• Вони попалися на виверти шахраїв. Дві правдиві історії
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Уже прийшов час
обстежити дерева?
 Ураганний вітер, який вирував на просторах області два дні, приніс горе в дві сім'ї на Вінниччині. Через падіння
дерев померли 11-річна вінничанка та 29-річна мешканка Хмільника. Дівчинка померла в швидкій, а жінка, яка
поверталася з роботи, — прямо на місці
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Ми побували в середу в районі школи, про яку пише наша читачка. Дійсно, частина зеленої
посадки обрізана, але є і високі, потужні дерева, як на фото. Чи можуть вони становити
небезпеку? Адресуємо це питання фахівцям
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Одна зі стурбованих жительок Козятина, Валентина Зелінська, написала листа в редакцію і назвала його «Поки
грім не вдарить».
З невеликими скороченнями ми наводимо її звернення,
бо тривога її зрозуміла багатьом жителям Козятина. Правда, пані Валентина не вказала, до кого саме звертається.
«В різних місцях міста Козятина росте багато велетенських дерев, які несуть велику небезпеку як для людей,
так і для житлових будівель. Адже буревій не оминув і
наше місто.
На території будинку зв’язку, що знаходиться на вул. Матросова, в районі третьої школи ростуть старі, велетенські
дерева, які несуть небезпеку.
Декілька років потому, коли підрізали дерева, одна
величезна гілка впала на трубу газопроводу і як нитку
перервала її. Добре, що ті, хто був присутній, швидко перекрили вентиль, який був поряд. Через кілька років на тій
же території знову стався інцидент. Величезне сухе дерево
впало на іншу трубу, яка була набагато більша в діаметрі і
не розірвалася, а вигнулася в дугу. Працівникам довелося
добре попрацювати, щоб вирівняти ту трубу.
Для чого там ростуть такі дерева? Адже ті, що підрізали раніше, обросли тонким гіллям і виглядають гарно, і
не несуть нікому небезпеку. Чому і останні не підчистити?
Під ними ходять діти до школи і зі школи. І не дай Бог,
якщо при сильному вітрі комусь впаде гілка на голову. А
якщо хоч одне з них виверне з корінням, то проблеми
будуть великі. Тому що вони дістануть і електричні проводи, і п'ятиповерхівку, яка розташована навпроти через
дорогу, по якій цілий день і ніч курсує автотранспорт.
Синоптики попередили, що буревій може повторитися.
Тож не чекаймо, коли, не дай Бог, комусь впаде на голову
гілка або дерево».
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Тетяна Шевчук,
юрист

Неякісні
послуги?
Як і куди
скаржитися
Трохи більше тижня тому,
6-го березня, відбулося засідання уряду з питань покращення бізнес-клімату в Україні.
Одним з затверджених рішень
стало скасування обов’язкового
ведення книги відгуків і пропозицій на виробництвах, в
торгівлі та закладах громадського харчування. У своєму
повідомленні уряд констатував,
що дана книга запроваджена
ще за радянських часів, з метою захисту прав споживачів
через фіксацію у ній фактів
їх порушення, рекомендацій
та відгуків, мовляв, пережиток
минулого. Уряд заявляє, що,
на даний момент, така форма
захисту недієва, та наголошує:
«на практиці існує низка сучасних і більш дієвих інструментів
для споживачів захистити свої
права: можливість залишати
відгуки на сайтах закладів..,
прямі звернення до Держпродспоживслужби, Державної фіскальної служби, суду». Скасування книг, як підрахували
чиновники, дозволить зменшити
фінансові витрати всіх підприємств на 125 млн грн на рік.
Ось лише, яким саме чином
скасування книги відгуків і
пропозицій допоможе підприємствам зекономити вказану
суму, уряд не пояснив.
Одне можна сказати впевнено — у багатьох споживачів
забрали один із інструментів
захисту. Адже, погодьтесь, що
не всюди інтернет-мережа є доступною, що старше покоління
не вміє ним користуватися, не
всі заклади мають власні інтернет-сторінки.
Тай давайте по-чесному: хто
з нас з вами буде одразу бігти
до суду і витрачати кошти на
судові збори і написання позовних заяв чи скарг в рекомендовані урядом установи, якщо
нам продадуть неякісний товар
чи нададуть погані послуги?!
Думаю, мало хто, а загалом
ніхто! Ніхто не буде витрачати
свій час на захист своїх інтересів у побутовому житті. До речі,
хотілося б зазначити, що у багатьох закладах громадського
обслуговування відвідувачі залишають у книзі відгуків і пропозицій слова подяки закладу
та персоналу за гарний сервіс
та ставлення.
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Після публікації в газеті
кущі вже вирубують
Іван Остапчук

У минулому номері газети
«RIA-Козятин» було надруковане
звернення мешканки провулку
Береговий Тетяни Фурманець до
міського голови. Як відреагував
головний міський начальник, нам
розповіли місцеві жители.
По-перше, він приїхав подивитися, як виживають люди цього
провулку. По-друге, він вчинив
справжній подвиг — спустився
донизу того бездоріжжя, куди
не наважуються спускатися інші
автівки. Такі, скажімо, як швидка
допомога, служба 104 чи транспорт енергетиків. За службу
таксі навіть мови немає. Опитані
нами таксисти знизували плечима і самі запитували: «А де той
Береговий?»
Звісно, меру з телефоном в
руках простіше вибратися з бездоріжжя — якихось 20 хвилин,
і приїде підмога. Та, як кажуть
мешканці цього семихатинного
хутора, міському голові просто

пощастило. Сильні вітри підсушили дорогу і вона в той день була
проїжджою.
По-третє, на провулку почали
вирубувати кущі. От це поки
що вся реакція мерії щодо провулку Береговий на вівторок, 12
березня.
За словами мешканців хутора,
провулок Береговий — це розвилка між двома великими канавами, зарослими очеретом. Ніякої
дороги тут взагалі немає. Просто
є колія, яку весь час люди, що
там живуть, самотужки лопатами
засипають.
Та набридло, каже пані Тетяна.
Вони ще в травні минулого року
звернулися в міську раду за допомогою. А в мерії ніяк не можуть
визначитись, що їм робити з провулком. То в бюджеті коштів на
дорогу немає. То не знають, як
той провулок ремонтувати, якщо
він не стоїть на балансі міста.
Згадаємо, дорогу до пляжу невже без грошей відсипали. Та й
скільки тих грошей на вузенький

На перехресті вулиць П. Орлика та Незалежності утворилася яма чималих розмірів, Розміщена вона ближче до середини дороги. У переважній більшості випадків водії її обїжджають.
Тільки трапляються дорожні «аси», які люблять
швидку їзду. Ламати ходову власних автівок —
то приватна справа екстремалів. Тільки потрібно
пам’ятати, що після кожного дощу яма на дорозі
заповнюється водою. Водії, які на швидкості вимірюють колесами глибину дорожньої вибоїни,
нерідко бризками накривають пішоходів. Хто йде
додому, ті згадають такого водія «незлим тихим
словом» та пробачать. А хто зібрався на гулянку
чи ділову зустріч — як бути їм? Тож козятинчани
дуже просять водіїв: «Під’їжджаючи до калюж,
збавте, будь ласка, швидкість».

По один бік дороги вже почали
вирубати кущі
Береговий потрібно?!
Раніше менше ніж за мільйон в
селі Козятині три вулиці зробили.
Да, до тих доріг є питання, але
таку дорогу мешканці Берегового
сприймуть «на ура». Щоб відсипати дорогу на Береговому, на
думку жителів, потрібно не більше
150 тисяч. Бюджет міста дійсно не
гумовий, але при бажанні і мудрій

політиці влади гроші на всі дороги
можна знайти. І не забудемо, що
жителі цього хутора — пять сімей
пенсіонерів та три хатини з малолітніми дітьми — городяни і виборці, як усі ми. За них безперечно згадають, коли на вибори іти.
Владо, докажіть, що ми в
питанні доріг хоч трохи помиляємося.

Може, такий саморобний дорожній
знак поставити? До того ж він би
гарно виглядав поруч зі знаком, що
попереджає про ями на дорозі. Днями
у соціальних мережах обговорювали
тему: «У Козятині вирішили проблему
з ямами на дорозі — вчепили знак».
Зокрема, Artur Kudaev написав: «Все
геніально — просто! Навіщо засипати
яму, якщо можна навішати знаків і
обмежити швидкість. Яма створює
аварійну ситуацію, повертаючи, в тебе
два варіанти, або зустрічна смуга (на
повороті!), або побити ходову! Знайшли оригінальне вирішення проблеми,
молодці»
Так що ями — річ неприємна і для
пішоходів, і для водіїв. Будемо поважати одне

одного і разом вимагати ремонту козятинських
доріг?

Сиділи без світла чотири дні
Іван Остапчук

Негода, яка вирувала в багатьох містах, не
минула Козятинщину. Від трагічних наслідків
наших краян всевишній уберіг, а щодо відпрацьованого ресурсу електроліній, він точно
не переймався.
Так, на вулиці Винниченка, через слабко
натягнуті дроти, відбулося замикання в
електромережі. Один із проводів упав на
землю і пролежав в такому стані майже чотири дні. Стільки ж часу мешканці чотирьох
будинків вулиці Винниченка лишалися без
світла. Терпіли вони три дні, а на четвертий
— звернулися в нашу редакцію. У середу, 13
березня, після обіду вони нам повідомили,
що спочатку звернулися до працівників РЕМу.
Там, за словами телефонувавших, повідоми-
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Паспорт отримала, але
нерви потріпали
Бюрократія. У середу, 6 березня, в редакцію газети «RIAКозятин» зателефонувала мешканка нашого міста Людмила.
Вона повідомила, що обурена діями співробітників
Козятинського ЦНАПу. І намагалася знайти відповідь на
питання: навіщо їй перед святом зіпсували настрій? Ми
поставили ці та інші питання начальнику адмінустанови, яка
офіційно вважається однією з кращих в області

Коли ями перетворюються на глибокі калюжі
Галина Касянівська

ми і влада

ли, що це не їхня поломка, а компанії «Відродження», яка обслуговує цю територію. У
«Відродженні» ж, навпаки, заявили, що то
робота енергетиків.
Звернулися люди в міську раду, і там їм
сказали щось на кшталт: «ми — не РЕМ».
Як з’ясовували, чий це обрив, служби між
собою, ми сказати не можемо. Коли журналіст нашого видання, зразу після дзвінків
жителів, приїхав на місце, то електрики були
всі в роботі і визнали, що з’єднати дроти
між електроопорами і до будинку — робота
енергетиків. А за дроти, що знаходяться в
будинку, відповідає комунальне підприємство.
Тобто «Відродження». Повідомили електрики
і те, що мешканці Винниченка п’ятий день
без світла не залишаться. Правда, за умови,
якщо всі з’єднання виявляться правильними.

В’ячеслав Гончарук

Жінка каже, що ранком 6
березня її в телефонній розмові запросили забрати паспорт.
Вона знала, що в міському
«прозорому офісі» працюють
без обідньої перерви — про це
написано на вивісці з режимом
роботи установи: з 8.00 до 17.00,
в передсвяткові дні — до 15-ої
години. Тож наша співрозмовниця взялась вирішувати справи,
які планувала раніше. А коли
вона прийшла за паспортом, то
потрапила на обідню перерву. З
її слів, сперечатися не стала —
обід так обід, і наша телефонна
гостя пішла намотувати кола по
місту.
Повернувшись, пані Людмила
зустріла ще одну жінку, яка також прийшла забрати документ
і потрапила на обідню перерву.
Між ними зав'язалася бесіда, а
коли вони зачепили в розмові
роботу ЦНАП, то це не сподобалось одній із співробітниць,
яка була в своєму кабінеті. За
словами Людмили, чиновниця
з кабінету сказала: «Не подобається наша робота, то ідіть
в паспортний стіл». А ще за
деякий час вона хотіла закрити
кабінет, давши зрозуміти присут-

словами Людмили, обурило не
менш, ніж очікування.
— Невже не можна було в
телефонній розмові попередити
клієнтів, що потрібно приходили
зранку, тому що в міській раді 8
березня святкують 6-го числа?
— питала Людмила. — Якщо
так сталося, що співробітниці потрібно піти у справах, невже не
можна було замінити її вчасно?
Навіщо мовчати та мати намір
виставити клієнтів на вулицю?
Ця ж історія очима чиновниці
З керуючою міського ЦНАПу
Оксаною Бортняк ми зустрілися
в понеділок, 11 березня. Вона
спростувала наведені вище факти. Ось як вона прокоментувала
ситуацію.
— Звернулася жінка, щоб
забрати паспорт, — розповіла
керуюча. — Я їй пояснила, що
на даний момент співробітниця,
яка має видавати паспорти, знаходиться на обіді. Клієнтка каже
— у вас написаний графік без
обідньої перерви. Я їй пояснила,
що друга людина, яка є на взаємозаміні, щоб було без обіду,
знаходиться у відпустці. Клієнтка
почала кричати і обзивати мене.
Після того ми сказали клієнтці

Доплати не буде. «Почесний
залізничник» — нагорода відомча
В’ячеслав Гончарук

Близько 16.00 в середу журналіст застав
ремонтників, які ліквідували обрив
проводів. Жителі одного з будинків через
це провели без світла чотири дні

нім, що робочий день в установі
завершився, і чекати нема сенсу,
бо паспортистка, яка мала видавати документи, вже пішла на
урочисте засідання, присвячене
жіночому Дню 8-го березня.
Наша співрозмовниця не погодилась з такою постановкою
питання і настояла, щоб паспорт
їй все-таки видали. Лише тоді
запросили іншого спеціаліста,
якій прийшов і за лічені хвилини
видав знервованим жінкам їхні
документи.
На цьому наша розмова по
телефону завершилась.
Розповідь на емоціях не є
предметом публікації. Тому ми
запропонували пані Людмилі зустрітися наступного дня.
Наступного дня, 7 березня,
від неї ми також дізналися, що
співробітницею, яка останньою
мала зачинити двері ЦНАПу,
була Оксана Бортняк. Пізніше
ми з'ясували, що пані Оксана
— начальник цієї адмінустанови. Вона, за словами нашої
співрозмовниці, відпустила з
роботи співробітницю, яка мала
видавати паспорти. Повертатися
на місце роботи паспортистка
ЦНАПу вже не мала ні бажання, ні часу — про все це знала
начальниця і мовчала. Це, за

У р е д акцію га зети «RIAКозятин» звернувся мешканець
нашого міста, почесний залізничник Віктор Гриніцький. Він повідомив, що звернувся в пенсійний
фонд з приводу доплати і йому
відмовили. Як пояснили в пенсійному фонді, фінансові доплати
надаються за особисті заслуги
перед Батьківщиною.
— Вони сказали, що посвідчення почесного залізничника повинно бути за підписом Президента
України, — сказав пан Віктор.
Ми звернулися з цим питанням

в пенсійний фонд, де нам надали
такий коментар: «Доплати до пенсії передбачені залізничникам, які
мають державні нагороди, в тому
числі звання «Заслужений працівник транспорту України». Віктор
Станіславович Гриніцький має
відомчу нагороду — «Почесний
залізничник», за яку доплати до
пенсії, на жаль, не передбачені».
Ми звернулися до мешканців
нашого міста, які мають відзнаку
«Почесний залізничник». Наприклад, колишній міський голова
Олександр Гвелесіані повідомив,
що президент ніколи не підписував посвідчення почесним

залізничникам, так як це відомча
нагорода. Головна пільга, яку
має почесний залізничник — це
безкоштовний проїзд за одноразовий квитком форми 68 у
спальному вагоні залізницями
- учасниками співдружності. Навіть коли залізничник вийшов на
пенсію. Також він має право на
першочергове оформлення залізничних квитків для себе та для
членів родини. Обслуговування в
кімнатах відпочинку та камерах
схову вокзалів. Крім того, певні
пільги можуть бути передбачені
відповідним відомством. Аж ніяк
не пенсійним фондом.

або чекайте, або звертайтеся в
паспортний стіл.
На запитання — чи є обідня
перерва в установі адмінпослуг,
пані Оксана твердо відповіла, що
немає. Але додала, що за затвердженим розпорядком роботи
кожен адміністратор, який відробив чотири години, має право
на обідню перерву 10-15 хвилин.
— Клієнтка каже, що вона
вже прийшла третій раз, — нагадали ми.
— Чекайте, який третій раз?
— заперечила керуюча. — Я
сказала, що зараз прийде адміністратор і видасть вам паспорт.
За хвилин 15 прийшов адміністратор Дмитро Олександрович
і видав тій жінці паспорт.
Визнаний кращим
У номері 46 за 22.11. 2018
року в газеті міської ради
«Козятинський експрес» є стаття «Міський ЦНАП — один з
найкращих на Вінниччині». Там

чорним по білому написано:
«В ЦНАПі створені доступні та
зручні умови для обслуговування громадян, привітний персонал, зручний графік без перерв
і не прийомних годин. Кількість
необхідних фахівців дозволять
якомога швидше допомогти і
вирішити питання, з якими звернулися відвідувачі». Як бачимо,
це не так. У всякому разі так не
було 6 березня.
Графік роботи, кількість фахівців, та й щодо привітності
персона лу міського Центру
адмінпослуг є питання. Якщо
навіть не всі наведені пані
Людмилою факти відповідають
дійсності, то все одно в конфлікті двох сторін — правда
посередині.
На цей раз клієнти цієї установи за себе постояли. А як
буде завтра? Як буде з іншими
мешканцями міста, які не можуть чи не знають, як постояти
за себе?
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Бережіться шахраїв! Ось типажі —
«купувальниця» та «екстрасенс»

Вічна тема. Днями журналісту «RIA-Козятин» про випадки обману на ринку розповіли продавці.
Вважали за краще залишитися анонімами і дуже жалкували, що не додумалися зробити фото шахрайки.
А у Вінниці розповіла свою історію жінка, яку обібрала під приводом зняття порчі «екстрасенс» ромської
національності. Вінничанка погодилася розповісти про це, щоб застерегти людей. Справа шахрайки, яка
орудувала у Вінниці, вже в суді
Марічка Цветкова,
Наталія Гончарук

Ринок завжди вважався найсприятливішим місцем здирництва
та обману. Методи шахраїв розвиваються та вдосконалюються.
Особливо цей сплеск проявляється напередодні свят. Бо стрімко
зростає кількість продавців і з
таким же темпом з’являються ті,
хто бажає заробити на перших.
«Нерозмінна» купюра
Я повідомили нам продавці, напередодні весняних свят на терени
«Хитрого» ринку вийшла шахрайка
— інтелігентної зовнішності, гарно
одягнена, у поважному віці. Що
спонукало цю пристойну жінку витягнути додаткові кошти з кишень
невдалих продавців — невідомо.
Зі слів наших співрозмовників,
шахрайка запаслася купюрою в
500 гривень та вийшла випробувати долю у торгові ряди. І якщо у
одних продавців на початку дня не
було великих грошей дати здачу,
то інші діставали з гаманця потрібні банкноти.
Тож, купуючи товар невеликої
вартості, в 10-20 гривень, ця «купувальниця» діставала з гаманця
500-гривневу купюру. Отримавши
товар та здачу, ненароком знаходила у своєму гаманці дрібну
купюру — у 20 гривень. І нібито
не бажаючи розмінювати велику
банкноту, простягала дрібну та
просила повернути її п’ятисотку.
Одночасно повертала продавцеві і
раніше отриману здачу.
Суєта на ринку посприяла, і
маніпуляція з грошовими коштами
спрацьовувала. Однак після перерахунку поверненої здачі продавчині недораховувались 200 і
більше гривень. А шахрайка в цей
час вже накивала п’ятами. І якщо
з одними «операція» проходила
вдало, то інші наздоганяли «інтелігентку» і готові були розірвати її
на шмаття.
Усе ще вірите в порчу?
Справа, яка скоро буде розглядатися в суді, почалася в листопаді минулого року. Тобто свята
тут ні до чого. Такого типу шахраї
сезонів не спостерігають. Жінка
ромської національності виманила
у вінничанки ексклюзивні ювелірні
прикраси і велику суму в доларах.
Потерпіла жінка розповіла журналісту вінницької газети «RIA»,

як так сталося, що вона винесла
і віддала незнайомці всі цінності, що купувалися і складалися
роками. На умовах анонімності
37-річна вінничанка погодилася
розказати про злочин, але попросила не показувати її обличчя і не
називати імені. Своєю розповіддю, сподівається, допоможе іншим
не потрапити в подібну історію.
— Я погодилася на зустріч з
вами, щоб інші люди не вірили
таким «екстрасенсам» і зрозуміли:
за просто так нічого не буває, —
говорить співрозмовниця. — У
мене ж на той момент не було
ніякої підозри, що це може бути
шахрайство. Вона так акценти
розставила. Дійсно за болюче
зачепила. Діти, родина, близькі
люди... Ось цим вона підкупила
мене. Можливо, і на замовлення
це все було, тому що просто вгадати так влучно не можна. Багато
дуже таких дрібничок вона знала,
про які могли знати дуже мало
людей.
Як працювала «екстрасенс»
Потерпіла від обману жінка (назвемо її Мариною) каже, що все
сталося в кінці листопада минулого
року. Вранці вона поверталася з
магазину додому, коли незнайомка
запитала, де знаходиться найближче відділення Нової пошти. Марина
запропонувала жінці провести її,
бо обом було по дорозі.
— І вона підійшла близько до
мене, сказала, бачить, що я дуже
гарна людина, і підкупила мене тим,
що почала розповідати про якісь
сімейні речі, які дійсно співпали, —
розповіла Марина. — Сказала, що
це порча, нічого складного, а вона
— екстрасенс, цим займається і допомагає людям безплатно. Віддяка
від мене може бути, хіба що якісь
парфуми. Тобто нічого вона не просила за допомогу.
За словами Марини, жінка назвалася Тетяною Павлівною. Була
пристойно вдягнена, з макіяжем,
манікюром. Рис ромської національності у співрозмовниці з освітленим волоссям, як каже Марина,
вона тоді не впізнала. Вона тут же
купила потрібні для зняття порчі
воду, яйця. «Марина Павлівна» повела її у двір на лавочку.
Після маніпуляцій з яйцем, для
нібито зняття порчі, «екстрасенс»
заявила, що все погано і треба
ще попрацювати з цінностями і
грошима.
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Як у Залізничному
Масниці святкували

Будили весну. У селище Залізничне ми частіше приїжджаємо, щоб проводити
журналістські розслідування. А коли в цьому мікрорайоні відбувається святковий
захід, редакція газети «RIA-Козятин» посилає на запрошення мешканців
Залізничного представника. Цього разу, за підтримки місцевого підприємця Наталії
Щербатюк, у Залізничному святкували Масниці
В’ячеслав Гончарук

Масниці є одним з найстаріших свят слов'янських народів.
Деякі традиції цього свята збереглися до наших днів і більш
поширеними є в західній Україні
на Прикарпатті. Масниці є одним
з церковних свят і називається
Мясопустним або Сирним тижнем.
У народі це свято асоціюється
зі смачними печеними млинцями
та веселими гуляннями. Мета
таких гамірних масових заходів
полягала в тому, щоб розбудити
весну від сну і прогнати геть зиму.
Ближче до вечора на Масниці
традиційно розпалювалося велике багаття, на якому згорало
солом’яне опудало зими. Навколо
вогнищ водились веселі хороводи
з піснями і танцями.

Шахрайство слід запідозрити, коли вам дають велику грошову купюру за щось,
а потім нібито випадково знаходять гроші більш дрібні. І ось тут починається
«спритність рук»
— Я винесла всі коштовності
свої, чоловіка, дітей, — розказала жертва обманщиці. — Все,
що було. І гроші. Це були долари.
Велика сума.
Суми грошей, відданих шахрайці, Марина не назвала. Із матеріалів кримінального провадження,
днями переданого на розгляд
суду, знаємо: йдеться про 5 мільйонів гривень загальних збитків
від цього злочину.
Далі ворожка сказала, що йде
на обряд, залишила свій номер
телефону й призначила зустріч
через 20 хвилин біля церкви. Там
вона обіцяла повернути все, що
взяла.
— Я прийшла до церкви — її
там не було. Телефон її не відповідав. І тоді я вже зрозуміла, —
каже Марина.
За словами адвоката родини Сергія Цепляєва, затримати
шахрайку правоохоронці змогли
протягом тижня. Підозрювана в
цьому злочині — 51-річна жінка з
Кіровоградської області.
— Я вважаю, в неї дуже великі
здібності, раз може ввести люди-

Смачні смаколики

«Екстрасенс» у куртці з капюшоном веде свою жертву
під руку і переконує, що безплатно допоможе їй
вирішити проблеми
ну в такий стан, щоб віддала все.
І ця жінка все своє життя цим за-

ймається. Неодноразово судима,
— сказав адвокат.

В черзі за супом на Масляну

Як розважалися
У Залізничному трохи відступили від давніх традицій і зробили
дитячо-юнацьке свято. Серед
присутніх було й багато дорослих. Вони прийшли з дітьми та
онуками.
Малеча крутила хороводи з
казковими героями, серед яких
були Весна, Скоморохи, Казкарка,
Масляна, Зима, Дід Мороз, Снігурка, Веснянки, місяці — лютий,
грудень, січень, березень — та
читці.
Дорослі переймалися співом
гурту «Добряни» з села Глухівці, театралізованим дійством
місцевих артистів та жіночого
ансамблю «Горлиця» з солісткою
Оксаною Міщенко села Сигнал. У
палатках дорослі дівчата випікали

Весна іде
Валентина Зелінська

Уже розтанув навкруги весь сніг.
Вже скрес на річках весь лід,
І дзвінка вода шумить, гуде,
Бо весна іде, весна іде.
Як усе навесні навкруги оживає,
Тоже нехай надія в нас живе,
Що прийде до нас той день бажанний,
Коли все непотрібне від нас відійде.
Рясний дощ скупає наниз землю
Змиє з неї весь бруд, все сміття
І нехай те нещастя і горе злощасне
Відійде від усіх в небуття.
Щоб щасливо жили усі люди,
Щоб на нивах жито і пшениця
половіли.
Про інше мріяти не смієм.
Нехай прийдешня весна квітуча
і духм’яна
Принесе всім людям мир і спокій.
Нехай вона буде тепла й ласкава.
Бо все ж таки, її ми дочекались,
Й за це усім нам честь і слава!

Мешканці Залізничного
млинці. З печених тістечок вони
робили смаколики, наповнюючи
їх різними продуктами — вершками, маслом, кусочками фруктів,
маком.
З іншого боку театралізованої сцени в столітровому казані
чоловіки варили якусь українсько-грузинську страву. Козаки
й козачки відмінно впорались зі
своїм завданням. Млинці та інтернаціональний суп були шедевром
кухарського мистецтва.
Кому дякувати
Молодці! Усі витрати за продукти харчування понесла організатор святкового заходу пані
Наталя. Молодь, поївши млинців
та супу, продовжувала святкову
дискотеку. А ми з приїжджими
артистами східного регіону Козятинщини зібралися у зворотню
дорогу.
Здивувало те, що протягом
усього святкового заходу, крім
Миколи Синюшка на Залізничному не було жодного міського
чиновника. Вони й не мали їхати.
А чиновниця міського будинку
культури не хотіла допомогти Наталії Щербатюк зі сценічними костюмами казкових героїв, назвавши
Масниці сепаратистським святом.
Може й птаха шпака сепаратистом зробимо, тому що в Росії він
— скворець?
Повертаючись додому, ми ставили собі і інші питання: якщо
росіяни свого бліна кладуть на
лопату і кидають людям, це ж не
означає, що в Україні таке свято є
проявом сепаратизму? Чому до такого висновку дійшли в міському
відділі культури? А можливо вони
просто шукали приводу, щоб підприємцю і дітям відмовити?

Гурт "Горлиця" с. Сигнал

Казкові персонажі

6

7

власний погляд

RIA-К, Четвер, 14 березня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 067-988-13-73

Як місцеві патріоти від
влади вшановують
українські святині
Депутат міської ради, міський
голова І-ІV та VI скликань,
керівник міської організації
партії «Наш Край» О. Гвелесіані

Дев’ятого березня Україна і
світ відзначали 205-ту річницю
з дня народження Т. Г. Шевченка, а 10 березня ми в день
його смерті поминали великого
Кобзаря.
Але я не буду говорити про
значення для нашої держави,
нашого народу цієї величної
постаті, про це багато вже
сказано, а ще більше, мабуть,
будуть говорити.
Мене турбує інше, як ставляться до пам`яті Т. Г. Шевченка в нашому місті.
У Козятині Кобзареві з цим
пощастило не дуже: ще за
«жахливих» радянських часів
була побудована найкраща на
той час школа десятирічка,
а ще тоді її називали «новостройка», а ще одній з вулиць
міста було присвоєно ім‘я поета.
На жаль, вигляд цієї вулиці,
як до війни, і це зрозуміло,
був жалюгідний. Тому дуже
напрошувалося рішення благоустроїти цю вулицю, навести на
ній лад, та все руки у влади не
доходили, а часто і фінансів на
це не було.
Та от в 2014 році країна та
ко з я т и н ц і м а л и в і д з н а ч ат и
200-річчя з дня народження Т
.Г. Шевченка. Я працював у той
час міським головою і зумів
переконати міських депутатів у
тому, що поважнішої дати для
наведення порядку на вулиці
годі й шукати.
Зумів я переконати в цьому
і керівництво області. Завдяки
чому було прийнято рішення
на умовах співфінансування
містом і областю скооперувати кошти для асфальтування
дорожнього покриття на цій
вулиці.
Програма була розрахована
на 2 роки: 2014-2015, і першу
половину запланованого ми
встигли успішно виконати, але
на 2015 рік, коли ювілей уже
минув, в обласному бюджеті
коштів уже не знайшлося, а самотужки міський бюджет такий
обсяг фінансування осилити не
зміг. Так реконструкція вул. ім.
Т. Г. Шевченка й захлинулась
на півдорозі.
Я сподівався, що з приходом

нової команди в міську раду,
цю р о бот у завершать. Тим
більше, що міський голова і
його найближче оточення представляли себе, як справжніх
українських патріотів.
Кожного року, а їх пройшло
вже три, я звертався як депутат
міської ради з вимогою віддати належне нарешті великому громадянину України. Але
мої звернення натикались на
глуху стіну небажання слухати
мої доводи, ні з боку міського
голови О. Пузиря, ні з боку
його «патріотичної» більшості
депутатів.
Так після 5 років після початку реконструкції стоїть недобудована дорога, а з нею і
не вшанована пам`ять великого
поета і позбавлено задоволення

від дій міської влади жителів
вулиці. Звертаючись до міської
громади із закликом примусити ваших обранців всупереч
впертому небажанню керівника
міста і «зграї», що його оточує,
не хочу вживати в ці святі для
нас дні інших висловів, прийняти рішення про завершення
ремонту дороги на цій вулиці
вже в нинішньому скликанні.
Хочу нагадати нашим горе-патріотам, що патріотизм означає
любов до рідного краю і шана
до його кращих представників,
а не тільки спів українського
гімну і притискання долоні до
грудей, що теж важливо.
Про патріотизм судять не за
словами та не за патріотичними позами, а в першу чергу за
справами.

Весняний сезон у розпалі
Прес-служба КП «Чисте місто»

Дорогі козятинчани, уявіть, що
станеться з містом, якщо перестануть працювати комунальні
служби! Це не тільки неестетично,
це — сморід, захворювання та і
їх розповсюджувачі — гризуни та
комахи. Давайте разом зробимо
місто Козятин чистим та затишним!
Сміття залишає кожна людина,
але ж в наших з вашими руках
— благоустрій міста, яке ми з
вами любимо. Тому просимо вас
бути сумлінними громадянами —
укладати договори на вивіз сміття,
вчасно сплачувати за послуги,
користуватися контейнерами за їх
призначенням.

Комунальне підприємство «Чисте місто» пропонує вам вирішити
наявні проблеми і зробити наше
місто ще гарнішим.
Напередодні весняного сезону,
враховуючи потреби мешканців
Козятина, підприємство надає додаткові послуги, а саме: вивезення
будівельного сміття, гілля, деревини та іншого. Саме цими відходами
наразі переповнені наші євро контейнери, що псуються і виводяться
з ладу, а також пошкоджують
техніку, що їх обслуговує.
Замовляйте наші послуги! Ми
зробимо все вчасно і якісно.
Звертайтеся за адресою: м. Козятин, вул. Довженка, 2а. Телефон
2-22-62.
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Прес-центр З ДНЕМ УКРАЇНКозятинської СЬКОГО ДОБРОрайонної
ВОЛЬЦЯ!
ради
інформує

14 березня в Україні
відзначається День українського
добровольця. Це свято людей, які
свідомо, за покликом власного
серця стали на захист Української
держави і захищають рідну землю
від загарбників на східних кордонах.
На початку подій на сході країни,
у березні 2014 року, мужні сини і
доньки покинули тепло своїх осель,
і ризикуючи власним життям, стали
на захист територіальної цілісності
та незалежності Батьківщини. І ми
знаємо, що для кожного з вас –
це був складний та важкий шлях.
День українського добровольця став символом справжнього
об’єднання усіх «людей доброї
волі», які відстоюють незалежність
України та допомагають зміцнювати обороноздатність нашої армії.

Прес-центр
РДА

Такий вигляд мала невідремонтована частина дороги на вулиці Шевченка 13 березня 2019 року. Через п'ять
років після початку ремонту, коли відзначалося 200-річчя з дня народження Кобзаря

Офіційна сторінка Козятинської районної ради
Щиро вітаємо всіх добровольців
зі святом! Бажаємо вам і вашим
родинам миру, міцного здоров'я,
витримки, достатку та благополуччя! Вічна пам'ять добровольцям, які
загинули захищаючи Україну!
Слава і честь українським добровольцям!
18 березня – День працівника
податкової та митної справи України
Шановні працівники податкової
служби прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята
- День працівників податкової та
митної справи України!
Від невичерпної енергії та наполегливості працівників державної
податкової служби значною мірою
залежить наповнення державної
казни, вирішення тих важливих соціально-економічних завдань, які
стоять сьогодні перед державою.
Головна ж мета діяльності митної
служби – забезпечення національ-

Голова районної державної
адміністрації взяв участь у
загальних зборах громадян

Минулого тижня голова районної державної
адміністрації Юрій Слабчук провів зустрічі у
селах Білопілля, Миколаївка та селище Бродецьке. Участь у зустрічах також брали заступник
голови райдержадміністрації Ігор Булавський,
керівник апарату Юрій Студоляк, представники
управління соціального захисту населення райдержадміністрації та Козятинського об’єднаного
управління Пенсійного фонду, керівники установ,
організацій, керівники фермерських господарств, депутати виконавчих комітетів, жителі
територіальних громад.
Жителі громад, де були проведені збори
громадян, мали змогу переглянути відеоролик
«Вінниччина - 2018. Є що сказати», в якому відображено основні досягнення Вінницької області
в різних сферах впродовж минулого року.
Юрій Олексійович інформував присутніх про
те, що зроблено в районі у 2018 році та ознайомив із перспективами розвитку на 2019 рік.
Спілкуючись з жителями територіальних громад, голова районної державної адміністрації
Юрій Слабчук зауважив: «В 2019 році робота
районної державної адміністрації направлена на

ної безпеки, захисту фінансових та
економічних інтересів України.
Слова шани і подяки адресуємо
вам за високу професійність, знання справи та відповідальність.
Своєю копіткою працею ви сприяєте розв’язанню невідкладних
завдань соціально-економічного
розвитку нашого краю.
Бажаємо вам міцного здоров’я,
щастя, сімейного затишку й нових
професійних здобутків. Нехай ваша
робота приносить лише користь
нашій державі!
Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового
обслуговування!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди вашого професійного свята!
Цей день - вияв уваги до людей,
які своєю працею створюють затишок в наших домівках і навколо
них.
Благополуччя кожного будинку,

кожної родини багато в чому залежить від надійності надання послуг, від професіоналізму і відповідальності людей, що працюють у
цій сфері. На ваших плечах лежить
величезна відповідальність за забезпечення нормальної життєдіяльності населених пунктів району.
У день професійного свята прийміть слова вдячності за відповідний рівень обслуговування населення, за підтримку в належному
стані комунальних об’єктів.
Щиро бажаємо вам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя і
успіхів у нелегкій, але такій потрібній людям справі! Тож нехай слова
людської вдячності щоденно зігрівають вашу душу та дарують натхнення. Миру вам та вашим сім’ям!
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

забезпечення сталого економічного зростання
шляхом створення умов для розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва,
інфраструктури, надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, раціонального використання
природних ресурсів, прибутковості бізнесу та
зростання доходів населення, підвищення соціальної захищеності мешканців району, забезпечення розвитку освіти, медицини, культури та інших соціально важливих сфер життєдіяльності».
Метою зустрічей є і проведення роз’яснень
населенню з актуальних питань монетизації
субсидій та пенсійного забезпечення громадян,
адже з березня розпочалась індексація пенсій та
виплата субсидій у готівковій формі.
На завершення зібрання Юрій Слабчук відзначив, що позитивного зростання досягнуто
завдячуючи реформаторській політиці Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана. Також зазначив,
що стабільний розвиток району впродовж 2018
року - це результат тісної співпраці обласної та
районної державної адміністрації, органів та
служб району, сільських рад, депутатів обласної,
районної, сільських рад та праці жителів нашого
району.
Під час зустрічі присутніх цікавили питання
отримання компенсацій та субсидій, способи
оплати за спожиту електроенергію, автобусного
сполучення, ремонту автошляхів між населеними
пунктами.
Жінок Козятинщини вітали зі святом
весни
8 Березня – свято втілення жіночої неповторної краси, дивовижної тендітності та ніжності.
Жінка як символ розквіту весни уособлює в собі
найкращі людські цінності – віри, надії, любові.
Привітати жінок-колег із наступаючим святом весни, висловити їм слова щирої поваги
та вдячності завітали керівники району голова
райдержадміністрації Юрій Слабчук та заступник голови районної ради Анатолій Задорожнюк .
— Найчарівніші, найкрасивіші наші україночки! Я вже неодноразово говорив, і ще раз
повторюсь, що наші українки – найкращі. Жінка
– прекрасне, крихке і, разом з тим, величне і
сильне диво природи, яким ми, чоловіки, повинні дорожити більше, ніж золотом! Напередодні
міжнародного жіночого свята, я вітаю вас і
бажаю вам шаленого кохання, краси, добра,

впевненості в завтрашньому дні. Нехай кожен
ваш день буде сповнений сонця, дарує радість, творче натхнення, приємні несподіванки,
любов, добро і благополуччя. Де б ви не знаходилися – на роботі, вдома або в гостях –
завжди відчувайте себе королевою! Ви цього
варті!, — сказав у своєму вітальному слові
голова райдержадміністрації Юрій Слабчук.
Також із словами вітань приєднався і заступник голови районної ради Анатолій Задорожнюк, побажав прекрасній половині людства
любити і бути любимими, кохати і бути коханими, миру, добра, щастя, достатку, родинного
тепла та гарного весняного настрою.
За доручення Президента України, Юрій
Олексійович, користуючись чудовою нагодою,
вручив нагрудний знак та почесне свідоцтво
«Мати-героїня» жительці села Блажіївка, матері шести дітей Олені Слєбі.

ЩИРО ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
лікаря-ендоскопіста вищої категорії Козятинської
ЦРЛ, заслуженого лікаря
України
Володимира Васильовича ПІЛІПОНОВА
(09.03)
Юрівського сільського
голову
Леоніду Леонідівну РУДАС (19.03),
ветерана сільськогосподарської праці, заслуженого працівника сільського
господарства України
Леоніда Максимови ча ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО
(19.03),
старосту с. Непедівка та
с. Гурівці
Галину Олександрівну
КОРНІЮК (20.03)
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Героя Соціалістичної праці, заслуженого працівника
сільського господарства
Яніну Григорівну ІВАНОВУ (17.03),
державного реєстратора
Світлану Олександрівну ГОЛОДНЯК (17.03),
начальника центрального відділення поштового
зв'язку Козятинського району та м. Козятина
Те т я н у О л е к с і ї в н у
ГУЗЬ (17.03),
секретаря Вівсяницької
сільської ради
Людмилу Анатоліївну
КОБИЛІНСЬКУ(18.03),
секретаря Дубовомахаринецької сільської ради
Тетяну Василівну ДЖЕРУК (18.03),
керівника ФГ «Влад», с.
Марківці
Аллу Григорівну СЛОБОДЯНЮК (19.03),
голову
правлінн я П АТ «К о з я т и н с ь к и й
м’ясокомбінат»
Михайла Михайловича
ЗІКРАНЯ (19.03)
Ба жаємо вам міцного
з до р о в’я, щ а с тя, миру,
злагоди, добра, родинного
благополуччя. Хай майбутнє дарує вам багато літ,
сповнених радістю, добром
та незабутніми враженнями. Нехай у всіх планах і
починаннях вас супроводжують яскравий успіх і
творчі перемоги, робота
приносить тільки задоволення й щедрі результати,
а кожен день буде плідним
нові відкриття і звершення
в ім’я розбудови рідного
краю.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
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Учні музшколи зворушили
вчителів

А чи не податись мені в
мобільну розробку?..

Світлана Воронова, викладач

Пресс-служба ІТ-Академії

Так склалося роками, що викладачі Самгородоцької музичної школи в будні дні вчать дітей, а в святкові — працюють,
аби зробити гарне свято.
Але хлопці гурту «RE'STart»
вирішили «перезагрузити» цю
тенденцію та зробили свято
без допомоги вчителів. А вірніше — без жіночої їх половини.
Тому свято 8 Березня вчителі
відзначали в залі, як глядачі.
А представники кожного відділу — тільки хлопці — дарували
свої вітання у вигляді концертних номерів.
Незвичним та приємним було
бачити, як під чарівну мелодію
«Love story», яку зворушливо
грав на трубі викладач Валентин Терновий, учні старших
класів запрошували на танець
вчителів. На це хотілося дивитись нескінченно.
Одразу в голову приходить
думка, що ми працюємо у правильному напрямку, якщо виростають такі виховані, чуйні,
добрі та всебічно розвинені
діти. І на душі тепло за те,
що якась частка в цьому саме

вик ла д ачів С амго родоцької музичної
школи.
Уп е р ш е Ол е ксій Пугач та Данил о Щ е т і н і н (г у р т
«RE'STsrt») випробували себе у ролі
ведучих! Не знаю, чи
хвилювались, чи вміло маскували хвилювання, але на сцені
їх оксамитові голоси
випромінювали спокій та впевненість.
Концертні номери
були дуже цікаві та
різнопланові. Гарні
д же нтльм е ни Ста с
Залевський та Артем Євдокімов
продемонстрували вміння володіти фортепіано. Іван Кузик,
Марк Дідук та Роман Гуменюк
— покоряли глядачів чудовим
виконанням пісень. Ансамбль
гітаристів (Б. Кармазін, О. Бунець, Д. Щетінін, О. Пугач) виконав запальну «Румбу». Брати
Вощило віртуозно грали на
трубі (Стас) та на баяні (Іван).
Сімейне тріо братів Кузиків,
Олександра Кривулька глядачі
зустріли бурними оваціями.

Олександра дуже люблять як
талановитого читця гуморесок.
Але він ще чудовий трубач, що
він і продемонстрував.
І на завершення концерту те,
чого чекали усі — виступ гурту
«RE'Start», який до кінця розворушив серця усіх присутніх у
залі своїми чудовими голосами.
Дуже легко та приємно виступати в рідних стінах музичної школи та для рідних людей
— вчителів, бабусь, матусь,
сестричок. Саме тому свято

пройшло, як
на одному диханні.
Родзинкою
було ще те, що
кожній вчительці окремо
вручали подарунок (від профспілки працівників культури)
під вірші, написані для кожного
окремо Олексієм Пугачем!
Приємно, коли талановиті
діти мають де розвивати свій
талант та розвиватися як осо-

бистість.
Від імені усіх викла дачів
Самгородоцької музичної
школи хочу подякувати гурту
«RE'STart» за проявлену ініціативу, чудову організацію концерту та незабутні емоції!

Сьогодні розробник мобільних
додатків є однією з найбільш
перспективних професій - цікава
робота, за яку платять добре.
Ринок мобільних розробок
постійно зростає. Усе більше людей не уявляють своє життя без
смартфона. Очевидно люди не
збираються у найближчий час відмовлятись від його використання?
Отже і мобільні розробники без
діла і грошей сидіти не будуть.
Зараз найбільш вдалий момент
для того, аби освоїти дану професію і влаштуватись на роботу
мрії. З чого почати? Можна спробувати самостійно розібратись у
тонкощах мобільної розробки.
Але навчання без практики - марна трата часу. Тому пропонуємо
курси “Mobile Development” від
Вінницької ІТ-Академії. Як вивчати розробку без комп'ютера
Mac? Купувати? Такої потреби
немає, адже в ІТ-Академії не навчають “на пальцях”, для цього
є iOS-лабораторія, облаштована
компанією RIA.com! Курс ведуть

викладачі-практики, які розуміють
галузь зсередини і можуть навчити інших.
Ми їх - Олексія Тюренкова,
Андрія Стахова та Дмитра Яворського розпитали про досвід,
який важливий для майбутніх
розробників.
— Як давно ви працюєте у
сфері саме мобільної розробки? І
в ІТ загалом?
Олексій: Трішки більше як 5
років/ більше 20 років
Андрій: Більше 8 років/12 років
Дмитро: Понад 4 роки/майже
5 років
— Які основні технології має
освоїти розробник мобільних застосунків?
Олексій: Потрібно розуміти:
мову програмування, платформу
iOS/Android/ - обидві на рівні
сильного користувача, обов'язково
мати уяву про алгоритми, функціональне програмування, геометрію,
патерни дизайну програмних
продуктів (e.g. Design Patterns by
GoF), архітектури тощо. І головне
- англійську.
Андрій: Розуміти, як працює

система, основні відмінності iOS
& Android. Ну і мову, якою будете
писати.
Дмитро: Мову програмування,
особливості платформи, під яку пишите код. Можливості IDE, з якою
працюєте. ООП, SOLID, DRY.
— Які підводні камені можуть
чекати під час навчання?
Олексій: Лінь, прокрастинація,
бажання кинутись до більш поширеного веба, нескінченний перегляд
відеотуторіалів. Невміння змусити
себе працювати та небажання
демонструвати код на стадії напівготовності, коли можна переглянути
прогрес та внести корективи.
Андрій: Це лінь і небажання навчатися
Дмитро: Лінь та бажання все
кинути, коли зіштовхуєшся із труднощами. Недооцінка своїх можливостей.
— Який метод навчання ви вважаєте найбільш ефективними?
Олексій: Перевернутий клас, peer
review, навчання через постачання
продукту. На початкових рівнях
EDIP/EDGE. Не всі розуміють, що
програмування, це не наука, а

ремесло, і тому потрібно багато
“давити батони”, а не чекати щастя
від лекцій. Не вийде переглянути
купу відеоуроків чи прослухати курс
лекцій і вийти Мартином Фаулером.
Андрій: Мінімум теорії і більше
практики в парах. Тому що в парах
краще знаходити відповіді на питання. І обов'язково наставник!!!
Дмитро: Теорія і практика. Однією теорією та відеоуроками чи
лекціями ситий не будеш. Потрібно
багато практики, з якою приходить
розуміння того, що робиш.
Повну версію інтерв’ю читайте на

сайті vn.20minut.ua.
Зі слів експертів, головне - побороти свою лінь, а з рештою - допоможе Вінницька ІТ-Академія, яка
вже 8 років вирощує айтішниківпрофесіоналів. Реєструйтесь на
курс “Mobile Development” та навчайтесь у справжніх майстрів.
Для тих, хто хоче отримати престижну освіту БЕЗКОШТОВНО є
чудова нагода. Кожен, хто здасть
екзамен з математики на максимум,
буде зарахований на бюджетне
навчання. Реєструйся: https://ita.
in.ua, телефонуй: 067-431-19-21.

Ветерани «Моноліта» вийшли в третій тур чемпіонату
У Ладижині відбувся другий тур
чемпіонату Вінницької області серед ветеранів-аматорів з футзалу.
У ньому взяли участь спортсмени,
яким виповнилося 40 і більше років.
Крім наших земляків, у Ладижинському турі грали футболісти Бершадського району та господарі змагань — міська команда Ладижина.
Першими на спортивний майданчик вийшли команди Козятина та
Бершадщини. У цьому поєдинку
обидві команди обрали захисний
варіант.
Віддавши ініціативу супернику,
мали намір проводити швидкі атаки

на ворота суперника. Захист команд домінував над атакою. Тому в
цій зустрічі був забитий лише один
м'яч. Більш поталанило суперникам
«Моноліта» — вони виграли в козятинчан з рахунком 1:0.
У наступній грі монолітовці
грали з господарями манежу —
футболістами Ладижина. У цій грі
козятинчани змінили тактику. Від
в'язкої зонної оборони вони перейшли на наступальний футбол.
«Моноліт» переміг з рахунком 5:3.
Зігравши обидві свої зустрічі,
наші земляки поїхали додому. А в
Ладижині ще грали заключну гру
бершадці з ладижинцями. Саме
ця гра мала дати відповідь, яка

Ми запитали у козятинчан

команда ладижинського туру припинить змагання за трофей. Нею
виявилась команда Бершадського
району. Вони поступилися господарям з рахунком 0:3.
Усі три команди мали по одній перемозі та по одній поразці.
Тому стали рахувати забиті і
пропущені м'ячі. У козятинських
майстрів паркетного футболу і
команди Ладижина — плюс 1, а
у футболістів Бершаді — мінус 2.
Тому вони — треті.
Наш «Моноліт» переміг команду
Ладижина і з першого місця цього
туру пройшов до третього етапу
чемпіонату, який відбудеться 16
березня в Козятині.

Що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Петро (76), пенсіонер:
Роман (17), школяр:

— Здав усі свої борги з навчання.

— Два роки збирав запчастини для воїнів АТО. Зібрав і
приніс для передачі в ООС.

Вероніка (10), школярка:

— З навчання отримала
«12» і «10» балів.

Ілона (9), школярка:

Ольга (51), продавець:

Микола (65), заступник
голови спілки афганців:

— З подругами помирилися і знайшла
кращу.

— Щасливий місяць
— дорогесенька внучка
лепече свої перші звуки.

— Березень — це жіночий місяць, привітав любих
жінок з 8 Березня.

446885

В’ячеслав Гончарук
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продам

 2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ àáî ìîòîáëîêà. 097-154-49-36, 093411-05-52
 Àáî çäàì â îðåíäó 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ð-í òóíåëÿ ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Áàëêîííå â³êíî 1.60 õ 5.50 äåøåâî, ìîí³òðè Ñàìñóíã Ñ³íò
Ìàñòåð 560 - 100 ãðí. 096-397-37-02, 2-19-11 (ðîá.)
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè,
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áà÷êè ç ïðàëüíèõ ìàøèíîê, ãîç. áàëîíè, ëèñòîâå çàë³çî,
áîðîíè âåëèê³ âàæê³, äâåð³ çàë³çí³. 063-143-61-18
 Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë,
âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä,
â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, êîìïðåñîðà 2-õ öèë³íäðîâîãî,
ßÂÀ-350, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, ìëèí 3-õ ôàçíèé,
åë.çâàðêà (âàðèòü - ïåðåìåíêîþ, ïîñòîÿíêîþ ³ ãðàô³òîâèì
ñòåðæíåì íà ì³äü), ôîðìà äëÿ êðèíè÷íèõ ê³ëåöü. 068-21634-20
 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
 Âàçîíè öèêëàìåí 65 - 85 ãðí. 097-556-89-47, 093-10983-83
 Âàííà åìàë³ðîâàíà ìåòàëåâà, áàë³ÿ îöèíêîâàíà 80 ë., 50
ë., ìèñêè åìàë³ðîâ. ³ îöèíêîâàí³, ïðàñêà âîäîçâîëîæóþ÷à,
ëîïàòè (ñîâêîâà ³ øòèêîâà), ãàçîâèé òàãàíîê, áàëîí, òåíè äëÿ
åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà - âñå íîâå. 096-412-34-14

 Âåëîñèïåä á/ó Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³, ôîòîàïàðàò
Soni íîâèé ç ÷åõëîì ç àêóìóëÿòîðîì òà áåç çàðÿäíîãî.
093-140-74-54
 Âåëîñèïåä á/ó. 067-865-93-60
 Âåëîñèïåä ãîðíèé ³ ï³äë³òêîâèé Í³ìå÷÷èíà. 096-412-34-14
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78, 3-21-17
 Â³êíà ì/ï íîâ³ 183 õ 150 - 3 øò. 097-874-23-92
 Âóã³ëëÿ ÀÊ (àíòðàöèò), ïóñêîâèé ÀÎ, ÀÑ. 096-412-34-14
 Ãàçîâà êîëîíêà Áåðåòòà 600 ãðí. 063-152-73-96
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð «Âåíãðèÿ». 067-368-56-12
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ â õîðîøîìó ñòàí³ (á³ëÿ åñòàêàäè). 067934-26-97, 063-694-55-37
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-2680, 068-077-20-37
 Ãàðàæ. 093-730-51-90
 Ãîð³õè ö³ë³. 093-583-68-60
 Äà÷à 5 ñîò. íà Òåëèìîí³âö³, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà.
093-141-40-79
 Äâ³ øàôè ç àíòðèñîëÿìè (â. 220 ì., ø. 85 ñì.), òóìáà áàð, ñåðâàíò. 063-406-44-02
 Äèâàí - àêîðäèîí 1 800 ãðí., ñîêîâèæèìàëêà Ñàòóðí 400
ãðí. 063-992-03-21
 Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, õîðîøèé ñòàí, ñ.Êîçÿòèí. 093-76713-97
 Äèâàí íåäîðîãî, öåíòð, ï³äïèñí³ âèäàííÿ êíèã ³ îêðåìî ïî
îäí³é. 063-321-77-84, 097-486-40-07
 Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â äîáðîìó ñòàí³, ãàçîâèé ð³çàê
íîâèé, øèíè ç äèñêàìè á/ó 5.60/15. 063-384-31-13
 Äèòÿ÷à âàííî÷êà åìàë³ðîâ., øâåéíà ìàøèíêà, ïëàù
òåïëèé ç ï³äêëàäêîþ ð.56 æ³íî÷èé. 093-884-86-66, 097517-36-53
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Riko Nano 2 â 1 (ñàëàòîâà) â â³äì³ííîìó
ñòàí³, âàííî÷êà ñàëàòîâà ç òåðìðìåòðîì, âåëîñèïåäèê. 097617-25-95, 063-191-23-51 Îêñàíà
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äîáîâ³ êóð÷àòà ïîðîäè Áðàìà, ìîëîä³ ï³âí³ íà ïëåìÿ,
ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05,
066-432-22-16
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ ìåòðîâêà. 063143-61-18
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Åëåêòðîñ³÷êàðíÿ, ê³ííèé ïëóã, ê³ííèé êóëüòèâàòîð, ëåãê³
áîðîíè. 067-338-12-16
 Çàï÷àñòèíè ð³äí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ äâèãóí òà
àãðåãàòè. 093-297-19-24
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ãàç, ñâ³òëî (á³ëÿ òóíåëÿ), êàðòîïëÿ
âåëèêà, ïîñàäêîâà, ì³ëêà. 097-282-13-43
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè),
çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 067-988-13-73
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ï³ä äà÷ö, â ìåæàõ ì³ñòà âóë.Ê.Ìàðêñà
(êîë.) á³ëÿ òóíåëÿ. 067-934-26-97, 063-694-55-37
 Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Öåíòðàëüíà (êîë.Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068759-80-53
 Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä
ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç.,
ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå
55 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., ñàðàé, êðèíèöÿ, áóä.
ìàòåð³àëè, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
ï³ñëÿ 18:00
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. ïðèâàòèç., áóä³âåëüíèé
ïàñïîðò º, âóë.Æèòîìèðñüêà. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
 Çåðíî êóêóðóäçè 1.5 òîíí, ñàìîâèâ³ç ç ñ.²âàíê³âö³. 097653-76-56
 Çåðíî. 067-916-41-20
 ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
 ²íêóáàòîð Ðÿáóøêà Ñìàðò íîâèé (ãð³º íå ñâ³òëîì à ³íôðî÷åðâîíèìè ïðîìåíÿìè), ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà-8, äâåð³
ì³æê³ìíàòí³, ðåéñè ïî 3 òà 4 ì. Ç-65. 068-216-34-20
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./1 êã. 063-646-41-38
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
 Êàðòîïëÿ ðàííÿ, ÿáëóêà. 097-717-97-88
 Êàñòðþëÿ ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ÷àéí³, êîôåéí³,
ñòîëîâèé ð³çíèé ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-98-96
 Êà÷êè - ³íäî êîðè÷íåâ³ íà ðîçâ³ä (âæå íåñóòüñÿ), êàðòîïëÿ
ñóïåð-ðàííÿ «Ðåâ’ºðà» 5 ãðí., ÿáëóêà çèìîâ³ ïî 3 ãðí. ð³çíèõ
ñîðò³â, â³ç äåðåâ’ÿíèé íà ðåçèíîâîìó õîäó. 067-269-51-18
 Êîçà á³ëà ê³òíà, ñïîê³éíà, äî 3-õ ë. ìîëîêà. 063-383-4763, 098-080-13-09
 Êîçà ç 3 îêîòîì. 096-797-81-53
 Êîçà. 067-165-14-93
 Êîçó ñ. ²âàíê³âö³. 096-960-73-89
 Êîìïþòåð ÏÊ, ïëàíøåò - òåëåôîí ASUS 9«. 063-383-7873, 068-277-39-27
 Êîðìîâèé áóðÿê, òðàêòîðåöü ç ôðåçîþ ³ ïëóã. 096-46502-86
 Êîðîâà 5 òåëÿì, ÷îðíî ðÿáà, ñìà÷íå ìîëîêî, êàáàí÷èê
1.40 êã. 096-443-42-39
 Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà äîáðà, ò³ëüíà 3 ì³ñ., äî¿òüñÿ àïàðàòîì. 098-78156-75
 Êîðîâà äîáðà, ò³ëüíà çà äðóãèì òåëÿì. 098-974-59-30
 Êîðîâà ò³ëüíà. 068-053-47-73
 Êîðîâà ÷åðíîíà - ñòåïîâà 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 067-395-62-79
 Êîðîâè. 096-217-60-25
 Êóêóðóäçà íåäîðîãî. 097-436-73-95
 Êóêóðóäçà, íàñ³ííÿ ïøåíèö³ òà íàñ³ííÿ ÿðî¿ ïøåíèö³.
096-303-62-23

 Êóðêà ìîëîäà íåñóòüñÿ 150 ãðí., òåëèöÿ ò³ëüíà. 097-17574-76, 097-426-67-06
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóð÷àòà ìðàìîðíèé îðï³íãòîí 7 äí³â. 098-245-36-59
 Êóõíÿ ìåáåëü á/ó, ð.1.5 ì. ç ìîéêîþ 1 300 ãðí. 063414-18-40
 Êóõîííèé ñòîëèê ðîçêëàäíèé, ìóëüòèâàðêà, ïàðîâàðêà,
õë³áîï³÷êà. 067-175-80-70, 093-767-15-16
 Ëàì³íàò, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³ äëÿ êâ³ò³â, äóáîâèé ïë³íòóñ,
òðóáè êàíàë³çàö³éí³, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, óãîëîê ìåòàëåâèé,
âåëîñèïåäè á/ó. 073-052-93-37, 096-258-75-22
 Ë³æêî îäèíàðíå, òåëåâ³çîð Àêàé, õîëîäèëüíèê Àíòàíò.
063-021-53-60
 Ëîäêà ðåçèíîâà â õîðîøîìó ñòàí³. 096-963-73-52
 Ëóùèëêà äëÿ êóêóðóäçè åëåêòðè÷íà, ìëèí, áî÷êà í/æ íà
200 ë., áî÷êè ìåòàëåâ³ 250 ë., 200 ë., 100 ë., 60 ë., ëàâî÷êà
ñàäîâà, â³êíà äåðåâÿí³ á/ó, äçåðêàëî êðóãëå ä³àì.60. 063618-20-69
 Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³íêà êóõíÿ, äèâàíè, êð³ñëà,
êèëèìè òà ³íøå. 097-690-30-37
 Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 650 ãðí., ïîøóê ìåòàëà äî 1.20 ì. â
ãëóá òà êîëüîðîâ³ äî 20 ì. 093-408-06-83
 Ì³ñÿ÷íèõ êîçåíÿò. 068-807-11-26
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
 Ìîòîáëîê 6.5 ê.ñ., ïðè÷³ï, âåñü ³íâåíòàð, ï³âíèê ³ êóðî÷êà
äåêîðàòèâí³. 097-511-11-24
 Ìîòîð Ôîðä 2.0, ³íæåêòîð ÎÕÑ íîâèé, ïðîâîäêà, ìîçãè,
íåäîðîãî. 067-838-81-21
 Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Íàêîâàëüíÿ, ãîðíî, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà. 097369-60-59, 063-829-40-41
 Íàñ³ííåâó ñîþ «Ìåä³ñîí», ìàë³ ñâèí³ 15-16 êã. 067-3190-849
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, àêâàð³óì, 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
 Ïèëîñîñ á/ó ç Ãåðìàí³¿ 800 ãðí., åë.äóõîâêà 500 ãðí.,
ïðàñêà 300 ãðí., åë.ïèëêà 2 000 ãðí., âàííà 500 ãðí., á³òîí íà
25 ë. 400 ãðí., äð³ò êîëþ÷èé 13 ãðí. 067-765-95-63
 Ï³âí³ ìîëîä³ òà äîðîñë³, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, çàë³çíà
íîâà, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 098-597-13-15
 Ï³äðîùåí³ êóð÷àòà îðï³íãòîíà ïàëåâîãî, ÷îðíîãî,
äæåðñ³éñüêîãî éãàíòà, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ âåíãåðñüêîãî
âåë³êàíà ç äæåðñ³éñüêèì ã³ãàíòîì (åïëåø) íà ì’ÿñî ³ ÿéöÿ.
097-893-74-92
 Ïëàñíèê, ôàíåðà, îöèíêîâàíå ëèñòîâå çàë³çî, îöèíêîâàí³
ìåòàëåâ³ ðåø³òêè 1.20 õ 1.06, ïîëêè îöèíêîâàí³ øâåëåðíîãî
ñå÷åí³ÿ, òðóáè îöèíêîâàí³ ï³âäþéìà 6ì., òðóáè ëàòóíí³.
096-412-34-14
 Ïîðîñÿòà 30 êã. 097-238-27-51, 063-295-33-25
 Ïîðîñÿòà â³ä 15-20 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
 Ïîðîñÿòà ìàë³ ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-569-62-94

спростування
У газеті «RIA-Козятин» №16,
від 19.04.2018 опубліковано
статтю з назвою «У Махаринцях орудують тітушки».
Аналогічну публікацію розміщено в мережі Інтернет з назвою: «Сігнет-центр в Махаринцях попирають закон і мораль.
Ціль : з нищити ко нк у р е нт а ,
не давши йому засіятись» за
посиланням https://kazatin.
com/Podii/predstavniki-signettsentru-v-maharintsyah-popirayutzakon-i-moral-tsi-10686339.html.
У газеті «RIA-Козятин» №17,
від 26.04.2018 опубліковано
статтю з назвою «У районі продовжують перебувати «тітушки»
та у газеті «RIA-Козятин» №18,
від 03.05.2018 опубліковано
статтю з назвою «Не сприйняття «СІГНЕТУ» аж до колективного опору»
Аналогічні публікації розміщено в мережі Інтернет за посиланням: https://kazatin.com/
Kryminal/u-rayoni-prodovzhuyutperebuvati-titushki-10688352.
html; «Грома ди сіл Сигна л,
М а х а р и н ц і т а С е с т р и ні в к а :
не сприйняття ТОВ СІГНЕТЦ Е Н Т Р - д о ко л е к т и в н о г о
опору», від 24.04.2018 р., за
посиланням: https://kazatin.
com/Podii/oburennya-gromadsignalu-maharintsi-ta-sestrenivki-

p ereroslo -vid-indiv-10687531.
html; «Грома ди сіл Сигна л,
М а х а р и н ц і т а С е с т р и нів к а :
не сприйняття «сігнету» аж
до колективного опору», від
04 .05.2018 р., з а по силанням: https://kazatin.com/lyudi/
gromadi-sil-signal-maharintsita-sestrinivka-ne-spriynyattyasignetu-a-10689570.html
У газеті «RIA-Козятин» №21,
від 24.05.2018 опубліковано
статтю з назвою «Сігнет продається в інші руки»
Аналогічну публікацію розміщено в мережі Інтернет за
посиланням: https://kazatin.
c o m / l y u d i/ p o v e r t a y u c h i s d o - n a d r u kova n o g o -si g n etprodaetsya-v-inshi-ruki-10694067.
html.
У газеті «RIA-Козятин» №29,
від 19.07.2018 опубліковано
статтю, в якій, серед іншого,
зазначено: «Сігнет найняв групу «тітушок», яким заплатили
кошти»
Аналогічну публікацію розміщено в мережі Інтернет за
посиланням: https://kazatin.
com/Kryminal/z-redaktsiynoyiposhti-10706364.html.
На виконання рішення Господарського суду Вінницької області, у складі судді Матвійчука

Василя Васильовича, по справі
№ 902/546/18 за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "СІГНЕТ-ЦЕНТР"
(вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнянський район, Житомирська область, 13543) до
Товариства з обмеженою відповідальністю "Редакція газети
"RІА-Козятин" (вул. Подільська,
2, с. Пляхова, Козятинський район, Вінницька область, 22132)
про захист ділової репутації та
спростування недостовірної інформації публікується наступне
спростування.
Спростування
Редакція газети «RІАКозятин» повідомляє, що відомості, які висвітлені у наступних статтях містять недостовірну інформацію, опубліковані
без перевірки їх дійсності та
спростовуються, зокрема:
1. «У Махаринцях орудують
тітушки»; газета «RІА-Козятин»
No16, від 19.04.2018 р 2 (друга)
сторінка.
2. «У районі продовжують
перебувати «тітушки»; газета «RІА-Козятин» No 17, від
26.04.2018 р 2 (друга) сторінка.
3. «Не сприйняття «СІГНЕТУ»
аж до колективного опору»;
газета «RIА-Козятин» No18, від

03.05.2018 р 2 (друга) сторінка.
4. «СІГНЕТ» продається в інші
руки»; газета «RІА-Козятин» No
21 від 24.05.2018 р 4 (четверта)
сторінка.
5. «Визнати правду недостовірною інформацією не можу»
газета «RІА-Козятин» No29,
від 19.07.2018 р 4 (четверта)
сторінка.
Так, у ж урналістів газети
«RІА-Козятин» відсутні докази
про те, що ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР
здійснювало будь-які протиправні або незаконні дії щодо
представників ТОВ «САНАГРОСІД».
Більше того, у журналістів
газети «RІА-Козятин» немає
достеменних відомостей про
факти вчинення представниками ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР» дій,
які суперечать чинному законодавству України або нормам
моралі, або ж фактів, що менеджмент ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР»
зрощує корупційні схеми та
злочинні дії з владою на селі.
Крім цього, представники газети «RІА-Козятин» не мають реальних доказів або фактів, які
свідчать про відкриття кримінальних проваджень щодо працівників ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР»,
здійснення щодо них досудових
розслідувань або будь-яких

перевірок.
В і д і м е н і Т О В « С І Г Н Е ТЦЕНТР» у села Козятинського
району не приїжджали, так
звані, «тітушки», а попередня
інформація про це отримана
з недостовірних джерел та не
відповідає дійсності.
Представники газети «RІАКозятин» не володіють фактами
та доказами, які вказують на
зв'язок ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР»
з будь-якими законними/незаконними силовими структурами,
які можуть підпадати під термін
«тітушки».
Жу р н а л і с т г а з е т и « R І А Козятин» Влад Повх, стверджуючи про дії представників ТОВ
«СІГНЕТ-ЦЕНТР» щодо протидії
діяльності ТОВ «САНАГРОСІД»,
зокрема, з наміром довести
останнє до банкрутства та зірвати посівну кампанію, зробив
неправильні висновки щодо
конфлікту та не перевірив достовірність інформації, яку він
отримав з відповідного джерела. Наразі у представників
газети «RІА-Козятин» відсутні
відомості щодо кримінальних
розслідувань стосовно ТОВ
«СІГНЕТ-ЦЕНТР» за фактом
вчинення останніми протидії
господарській діяльності ТОВ
«САНАГРОСІД».
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 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 073-793-55-95
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà. 063-406-68-14, 096-513-56-85
 Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà Â³ðïóë â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 3 200
ãðí. 063-054-39-57
 Ïîòóæíèé ³ãðîâèé êîìïþòåð + ìîí³òîð + êëàâà. + ìèøêà,
ôîòîàïàðàò «Canon» - 700 ãðí.,â³äåîêàìåðà Panasonic - ì³í³
êàñåòà, òåëåâ³çîð Ñàòóðí 21« 700 ãðí. 096-797-90-53
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí. 068-051-93-60
 Ïðèì³ùåííÿ 28 êâ.ì., ç òîðã³âåëüíèì îáëàäíàííÿì â
òîðãîâîìó êîìïëåêñ³ ïî âóë.Ìèðó 1à ñ.Êîçÿòèí. 067-77236-79, 093-732-18-68
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì., 2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ.
097-154-49-36, 093-411-05-52
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà Íèâà, ðåçèíà ë³òíÿ 195/65 16Ñ 65%
íåäîðîãî. 097-297-81-71
 Ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ëàìïà íàñòîëüíà, ñâ³òèëüíèê,
ä³àïðîòåêòîð, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, åë. ìÿñîðó÷êà,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áàê 70 ë., òðóáà à/ö ä³àã.150, ìÿêèé
êóòî÷îê. 096-467-88-03
 Ðàä³îïðèéìà÷ Ãîðèçîíò, äèòÿ÷èé ñòîëèê, òåëåâ³çîð
Samsung, ïóëüò äî òåëåâ³çîðà, êóõîííà òóìáà, òóìáà äëÿ
âçóòòÿ, òðèëÿæ, ï³àí³íî, äèâàí - êíèæêà, ïóô³ê. 067-72203-67
 Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ñìîðîäèíè, êëóáí³êè. 067-976-00-28
 Ñàìîðîáíèé â³áðîñò³ë íàäì³öíèé, äëÿ ïëèòêè, áëîê³â, 2.5
ñì. ïëèòà, äâèãóí, ïðóæèíè 3 000 ãðí. 093-891-01-40
 Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 20 êã. 097-931-01-94
 Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-636-93-44, 096-71345-50
 Ñ³íî çëàêîâå òà ëþöåðíîâå - òþêîâàíå, êîðìîâ³ áóðÿêè.
096-904-27-85
 Ñ³íî ëþöåðíè ç òðàâîþ. 098-092-07-47
 Ñ³íî ëþöåðíè ñ.Âåðíèãîðîäîê, êàðòîïëåêîïàëêà
ïîëüñüêîãî âèð.òâà ñòàí íîâî¿. 067-745-69-92
 Ñ³íî ëþöåðíè, ïåðåãí³é. 068-762-82-70
 Ñ³íî ëþöåðíè. 068-291-92-01
 Ñ³íî ñàäêîâå â³äì³ííî¿ ÿêîñò³, ïðè÷³ï òðàêòîðíèé
ñ.²âàíê³âö³. 097-736-90-46
 Ñòåêëîòåêñòîë³ò 45õ355õ2.5ìì, ºìí³ñòü í/æ 6 ë.,
ñâàðî÷íèé òð.ð 220/380Â, ñò³ë ä³àì.850õ3ìì. ç ï³äøèï.
êâàäðàò. 30õ30õ1540ìì, ëèñò í/æ 715õ675õ2ìì, ðóáàíîê
ðó÷íèé ìåòàë. 096-453-34-86
 Ñò³ë ðîçêëàäíèé ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. Áîéëåð 80ë.
«Àð³ñòîí» íîâèé. 068-800-63-63, 063-404-13-13
 ÒÂ òóìáà 300 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà Äåñíà (ìàëþòêà)
400 ãðí., êèëèì 3 õ 2 ì. 800 ãðí., íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender»
- SJWm/10Í.Ì íîâà 2 000 ãðí., òóìáà ç ðàêîâèíîþ æåë. 300
ãðí., âóë.Äæåðåëüíà 52/2. 063-896-77-23
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ó ãàðíîìó ñòàí³. 068-053-47-73
 Òðþìî, øàôà 3-õ äâåðíà. 096-904-25-51
 Òóìáî÷êè ï³ä òåëåâ³çîð 2 øò. á/ó, 2 êèëèìà 3 õ 2 ì. á/ó,
ãðèá «×àãà - áåðåçîâèé» â³ä îíêî - çàõâîðþâàíü, âåëîñèïåä
ï³äë³òêîâèé (×åõ³ÿ). 063- 618-20-69
 Õâèëÿñò³ ïàïóãè, ð³çíîêîëüîðîâ³, îïò òà ðîçíèöÿ. 063692-53-55
 Õîëîäèëüíèê «Íîðä Â³òà Íîâà» 1 500 ãðí. 063-145-61-13
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «ÂOSCH» ó â³äì³ííîìó ñòàí³.
063-178-02-32, 068-270-15-59
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 067-89052-42, 063-323-45-01
 Øàôà ð.205 õ 150 õ 50 òà êîñìåòè÷íèé ñòîëèê ç
äçåðêàëîì. 093-596-41-56, 098-597-08-78

 ßáëóêà Ñíåæíèé Êàëüâ³í, Äæàíàòàí 3 ãðí., àêóìóëÿòîð
6-FM-18 12Âò, â’ÿçàëüíèé àãðåãàò Ðóòà-85. 2-48-82, 050149-64-54, 068-519-07-69
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 096-303-62-23
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 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., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé,
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º
ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-58577-45
 2-à ñóì³æíèõ ó÷àñòêà âóë.Âèøíåâà, ê/ñ Âèøåíüêà. 063713-37-14
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, ºâðîâ³êíà,
³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á. 063-715-99-74
 2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòè ïðîõ³äí³), öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà
(ð-í ÑØ ¹1), ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, 45.2 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, êëàäîâêà,
ïîãð³á, ñàðàé (ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ï³ä ãàðàæ). 067785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8Ãâàðä³éñüêà, ð-í ÏÐÁ 235 000 ãðí. 063-889-52-84
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 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., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-67723-25
 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., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà,
ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 063-554-18-81, 067-264-80-25
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54
êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé
ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë Áåðåòòà),
êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð³, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-03074-54, 097-189-67-03
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.ì.
2, ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 66 êâ.ì., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3 ïîâ., ðåìîíò
çðîáëåíèé. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-422-45-66
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., ç ðåìîíòîì, íå
êóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà. 097-632-98-96, 098762-45-98
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì.,
íå êóòîâà, òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà. 063-255-21-63
 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., ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, 5/5, öåãëÿíèé áóäèíîê ç ãîðèùåì, â³êíà
Í³ìåöüê³, îïàëåííÿ ²òàë³ÿ, ðåìîíò íîðìàëüíèé, 2-º äâåðåé,

íå óãëîâà, ï³ä¿çä ç äîìîôîíîì 700 000 ãðí. 063-617-05-67
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà.
096-555-73-71
 3-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-124-95-25
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-557-83-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà
ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ.
093-812-85-35
 4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 2-õ
êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà. 096-176-45-23
 Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3
ïîâ. ç ³íä. îïàëåííÿì. 068-739-90-98
 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. 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 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5
ñîò. ç âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà,
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
 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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ.
097-323-85-75
 Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà.
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
 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 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 âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 1 (ïðèì³ùåííÿ âå÷³ðíüî¿
øêîëè) ïëîùà 100 êâ.ì. 096-352-45-80
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà,
5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 096-772-27-55, 093465-45-20
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé,
ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 067-209-03-68, 096101-81-90
 Áóäèíîê âóë.Óêðà¿íñüêà 6 (Ðàäÿíñüêà), ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 6 ñîò. 097-397-35-21
 Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 063-969-57-39
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³
äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.25
ãà. 097-997-03-23
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2
ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà,
âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á,
ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 097-22377-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð).
096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 90 êâ.ì., ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., âåëèêå àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ,
³íòåðíåò. 097-304-05-98, 097-545-03-70
 Áóäèíîê äóæå òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íåïîäàë³ê

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 14 березня 2019
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 067-988-13-73

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 14 березня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 067-988-13-73

446750

445600

446839

445766

445591

12

ремонт

Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36

445211

На роботу в охорону по Вiнницькiй, Хмельницькiй, 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) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 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

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі. 067-753-67-42
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Продам магазин по вул.8Гвардійська, 20 кв.м. площа магазину. 067-431-05-35, 073-008-80-44
Продам комерційну нерухомість,
211 кв.м., кафе, баня, земельна ділянка. Місце знаходження - траса м.
Козятин, Щорса 157; 067-586-56-26

445253
446504

445162

Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання,
проїзд безкоштовний. З/п 230-300 грн/змiна. Тел.:(096)881-8737, (098)896-40-90

443722
445770

ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
ãàðíå ì³ñöå - 980 òèñ. ãðí. áåç òîðãó. 067-705-00-22. Äìèòðî
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Ìàòðîñîâà 301.
063-134-29-64, 096-909-16-36
 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 òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè),
ãàç., ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-

631-91-94
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî
36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60
êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿
21 (ð-í Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ,
öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-4427, 050-705-41-75, 093-892-32-89
 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà,

446486

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

445208

Робота

445212

Ремонтно-будiвельнi послуги
Копаєм, докопуєм, чистим криницi. Механ.способом. Великий
запас води "пiд ключ". Тел.:(068) 023-70-98

â³ä öåíòðà. 096-521-34-92
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.²âàíê³âö³. 093-979-47-27,
067-440-26-37
 Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 5 â
ïîäàðóíîê äà÷à 10 ñîò. 097-154-49-36
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55 Viber.
Whats App
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, âåëèêà çåì. ä³ë-êà,
ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, íåäîðîãî.
093-994-44-50
 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 ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82
êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á,
ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
 Áóäèíîê ì.Ïîãðåáèùå, ãàç, âàííà, òóàëåò, 16 ñîò. çåìë³.
097-712-96-70
 Áóäèíîê íà äâà âõîäà, ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â. 096-334-88-14
 Áóäèíîê íà äâ³ ïîëîâèíè ç îäíèì öåíòð. âõîäîì, º ãàç,
ö/âîäîã³í, çåìë³ 15 ñîò. ïðèâàòèç., ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè.
063-279-94-04
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà,
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî
280 000 ãðí. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà ç íàäâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, º ãàç,
ï³äâåäåíà âîäà, ì/ï â³êíà. 068-762-82-70
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., äî öåíòðà
ì.Êîçÿòèí 4.5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð ñåëà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40
ñîò. çåìë³, ëüîõ, ñàä. 096-688-30-47
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà
60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä
â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, öåíòð, 35 ñîò. çåìë³, ãîñï.
áóä³âë³. 067-606-55-02
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096603-06-56, 067-895-81-23
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà
àâòîáóñà ïîðó÷, 6 ñîò. ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â
ì. Êîçÿòèí³. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç., º âîäà, â äâîð³ êðèíèöÿ, ñàä,
ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé, çðó÷íèé ï³ä¿çä ïî¿çäîì òà ìàðøðóòêîþ,
õîðîø³ ñóñ³äè. 098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81
êâ.ì., æèëà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå
ôîòî íà Viber 096-768-23-68, 063-883-81-83 Âîâà
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
 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 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, êðèíèöÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³,
â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, íåäîðîãî, íåäàëåêî â³ä
ñò.Êîðäèø³âêà. 067-934-26-97, 063-694-55-37
 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 - 125 000 ãðí 093-209-06-88,
097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç.,
ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-349-67-88
 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.

446834

Будiвельнi матерiали

445645

Середня заробітна плата 7000-8500 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80 093678-53-01
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу
майстра манікюру та перекаря. 063-231-3136. Ірина
В магазин одягу та Взуття подіум гер май 13
потрібен продавець. 063-231-31-36. Ірина
Робота або підробіток в Козятині для чоловіків
до 40, садово-огородні роботи, Гнучкий
графік. 30 грн.\год. 067-388-29-77, 093750-77-68
Запрошується повар-кондитер для випічки
пиріжків. 063-691-92-69
Запрошується перукар та майстра манікюру.
063-691-92-69
В таксі "Чайка" запрошується диспетчер.
093-766-78-49
В магазин "Едем" на постійне місце роботи
запрошується продавець-конультант. 063616-83-08, 098-267-01-61
На постійне місце роботи запрошується няня.
063-616-83-08, 098-267-01-61
Вантажник, компресувальники, водії
навантажувачів. Вахтовий метод роботи
2/2. Заробітна плата при співбесіді. Житло
надаємо. м. Київ. тел.: 0674019592
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15.
З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчування,
проживання за рахунок піприємства. Тел.:
0952858123, 0674206449, 0734069918,
0952858119
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: - Продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо:
- Офіційне працевлаштування. 0674300280
0974057833
Магазин Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса.
тел:0674300280 0974057833
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Водій на ЗІЛ130 Кухар Помічник кухаря Оператор-касир
Різноробочий. Ми гарантуємо: Офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
7000-8500 грн (з податками). 8-годинний
робочий день. - Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-6785-30-1
ТОВ Козятинмлин запрошує на роботу паратника борошномельного виробництва та
різноробочих. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Водій на ЗІЛ130 Кухар Пекар Оператор-касир Різноробочий. Ми
гарантуємо: Офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7000-8500 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80 093678-53-01

446485

446781

446530

446879

446474

робота

На СТО потрібні працівники: автомеханік,
автослюсар, моторист, з/п від 8 000 грн. 093887-40-86 Коля
На підприємство потрібен водій з досвідом
роботи категорії "В", "С", з/п від 10 000 грн.
063-446-99-65
На м'ясо-переробне підприємство у зв'язку з
розширенням потрібні робітники вантажники,
з/п від 12 000 грн. 063-446-98-92
В кафе магазин "Пивоман" потрібен продавець, графік роботи вільний, офіційне працевлаштування, стать не має значення, вік від 18
до 35 років, бажано без ш/з. 068-519-67-79,
093-937-66-43 Наталія, 093-995-84-03 Влад
На роботу потрібні різноробочі (заливка бетону 80-100 грн./день). 093-050-15-50
На роботу потрібен водій на автобус. 2-78-37,
067-738-25-64
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 098573-99-92
На роботу запрошуються: водій, бармен,
офіціант, продавець, бухгалтер. 063-615-5602, 067-509-08-00
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу
майстра манікюру та перекаря. 063-231-3136. Ірина
В магазин одягу та взуття "Подіум", Героїв
майдану, 13 потрібен продавець. 063-23131-36. Ірина
Робота або підробіток в Козятині для чоловіків
до 40, садово-огородні роботи, Гнучкий
графік. 30 грн.\год. 067-388-29-77, 093-75077-68
Запрошується повар-кондитер для випічки
пиріжків. 063-691-92-69
Запрошується перукар та майстра манікюру.
063-691-92-69
В таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093766-78-49
В магазин "Едем" на постійне місце роботи
запрошується продавець-конультант. 063616-83-08, 098-267-01-61
На постійне місце роботи запрошується няня.
063-616-83-08, 098-267-01-61
Вантажник, компресувальники, водії
навантажувачів. Вахтовий метод роботи
2/2. Заробітна плата при співбесіді. Житло
надаємо. м. Київ. тел.: 0674019592
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15.
З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчування,
проживання за рахунок піприємства. Тел.:
0952858123, 0674206449, 0734069918,
0952858119
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: - Продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо:
- Офіційне працевлаштування. 0674300280
0974057833
Магазин Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса.
тел:0674300280 0974057833
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Водій на ЗІЛ130 Кухар Помічник кухаря Оператор-касир
Різноробочий. Ми гарантуємо: Офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
7000-8500 грн (з податками). 8-годинний
робочий день. - Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-6785-30-1
ТОВ Козятинмлин запрошує на роботу паратника борошномельного виробництва та
різноробочих. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Водій на ЗІЛ130 Кухар Пекар Оператор-касир Різноробочий. Ми
гарантуємо: Офіційне працевлаштування.

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. 098-001-91-02
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ
êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-59708-40, 2-04-13
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 8. 067-843-88-04

АВТОМОТО

 Жук, опель-кадет. 067-586-56-26
 Â 7 ïàñàò óí³âåðñàë. 097-362-81-21
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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реклама

445770

 ÂÀÇ 2101 íà õîðîøîìó õîäó, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2101. 097-362-81-21
 ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, ñòàí õîðîøèé, 2102 ñòàí
çàäîâ³ëüíèé 1977 ð.â. 098-800-76-10
 ÂÀÇ 2104 òåðì³íîâî. 098-538-93-13
 ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³ - 27 000 ãðí. 096779-60-83
 ÂÀÇ 2109 äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-41799-52
 ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 063-557-83-57
 Äèñê ç³ ñêàòîì R-15 65/195 äî àâòî Ôîðä Ñ³ºðà, Ìîíäåî,
ÂÀÇ 2109, 2199 200 ãðí. 093-891-01-40
 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., ïðîá³ã 67 òèñ. êì., 1.2, ã/á. 097174-72-08
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ êîðîáêè, ðåçèíà ð³çíà. 09785945-37
 Êàìàçè 53-20, 54-11. 097-362-81-21
 Êóçîâ ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. 063-280-25-46
 Ìîòîöèêë Óðàë òà ç/÷àñòèíè äî íüîãî. 093-411-05-52
 Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, ÌÒ ç ìîòîðîì

445769

445644

445648

446484

Ê 750, âñ³ ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-154-49-36,
093-411-05-52
 ÌÒÇ-82. 096-245-37-48
 Îïåëü Êàäåò 1988 ð.â., ìòð. 1.6 â õîðîøîìó ñòàí³. 068851-58-13
 ÑÇ - 3.6, ïåðåäí³é ì³ñò ÌÒÇ-82. 096-245-37-48
 Òðàêòîðåöü DWt60 + 5 ê.ñ. 063-294-52-63, 097-612-86-62
 Ôîëüöâàãåí Êàä³ê 2005 ð.â., ïàñàæèð, äèçåëüíèé äâèãóí
â äîáðîìó ñòàí³. 073-078-82-79
 ÞÌÇ-6. 096-245-37-48

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07, 068-602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³
òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063671-67-65, 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. 093297-19-24
 Çàäí³é ìîñò Ìîñêâè÷à òà ðåñîðè. 098-400-91-10
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-8422 Âàñÿ
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
 Êàðòîïëþ. 097-232-08-95, 068-604-34-84
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18

 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Êîðïóñ äî 3-õ êîðïóñíîãî ïëóãà ç ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ äî ÌÒÇ-80.
097-256-32-65, 067-379-91-94
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-297-19-24
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ìîñò Ìîñêâè÷à òà ðåìîíò. 098-400-91-10
 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, áåíçîêîñè,
ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè (ìîæëèâî ³
ïåðåãîð³âø³ 2-4 ÊâÒ), ßâà - ñòàðóõà íà çàï÷àñòèíè, òðóáè ä³àì.32
á/ó ìîæíà ³ ïî 50 ñì. 068-216-34-20

446886

 Çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïåðóêàð³â. 067-903-12-70
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 063-037-07-98
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
 Çäàì ãàðàæ êîîï. «Òîíåëü». 093-585-40-25
 Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
 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
 Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó â ð-í³ ÏÐÁ, ïîðÿäí³ñòü òà
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-411-26-31, 098-608-15-30 Æåíÿ
 Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â
äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 45 ðîê³â, (ìåí³ 46 çð³ñò 170 õ 70),
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 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè,
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ
,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
 Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó íà Ïîëå ×óäåñ. 096-463-00-58
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-2350, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü ÿêîìó ñòàí³.
098-682-50-85

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 ÷óäîâå 2-õ ì³ñÿ÷íå êîøåíÿ, ðîçóìíå,

õîäèòü â îäíå ì³ñöå, îáðîáëåíå â³ä áë³õ, ³ñòü âñå, ùî Áîã ïîøëå,
øâèäêî ïðèâèêàº äî õàçÿ¿íà, ëþáèòü ç íèì ñïàòè, ³ äóæå âåñåëå,
ï³ä³éìàº íàñòð³é. 093-459-21-36
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 2-12-24, 093-331-26-84
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ³ìÿ Øâàáñüêà Ñîô³ÿ Êóçüì³âíà,
âèäàíî 12.05.1998 ð. çà ¹716, ñåð³ÿ ÂÍ á/í ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïðèïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Îðàíñüêîãî Ìèõàéëà
Ñåðã³éîâè÷à, 2001 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò ÐÍ ¹033167, çàðåºñòðîâàíèé
20.12.2000 ð. çà ¹630 íà ³ìÿ Ëàâðåíþê Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ãðóøåâñüêîãî 155, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2
000 ãðí. + êîì. ïîñëóãè. 067-753-67-42
 Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 093-03862-16
 Çäàì áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìè, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà, 500
ãðí. + êîì. ïîñëóãè. 093-403-74-46
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 17. 097346-90-40

çàáåñïå÷åíèé äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ìîæíà ç äèòèíîþ, àëêîãîëþ
íå âæèâàþ, 063-523-80-94 Âàëºðà
 Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
 Ñ³ìÿ ç 3-õ ÷îë. (äèòèíà 8 ðîê³â), çí³ìå 2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ. íà
äîâãèé ïåð³îä, ïîðÿäí³ñòü, ÷èñòîòó òà îïëàòó ãàðàíòóºìî, áåç ìåáë³â.
096-750-25-46
 Øóêàþ äëÿ äîãëÿäó æ³íî÷êó ÷è ñ³ìþ áåç ø/ç, ìîæíà çà óñïàäêóâàííÿ
ãàç. áóäèíêó â ñåë³. 068-753-34-61
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó.
096-263-89-67
 Çàãóáëåíî êëþ÷³ Ôîëüöâàãåí (â ð-í³ áóäèíêó Ï³îíåð³â), ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-757-89-25
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 30 êâ.ì., âóë.Ì³÷óð³íà 17. 097348-90-40
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 40 êâ.ì., â ìàãàçèí³ 1 ïîâ., öåíòð. 067-757-89-25
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Хто перший з
пішохідного
туризму?

Галина Касянівська

Днями в спортивному залі навчального закладу №5 відбулася
ХІХ відкрита першість з техніки
пішохідного туризму в закритих
приміщеннях серед школярів.
Змагання проводились з метою
патріотичного виховання шкільної
молоді, відпочинку та розвитку
дітей.

З 14 осіб визначали сильніших спортсменів для формування
команди на обласні змагання з
туристського багатоборства та гри
«Джура». Усі учасники — члени
туристсько-спортивно-краєзнавчого клубу «Орієнтир», що діє на
базі школи №5. Головний суддя
– голова ради ГО «ТК «Орієнтир»
міста Козятина» Олександр Врублевський.

Змагання відбувалися по дистанції І класу, в сім
етапів: траверс, переправи: по купинах з жердиною, по паралельних
мотузках, по колоді, маятником, по
купинах, «мишоловка».
Усі учасники подолали свої дистанції. Виконали розрядні вимоги
і підтвердили розряди. На третій
юнацький розряд здали всі 14
спортсменів.

Переможцями у своїх вікових
групах стали
Серед юнаків:
У молодшій групі: І місце - Віктор Юрчук, ІІ місце – Саша
Мусійчук,
ІІІ місце – Саша Нечипорук.
У середній групі: І місце Сергій
Мотін, ІІ місце – Артем Кулак.
У старшій групі: І місце - Євген

Чим небезпечна глаукома
Завідувач Махнівської АЗПСМ
Т. В. Антонюк

Що повинно вас насторожити?
Наступні симптоми – вагомий
привід відвідати офтальмолога:
Прогресуюче погіршення зору,
що вимагає частої зміни окулярів;

Поява райдужних кіл при погляді
на яскраве джерело світла;
Відчуття болю або тиску в ділянці очниці і надбрів'я, особливо
вранці;
Затуманення зору, ділянка нечіткого зображення в полі зору.
До групи підвищеного ризику
належать люди старші 40 років,
які мають спадкову схильність до
цієї хвороби, переносили хірургічні
втручання на очах, страждають на
супутню судинну патологію (цукро-

вий діабет, мігрені, спазм судин),
короткозорість, палять.
Глаукома починається і протікає
практично безсимптомно і виявити
її може тільки лікар.
Без вчасно розпочатого лікування це захворювання призводить до
атрофії здорового нерву і сліпоти.
Регулярне відвідування офтальмолога і уважне ставлення до
власного здоров'я допоможуть запобігти її розвитку або сповільнити
прогресування.

445734

Глаукома – важке захворювання
ока, яке за пізнього виявлення та
без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.
Початок недуги підступний і
протікає безсимптомно. Якщо не
проводити лікування цього захворювання, то поступово починає
звужуватися поле зору – людина
перестає помічати розташовані

збоку об'єкти, а надалі може повністю втрачати зір і залишитися
сліпою.
Раннє її виявлення та своєчасне
лікування дозволяє зберегти зір
протягом тривалого часу.

Розміщення Реклами

(093) 766-18-41

Погода у Козятині
четвер, 14 березня

+ 1 0Ñ	
+ 6 0Ñ	

+ 1 0Ñ
+ 4 0Ñ

п'ятниця, 15 березня

+ 2 0Ñ	
+ 8 0Ñ	

0 0Ñ
+ 5 0Ñ

субота, 16 березня

неділя, 17 березня

+ 2 0Ñ	 + 2 0Ñ
+ 8 0Ñ + 6 0Ñ

+ 6 0Ñ	 + 3 0Ñ
+ 12 0Ñ + 8 0Ñ

понеділок, 18 березня

вівторок, 19 березня

середа, 20 березня

+ 7 Ñ	 + 6 Ñ
+ 15 0Ñ + 9 0Ñ

+ 6 Ñ	 + 4 Ñ
+ 10 0Ñ	 + 6 0Ñ

+ 3 0Ñ	
+ 6 0Ñ	

0

0

0

0

+ 1 0Ñ
+ 4 0Ñ

Грідін.
Серед дівчат:
У молодшій групі: І місце - Дарія
Атрошко, ІІ місце – Настя Роботова,
ІІІ місце – Мирослава Осьмірко.
У середній групі: І місце - Тетяна
Прилуцька, ІІ місце – Аня Грубік.
У старшій групі: І місце – Софія
Зелінська.

ГОРОСКОП
з 14.03 по 20.03
Овен
Цей тиждень буде доволі насиченим
для Овнів, тому пора взятись за
список справ та правильно розставити
пріоритети. Оберіть ті завдання, які варто
зробити оперативно та присвятіть їм найбільше часу.
Телець
Зорі пророкують представникам цього
знаку зодіаку важливий період у житті, коли
варто визначитись з тим, чого ви насправді
хочете, а з чим потрібно попрощатись. Попереду у Тельців чимало нових звершень
та перспектив.
Близнюки
Близнюкам пора зосередити увагу на своїй
кар'єрі, тому пора брати себе в руки та не
перекидати завдання на когось. Тільки від
вас залежить, чи буде найближче
майбутнє таким світлим та сонячним,
як вам хочеться.
Рак
У Раків попереду чимало чудових вражень
та емоцій, які дозволять перезарядитись та
набратись натхнення. Доля усміхатиметься
вам, тому залишається лише ловити всі
щасливі моменти та насолоджуватись
тим, де ви зараз є і хто поряд з вами.
Лев
У Левів буде активний та веселий тиждень,
сповнений руху та завдань. Ваше уміння
розподіляти час допоможе вам не збитись з
власного ритму. Заряджайтесь гарними
емоціями та не зважайте на негатив,
адже він не вартий ваших нервових
клітин.
Діва
У Дів знову настав переломний момент у
житті, однак насправді все зовсім не
так складно, як вам може здаватись.
Озирніться навколо і ви побачите чимало людей, які хочуть вам допомогти
просто так.
терези
Вашій працездатності можна лише позаздрити, однак з умінням відпочивати
поки залишаються проблеми. Зараз у
вас чимало складних рішень у житті, від
яких може залежати майбутнє.
Скорпіон
Зорі радять Скорпіонам втихомирити
власний егоїзм та ставитись добріше
до свого оточення, адже це дуже
важливо для нормальної роботи та
спілкування. Перегляньте свої пріоритети та
погляди на життя.
Стрілець
Досить думати про те, що вік здатен щось
вирішувати. Ви надто переймаєтесь, що
не достатньо добились у житті, однак замало робите для того, щоб це виправити.
Зберіться з силами і думками та рухайтесь до
мрій та цілей, тоді все у вас вдасться.
Козеріг
Ідеальний період для налагодження стосунків з рідними, а також друзями. Самотні
знаки зодіаку можуть нарешті знайти свою
половинку, якщо будуть полегше ставитись до
своїх обранців.
Водолій
У Водоліїв настала світла лінія у житті.
Насолоджуйтесь моментом та не нехтуйте новими можливостями. Доля
вам усміхатиметься, тому є чимало моментів,
коли саме від вас залежатиме розвиток подій.
Риби
Зорі радять Рибам зробити перерву та нарешті
відпочити від ритму, які вони самі собі створили.
Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, але
здоров'я теж потребує уваги.

