих сіл”? “Хіба їхати в село,
то більший кілометраж, ніж, наприклад, на вулицю Матросова?
Не справедливо! Сідати біля універмагу, проїхати три зупинки до
сільради, і заплатити 6 гривень!
А об’їхати пів-Козятина від Островського до Івана Франка — 4!
Де логіка?” Водій відповідав так:
“Хай до вас дороги зроблять нормальні, тоді ціну скинемо. А то
неможливо по ямах їхати!”

То це виходить що, люди мають
платити таку захмарну ціну, бо
голова села за минулий рік, по
маршруту, яким курсує автобус,
ні разу не поремонтувала дорогу?
Навіть ямкового ремонту не було?
Для пасажирів це добряче б’є
по кишені. Особливо шоковані
пенсіонери, батьки школярів.
Адже якщо дитина щодня їздить
до школи і назад, то вона має
платити 10 гривень у день (у період навчання школяр має знижку
30%). Уявіть собі, за тиждень набігає 70 гривень!! Це здирство!!!
Звісно, в цій ситуації можна
зрозуміти і водіїв з перевізниками, і пасажирів. Транспорт лама-

ється. Жахливі дороги по всьому
Козятину. Чому люди мають за
це віддуватися? Де контролюючі
органи? Де чиновники і їхня совість?
Ми звернулися за коментарем
до спеціаліста І-категорії з питань

енергетики, транспорту та зв'язку
Козятинської міської ради Сергія
Сергійовича Сікалюка. Ось що
він сказав:
— Ми контролюємо маршрути
і тарифи тільки по місту. Це питання сільської ради.

Коли на душі важко, беруться за перо
Світлана Мацюк пише вірші, коли приходить муза
Аліна Бойчук, студентка-практикантка
БГПК ім. М. Грушевського

До редакції “RIA-Козятин” завітла козятинчанка Світлана Мацюк. Вона пише вірші. За словами пані Світлани, цей талант
проявився ще змолоду. Тематика поезій
була різною: про кохання, патріотизм,
про Україну. На жаль, вірші поетеси ніде
не друкувалися — писала виключно для
себе, для душі.
— Творила тоді, коли приходила муза: і
сидячи на кухні, і прокинувшись вночі, —
розповіла вона. — Останні три вірші були
складені за минулі два тижні, коли моя подруга зібралася до дітей за кордон. Муза
прийшла, бо на душі стало дуже важко,
що діти їдуть з України, що їм немає тут
місця де влаштуватись...
Нині авторка на пенсії, а раніше працювала провідником. За її словами, творила
і у потягах, коли дорога була далекою, а
люди — настільки різними.
Останні три роки пані Світлана є однією
із співачок Козятинського хору ветеранів.

Вона перекладає пісні з російської на
українську мову. Але мабуть таке заняття,
скоріше, просто для душі, ніж для репертуару хору. Свою пісню “Погода в домі”,
що сама переклала, авторка заспівала
лише раз в ансамблі “Подоляни”.
У поетеси чоловік, донька та два внуки.
Один служить в Могилів-Подільському, закінчив Харківський університет повітряних
сил, а інший — танцівник. Авторка не корінна козятинчанка, а приїхала сюди після
розлучення з першим чоловіком і живе тут
протягом 44 років.
Гостем редакції поетеса стала завдяки
Нелі Літвіновій, котра спонукала колегу
по хору для візиту, щоб не тільки вузький
колектив почув гарні вірші Світлани. Сама
пані Неля зараз працює старостою хору.
За її словами, перекладені пісні авторки
можуть слугувати чудовим репертуаром
для дуетів та ансамблів. Склад хору нині
“молодіє”. Якщо ви бажаєте стати його
учасником, достатньо лише мати музичний
слух і голос. Репетиції хору проходять в
міському терцентрі.

Осінні дощі
Не забулось нічого, чого б ми хотіли,
Наші роки, як птахи, від нас відлетіли.
Відлетіли навічно у вир, що над нами,
Звідти нас поливають рясними дощами.
Ті дощі нам співають про те, що ми
знаєм,
Що життєвого блага ми дітям бажаєм.
Хай залишиться відгук, що ми їм співали,
Бо ж ми хочем, щоб діти про нас
пам’ятали.
І ми чуєм в дощах тих пісні про кохання,
В діток – перше воно, ну, а в нас вже
останнє.
То ж подякуєм долі за те, що ми мали,
За онуків, дітей, за пісні, що співали.
Я ГРУДОЧКУ ЗЕМЛІ…
Я грудочку землі везу своїй дитині,
Бо неможливо їй прожити в Україні.
Злиденні копійки, які звуть зарплатнею,
Не знаєш, що купить, розпорядитись
нею.
А ті, що у руля, гордяться цим на славу,
Що знищують довкіл, ліси, і всю державу.
Майбутнє! Де воно, куди його поділи?
Злодійські діточки його розподілили.
Забрали, що могли, останнє розікрали,
В офшори за кордон все це повідправляли.
То ж ми не знаєм, як і з чого все почати,
Бо ж ненька Україна, вона нам рідна
мати.
Ти, Боже, підкажи, в який нам бік іти,
Щоб нашу рідну землю від них уберегти.
За гречку не живіть, бо жити треба далі,
Не залишаймо дітям усі свої печалі.
Зробім достойне їм життя на Україні,
І щоб добро було у всіх, усій родині.

Мати
Який рік на сході війна там іде,
Навіщось АТОм називають.
За кого й для кого, не знаємо ми,
Щоднини дітей там вбивають.
А матінка сива щоночі не спить
Здригається кожному звуку.
Щоднини чекає, в воротях стоїть,
Не знає ніхто її муку.
Чекає, що син її скоро прийде
Зі сходу… Пригорне до серця.
Спитає її: «Чого, рідна, не спиш?
Я ж бачиш, живий, а не мертвий…»
Не хоче повірити в те, що було,
Коли їй сказали новину,
Що сина немає… забрали його,
Забрали… на ту половину.
Чи зможе вона дочекатись його
Звідтіль, де щодень свистять кулі.
До кого іти, і просити кого?
Щоб сина її повернули!
Бо стільки у нього ще планів було,
Навчатись і діток ростити.
Та мати не має спитати кого.
Чи можна це все їм простити?
Уже журавлі відлітають у вир,
І з неба її відкликають.
А мати стоїть у воріт, і стоїть,
Вона свого сина чекає…

4

про все

RIA-К, Четвер, 7 лютого 2019

Розбійний напад: наклали на
шию мотузку та обікрали
Вероніка ЛЮБІЧ

Вранці 4 лютого двоє зловмисників неподалік залізничного
вокзалу у Козятині накинули перехожому на шию мотузку, почали
бити та, скориставшись безпорадністю, відібрали у нього сумку та
мобільний телефон. Через кілька
годин козятинські поліцейські розшукали підозрюваних.
Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області,
напад стався близько 8.00. 40-річ-

ний місцевий житель звернувся до
поліції. Він розповів жахливу історію. Поки один із зловмисників
душив його шию мотузкою, інший
- завдавав удари по тілу.
Пограбувавши свою жертву,
нападники втекли. У сумці знаходилися мобільний телефон, гроші
та банківські картки.
Правоохоронці відпрацювали
вказану потерпілим територію,
куди побігли нападники, доволі
вдало. Невдовзі у кайданках
опинилися 23-річний житель Жи-

Лікарі поділили людей
на своїх і чужих
Галина Касянівська

У редакцію газети “RIA-Козятин”
звернувся мешканець міста Козятина, батько школяра. Він повідомив,
що у вівторок, 5-го лютого, будучи
вдома, коли його син поснідав і
збирався в школу, у нього почалися
різкі коліки в животі. Дитя почало
бліднути, руки його стали холонути.
Вирішили звернутися до сімейного
лікаря. Приїхавши в “міську сімейну
медицину” звернулися в реєстратуру. Там отримали талон до нашого сімейного лікаря Людмили
Рожанської. Під її кабінетом було
багато людей за попереднім записом. І люди, які були за записом
на 5-число, були проти, щоб дитину
прийняв лікар, як хворого з раптовим захворюванням.
Батько учня, щоб ні з ким не сваритися, знову пішов в реєстратуру
з проханням, щоб подивився сина
якийсь інший лікар, до якого менша
черга. Суть проблеми зрозуміли і
направили до лікаря Трофімова.
Батько сказав вже в кабінеті ліка-

рю: “Огляньте сина, у нього болить
живіт”. Лікар запитав медсестру:
“Це наші?” Медсестра відповіла:
“Це не наші”. І той дивитися cина
відмовився. А хто ж допоможе
дитині?
Батько хворого виразив своє
обурення і вийшов з кабінету.
Хотів знайти завідувачку сімейної
медицини та вона була чи то на
співбесіді, чи на планерці. Чекати
не стали. Хотіли йти в аптеку, щоб
купити якісь ліки…
— Та трапилось так, що школяра оглянула все ж наш сімейний лікар Людмила Рожанська.
Молодчина! Приписала ліки, дала
направлення на аналізи, які ми
здали. Усе добре! Як належить, —
каже батько.
У редакції обуреному батькові
журналісти поставили одне запитання: “Чим лікар мотивував свою
відмову приймати вас?”
— Він не пояснив. Він просто
сказав, що ми не його. А взагалі
так вчиняють не лікарі, а рвачі, —
підсумував батько.
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томирщини та його напарник 48
років з Кіровоградської областей.
Обидва вони неодноразово судимі
за майнові злочини та незаконне
зберігання наркотичних речовин.
У старшого з дуету за спиною
навіть 25-річний стаж за ґратами.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 187 КК України
(розбій), що передбачає до 10
років позбавлення волі. У поліції
перевіряють, чи не мають стосунку затримані до аналогічних
злочинів.

З ростом
індексу
маси тіла
зростає
і ризик
появи
злоякісних
пухлин
Ірина Олексюк, завідувачка
Сигнальською АЗПСМ

4 лютого – Всесвітній День боротьби проти раку. Ця хвороба є
однією з провідних причин смерті
в усьому світі. У 2018 році від неї
померли майже 10 мільйонів осіб.
У країнах Європейського регіону ВООЗ (включаючи Україну)
смертність від онкологічних захворювань стоїть на другому
місці після смертності від хвороб
системи кровообігу .
Найпоширеніший вид раку
серед жінок – це рак молочної
залози. Серед чоловіків – рак
легень і передміхурової залози.
До групи ризику розвитку онкологічних захворювань входять люди
з надмірною вагою. Вчені довели,
що з ростом індексу маси тіла
зростає і ризик появи злоякісних
пухлин.
Ожиріння може стати причиною
13 видів раку!
Дотримання елементарних правил профілактики і регулярне
медичне обстеження , дозволить
знизити ризик розвитку раку на
90%.Тобто, доклавши певних
зусиль, кожен з нас здатен прожити життя без пухлинних захворювань.
Щоб попередити рак, відмовтеся від куріння, не зловживайте
алкоголем, підтримуйте нормальну
вагу тіла, правильно харчуйтеся,
радійте життю, правильно засмагайте, регулярно відвідуйте лікаря.
Бережіть здоров’я!!!

влада і ми
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Похоронили козятинське УТМР
Тепер: мисливці Зайчика, це одне, а “клуб козятинських рибалок” — інше
Вероніка ЛЮБІЧ

У понеділок більше півсотні
козятинських рибалок-любителів
зібрав спортсмен рибальства
(чемпіон світу у складі команди
України, він же радник козятинського міського голови і власник
славнозвісного “Табачка” - прим.
ред.) Сергій Матвіюк. У сесійний
зал міськради прийшли не тільки
вони. Зацікавленими виявилися
представники податкової інспекції,
міської влади та сам голова міста.
Виявилося, що одних з любителів рибалок обурила новина, ніби
як директор організації товариства мисливців та рибалок (УТМР)
Володимир Зайчик зареєстрував
в соцмережах якесь рибальське
товариство. Інших — що у Водокачці зовсім мало великої риби, а
“ротань” чи “канадський канальний сомик” заважає повноцінній
рибаловлі і доводиться їздити на
інші водойми Козятинщини.
Першим на зібранні взяв слово
Леонід Рабінович (старожил району “Водокачка” - прим. ред.).

Він зазначив, що стан водойми в
центрі міста незадовільний. Основна причина — члени товариства
УТМР мало виходили на суботники і мало чергували в нічні зміни.
Олександр Пузир (на сьогодні
міський голова та прихильник ідеї
створення окремої організації
рибалок - прим. ред.) наголосив,
що таке зібрання мало відбутися
вже давно.
— Можливо не було б у Водокачці дохлих собак, — зазначив
він та додав, що може допомогти
чимось новоспеченій громадській
організації.
Також пан Пузир висловив припущення, що на зібранні присутні
люди, які потім будуть стверджувати, що він хоче забрати “водокачку”.
Ще прозвучало від присутніх
в ході зібрання, що директор
спілки (в основному завмисливськими стрільбами Зайчик - прим.
ред.) не тільки не навів лад біля
водойми, та ще й документи на
користування не оформив належним чином. Отож народилася ідея

утворити нову спілку рибальства
“Клуб козятинських рибалок”. Головою цієї громадської організації
швидко обрали Сергія Матвіюка.
Його заступником Руслана Кухара
(завармреслінгом міста - прим.
ред.). Секретарем новоспеченої
організації став невідомий нам
Володимир Борочук. Голова ревізійної комісії — Леонід Рабіновіч,
про якого йшла мова вище.
Були проголосовані норми вилову і величина фінансового збору на рік. Після жвавої дискусії
зупинилися на п`яти кілограмах
риби та 200 гривень комісійного
збору для всіх категорій рибалок. Пропозиція, щоб рибалки
пенсійного віку платили половину,
не знайшла підтримки. До речі,
двісті гривень, це не остаточна
плата. Вона буде залежати від
курсу долара.
Вирішили, якою кількістю вудок
та спінінгів можна виходити на
рибалку. Були різні пропозиції.
Зупинилися на 3 вудках та трьох
спінінгах. А під час нересту ловити рибу заборонити.

ніхто не забезпечує безпеку руху

Куди ж раніше сніг дівали?

В’ячеслав Гончарук

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Наше місто, мабуть, є чемпіоном
за кількістю аварій на дорозі серед
міст обласного значення з поганими
дорогами. Коли дорога погана, то
й швидкість мала і є час у водіїв
для маневру. Тільки маневрують
наші земляки по-різному. На вулиці
Незалежності в одного керманича
заглухла автівка. Спроби на гурт
реанімувати його залізного коня
не дали бажаних результатів. Та й
пішов він за підмогою, залишивши
свою іномарку на другій смузі проїжджої частини.
На тій же вулиці аварія сталася з
автівкою таксиста. Коли трапляється лихо, водій вмикає аварійні маячки. Тільки в цьому випадку аварія
була в салоні. Адже кермувальник
ліквідовував неполадки, сидячи за
штурвалом автівки. Ремонт, мабуть,
був не значним. Як тільки пасажири, яких чекав таксист, зручно
вмостилися на сидушках, маячки
погасли і чотириколісна почала рух.
За час такої стоянки на дорозі, до
30 автівок обїжджали перевізника
з шашечками.
Прикладів, де недисципліновані
водії нехтують правилами дорожнього руху, можна привести
багато. Тільки є випадки, коли й
дисциплінований водій потрапляє в
ситуацію, як би з вині інших.
Наприклад, мисливці за металами
іноді крадуть кришки люків комунікацій. Буває, що ті кришки самі
провалюються в кринички водогонів
чи каналізацій. Такі явища можна

Сьогодні в місті скрізь кучугури
снігу. Їх ніхто не прибирає. Розчищають з доріг все на тротуари.
У результаті — не пройти і не
проїхати.
Як було раніше? Здається, з такою проблемою за каденції інших
очільників міста не доводилося
стикатися. За коментарем газета
звернулася до міського голови
більшості скликань Колзятинської
міської ради Олександра Гвелесіані.
— За вашої каденції, як зі
снігом питання вирішувалося?
— За часів моєї роботи в міській
раді ситуація теж була різна. Порізному складалось. На певному
етапі ми придбали техніку, яка
підбирала сніг і сама її вивантажувала в машини. У період моєї відсутності з 2000 до 2010 року, хитрі
ділки на підприємстві «Відродження» здали її в металобрухт. На той
час сніг рідко випадав і роботи для
цієї машини не було. Цього року
вона б дуже нам знадобилася, тим
більше, що багато снігу випадає
за цю зиму. Його відгортають до
тротуарів і утворюються кучугури.
Вони льодом покриваються, потім їх неможливо нічим зірвати,
треба чекати літа, щоб розтанули
ці криги. Я нещодавно побував у
Бердичеві і бачив, що там також
немає спеціалізованої техніки. Але
вони використовують таку техніку,
яка сьогодні є в «Відродженні» в
нас у місті, навантажувачі і ван-

віднести до непередбачуваних випадків. Хоча провалена кришка
люка в криницю підземки на вулиці
Сковороди на совісті комунальників. Тому що вже близько чотирьох
місяців ЖКГ не реагує на такий
кричущий факт (!).
Інша кричуща подія — розміщення на проїжджій частині дороги сміттєвих баків. Усі знають, що
бути такого не повинно, а воно є.
І плювати хотіли “жкг-івці” на те,
що можна, а що ні. Вони ж влада,
що хочуть, те й роблять.
Тільки те, що зробили зі сміттєвими баками на проїжджій частині
вулиці Героїв Майдану, вже в здоровий глузд не вкладається. Їх
поставили на прогорнуту від снігу
частину вулиці. Іншими словами,
це виглядає так: на дорозі стоять
сміттєві баки, грейдер, коли чистить сніг, ті баки об’їжджає. Тепер
їх розмістили на почищену від
снігу частину дороги.

Про яку безпеку руху на цій вулиці може йти мова? Дивує те, що
структура, яка повинна дбати за
безпеку руху на дорогах, в нашому
місті стає першими порушниками в
написаних правилах дорожнього
руху
З потеплінням на початку лютого, другорядні вулиці перетворилися на водяно-снігову кашу.
А в понеділок, 4 лютого, вулиці
з меншим потоком транспорту
перетворилися на лід під водою.
Яка вже тут безпека руху як для
транспорту, так і для містян?
P. S. Після того, як стаття
з'явилася в інтернеті, сміттєві
баки на вулиці Героїв Майдану
поставили ближче до тротуару.
Дякуємо комунальникам, що
реагують на наші публікації. Але
краще було б не допускати порушень, через які виникає загроза
безпеки руху на дорогах нашого
міста.

тажники, які навантажують сніг з
вулиць. Це потрібно робити хоча
б на центральних вулицях, де найбільш інтенсивний рух. Сьогодні
ж, навіть проїхати дві машини на
центральних вулицях не можуть,
тому що смуга проїжджої частини
залишається зовсім вузесенька.
— Які ще, на вашу думку,
недоліки на дорогах, що кидаються в очі?
— Я вже багато разів говорив
про те, що гарно. Наприклад,
контейнери дуже зручні для збору сміття. Але встановили їх на
проїжджій частині. Ні міліція не
звертає на це увагу, ні сама міська рада. Це ж грубе порушення
правил дорожнього руху! Це може
призвести до важких наслідків,
навіть, коли виїжджає на лінію
грейдер чи екскаватор якийсь,
інша техніка, яка на сторони розгортає. Водії вимушені об’їжджати
ці контейнери і навколо них вже
утворюються нові кучугури. Підійти до цих контейнерів не можливо…
— І як результат…
— Багато розмов іде, що наше
місто стає гарнішим, привабливішим і більше стає схожим на
європейське. Я думаю, Пузир
неодноразово побував за цей час
за кордоном. Мабуть, бачив, який
вигляд мають вулиці в європейських містах, навіть, коли випадає
сніг. Дуже прикро. Чи руки не доходять, чи просто це мало дохідна
стаття в роботі міської ради, тому
не викликає в нього інтересу?..
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Зустріч однокласників:
свято для кожного
В'ячеслав Гончарук

Кожен рік у першу суботу лютого
проходять зустрічі з випускниками
минулих років
У актовому залі школи №1 зібралися випускники — люди різних
професій. Вчителі, вихователі, журналісти, керівники фірм, економісти
і просто мами. Педагогічний колектив разом з учнями влаштували
гостям школи святковий концерт.
Не порушуючи традиції, ведучі
свята Анна Пантєлєєва та Богдан
Арсенюк зробили перекличку випускників школи від 1980-го до
2018 року. Найбільш активними
прогнозовано виявились випускники
минулого року. Після переклички
звернулася до присутніх ведуча з
такими словами: ”У цей день, любі
гості, ви маєте можливість створити
диво; ви можете не тільки зупинити
час, ви можете повернути його назад, у ті найщасливіші часи, коли
світ переливався кольорами веселки, пробуджуючи в кожному серці
надії. То ж бажаю вам приємної
мандрівки в шкільні роки…”
Колишніх учнів зі своїм господарством познайомила директор школи
Раїса Петрівна Юр-Кирилюк. Вона
розповіла гостям історію школи,
про медалістів та лауреатів різного
рівня учнівських олімпіад. За совами пані Раїси, найбільш радісною
миттю для школи є подія, коли випускники закладу приводять своїх
дітей записувати в перший клас.

Після виступу директора школи
продовжила концертну програму
лауреат пісенних конкурсів Євгенія
Лукасевич. А гурт “Гарні дівчата”
виконали пісню під акомпанемент
гітари. Дівчата виявились не тільки гарними, ще й розумними. Усі
четверо є призерами учнівських
олімпіад.
До вітань випускників всіх років
долучилися ансамбль бального
танцю “Візаві”. Учні хореографа
Надії Бортюк виступали середньою
та старшою групою.
Ведучі згадали за шкільні екзамени, які здають учні, починаючи з
5-го класу, а для випускників школи
вони були спрощеними.
Для відповідей по міні-екзаменах
були запрошені на сцену 10 колишніх випускників. Десять добровольців відповідали на запитання
ведучих 15 хвилин. За час, що
стояли на сцені, вони здали ЗНО за
всі роки перебування в школі. Відповіді колишніх школярів на одне
питання були різні. Відрізнялися
вони тільки в гумористичному плані,
але цікавими відвертістю і чесністю
за сутністю.
Як і в минулому році, газета
“RIA-Козятин” зробила опитування
в телефонному режимі серед випускників школи №1, які за якихось
обставин не прийшли на зустріч.
Інтересні відповіді на наш погляд до
уваги всіх випускників та однокласників нашого Козятинського краю.
Адже всі ми колишні випускники.

Редакції газети “RIA-Козятин”
шкільні жарти сподобались. І ми
ділимося відповідями випускників
тільки з тих питань, які прозвучали
від ведучих. Ось деякі відповіді
колишніх учнів.
“Чи хотілося підпалити шкільний
журнал?” — ”Поцупити була думка,
палити ні”.
“Чи часто ви втікали з уроків?”
— “Не тікали, це вчителі відправляли учнів за батьками”.
“У кого любили списувати?” —
“Списували рідко. У нашому класі
відмінники самі брали зошити у
тих, хто знав матеріал гірше і допомагали”.
“Що б ви зробили, якщо вас
вигнали зі школи?” — “ Чекала б,
поки в школі передумають, чи пішла
б торгувати на ринок”.
“Ви мріяли бути на місці директора?” — “Ні, хоч Володимир
Микитович пропонував помінятися”.
“Бували моменти, коли ви не
хотіли іти в школу?” — “Були, та на
фізкультуру і урок Світлани Людвігівни я приходив”.
“Правда, що в їдальні ви кидалися макаронами?” — “Неправда,
макарони не можна було ложкою
набрати. Гречана каша - інша
справа.”
“Твій найулюбленіший момент на
уроці?” — “Дзвінок на перерву”.
“Твоє найулюбленіше місце в
школі?” — “Спортзал, урок біології, буфет чи куток. У кутку за
домашнє завдання не запитували”.

В’ячеслав Гончарук

Майже два місяці тривав марафон відкритого Кубка Козятина
з футзалу. До останнього туру
зберігалася інтрига щодо переможця турніру. На чемпіонство претендували три колективи “Поклик
серця” та ГС “КМФФ”, як лідери
турніру за набраними очками (в
обох по 16). Не втратили шансу
стати чемпіонами футболісти “Бабур-буду”, які відставали від лідерів
на один пункт. Це могло трапитись
за умови, коли будівельники переграють федерацію футболу, а
“КСВ” переможе “Поклик серця”.
“Бабурбудівці” з першим завданням
впорались. Вони виграли в команди
футбольних чиновників і обійшли їх
в турнірній таблиці.
“Поклик серця” тренера Руслана
Гуменюка в останній зустрічі турніру
розставив всі крапки над “і”. Перемігши команду “КСВ”, вони стали
переможцями відкритого Кубка
Козятина з футзалу 2019 року.
На другому місці — спортсмени
“Бабур-буду”. Андрій Хрищенюк

та партнери наколотили у ворота
своїх суперників 86 голів в семи
матчах. Це перший рекорд турніру
і срібні нагороди на додачу. Третіми
в розіграші Кубка фінішували ГС
“КМФФ”.
На четвертому місці розташувався “Маяк” з Глуховець. Їхня
гра в день закриття турніру з
хліборобами завершилась перемогою перших. П’яте-шосте місце
розділили “КСВ” та “Факел”. Команда “Колос” з села Махнівки
на сьомому місці. Такий результат
не дає підстав робити висновок,
що в Махнівці немає футболістів.
Вони там є. Тільки команда за весь
турнір ні разу не зіграла бойовим

складом. Та й іноді зірки, не маючи
ігрової практики, рідко розуміють
замисел партнера на футбольному
полі чи в манежі.
Підбиваючи підсумки відкритого
Кубка Козятина, можна сказати, що
сподобалися всі команди без винятку. Навіть команда “Новий стиль”,
яка знялася з розіграшу.
У цілому турнір вдався. Його
подивилися близько 200 любителів
зимового футболу. Найцікавішою
для фанів була індивідуальна
майстерність гравця, командні дії
футболістів та забиті м’ячі. Усього
цього на змаганнях вистачало. І
останній тур не виняток — 36 голів
на всі смаки в трьох поєдинках.
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Прес-центр До уваги депутатів районКозятинської ної ради та керівників корайонної
мунальних закладів щодо
ради
Е-декларування
інформує

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» депутати
місцевих рад зобов’язані щорічно до 1 квітня
подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Одночасно звертаємо вашу увагу, що відповідно
до ч. 5 ст. 45 Закону України «Про запобігання
корупції» зобов’язання щодо подачі зазначеної
декларації не поширюється на посадових осіб
закладів, установ та організацій, які здійснюють
основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю,
соціального захисту ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції, здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного,
міського (міст обласного значення, міст Києва та
Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих
навчальних закладів та їх заступників), науки (крім
президентів Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук, перших
віце-президентів, віце-президентів та головних

Питання якісного забе з п е ч е н н я т е п л о м
приміщень КП «Козятинська центральна районна лік арня»
обговорено на робочій
нараді голови райдержадміністрації

Прес-центр
РДА

“Про яку професію мріяли, як
вчилися в школі? Ким стали?” —
“Мріяла стати вихователем в дитячому садочку. Стала вихователем
спочатку дітей, потім онуків і опорою своєму чоловікові”.

Читаючи газету, кожен випускник
може надати свої відповіді на запитання ведучих.
Закінчилося свято випускників колективним фото на сцені. До нових
зустрічей з рідною школою!

“Поклик серця” — чемпіон Кубка Козятина з футзалу
А команда “Бабур-буд” стала рекордсменом по забитих м'ячах

Офіційна сторінка Козятинської районної влади

Протягом минулорічних та цьогорічного опалювального сезону теплопостачання приміщень КП «Козятинська
центральна районна лікарня Козятинської районної ради» здійснюється неякісно. Постачальник теплової енергії
на численні звернення адміністрації
лікарні, Козятинської райдержадміністрації щодо покращення якості теплопостачання ситуацію не виправив.
Тому виникла нагальна потреба навесні,
після завершення опалювального сезону 2018-2019 років розірвати договір
із нинішнім теплопостачальником ТОВ
"ВІННИЦЯ-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ", від’єднатись
від існуючих мереж теплопостачання
міської ради та встановити окрему
котельню для якісного забезпечення
теплом приміщень лікарні.
Після розгляду питання залучення
інвестора та встановлення окремих котлів і обладнання для теплопостачання
приміщень лікарні головою райдержадміністрації Юрієм Слабчуком за участю
заступника голови райдержадміністрації

Спільний проект районної та сільських
рад братиме участь в обласному екологічному конкурсі

учених секретарів Національної академії наук
України та національних галузевих академій
наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних
галузевих академій наук, обраних загальними
зборами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів
та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної
пам’яті, фізичної культури, спорту, національнопатріотичного виховання, військовослужбовців
військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби
за призовом осіб офіцерського складу, а також
військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом
осіб рядового складу, військової служби за
контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого
офіцерського складу військової служби за
контрактом осіб офіцерського складу, крім
військовослужбовців, які проходять військову
службу у військових комісаріатах.

Нещодавно головою районної ради Віктором
Слободянюком за участі голови райдержадміністрації Юрія Слабчука проведено нараду з сільськими головами.
У ході засідання обговорено участь проекту
щодо закупівлі контейнерів для роздільного збирання ТПВ в обласному екологічному конкурсі.
Учасники наради визначились із типом контейнерів та кількістю комплектів на території кожного
населеного пункту. Голова районної ради наголосив на необхідності придбання в рамках проекту
сміттєвоза, вартість якого, залежно від моделі,
коливається від 1 млн 200 тис. грн - до 2 млн 300
тис. грн.
На співфінансування проекту сільські ради
спрямують кошти екологічного збору, сума
якого становить близько 700 тис. грн.
Очільники територіальних громад також
підняли питання самосвідомості громадян, чи
кожен змусить себе звозити тверді побутові
відходи до визначених місць. Керівники району
зазначили, що рано чи пізно з чогось потрібно
починати. І якщо люди поважатимуть себе в
першу чергу та опікуватимуться долею навколишнього середовища, то почнуть розділяти
відходи свого споживання належним чином.
Адже у іншому випадку будуть діяти адмінкомісії. Дану інформацію сільським головам
рекомендовано донести на зборах громадян за
місцем проживання.

Ігоря Булавського та представників
КП «Козятинська центральна районна
лікарня» було проведено
робочу
нараду.
За дорученням голови райдержадміністрації адміністрацією КП «Козятинська центральна районна лікарня
Козятинської районної ради» протягом
тижня мають бути опрацьовані варіанти місць можливого встановлення
котельного обладнання, розміщення
складських приміщень для палива, прокладання мереж теплопостачання та
визначена орієнтовна вартість робіт по
кожному із цих варіантів.

районної ради» Валентини Лобченко
провів нараду з сільськими селищними головами з проблемних питань, які
склалися з фінансуванням фельдшерських пунктів по Козятинській, Зозулинецькій, Кашперівській, Переможнянській, Пиковецькій та Самгородоцькій
сільських радах у 2019 році.
У ході наради було вислухано пропозиції від сільських, селищних голів
по виходу із ситуації, що склалася, та
прийнято рішення фінансувати фельдшерські пункти вищеназваних територіальних громад шляхом підписання
договорів.

Обговорено проблемні питання
первинного рівня надання медичної допомоги

Рада регіона льного розвитк у
Козятинського району інформує
12 листопада 2018 року в Києві
було проведено засідання Ради регіонального розвитку України, на якому
Президент України Петро Порошенко
доручив представникам регіональної
влади розробити плани перспективного
розвитку територій на 2019-2021 роки,
обговорити їх із суспільством та прийняти на рівні громад.
З метою
сприяння налагодженню
ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування з питань напрацювання оптимальної
моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади,
здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань
життєзабезпечення населення, на засіданні Регіональної ради Козятинського
району, яке відбулось 16 січня 2019
року, було обговорено Перспективний
план соціально-економічного розвитку
Козятинського району на 2019-2021
роки, який було сформовано з урахуванням усіх внесених пропозицій від
кожної сільської, селищної ради, уста-

1 лютого голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук за участю заступника начальника фінансового управління райдержадміністрації Світлани Богданчук
та головного лікаря КП «Козятинський
районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря Сокілецької
сільської ради
Те т я н у В а с и л і в н у
ЧЕРНИШ (10.02),
голову міськрайонного
суду
Валерія Леонардовича СЄЧКА (12.02)
Бажаємо вам міцного
здоров'я, сімейного благополуччя, миру, добра
та процвітання. Нехай
ваш професійний шлях
буде наповнений новими
злетами та до с ягненнями, хай доля завжди
б уд е п р и х и л ь н о ю д о
вас та вашої родини, а
кожен новий день дарує
приємні враження та
світлу надію на майбутні
роки!
З повагою, голова
районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

нов, організацій району.
Усього подано 166 проектів на загальну суму 115833,4 тис. грн, з них:
сільськими радами 152 проекти на
суму 98082,3 тис. грн;
установами і організаціями 14 проектів на суму 17751,1 тис. грн.
За основними напрямками соціально-економічного розвитку подані проекти розділяються:
- благоустрій – 13 проектів на суму 6867,0 тис. грн, що
становить 5,9%;
- культура – 39 проектів
по сільських радах і 2 проекти по
районному будинку культури на
суму 18334,8 тис. грн і 650,0 тис.
грн відповідно, що становить 16,4%;
- освіта – 26 проектів на
суму 33750,5 тис. грн, що становить
29,1%;
- медицина – 4 проекти по сільських радах і 10 проектів по районних установах на суму
2150,0 тис. грн і 16180,0 тис.грн відповідно, що становить 15,8%;
- дороги – 5 проектів
на суму 10010,0 тис. грн, що становить 8,6%;
- водопровідні мережі, ремонт скважин – 13 проектів
на суму 15976,9 тис. грн, що становить 13,8%;
- освітлення – 10
проектів на суму 3000,0 тис. грн, що
становить 2,6%;
- 5 екологічних проектів на суму 2050,0 тис. грн, що
становить 1,8%;
- 2 проекти з ремонту районних установ на суму 921,1
тис. грн, що становить 0,8%;
- інші – 27 проектів
на суму 5943,1 тис. грн, що становить 5,2%.
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Наше майбутнє покоління у фотоконкурсі Міні-містер-2018

Молоді за віком родини бажають
батькам терпіння, а дітям — здоров’я
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Чесний Артем Жебінський

Назар Кирищук в 2 роки
знає англійську

ньою. Бо людина може бути чесною, але не справжньою. Тобто
на вулиці вона одна, добра, а в
домі — інша і може бить дитину.
Хочу, щоб діти ніколи не були
биті, а пізнавали батьків, як чутливих та ніжних.

в Києві замом виробництва. Сестричка в школу ходить. Молодим
сім’ям, в яких є дітки, я б хотіла
побажати, щоб вони любили своїх дітей, прислухалися до них. А
діткам бажаю, щоб слухалися,
висловлювали свої переживання
та думки батькам.
Євгеній Матвійчук має багато нагород

Богдан Кесарчук любить
тварин

Також у нас є нагороди із центру розвитку дитини “Гармонія”.
Там навчають розвивати логіку,
читати, писати, гратися. Я навіть
планую свою меншу дочку, коли
їй буде рік, віддати туди. За
фахом я фармацевт, але зараз
в декреті. До цього працювала
у “5 елементі”. Тато Жені нещодавно отримав диплом магістра
у сфері організації перевезень,
а працює у Києві черговим по
станції. Молодим сім’ям, у яких
є такі ж маленькі діти, я б хотіла побажати терпіння, кохання
і здоров’я.
Єгор Левандовський в 2
роки чистить цибулю
Марія Петрівна, мама Єгора
Андрійовича, який став учасником конкурсу “Міні-містер”,
розповіла, що йому 2 роки та 3
місяці.
— Син дуже активний, завжди
старається допомогти мені та рідним. Уже любить готувати: допомагає цибулю чистити, подати ніж
чи щось таке. Поки в дитсадок не
ходить, але планується з літа чи
весни, мабуть, у 4 садочок. Це
його перша участь у конкурсі! За
фахом я вчитель фізики та математики, але працюю в училищі
лаборантом.
Пані Марія бажає, щоб всі
родини, в яких виховуються маленькі дітки, були щасливі.

Артему 6 років. Він першокласник.
— Мою маму звати Алла, —
розповів він у інтерв’ю в редакції.
— Найбільше я люблю гратися.
І ще співати і танцювати, і математику. Іноді я допомагаю мамі
по дому.
За словами тата Артема, його
син брав участь у конкурсах фірми морозива “Рудь”.
— Ми здавали обгортки і вигравали цінні призи. Взагалі
Артем у нас хороша дитина. Найголовніше — він чесний, ніжний,
такий, як дитина. Він набагато
відрізняється від своїх однолітків,
дуже любить математику. Хочу
побажати таким молодим сім’ям,
як наша, щоб люди пізнавали
Бога, тому що, якщо Бог буде
з людиною, тоді усі бачитимуть,
якою вона є чесною та справж-

Мама містера Богдана, Галина
Василівна Кесарчук розповіла
про сина, що він цікавий, веселий, дуже любить тварин, танцює.
Тато Олександр каже, що його
син дуже енергійна дитина.
— Ми його довго чекали, тому
таке ім’я дали “Богом даний”.
Хоча, в принципі, його назвав
старший брат. Він ходить в дитсадок, в старшу групу.
Молодим сім’ям родина Кесарчуків бажає терпіння, діткам
— здоров’я.

Марина Кирищук — мама
Назара, який став учасником
конкурсу “Міні-містер-2018”, розповіла, що у свої 2 роки синочок
знає по-англійськи усі кольори,
рахує до 10 також англійською.
Він веселий, грайливий хлопчик.
Найбільше він любить розвиваючі
ігри.
— Також у мене є ще старша
донька Настя, їй 12 років. Він в
нас довгоочікувана дитина. Завжди хотіли назвати сина Назаром. Навіть, коли я була вагітна
вперше, нам казали в Києві, що
у нас буде хлопчик. Але народилася дівчинка, тому вирішили, що
коли наступного разу народиться
син, буде Назар. За фахом я
формувальник ковбасних виробів. Зараз у декреті, а взагалі
працюю в Києві, проте не за фахом. Батько Назара теж працює

Олег Стогній (17), студент:

Ліна Скрипник (37), тимчасово
непрацююча:

— Вибороли право по— З сином Єгором (2) їхати на обласні змагання з — Поставили на облік в центрі
чудово проводжу час.
зайнятості.
баскетболу.

Артем Данилюк (15), студент:

— Ходили на виробничу
практику в локомотивне
депо.

Роман Янчук (17), студент:

— Помирився з коханою.

— Син Давид (1,8) вимовив
чотири нові слова.

Іменинник Владислав Шарун

Катерина Шарун, мама учасника конкурсу “Міні-містер”
Владислава, розповіла, що 10
лютого сину виповниться 2 рочки
(!). Він вже вміє ходити, говорити, бігає.
— Ми готуємось до вступу в
дитячий садочок, — каже пані
Катерина. — Ім’я нашому сину
вибирав тато, бо він завжди
Марина Осьмірко, мама 10-місячного Марка, який був учасником конкурсу “Міні-містер”.
— Він у нас активний, життєрадісний, — з радістю розповіла
вона у інтерв’ю газеті. — У нього вже з’явилося два зубчики. Він
вміє повзати, пробує топати. Таке
ім’я ми обрали, тому що воно,
по-перше, біблійське, по-друге,
мені ще з дитинства подобалось.
Нашого тата звати Анатолій. Він
працює за кордоном. Я за фахом державний службовець, а
в житті підприємець, але зараз
у декретній відпустці. Наш син
вперше брав участь у подібних
конкурсах. Родинам, у яких є маленькі дітки, я б хотіла побажати
здоров’я, Божого благословіння,
щоб дітки росли на радість батькам і всього найкращого.

Олена Сергіївна Хотинська,
мама 4-річного Михайла Вадимовича, який став учасником
конкурсу “Міні-містер”.
— Він дуже любить гратися,
поважає дорослих, говорить з
усіма “на ви”, навіть “Мама, ви…”

Тетяна Ткачук (24), в декреті:

хлопчики, хочу побажати, щоб
батьки завжди дослухалися до
своїх дітей, допомагали у всьому,
щоб завжди поважали їх вибір.
Щоб ми завжди залишалися
батьками, а вони нашими дітьми.
Енергійний Матвій Чеховський

Релігійний Михайло Хотинський

Що позитивного сталося у вас минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Паша (25), у декретній
відпустці:

Тетяна Матвійчук, мама першокласника Євгенія, розповіла,
що бути школярем дуже подобається її сину.
— Також у нього є сестричка,
яку він дуже любить. Її звати
Настя і їй 10 місяців буде. Женя
дуже допомагає її глядіти, дуже
любить її. Євген у нас дуже
дружелюбний. Вдома і в школі у нього є постійні друзі, з
ясельок ще. Женя — це наше
щастя, наша любов, наш мотиватор, двигун, який дає нам
вихід в життя. Син ходить на
танці, і навіть вже був учасником конкурсів у Вінниці. Незабаром наступна поїздка в Яремче. Займається танцями він у 2
дитсадку у Наталії Григорівни.

Пробує топати Марк Осьмірко

каже, — розповідає пані Олена. — Спілкується російською
мовою, хоча вдома всі говорять
українською. Але це, мабуть,
через те, що дивиться мультики
в інтернеті. Нещодавно попросив, щоб я його навчила молитви
“Отче наш”. Завжди просить у
Боженьки, щоб усі були здорові,
щоб мама не сварила його. Така
він у нас віруюча дитина. Назвали
його на честь одного із Іменинників того дня, коли він народився.
Тато Міші родом із Непедівки,
працює в Києві поїздним електромеханіком. Михайло в нас поки
одна дитина, але може колись ще
буде друга. Бо синочок просить
у нас сестричку. Я за фахом бухгалтер. На даний момент працюю
у приватного підприємця. Молодим сім’ям, у яких є маленькі

Альона Чеховська, мама містера Матвія, розповіла, що сину
3 роки і 7 місяців, він ходить до
дитсадка №2. За словами пані
Альони, Матвійко дуже спокійний, вдячний завжди, енергійний.
Полюбляє мультики дивитися.
Батько Роман працює адміністратором одного з підприємств
у Вінниці. Поки свого особистого
житла молода родина не має.
Живуть в орендованому, але планують цьогоріч покращити свої
житлові умови.
— Молодим сім’ям ми бажаємо терпіння, проводити кожну
хвилинку зі своєю дитиною, розуміння, завжди бути на стороні
дитини, — побажали своїм одноліткам мамам і таткам Альона і
Роман..

Ваше ставлення до Дня закоханих 14 лютого

Ми запитали у козятинчан

Катерина Кабалюк (20),
вихователь:

Ярослав Рябокінь (25),
автомеханік:

хотів сина Влада, а я — доньку
Аню. За фахом я митник, але зараз у декретній відпустці.
Молодим сім’ям Катя Шарун
побажала мати чим більше дітей,
а малюкам — здоров’я, успіхів
та мирного неба над головою.

Володимир Щербатюк
(56), пенсіонер:

Віта (35), фармацевт-провізор
та Ігор Ковель (29), ловець
безпритульних тварин:

Таня Матвійчук (25), в

Альона (24) та Рома (21),
декретній відпустці:
— Дуже чудове свято,
— Це дуже потрібне свято, завжди його відзначаємо,
— Це день, коли є по— Свято закоханих відмічає- адміністратор:
— Це коли коханий чоловік
— Додатковий день для поряд і діти Женя та Настя.
коли є друга половинка. Але адже дружина шаленіє від цілунки, квіти і шалене мо, але любимо одне одного, як
квітів і поцілунків.
у мене, на жаль, немає.
кохання.
брат і сестра.
Це кохання на все життя.
усього романтичного.
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 2 êàáàí÷èêà, ìàìà ÷åðâîíîá³ëîïîÿñà, ïàïà Äþðîê. 097793-55-95
 2 êîðîâè. 096-217-60-25, 096-360-76-79
 Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èêà àáî
ä³â÷èíêó. 097-793-55-95
 Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî êîòèêà ³ êèöþ â³ñëîâóõó
øîòëàíäñüêî¿ ïîðîäè 1 ð³ê.4 ì³ñ. ãîëóáà. 093-583-68-60
 Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà,
íåäîðîãî, 2 ðîêè, àëå ò³ëüêè ãàðíèì ëþäÿì. 097-904-20-43

Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-55983-23
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè,
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 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
 Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áîëãàðêà, êîìïðåñîðà 2-õ
öèë³íäðîâîãî, ßÂÀ-350, ìëèí. 068-216-34-20
 Á³äîí âåëèêèé, ïðàêòè÷íî íîâèé 700 ãðí. 073-793-55-95
 Áîðîíè âàæê³, ºìí³ñòü áî÷êà ï³ä ïàëüíå. 067-976-00-28
 Áîðîíè âåëèê³³ âàæê³ ïî 800 ãðí./øò. 063-143-61-18
 Áî÷êó çàâîäñüêó 10 ò. òîâùèíà ìåòàëó 10 ìì. 067-14158-51
 Áðèòàíñüêó àáî øîòëàíäñüêó ïîðîäó ê³øå÷îê, ïðèâ÷åí³ äî

ëîòêà, ãðàéëèâ³, çàáàâí³, äîãëÿíóò³, äåøåâî. 073-793-55-95
 Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè
ìóëàðä, ³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79,
067-173-31-50
 Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð
- ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Âàçîí öèêëàìåí ïåðñèäñüêèé á³ëèé òà êîðàëîâèé ç
ô³îëåòîâèì î÷êîì, íàñ³ííÿ öèêëàìåí³â (ñóì³ø), ôîðìà äëÿ
ãîð³øê³â òà äëÿ ëüîäÿíèê³â. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 Âåëîñèïåäè ð³çíèõ ìàðîê, àâòîìàñëî á/ó, íàñ³ííÿ
âðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, 3-õ æèëüíèé àëþì. ïðîâ³ä 2 ìì. äî
300 ì. äîâæ. 068-334-66-72, 093-940-96-11
 Âåëîñèïåäè Ñàëþò, äàìñüêèé Óêðà¿íà, çàï÷àñòèíè Ç³ë
130, êîëåñà Ç³ë 130. 096-301-40-76
 Â³áðî - ñò³ë 97 õ 72 ç 2-õ ñì. ïëèòîþ äâèãóíîì 3 000 ãðí.
093-891-01-40 Çîÿ Âàñèë³âíà
 Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 1 000 ãðí., øâåéíà ìàøèíêà
íîæíà 1 000 ãðí., õîëîäèëüíèê Ñàíüî ßïîí³ÿ 3 000 ãðí.,
êàñòðþë³ 4-õ â³äðîâ³. 093-017-76-08
 Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿ îïàëåíí÷, áóðæóéêó êðóãëó â
êâàäðàòíó. 093-583-68-60
 Ãàðàæ 2-õ ïîâ., ð-í Òóíåëÿ (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), ç á³ëî¿
öåãëè, ð.6 õ 9 ì., íà 2 áðàìè ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096779-60-83
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, öåíòðàëüíèé ðÿä. 097-910-27-06,
063-296-92-55
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2-õ äâåðí³ á/ó òåìíî - êîðè÷íåâîãî
êîëüîðó, ð.1.96 õ 1.10. 098-803-25-09, 063-997-60-37
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, êîëåñà äî ÃÀÇ-66. 068-70495-73
 Äåðåâî ÿñåíîâå, íåäîðîãî. 095-412-46-82

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

 Äèâàí òà äâà êð³ñëà (íîâà îááèâêà). 068-210-77-02
 Äèòÿ÷à âàííî÷êà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîí Àëîº,
Êàëàíõîé. 2-12-24, 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ Chicco òà ëþëüêà
ãîéäàëêà. 063-254-92-35
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äðîâà áåðåçîâ³ 1 êâ.ì. 600 ãðí. 063-143-61-18
 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. 063-143-61-18
 Äóáëÿíêà ÷îë. ð.52, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé,
ôîòîçá³ëüøóâà÷, íàñòîëüíà ëàìïà, ñâ³òèëüíèêè,
ä³àïðîòåêòîð, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, åë. ìÿñîðó÷êà,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, áàê 70 ë., òðóáà à/ö ä³àã.150. 096467-88-03
 ªâðîâ³êîíöå á/ó 74 õ 46 ñì., ïîëîòíà 2-õ ñòâîð÷àòèõ
âíóòð³øí³õ äâåðåé ï³ä ñò³êëî 210 õ 55 ñì. 068-753-33-53
 Çàï÷àñòèíè ð³çí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ äâèãóí òà
àãðåãàòè. 093-297-19-24
 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 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81

 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-99527-39
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34,
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà 8.2 ñîò. äà÷íèé êîîï.Âåòåðàí, çà öåíòð.ÀÇÑ â
ñòîðîíó ñ.Ñîê³ëåöü. 096-969-45-97
 ²íäîêà÷óð íà ðîçâ³ä êîðè÷íåâèé, 1.8 ðîê³â. 063-293-14-22,
097-327-27-34
 ²íêóáàö³éíå ÿéöå îðï³íãòîí³â: ÷îðíîãî ³ çîëîòîãî,
äæåðñ³éñüêîãî ã³ãàíòà, êóð÷àò ï³äðîùåíèõ ³ ñóòî÷íèõ
îðï³íãòîíà ïîëåâîãî, ÷îðíîãî, çîëîòîãî. 097-893-74-92
 Êàðòîïëåêîïàëêà äî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîïèëà Ãóäëàê.
067-745-69-92
 Êàðòîïëÿ Á³ëà ðîñà. 097-417-10-79
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, áóðÿê êîðìîâèé òà öóêðîâèé ï³ä ãîð³ëêó.
063-112-72-59
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-979-21-18, 063-828-27-30
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3 ì., â òåìíî - ÷åðâîíîìó êîëüîð³
íåäîðîãî. 093-785-79-02
 Êîçà 5 ð. ê³òíà (êîòèòèñÿ 25 ëþòîãî), ïîðîñÿòà ìÿñíî¿
ïîðîäè 25-30 êã. 063-295-33-25, 097-238-27-51
 Êîçà ê³òíà (îêîò 5 ëþòîãî). 097-817-71-37
 Êîçà ïåðâ³ñòêà, ê³òíà, êîçåë. 067-756-06-27
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 Êîçà ïîðîäèñòà, ê³òíà 3 ì³ñ., íåäîðîãî. 098-228-54-21
 Êîçè 2 øò. â³êîì 5 ðîê³â. 093-996-21-13
 Êîðèòî äëÿ ïîðîñÿò íà 3 øò. 800 ãðí., ïîâàðåíå, õîðîøå.
093-583-68-60
 Êîðìîâèé áóðÿê. 093-640-13-96, 068-627-51-46
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-899-69-20
 Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà òà òåëèöÿ ò³ëüíà. 097-815-40-98
 Êîðîâà ò³ëüíà 8 ì³ñ., òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. ñ.Ñàäîâå. 063829-03-35, 096-804-07-81
 Êîðîâà ò³ëüíà 8 òåëÿì, âåëèêî¿ ìîëî÷íî¿ ïîðîäè. 098588-69-80
 Êîðîâà ò³ëüíà, òåëèöÿ ò³ëüíà. 067-298-90-06
 Êîðîâà õîðîøà ñ.Ôëîð³àí³âêà 4 ì³ñ. ò³ëüíà, íåäîðîãî.
096-183-11-85
 Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé. 097-362-81-21
 Êðîâàòü 2-õ ÿðóñíà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà ç ìàòðàöàìè,
øèð. 1.20 ì., äîâæ. 2 ì. 10 000 ãðí. 063-054-39-57
 Êðîâàòü ìàëþòêà 2 ì.180, íåäîðîãî. 093-704-06-32
 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
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77

 Ëàáðàäîð ä³â÷èíêà äåøåâî àáî îáì³íÿþ íà çåðíî. 093297-19-24
 Ë³éêà íîâà äëÿ âíåñåííÿ ì³íäîáðèâà ÌÂÄ-0.7. 067697-93-02
 Ëþöåðíà ³ ñîëîìà â òþêàõ, ìëèí åëåêòðè÷íèé. 097-02119-64
 Ìàêóõà ñîíÿøíèêîâà, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà. 097577-30-36
 Ìåáë³ á/ó. 063-021-81-38
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-45708-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³, êèëèì 3.5 õ 2.5 ì., ëþñòðè. 063-147-27-63
 Ìåáë³: øàôè äëÿ êíèã, ïîñóäó, êóõîíí³ òóìáè (2 íàâ³ñí³),
êðîâàòü ïîëóòîðíà, 2 âàòí³ ìàòðàöè, ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. 063835-19-56
 Ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ Ñàìñóíã ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-17802-32, 068-270-15-59
 Ìëèí ³ 2 ìîòîðà äî íüîãî. 097-154-49-36
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
 Ìîòîáëîê Çóáð 12 ê.ñ., ôðåçà, ïëóã. 097-899-69-20
 Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Íàñ³ííÿ Êàíàäñüêî¿ ãðå÷êè «Àðíî». 097-575-60-95, 093-

595-23-69
 Íàñ³ííÿ ñî¿ íà ïîñ³â, ñîÿ íà êîðì. 097-577-26-86
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà
äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé,
ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè,
ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 097-643-40-14
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-09122-38, 096-467-88-94
 Ïàðêåò «Äóá» 15 êâ.ì., äîâæ.20 ñì., òîâù. 22 ìì. 063042-05-93

 Ïàðîâàðêà Vitek, ïîòóæí³ñòü 900 Wt, 2 ÷àøè äëÿ âàðêè.
067-906-98-59
 Ïåê³íåñè ÷óäîâ³, ÷èñòîêðîâí³ ç ïðèâèâêàìè, ð³çíîãî îêðàñó
1.5 ì³ñ. 093-583-68-60
 Ïèëîñîñ. 097-369-60-59, 063-829-40-41
 Ïîäóøêà îðòîïåäè÷íà ìåìîð³ åðãîíîë³ê íåäîðîãî,
çàë³çíè÷í³ êîñòþìè ÷îë. òà æ³í., ñîðî÷êè, ôóðàæêà, ï³ëîòêà,
ãàëñòóê á/ó â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 067-275-55-10
 Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí âàãîþ 40-50 êã. 097-474-42-11,
063-260-09-52
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"РОБОТА"

442706

063-662-06-75

442705

тел:

441744

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign
438911

436786

433591

Графічний дизайнер

Ремонтно-будiвельнi послуги
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi механ.способом.Великий запас води "пiд ключ" Тел.:(068) 023-70-98

Автомобiлi
Автозапчастини авто-ремонтнi послуги
Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а
також є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97

Робота
Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання
безкош. З/п 230-300грн Тел.:(096)881-87-37, (098)896-40-90
На роботу в охорону по Вiн., Хмельн., Київськiй обл. потрiбнi
охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87

Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

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, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.
ua

442789
443724

Всі види будівельних послуг. Швидко, якісно, недорого. 093-00-25-149
Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н училища),(40 кв.м., 80 кв.м.).
097-449-53-15
Здам в оренду кафе з усім обладнанням 55 кв.м. 098-573-99-92
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
 Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà â õîðîøîìó ñòàí³ 3 500 ãðí. 096779-60-83
 Ïîòóæíèé ³ãðîâèé êîïìþòåð íåäåøåâèé ìîí³òîð + êëàâà
+ ìèøêà, â³äåîêàìåðà Panasonic + ñóìêà ï³ä ì³í³ êàñåòó,
ôîòîàïàðàò Sony RX 10 + äîêóìåíòè + ÷îõîë + ãàðàíò³ÿ.
096-797-90-53
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Milano» íà 4.5 êã., íåäîðîãî. 099493-08-79
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àíòèêâàð òèïó Âîëãà 600 ãðí. 093785-79-02
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Äîí÷àíêà â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-78022-93, 093-627-79-38
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí ç öåíòðîôóãîþ íà 6.5 êã. 068051-93-60
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 50 êâ.ì., 30 êâ.ì. 093704-31-57
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³,
áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063741-21-86
 Ïøåíèöÿ ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Ðåçèíà õîðîøà íà 14-175/65 - 4 øò. 096-983-93-44
 Ðåø³òêè, ìîæíà íà êë³òêè 0.8 õ 1.5, à òàêîæ ïîâàðåí³ äëÿ
êðîëèê³â. 073-143-61-18
 Ðèáîëîâíèé ïàðàøóò, êóïîë 3.6 ì. ä³àì., ó â³äì³ííîìó
ñòàí³. 093-891-01-40 Çîÿ Âàñèë³âíà
 Ñàí³ - ê³íí³. 097-307-51-64
 Ñâèíÿ äîìàøíÿ òóøêîþ, ÿáëóêà äîìàøí³ äåøåâî. 093995-83-50
 Ñ³íî ëþöåðíè ñ.²âàíê³âö³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ÍÄÑ ð³çí³ ç
ëóòêàìè ³ íàë³÷í³êàìè, ÿáëóêà Ñåìåðåíêà, ìîæëèâà äîñòàâêà.
068-216-34-20

 Ñ³íî. 097-195-36-72
 Ñîôà, äèâàí ìàëþòêà êîë³ð áîðäî, õîëîäèëüíèê Àòëàíò.
063-021-53-60
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, àäàïòîð-áðè÷êà äî ìîòîáëîêà,
ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-375-06-61
 Ñò³ë êóõîííèé 800 ãðí., òåëåâ³çîð 1 000 ãðí. 097-106-4847, 093-941-32-40
 Òåëåâ³çîð Sony â õîðîøîìó ñòàí³ 2015 ð.â., ïëàçìà
ä³àã.50« 6 000 ãðí. 063-054-39-57
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, ä³àã. 37 ñì. á/ó. 063-268-23-01
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ.. 068-592-76-68
 Òîêàðíèé ñòàíîê ÒÂ-16 8 000 ãðí. 068-862-51-95 Â³êòîð
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ,
íàêîâàëüíÿ, ò³ñêè âåëèê³, ãàç. áàëîíè. 097-904-20-43
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð (÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿìè), ñò³ë
îá³äí³é ñêëÿíèé ÷îðíèé, ïëèòà ãàçîâà ñòàí íîðìàëüíèé,
âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà. 093-548-53-84, 093-402-72-77
 Òóìáà ñêëÿíà íàïîëüíà ï³ä òåëåâ³çîð, ñó÷àñíà. 068-27015-59, 063-178-02-32
 Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí. /òþê, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096354-27-44
 Õîëîäèëüíèê Àòëàíò, 2-õ êàìåðíèé, òåëåâ³çîð Samsung,
ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, Wi-Fi ðîóòåð «TRK - LINK», âèòÿæêà. 096832-04-62
 Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé â ðîáî÷îìó ñòàí³.
097-353-17-70, 093-041-69-49
 Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã 2-õ êàìåðíèé á/ó ðîáî÷èé,
³íôðî÷åðâîíèé íàãð³âàþ÷èé êèëèì. 097-207-88-44
 Öóöåíÿò ñ³á³ðñüêî¿ ëàéêè, 2 ì³ñ. 096-349-88-78
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 7 íåä³ëü. 063-104-31-23
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 067-89052-42, 063-323-45-01
 ×îáîòè íà õóòð³ ÷îë. ðîáî÷³, áîò³íêè ÷îë. ðîáî÷³, õàëàòè
ðîáî÷³, êîñòþìè ðîáî÷³ õ/á, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³. 097-57560-55, 093-013-65-24
 Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà» íîæíà, â äîáðîìó ñòàí³. 063288-72-83, 097-573-95-52
 Øâåéíà ìàøèíêà ïðîìèñëîâà Sunfa, ïðÿìîñòðî÷íà â
ãàðíîìó ñòàí³. 096-158-71-20
 Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà 142 Ì ç åë.ïðèâîäîì, ñòàí
â³äì³ííèé. 093-785-79-02
 Øóáà êàðàêóëüîâà (÷îðíî - êîðè÷íåâà), ð.52-56 íåäîðîãî.
093-091-22-38, 096-467-88-94
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ï³â âàãîíà ïåðåîáëàäíàíèé äëÿ òîðã³âë³, ïëîùà 6 êâ.ì.,
óòåïëåíèé, íåäîðîãî. 073-206-32-04, 067-111-07-02
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухомість

 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ. áåç ðåìîíòó ³
îïàëåííÿ, ñàðàé ó äâîð³. 6 òèñ. 096-956-49-26
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé,
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., 39 êâ.ì., 1 ïîâ., îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ,
âóë.Äîâæåíêà. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105 êâ.21. 097-766-99-97, 063257-35-08
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð (âóë.Ïóøê³íà 28), 37 êâ.ì., íå êóòîâà, 1
ïîâ., º áàëêîí, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32,
067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36
êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà) â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà
(ð-í ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð,
ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ñàðàé, ïîãð³á, 067-

443731

443722

442760

Магазин "Багата Комора" дорого
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, овесу. 067-430-02-80,
097-405-78-33

444387

Будiвельнi матерiали

442445

443172

ремонт

Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36, 093411-05-52

444334

робота

В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
кухаря з/п висока. 093-870-73-22
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод,
15, 30 діб, заробітня плата від 220 - 320
грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3.
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822,
066-151-19-12
На роботу потрібен приймальник вторсировини. 096-372-03-80, 093-388-69-74
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
Запрошується на роботу керівник відділення
поштового зв’язку та листоноша. 067-40384-64
Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ!Тел.: 0674969050
Виробники вареників та котлет на виробництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка,
Київська обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове
харчування, житло, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м.Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Вантажники
на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове
виробництво. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Помічник комірника на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Кухарі на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м.
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м.
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Електромеханік на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу
майстра манікюру та перекаря. 063-23131-36. ІринаОхоронці в м.Київ. Вахта 30/15,

443226

443571

20/10, 15/15. З/п 250-300 грн/зміна на
руки. Харчування, проживання за рахунок
піприємства. 0952858123, 0674206449
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання і
доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується продавець (за фахом агроном,
зооінженер, ветеринар). Гарантуємо офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний
робочий день. Компенсація харчування.
0674300280, 0936785301
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується оператор-касир, пекар-кондитер, помічник кухаря. Гарантуємо офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
7000-7500 грн (з податками). 8-годинний
робочий день. Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-678-53-01
Терміново набираємо мулярів на будівництво
котеджів у Литві, Офіційне працевлаштування, Зарплата від 25000 грн. Наказ
МСПУ №1196 від 22.08.2018 про вид. ліц.
з посередництва в працевлаштуванні. 068942-34-95 (Viber,WhatsApp),068-942-35-49
Viber,WhatsApp)

785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, âóë.Äîâæåíêî. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, îïàëåííÿ ð-í ÏÐÁ.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 093704-31-57
 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., 3 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, ñìò.Ãëóõ³âö³ - 224 000
ãðí. 098-122-02-88
 2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2 /2, âóë.Â³íí³÷åíêà (öåíòð), áåç
ðåìîíòó, îïàëåííÿ åëåêòðî + ï³÷íå, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë,
ìåáë³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á - 270 000 ãðí. 067-810-49-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ð-í ÏÐÁ. 067-90294-38, 063-019-00-79
 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, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì,
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12,
093-091-65-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï
â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³
òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45.
096-568-81-36, 063-982-16-44 îãëÿä
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï
â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³
òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, æèëèé âèãëÿä, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45.
096-568-81-36, 063-982-16-44 îãëÿä
 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-677-

23-25
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 5 ïîâ. 097-910-27-06, 063-29692-55
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë,Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä.
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ïîãð³á, ñàðàé, äà÷à. 063-296-30-12,
067-430-13-21
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ),
â³éñüêîâèé áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò,
êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52/14, ³íä. îïàëåííÿ.
093-230-53-24
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ïîë³ö³¿, ç ÷àñòèíîþ ìåáë³â. 073-02654-87
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìíàòíà êâàðòèðà, íå êóòîâà, 2ïîâåðõ, 52,3 êâ.ì â
ðàéîí³ ó÷èëèùà, ð³ºëòîð³â íå òîðáóâàòè. 068-941-44-47
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. Çàã.
ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 098-715-88-67
 3-õ ê³ìí. êâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
â Êîçÿòèí³, 2-3 ïîâ., ì/ï â³êíà, âàííà, òóàëåò ç äîïëàòîþ.
096-374-50-84
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., õðóùîâêà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî
ðåìîíò, öåíòð. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 7 ïîâ., ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, íå êóòîâà,
çàòèøíà, 65 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 067-94041-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí.
063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ñòàí æèëèé. 097-632-9896, 0980762-45-98

 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà 46, 59.3 êâ.ì., ïîðÿä 3
øêîëà, ñàäîê, âîêçàë. 096-353-43-72
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, 65 êâ.ì., 5/5, áóäèíîê
öåãëÿíèé ç äàõîì íîâèé, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, íå
êóòîâà, îïàëåííÿ ²òàë³ÿ, â³êíà Ðåõàó - 26 000 ãðí. 063-61705-67, 093-786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà.
096-555-73-71
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð
âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 7/9, 64 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ì/ï â³êíà,
2 ì/ï ëîäæ³¿, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ñòàí æèëèé. 096730-43-73
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093735-41-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-557-83-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåãëÿíèé áóäèíîê, 68 êâ.ì., 5 ïîâ. ç
ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë íà òåõ.ïîâåðñ³, âåëèêà
êëàäîâêà, â öåíòð³. 093-766-13-79
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, âñ³
êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. çåìë³,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, êðèíèöÿ â
äâîð³, ñàðàé. 093-920-53-57
 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. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209,
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, 19, 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. 067-899-50-82
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), çåì. ä³ë-êà 33
ñîò., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³. 097-909-

24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï
â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.,
³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
067-783-63-17
 Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ð-í ÏÐÁ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 6 ñîò. çåìë³. 097573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîðîä 10 ñîò.,
ïðèáóäîâè. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 5.
097-154-49-36
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ãàðàæà, ë³òíÿ êóõíÿ,
ì.Êîçÿòèí. 063-742-66-17
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, ïëîùà 60 êâ.ì., 18
ñîò., 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, òåïëà
ï³äëîãà. 098-293-77-21 Îëåêñàíäð
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. 063-069-6468, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55 Viber.
Whats App
 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 íîâèé ç ìåáëÿìè, 40 ñîò. ï³ä çàáîäîâó ³ 1.6 ãà
ï³ä ïîñ³âè. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïî âóë. Ê³ðîâà, 8. 069-107-00-47
 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 Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 10 ñîò.,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà
60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä
â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç.,
äîêóìåíòè º. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05

 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³,
öåãëÿíèé, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 093-704-31-57
 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.
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

443719

444339

442443

RIA-К, Четвер, 7 лютого 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

443569

443726

444333

443731

443728

862-51-95 Â³êòîð
 Äèñêè ñòàëåâ³ R-15 1 øò., R-14 1 øò. ï³äõîäÿòü íà Ôîðä

443170

097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê óòåïëåíèé ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì ì.Êîçÿòèí,
çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 0.6 ãà 095-896-13-73
 Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³
6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä.
îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
 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 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ñàðàé, ãàðàæ.
068-271-40-31
 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, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
 Áóäèíîê, òåðì³íîâî, â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå)
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò,
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îïàëåííÿ. ª
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåì. ä³ëÿíêà 60 ñîòîê. ª ñàðàé äëÿ
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-782-13-75
 Çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., 20 ñîò., ç³ ñòàðèì áóäèíêîì,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é
äóø, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-147-27-63
 Ó÷àñòîê 0.40 ãà íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê, º âîäà, â
öåíòð³. 096-080-71-62
 ×àñòèíà áóäèíêó 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà,
ïîãð³á, ñàðàé, 05 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-38,
063-019-00-79

444215

 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì.,
ñòàí æèëèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò,
ãàç., âîäà, ³íòåðíåò, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé,
2 ï³äâàëà, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà
çóïèíêà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, ìîæëèâèé îáì³í íà
1-íî ÷è 2-õ ê³ìí. êâ. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà,
êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³
- ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ
êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ëêà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-55179-52
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò,
ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë. 067-796-11-99, 073109-52-11
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 Àâòî - øèíè 4 øò. íîâ³ ³ìïîðòí³ 185/60 R-15 88H.
093-786-38-07
 ÂÀÇ 2101 1981 ð.â., ãàç. áåíçèí, 5 ñò., 3 ìîòîð,
ðåçèíà çèìîâà. 067-355-08-36
 ÂÀÇ 2102 1975 ð.â., íà õîäó. 068-334-37-86
 ÂÀÇ 2105 2010 ð.â., ÊÏÏ 5 ñò., Ã.-Á. - 36 500 ãðí.
067-682-30-91
 ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 073-557-83-57

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
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Ìîíäåî (ñ³ºðà), Æèãóë³ 8-9 òà 99 ìîäåë³ 150 ãðí./øò. 093891-01-40 Çîÿ Âàñèë³âíà
 Êàá³íà ÞÌÇ âåëèêà (êàðêàñ) 5 000 ãðí. 068-862-51-95
Â³êòîð
 Êàìàç 5320. 097-362-81-21
 Ì³í³ - òðàêòîð äèçåëüíèé ç êàá³íîþ, ìîòîáëîê 10. 096649-53-83
 Ìîñêâè÷ - 412 â ÷óäîâîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè. 093297-19-24
 Ìîñêâè÷-ï³êàï. 067-141-58-51
 Ìîòîöèêë Èæ Þï³òåð 5 ç êîëÿñêîþ 6 000 ãðí. 068-86251-95 Â³êòîð
 Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, Ìò ç ìîòîðîì
Ê 750, âñ³ ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-154-49-36,
093-411-05-52
 Îïåëü Êàäåò 1.6, 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí, åêîíîìíèé, â
íîðìàëüíîìó ñòàí³. 063-274-78-18
 Îïåëü-êîìáî íà ïðàâèëüíèõ äîêóìåíòà, ö³íà õîðîøà
063-259-16-96
 Ïåæî - 605, Ò.äèçåëü 2.1, çåëåíèé ìåòàë³ê, êîæ.ñàëîí,
ëþêñ, ñåäàí, õîðîøà àêóñòèêà, òèòàíè, ABS, åë.ñêëî,
ìåõàí³êà ÊÏÏ. 097-756-75-59
 Ðåíî Ìîíäåî 2000 ð.â. 067-623-30-90
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î-27 8 000 ãðí. 068-862-51-95 Â³êòîð
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-40 Ì ç âåäó÷èì ïåðåäêîì + ç 2-õ êîðïóñíèì
ïëóãîì. 098-649-46-08
 Õîíäà Ä³î Ëåàä (100). 063-042-05-93

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор:
Тетяна Лозінська 068-308-01-25
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 ÂÀÇ 21099 â³äì³ííèé ñòàí, âèøíåâèé ìåòàë³ê,
òîíîâàíà, ãàç, ôàðêîï. 097-642-10-30
 ÂÀÇ 218 Êàëèíà, ãàç-áåíçèí, 2007 ð.â., äâ. 1.6, òåìíî
- ñèí³é êîë³ð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, 2 êîìïëåêòè ðåçèí

íà äèñêàõ, õàçÿ¿í. 098-323-05-07, 063-296-24-14
 ÃÀÇ 5307 ñàìîñêèä 1989 ð.â., áåíçèí. 067-764-97-72
 Äâèãóí Ìîñêâè÷ 412, íà çàï÷àñòèíè 700 ãðí. 068-
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 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093767-69-07, 068-602-69-53
 Áóäèíîê ÷è êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè â³ä 60 êâ.ì., â ð-í³
Äåïî - öåíòð. 096-806-90-80, 093-457-18-33
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Âóã³ëëÿ ñòàðå, çëåæàíå, ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç. 096-14627-80
 Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ðÿ, ïåðèíè, ãàç. êîëîíêè,
åë.ìîòîðè, çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, àêóìóëÿòîðè. 068-27555-16
 Ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñâ³æå ãóñÿ÷å, êà÷èíå ï³ðÿ,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 098-000-34-90
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè,
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³
ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì.
093-297-19-24
 Êàðòîïëþ äð³áíó 10-20 ì³øê³â. 097-193-55-95
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-93284-22 Âàñÿ
 Êîçèí³é æèð. 067-199-86-20, 063-392-94-22
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063143-61-18
 Êîíòåéíåð 3 ò. àáî 5 ò. 093-583-68-60

 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093297-19-24
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè, ìîòîêîñè,
ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè,
åëåêòðîçâàðêè, ßâà - ñòàðóõà. 068-216-34-20
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³,
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿,
ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60
ãðí., òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, âîëîññÿ äîðîãî.
068-148-02-27, 097-581-29-55
 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, à òàêîæ ïë³âêó
ïîë³åòåëåíà. 063-143-61-18
 Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
 Êàðòîïëþ. 097-232-08-95

МіНЯЮ

 2-õ êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà, äðóãèé ïîâåðõ íà öåíòð,àáî
ïðèâàòíèé áóäèíîê, îáì³í áåç ð³ºëòîð³â. 068-941-44-47
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), çåì. ä³ë-êà 33
ñîò. íà 2-õ ê³ì. êâ. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê â ñ.Âåðíèãîðîäîê íà êâàðòèðó â Êîçÿòèí³. 097436-56-60
 Áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä.
îïàëåííÿì. 068-739-90-98

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 â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîøåíÿò, ¿äÿòü âñå, ãðàéëèâ³,
õîðîø³ áóäóòü ìèøîëîâè. 063-605-88-19
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó (àáî îáîõ). 2-1224, 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êàðïóñü Âàñèëü
Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì’ÿ Êàðïóñü
Âàñèëü Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî îêóëÿðè íà çàë. âîêçàë³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè.
068-041-47-16, 063-406-15-18
 Çàãóáëåíî ðîæåâó ïàïêó ç äîêóìåíòàìè, ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-256-45-69, 097-746-96-13
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. ÏÐÁ. 093-728-48-36
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïîðÿäíèì ëþäÿì. 063-56454-30
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-383-57-17, 063-29313-33
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., â Êîçÿòèí³, 4 ïîâ. 096-001-69-47
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, º ãàç, áåç çðó÷íîñòåé.
096-394-91-37

 Çäàì áóäèíîê ãàç., ð-í ìàãàç. âóë.².Ôðàíêà. 099-24389-67
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî
ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
 Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà
íåîáìåæåíèé òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093013-65-24
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì.,
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìî, çðó÷íîñò³ â äâîð³.
096-278-28-56, 063-419-00-38, 2-34-31
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ 28-36 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì¿,
ç Êîçÿòèíà àáî ðàéîíó, ç äèòèíîþ àáî áåç, ìåí³ 42 ðîêè,
170/75, ïðîæèâàþ â ì.Êîçÿòèí, â âëàñíîìó áóäèíêó îäèí.

098-952-32-87
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ äî 50 ðîê³â,
óä³âåöü, âèäó íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, â³çüìó äî ñåáå,
ïðîøó äçâîíèòè. 063-523-80-94
 Ïðîïàëà ñîáàêà, ñ.²âàíê³âö³, ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, ðèæèé ç
á³ëèì, â³äãóêí³òüñÿ òà äîñòàâòå â Êîçÿòèí. 063-460-64-96
 Ïðîïîíóþ äîáðèì ëþäÿì âçÿòè äîìàøíº ÷èñòåíüêå
êîøåíÿòêî 1.5 ì³ñ., ä³â÷èíêà, äóæå ö³êàâå, âåñåëå, ³ñòü óñå,
õîäèòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
 Õòî çíàéøîâ ïðàâà òà òåõ. ïàñïîðò íà àâòî, ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-837-76-40
 Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ îáð³çêè ñàäêà. 098312-99-81
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî
ðàçîâó. 096-263-89-67
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потрібно знати

Для того, щоб дихати вільно та бути щасливим, потрібно пам’ятати про ці
прості, але вкрай важливі речі. І чому нам про це не розказують у школі?

Розміщення Реклами

(093) 766-18-41
ГОРОСКОП
з 7.02 по 13.02

Погода у Козятині
четвер, 7 лютого

0 0Ñ	
0 0Ñ	

- 2 0Ñ
- 3 0Ñ

п'ятниця, 8 лютого

субота, 9 лютого

неділя, 10 лютого

- 4 0Ñ	
0 0Ñ	

- 5 0Ñ	
+ 1 0Ñ	

- 2 0Ñ	
+ 4 0Ñ	

- 5 0Ñ
- 3 0Ñ

- 5 0Ñ
0 0Ñ

понеділок, 11 лютого

вівторок, 12 лютого

середа, 13 лютого

+ 1 Ñ	
+ 4 0Ñ	

+ 2 Ñ	
+ 4 0Ñ	

0 0Ñ	
+ 1 0Ñ	

0

+ 1 Ñ
+ 3 0Ñ
0

0

+ 1 Ñ
+ 1 0Ñ
0

- 1 0Ñ
0 0Ñ

- 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

Овен
Зберіться з силами та не намагайтесь
поквапити долю. Зосередьте увагу на
роботі та кар'єрі, однак не забувайте увагу і про
самопочуття, адже непередбачувана можливість відпочити зможе випасти не так швидко.
Телець
Рівень напруги, який зростав у вас вже
довгий час, нарешті почне зникати. Пора з
новими силами взятись за те, що вам подобається,
щоб досягнути великих успіхів. Не варто забувати і
про близьких людей.
Близнюки
Зорі радять цього тижня не звертати
увагу на негативні дрібниці, а фокусуватись лише на хорошому. Це дозволить
уникнути негараздів, зберегти нерви та нарешті почати втілювати свої ідеї у реальність.
Рак
Не створюйте собі грандіозних планів, хоча попереду і йдуть дуже
позитивні зміни. Зараз пора зосередитись на тому, що вже є у вас: близькі, друзі
та власні прості бажання. Проводьте час з
комфортом.
Лев
Зорі пророкують чимало шансів реалізувати себе та досягти того, чого вам
дуже довго хочеться. Щоправда, для
цього доведеться зробити бодай щось, а не
скаржитись на апатію. Також не забувайте
про відпочинок.
Діва
Зорі рекомендують Дівам бути обережнішими з думками та словами,
а також м'якше ставитись до людей,
які входять до близького кола. Деякі заяви
можуть їх добряче образити.
терези
Саме час вирішити всі старі та майже
забуті проблеми, які періодично про
себе нагадують.Пора розібратись з
усіма "хвостиками" та налаштуватись на нову
хвилю. Попереду чимало позитивних змін.
Скорпіон
Фінансовий успіх вже не за горами, однак
не варто розслаблятись чи намагатись
випередити всіх у перегонах на працьовитість. Надмірне бажання зробити все за раз може
призвести до негараздів з близькими людьми.
Стрілець
Намагайтесь тверезо оцінювати свої
уміння та можливості, щоб не втратити
час та довіру інших людей. Щоправда,
уникати будь-якої відповідальності теж не
варто, а от близьке оточення допоможе правильно розставити пріоритети.
Козеріг
Попереду на вас чекає успіх, але не варто
ділитись позитивними новинами та планами на життя ні з ким, адже це може віддалити
вас від мрій. Краще спершу реалізувати задумане,
а тоді вже ділитись приємними досягненнями.
Водолій
Цього тижня вам хочеться втілити у
життя стільки ідей, що всі важко перерахувати, але не варто квапитись. Правильно
розрахуйте сили та час, а тоді вирішуйте, чи варте
того задумане.
Риби
Новий тиждень принесе чимало випадкових приємностей та знайомств,
які допоможуть розширити світогляд
та встановити нові цілі.

