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«відродження»?

дитина впала у колодязь

Небезпека. У неділю в незакритий люком колодязь підземних комунікацій провалився
малюк, якому немає ще й двох років. Про те, як рятували малого та скільки у Козятині ще
відкритих, або прикритих як-небудь небезпечних колодязів, наша розповідь
На гарячу лінію газети «RIAКозятин» зателефонувала мешканка нашого міста пані Людмила. Вона повідомила, що ввечері
в неділю, 8-го вересня, в районі
залізничного вокзалу неподалік
ПТО (пункт технічного огляду)
провалився дворічний хлопчик в
колодязь підземної комунікації.
Коли пр е дс тавники пр е си
приїхали на місце, нас вже
чекали пані Людмила зі своєю
сусідкою Галиною. Показавши місце події, жінки розповіли, як трапилась пригода.
– Я почула галас сторонньої
жінки, яка виявилась бабусею
малечі, – каже пані Галина. –
Вона, перебуваючи на платформі
відстою пасажирських вагонів,
просила допомоги. Я прибігла до
неї і побачила малюка в колодязі на глибині не менше чотирьох
метрів. Стало зрозуміло, що
жінкам дістати хлопчика не під
силу. На допомогу покликали
чоловіків. З-під вагона пасажирського потяга «винирнув»
дідусь хлопчика, який відлучався
у справах. Уся складність порятунку полягала в тому, що у
вузький прохід кринички пройде
не кожна драбина. Та й рятівник повинен мати талію наче в
балерини. Потрібну драбину відшукали швидко. Через хвилини
зо три знайшовся й стрункий

рятівник. Ім’я його не повідомляємо, ця людина не публічна.
– Спасати дитину – то одне,
світитися в пресі – то інше,
– сказала після операції порятунку Людмила Михайлівна.
У мокрому одязі малюка з
бабусею і дідусем Галя забрала
додому. З дочкою Альоною викупали малого і переодягли. Побачивши свого онука рум’яного
в чистому одязі, бабуся розплакалась. Каже, на секунду
руку його відпустила і він зник.
Усе добре, що добре завершується. Тільки поки ми
міряли глибину колодязя, біля
нас по тій стежині пройшов дідусь з палицею. Проїхали два
велосипедисти і пройшли молоді
хлопці. Колодязь хоч і прикрили
фанерою, але той настил міг витримати вагу, хіба що підлітка.
Пішли ми шукати господаря
дірявої комунікації. Прийшли
спочатку у вагонне депо, там
нас вислухали і кажуть: «Це не
наше, у нас вагони». Відхрестилися й «земляники» в ПЧ-7.
Кажуть: «У нас тут колія». Запитуємо в техвідділі, чия та комунікація може бути? Чемна співробітниця нам відповідає: «Ви журналісти – ідіть і розслідуйте».
Звернулися до Дирекції пасажирських перевезень. Там
нас вислухали, подякували за
повідомлення, і обіцяли розібратис я, чия комунікація.

Тільки не розібралися. На
за лізниці відбулося с тільки
змін, що той колодязь став
нічиїм. У той же день небезпечну зону обгородили, а 10
вересня засипали. Слід відзначити, що багато відкритих
люків було й по місту. Зокрема,
про один з них нам минулого
тижня розповів пан Микола,
що живе на вулиці Пушкіна.
– Неподалік магазину «Ромашка» відкритий люк, з якого стирчить гілка. У нього в
будь-який момент може хтось
впасти. Ще нічого, як вскочить
якийсь п’яничка, а що, як дитина не помітить? – обурюється пан Микола. Через кілька
днів люк закрили дерев’яним
настилом з гумовим скатом.
– З а кр ити, з а кр или, а л е
чи надовго? Хіба так годитьс я? – в д ру г е з ате л е ф о н у вав у редакцію пан Микола.
Ми обійшли Козятин, щоб
перевірити, де ще є небезпечні
колодязі. Немало нарікань від
козятинчан було щодо люку на
вулиці Мічуріна, який був відкритий більше півроку. Нині
його закрили бетонною плитою. На повороті з Довженка
на 8 Гвардійську теж були відкриті колодязі, тепер там дві
стандартні металеві кришки
люків. Залишилося поставити
кришки люків на вулиці Сковороди та на вулиці Кошового.
458130

В’ячеслав Гончарук

В цей колодязь у неділю впала дитина

Зараз він виглядає так
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Конфлікт у школі № 3. Батьки проти об’єднання класів

2
КОРОТКО
Сім немовлят

 За десять днів вересня
у козятинському пологовому відділенні народилося сім
немовлят. Світ побачило три
дівчинки та чотири хлопчики.
За словами медперсоналу, і
малюки, і батьки почуваються задовільно. Вітаємо родини з поповненням!

Змагалися юні
шахісти

 У Козятинській школі
№1 відбулися змагання з шахів серед учнів закладу.
Участь у турнірі могли брати школярі 2002 року народження та молодші.
Зареєструвалося більше
півсотні шахістів, половина
з них долучилися до турніру.
Змагання проводилися за
швейцарською системою у
5 турів. Призерів визначав
комп’ютер.
Переміг у змаганнях
9-класник Дмитро Томчак.
Срібним призером стала
10-класниця Ніка Гаврилюк. Бронзу виборов Андрій
Данилюк — учень 9 класу.
Надалі переможці виступатимуть за честь школи на
міських змаганнях.
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зроблять новий дитячий
майданчик та оновлять існуючий
Розвиток громади. Козятинська сільська рада закупила обладнання
для двох майданчиків — дитячого та інклюзивного. Інформацію про це
ми знайшли на «Prozorro». Наші журналісти довідалися, де саме буде
встановлене нове устаткування
Олена Удвуд

Козятинська сільська рада
закупила трена жери та об ладнання для інклюзивного майданчика. Це майданчик, на якому змож у ть займатися люди із обмеженими фізичними можливостями.
На сайті електронних закупівель «Prozorro» було розміщено два тендери. Обидва
вигра ла фізична осо ба-підп р и є м е ц ь М а р ія К о т ю ко в а .
Згідно з тендером, Козятин-

ська сільська рада придбала 19
тренажерів. Загальна вартість
обладнання для інклюзивного
майданчика — 199 494 гривні.
Ще раніше Козятинська
сільська ра д а замовила на
«Prozo r ro» те нде р н а в л а шт ування дитячого майд анчика. Його виграв «Козятинський р айавтодор» із пр о п о з и ц і є ю 57 6 8 5 г р и в е н ь .
Та кож р о з мі с тили те нде р
на купівлю обладнання. Його
виграла фізична особа-підприємець Дар’я Маслюченко. За 179

030 гривень придбали ігровий
та спортивний комплекси, гойдалку, карусель та балансир.
Як повідомила нам Тетяна Катеризюк, голова сільської ради,
планується встановити новий дитячий майданчик у селі Іванківці,
що відноситься до Козятинської сільської ради. А також
оновити існуючий майданчик
у селі Козятин поблизу клубу.
— Інклюзивний майданчик
буде в селі Козятині біля Будинку культури, біля дитячого
майданчика, — каже Тетяна

Катеризюк. — Там тільки площадку зробили поки що. Новий
дитячий майданчик буде в Іванківцях встановлюватися. Бо там
немає дитячого майданчика.
А цей (майданчик у селі Козятині — авт.) буде, тільки відремонтується, якщо допоможе
ремонт нашим «диким європейцям». Не я ж його розібрала,
а вони. Він реконструюється і
тренажери поставляться і інклюзивні, і такі. Роботи ще не
почалися, тому що не можемо
нікого знайти на реконструкцію.

Стипендія
талантам

 Обдарованій молоді району призначили стипендії.
Таке рішення днями прийняли на засіданні комісії районної ради з питань освіти,
культури, спорту.
Грошові заохочення платитимуть за визначні досягнення у навчанні, спорті та
творчій майстерності. За підсумками засідання прийняли
рішення рекомендувати голові районної ради призначити стипендії 26 дітям та 3
колективам.

RIA-К, Четвер, 12 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

Пам'ять. У Козятині встановлять меморіальні дошки на місці масових розстрілів мирного
населення в роки Другої світової війни. Рішення про це прийняв виконавчий комітет. Скільки
їх буде та який вигляд вони матимуть, читайте у нашому матеріалі
Олена Удвуд

Виконавчий комітет міської
ради прийняв рішення про встановлення меморіальних дощок
на Меморіалі в Талимонівському
яру. «З метою збереження історичної пам’яті про загиблих
в Талимонівському яру в роки
Другої світової війні, за пропозиції громадського активіста,
письменника Кривов а Л.П.,
голови міської організації ветеранів України Кропиви Ф.Т.»,
— йдеться у тексті рішення.
Згідно з документом, планують встановити 9 меморіа льних дощок. У додатка х
до рішення є інформація про
те, як вони виглядатиму ть.
Перша дошка — загиблим
за Батьківщину. Ліворуч —
м а ко в е п ол е . Пр а в о ру ч —
с и м в о л п а м ’я т і « Ч е р в о н и й
мак». Нижче підпис «Коли ми
пам’ятаємо, ми непереможні!»

Друга — пам’яті мирного населення. Чорно-біла світлина
дівчинки, що плаче. Текст: «5ти тисяч мирного населення
п’яти районів Козятинсько го уїзду Житомирської генеральної округи: Козятинський,
Самгородоцький, Погребищенський, Вчерайшенський, Ружинський райони. Більше ніколи».
Третя — євреям, що перебували у гетто. Зображення
території, огородженої колючим
дротом. Напис: «1900 військовополонених 6-ї, 12-ї загальновійськових армій філії Бердичівського Шталагу (табору) № 358N, який був розміщений у м.
Козятині на вул. Микояна (нині
8-ма Гвардійська) район ПРБ».
Ч е т в е р т а — п а м ’я т і м о ряків. Зобра ження корабля
у морі. Напис: «48 моряків
Пінської військової річкової
ф л о т и л і ї . Б і л ь ш е н і к о л и ».
П’ята — пам’яті партиза-

Тут розстріляли тисячі людей

Наші перемогли
 Відбулися фінальні змагання Обласних літніх сільських спортивних ігор Вінниччини з малого футболу.
Команда Козятинського
району посіла перше місце.
У заключному матчі наші
зустрічалися із тиврівчанами.
У ході поєдинку, поступаючись у рахунку 0:2, зрівняли
гольові показники. А у серії
післяматчевих пенальті здобули таку бажану перемогу.
За Козятинщину грали:
Андрій Хрищенюк, Олександр Мосійчук, Олександр
Пасічнюк, Віталій Бондарук
- з Самгородоцької територіальної громади; Юрій
Мосюйда, Сергій Фют, Олександр Барчук, Євген Лисенко, Іван Боршуляк, Богдан
Ольшевський - з Махнівської
територіальної громади.
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встановлять нові меморіальні дошки
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Дитячий майданчик у селі Козятині. Тут встановлять
нові тренажери

Дорога до Іванківців. У цьому селі планують зробити
дитячий майданчик

Козятинські підприємства серед переможців
У Вінницькій області вдруге
провели конкурс «Підприємство
- лідер на ринку праці Вінниччини». Серед переможців СТОВ
«Вернигородоцьке» та ПрАТ
«Козятинський м’ясокомбінат»
Для участі у конкурсі надійшло
26 заявок. Конкурсна комісія ви-

значила переможців у чотирьох
номінаціях. Серед підприємств, де
працюють до 100 осіб, перемогло
СТОВ «Вернигородоцьке». Козятинський м'ясокомбінат розділив
перемогу з Барським машинобудівним заводом у номінації підприємств з середньообліковою чи-

Ми запитали у козятинчан

зустрічається нетверезих людей, які не
контролюються правоохоронними органами.

Також звертали увагу на рівень
охорони праці на підприємстві та
створення необхідних умов для
високої продуктивності. Визначався відсоток атестованих робочих
місць, співвідношення жінок і
чоловіків на керівних посадах та
соціальна активність підприємств.

Чи почуваєтеся ви безпечно у Козятині?

Юрій (32), енергодиспет- Ірина (31), продавець: Людмила (65), пенсічер: - Так, цілком без- - Небезпечно. Багато онерка: – Маю про-

печно. Окрім району
ПРБ. Студенти з залізничного училища ведуть себе неадекватно.

сельністю працівників 201-300 осіб
Основними критеріями, за якими визначали переможців, були
рівень оплати праці; своєчасність виплати заробітної плати;
наявність на підприємстві колективного договору; кількість
створених нових робочих місць.

блеми із зором. Живу
на тій стороні. Дороги
наче асфальтовані, а от
тротуари небезпечні.

Діма (41), слюсар: – Без- Аліна (29), в декретній В’ячеслав (66), пенсіонер:
печно. Мене все вла- відпустці: – У парку – Є проблема для ве-

штовує в Козятині в
цьому плані. Вдень
спокійно, а вночі я
не гуляю.

Пушкіна багато зламаних гойдалок. Для
маленької дитини, це
дуже небезпечно.

лосипедистів. Багато
є кущів, які заважають їхати. А ще люк
на вулиці Лисенка.

У Талимонівському яру під час Другої світової німецькі окупанти розстрілювали мирних мешканців нашого міста.
«У червні 1942 року німецькі окупанти розстріляли понад 8 тис.
мирних жителів нашого району. У більшості це були євреї. Другий
розстріл стався в кінці липня. До євреїв додалися цигани, були
й військовополонені. А 22 серпня — ще один масовий розстріл.
Тривали вони і у вересні», — йдеться у спогадах Ю. Машевського, які ми знайшли у книзі «Наша історія» Зої Вільчинської.
«Після війни на цьому місці (у Талимонівському яру
— авт.) було виявлено 724 людини у 4 ямах, серед яких
292 євреї, 216 мирного населення, 48 військових матросів, 62 партизани і підпільники, 16 циган та 90 військовополонених», — йдеться на сайті Музею історії міста.
У 1950 р оці на місці масових р озс трілів вс тано вили пам’ятну с теллу. А у 2012 — пам’ятний знак.

нів. Зображені партизани у березовому гаю взимк у. Н а п и с : « 62 п а р т и з а н и
із підпільної організації ім.
О.Суворова. Більше ніколи».
Ш о с т а — п а м ’я т і м а ш и ністів-підпільників. Малюнок
на чорному фоні: троє залізничників, які намагаються пошкодити залізничну колію. Напис: «65 підпільниківмашиністів, робітників депо
ст. Козятин. Більше ніколи».
Сьома — пам’яті загиблих
євреїв. Зображення — на чорному фоні сліди від долонь.
У верхньому лівому кутку —
менора (золотий семисвічник),
у це нтрі — зірк а Д авид а .
Напис: «1000 євреїв Козятинського уїзду: 1942 р. — 750,
1943 — 250. БІЛЬШЕ НІКОЛИ».
Восьма — загиблим циганам.
Зображення циганського возу.
Напис: «60 ромів Козятинського уїзду. Більше ніколи».
Дев’ята — центральна. На
чорному фоні зображення двох
рук, піднятих для молитви. У
центрі палаюча свічка. Текст:
«Пам’ятник встановлений на місці, де 1941–1943 рр. нацистські
окупанти розстріляли близько
9-ти тисяч мирних жителів, євреїв, циган, партизан, підпільників
депо ст. Козятин, полонених
бійців Червоної Армії, моряків
Пінської військової флотилії.
Вічна пам’ять загиблим! Споруджено за ініціативи та підтримки
начальника Південно-Західної
залізниці О. Кривопішина, громадської організації «Товариство ветеранів розвідки ВМФ».

Меморіальні дошки розмістять на пам'ятному знаку.
Фото з сайту Козятинської РДА
— Там, де пам’ятник, там
йдуть перша, друга, третя сходинки. Отак по кругу по плитах
навколо шпиля. І там їх (дошки
— авт.) встановлять. На рівні
зору людини середнього зросту.

Якраз ми виїжджали на місце,
брали раду ветеранів, брали
людину, яка буде цим займатися,
— розповів Сергій Заїчко, керуючий справами виконкому, начальник організаційного відділу.

«Я йому бажаю одужання. Але обов’язків перед ним не маю»
В’ячеслав Гончарук.

У минулому номері газети
«RIA-Козятин» була надрукована стаття під назвою «Хворому
з відкритою формою туберкульозу допомогти нікому». У ній
йшлося про мешканця одного
з сіл на Козятинщині, від якого
відмовились рідні і він потребує опікуна. Після публікації
в газеті в редакцію видання
прийшла колишня дружина Андрія Ірина і розповіла історію
стосунків зі своїм колишнім
чоловіком і чому вона вирішила не опікати більше Андрія.
Ірина розповіла, що познайомилася з Андрієм на травневі свята, коли їй було 16
років. Серед всіх хлопців, які
були на тому молодіжному
пікніку, Андрій був найрозсудливішим, можливо тому запав

в душу. Почали зустрічатися.
– Перші ознаки того, що
Андрій не такий, яким я собі
уявляла в день нашого знайомства, проявилися під час
побачень. Але чи то те перше дівоче кохання затьмарило мої очі, чи ще щось, у
2000 році вийшла за нього
заміж, – каже Ірина. – Життя
було таким, що хватило мого
терпіння тільки на три роки.
Жінка подала на розлучення, але продовжувала жити
зі своїм колишнім чоловіком
заради сина. Не хотіла, щоб
він ріс в неповноцінній сім’ї. У
2013 році Андрій вирішив, що
йому краще буде в компанії, де
часто наливають і сам пішов з
сім’ї. Завів собі нову дружину.
– Я це розповідаю не тому,
що хочу шкоди людині, від якої
маю на пам’ять декілька шрамів

на обличчі. А тому, що хочу,
щоб Андрій став чоловіком в
розумінні цього слова, - говорить Ірина. – Він сам себе
повинен взяти в руки. А якщо
не візьме, то йому потрібний
більше психолог, ніж опікун. Я,
як медик, знаю його останній
діагноз. Він не безнадійний,
він може повернутися до повноцінного життя, якщо буде
лікуватися і змінить ставлення
до оточуючих його людей, яких
він вважає своїми друзями, а
насправді його оточення, то
команда негативного впливу на
нього. Для Андрія немає місця
в моєму серці. У душі я пробачила йому всі образи, які він
спричинив сім’ї. Я, як колишня
дружина, хочу йому добра. Але
це не повинна бути подачка чоловікові з руками й ногами. Він
повинен усвідомити, що коли ти

чоловік, зроби для себе все сам.
У стосунках з дітьми, – продовжує Ірина, – законодавець
виступає з позиції загальної
фрази «батьки виростили і
виховали дітей, значить діти
мають обов’язки перед батьками». А коли батько не виконав
обов’язки перед дитиною? Які
дитина має повертати борги
людині, яка вважається тільки
біологічним батьком? На мою
думку, не повинно бути відповідальності перед тим, хто дав
життя, але в житті нічого не
зробив, щоб претендувати на
компенсацію. – Іра, розкажіть
що ви відчули, коли Андрій
пішов, покинувши сім’ю і який
у вас зараз сімейний стан?
— Коли Андрій пішов, я відчула спокій. З родиною чоловіка
підтримувала і тепер підтримую
дружні стосунки. Про заміжжя

навіть не думала. Перше, що
було в голові – це дати освіту
і виховання сину. Нічого не змінилося в моїй долі й тоді, коли
син став студентом університету.
Лише минулого місяця я вийшла
заміж за чоловіка, з яким була
знайома раніше. – Яке у Вас
зараз ставлення до Андрія?
— Я вважаю, що він повинен давати сам собі раду. Він
дійсно хворий, але опіка над
ним не дає йому можливості
відчути себе повноцінним чоловіком. Сусіди не суп йому
носили б, а виступали б в ролі
психологів. Це більше було б
користі для його одужання. Як
мені відомо, відкритої форми
туберкульозу він вже не має.
А я не маю обов’язків перед
ним. Від мене він пішов фізично здоровим чоловіком. Я
йому бажаю тільки одужання.
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Чому дорогу ремонтуватиме
фірма, яку ліквідовують?
Інфраструктура. Управління житлово-комунального господарства планує відремонтувати дорогу на
провулку Береговому. Договір уклали з комунальним підприємством «Відродження», що перебуває у
стадії ліквідації. Наші журналісти дізнавалися, чому виконання робіт доручили цій компанії?
Олена Удвуд,
Микита Панасенко

Управління житлово -комунального господарства розмістило у системі електронних закупівель «Prozorro» інформацію
про те, що планується поточний
ремонт дорожнього покриття.
Відремонтувати мають провулок
Береговий, що на Талимонівці.
За ремонт міська влада планує
заплатити 86 989,79 гривні.
Підряд отримало комунальне
підприємство «Відродження».
Договір ук ла ли 4 вересня.
Цікаво, що 19 березня цього року на 33 -й сесі ї Ко зятинська міська рада прийняла рішення про ліквід а цію ц ь о го під пр и є м с тв а .
Процес ліквідації
У Єдиному державному реє с тр і ю р иди ч ни х о сі б, ф і -

зи чних о сіб - підпри ємців та
громадських формувань зазначено, що юридична особа КП «Відродження» перебуває у процесі припинення.
Ідентифікаційний код юридичної особи цього комунального підприємства у єдиному
державному реєстрі та код
Є Д РП ОУ (є дин о го де рж а в ного реєстру підприємств та
організацій України) на сайті
громадського контролю держзакупівель «Dozorro» співпадають. Тобто, КП «Відродження»,
з яким підписали договір, і
КП «Відродження», яке перебув ає у пр оце сі припинення — одна і та ж компанія.
Відзвітували
Чиновники оприлюднили інформацію про те, що планується ремонт. Це не був відкритий
тендер, де обрали б найвигід-

Думка експерта
Очільниця громадської організації «Філософія серця»
Юлія Грига, яка займається
виявленням порушень під час
державних закупівель, прокоментувала ситуацію з цим
ремонтом.
— Комунальне підприємство
«Відродження» перебуває
в стані припинення шляхом
ліквідації. Цей процес не завершений і на обліку в фіскальній службі підприємство
є. Інша справа, що у нього
є податковий борг, — каже
Юлія Грига. — Закупівля проведена через прямий договір.
У замовника є обов’язок заповнити «Звіт про укладений
договір», в якому зазначаються
всі кількісні, технічно-якісні по-

казники предмету закупівлі. Замовник цього не зробив і цим
сам наштовхує на думку про
фіктивність закупівлі. (У звіті
про укладені договори, який
можна подивитися на сторінці
тендеру у системі «Prozorro», у
пункті 14 відсутня інформація
про те, які конкретно роботи,
за допомогою якої техніки має
провести КП «Відродження» прим. авт.).
— На жаль, на закупівлі через
звіт Держаудитслужба не звертає увагу і, як наслідок, в цій
«сірій зоні» відбуваються такі
от дивні речі, — додає Грига. —
У таких випадках лише привернення уваги містян через засоби масової інформації можуть
забезпечити виконання робіт.

нішу пропозицію. Міська рада
сама прийняла рішення звернутися напряму до підрядника
та запропонувати йому роботу.
І у цьому випадку відсутність
аукціону не є порушенням.
Закон України «Про публічні закупівлі» говорить, що
з амовник може с амо с тійно
обирати виконавця, якщо кошти, виділені на закупівлю, не
досягають так званих порогів.
«Цей Закон застосовується
до замовників, за умови, що
в а рті с ть пр е дм ета з а к упів лі товару (товарів), послуги
(послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а
робіт — 1,5 мільйона гривень».
Вартість робіт із ремонту
дорожнього покриття на провулку Б ер еговий с тановить
трохи менше, ніж 87 тисяч
гривень. Ця сума нижча за 1,5
мільйона, а тому поріг не перевищено і закон не порушено.
Компанія «Відрод ження»
м оже п р о в од и т и р о б от и з
ремонту доріг. У реєстрі зазначено, що одним із видів
діяльності комунального підприємства є будівництво доріг
і автострад (код КВЕД 42.11).

Такий вигляд мав провулок Береговий у березні.
Асфальту тут немає, тому проведуть грейдерування

«Має повне право проводити діяльність»
Як пояснив нам Євгеній Малащук, начальник управління
житлово-комунального господарства, комунальне підприємство «Відродження» не закрите.
Воно перебуває у стані ліквідації,
а тому продовжує працювати.
— По-перше, підприємство у стані ліквідації має повне право проводити діяльність, так як люди на
підприємстві є і зарплату вони
отримують і мають повне право
працювати, — каже Малащук. —

Козятинський міськрайсуд покарав молоду матір, яка не тільки
сама знімалася у порно, а й використовувала у зйомках свого
4-річного сина, умовним терміном. Якщо протягом 3 років вона
не порушить закону, то перегорне
цю «сторінку» свого життя.
Історія козятинської порноактриси Ірини, яка заради грошей
займалась сексом із чотири-

річним сином Даниїлом, шокувала всю Європу, і її друкували на перших шпальтах
видань навіть за кордоном!
Нагадаємо, що 26-річну жінку
затримали у березні поточного
року. В Департаменті комунікації
Національної поліції виявили у
мережі «полуничне» відео молодої жінки і дитини. Розуміючи,
що на дитячому порно зможе
заробити більше, вона вирішила
використовувати для створення

сюжетів власного сина. На той
момент хлопчикові було всього
два роки. Під час слідства виявлено, що протягом останніх
років жінка створювала відео порнографічного характеру з сином
і продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість
одного такого ролика становила
від 1,5 до 3 тисяч гривень.
Працівники кіберполіції провели обшук в квартирі, де проживала зловмисниця разом з сином.
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Конфлікт у школі № 3
Не порозумілися. До редакції газети «RIA-Козятин» звернулися батьки 3-Б класу
школи № 3. У електронному листі вони повідомили, що напередодні початку
навчального року їх клас розформували і приєднали до 3-А. Тепер разом
навчаються 34 дитини
Олена Удвуд

На нашу е лектр онну по шту надійшов лист від Ірини
Куніцької. Її дочка навчаєтьс я у 3 к ласі школи № 3.
У тексті листа йшлося про те,
що перед початком навчального
року два третіх класи з’єднали
в один, проте батьків про це
заздалегідь не попередили.
«Чому клас з 11 дітей не має
права на існування? Чому щодо
наших дітей порушується Закон
України «Про загальну середню освіту»? Батьківський колектив звернувся до начальника
відділу освіти і управління у
м. Козятині Касаткіної О.Ю з
цими питаннями», — пише жінка.

Це підприємство у комунальній
власності міста і воно виконує
дані роботи.
Компанія у стані ліквідації проводить роботи для того, щоб мати
можливість виплатити заробітну
плату своїм працівникам.
— І навіть на стадії ліквідації там
є ліквідатор, який має право підпису і проводити фінансову діяльність підприємства для того,
щоб його закрити і не було заборгованості по виплаті заробіт-

ної плати, — додає Євгеній Малащук. — Через це вони і працюють.
Було б набагато гірше, якби вони
не робили роботи і люди залишилися без зарплат, без виплат.
За словами начальника ЖКГ,
на провулку Береговому планують провести грейдерування
із відсипкою, оскільки асфальту
там немає. «Відродження» має
необхідну техніку для цих робіт
— грейдери, трактори та автомобілі.

Козятинській порноактрисі дали умовний термін
Зоряна Богуславська
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На її комп'ютері правоохоронці
виявили велику кількість фото- і
відеоматеріалів порнографічного
характеру з її участю. Серед них
- файли з малолітнім хлопчиком.
Порнотема була висвітлена
у телепередачі «Один за всіх»
з Михайлом Прис яжнюком.
Минулого місяця суд прийняв
міру
покарання.
Козятинчанку було визнано
винною у виготовленні дитячої
порнографії. У злочинах вона

зізналась. Їй оголосили підозру за трьома статтями - 301
(розповсюдження дитячої порнографії), 156 (розбещення
малолітніх) та 153 (сексуальне
насильство) Кримінального кодексу України. А це передбачає
до 10 років позбавлення волі.
Натомість порноакрису покарали умовним терміном. Відомо, що апеляція по справі
не надійшла. Тому судовий
вердикт вважається чинним.

Подали звернення
Батьки 3-Б написали колективне звернення до міського голови
Олександра Пузиря, директора
навчального закладу Миколи Колісника та начальника управління
освіти та спорту Олени Касаткіної.
У зверненні йдеться про те,
що перед початком 2019–2020
навчального року адміністрація школи з’єднала два третіх класи в один. Тепер кількість у чнів у класі — 34.
Батьки наполягають на тому,
що таким чином порушується
Закон України «Про загальну
середню освіту». У статті 14
третього розділу цього закону
вказано, що у класі може навчатися не більше, ніж 30 учнів.
«Хочемо також звернути вашу
увагу на те, що батьківський
колектив 3-Б класу високо оцінює роботу класного керівника
наших дітей у період з вересня
2017 року по травень 2019 року,
що відповідає повністю вимогам
щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг, з дітьми встановлений
тісний психологічно-емоційний
контакт», — йдеться у колективному зверненні до міського голови.
Не хочуть міняти вчителя
Колектив батьків 3-Б попросив

Олександра Пузиря зберегти клас
та класного керівника Ірину Кальнооку до закінчення дітьми початкової школи. Адже з’єднання класів може негативно вплинути на
емоційний стан дітей і, як наслідок, погіршиться успішність учнів.
У електронному листі Ірина Куніц ьк а п оя снила , що
до нового класного керівника батьки не мають жодних
претензій. Проблема в іншому.
«Ми не проти іншого вчителя, ми за збереження класу.
Ми за те, щоб той емоційно-психологічний контакт, який
наша перша вчителька встановила з нашими дітьми, продовжувався до закінчення нашими дітьми початкової школи.
Але нам сказали в Управлінні,
що
для
вчителя немає зарплати. Це як?
У зверненнях все чітко викладено (прикріпила нижче),
на який закон ми опираємось.
Була мова, що класи, де кількість дітей менше 20, не будуть
фінансуватися з 1 січня 2020
року. Але в цьому зверненні написано чітко —10, 11, (12) класи.
Крім початкової школи», — пише
жінка в електронному листі.
Йдеться про лист Міністерства
фінансів, скерований до колишнього Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому Мінфін
пропонує припинити з 1 січня 2020
року фінансування з освітньої
субвенції шкіл (крім початкових)
з кількістю учнів менше 40 та
фінансування 10–11–12-х класів,
де навчається менше 20 учнів.
«4 дитини за столом»
«Чому нас, батьків, не попередили заздалегідь, що класу
вже немає? Чому не враховується людський фактор? Уявіть
ситуацію. У класному кабінеті
в кінці класу на фізкультуру 34
дитини міняють взуття. Уявіть
— 40 хвилин тривалість уроку,
34 дитини. Про яку успішність
може йти мова? Чи може один
вчитель фізично приділити до-

Що кажуть у школі?
З адміністрацією школи №3 ми
поспілкувалися 3 вересня.
— Напередодні першого вересня навчальний заклад в управлінні освіти повинен погодити
мережу класів. Нам цю мережу
не погодили, щоб відкрити два
класи.
Відкрили один через те, що у
нас випало два учні. У нас було
на кінець року 36. Одна дити-

на переїхала, інша перейшла
в іншу школу. Вони мотивують
тим, що є такий лист, де Мінфін
пропонує, що якщо не більше
як 20 учнів у класі, то фінансування переводиться на органи
місцевого врядування. Але наче
як ця постанова ще не прийнята
і там прописано, що лише десяті, одинадцяті класи, — сказав
Микола Колісник, директор.

Добудовують
амбулаторію
 У Білопіллі перевіряли
етап будівництва амбулаторії
загальної практики сімейної
медицини. Наразі завершуються внутрішні роботи. Уже
зроблена підлога, пофарбовані стіни, підключена пожежна
сигналізація. Також облаштовано квартиру для проживання лікаря. Доробляють проведення електропостачання
та встановлення санвузлів.
Вже потроху почали завозити
медичне обладнання. Будівельникам дали вказівку впорядкувати територію навколо
амбулаторії та під’їзду до неї.

У Калинівці
знову були
вибухи

У школі №3 об’єднали два третіх класи. Тепер разом
навчається 34 учні

«Ви подивіться, як розміщені парти, 4 дитини тісниться
за одним столом». Ірина Куніцька надіслала фото класу
статньо уваги кожному учню?»
— пише мама третьокласниці.
Ми запита ли в Ірини Куніцької, що сталося з їх вчителькою, Іриною Кальноокою.
«Вона працює, але класу не
має, тобто в неї забрали класне керівництво. Має години в
класах», — відповіла жінка.
У вівторок, 10 вересня мама
третьокласниці надіслала нам
фото, на якому в одному ряду
стоять щільно по дві парти.

«Ви подивіться, як розміщені
парти, 4 дитини тісниться за одним столом. Це за якими нормами? Тільки уявити, як 34 дитини
отам в кінці класу буде взуття
зимою міняти, куртки складати», - написала Ірина Куніцька.
Того ж дня жінка повідомила, що начальник управління освіти та спорту дозволила сформувати два класи
по 17 учнів. Тепер усе залежить від адміністрації школи.

Відповідь управління освіти та спорту
Аби дізнатися думку управління освіти та спорту з цього
приводу, ми надіслали інформаційний запит.
У відповіді, яку ми отримали,
йдеться про те, що 3-Б і 3-А
об’єднали задля формування
оптимальної мережі шкіл. При
цьому враховували економічні
та фінансові можливості.
“Принагідно інформуємо, що

на одного учня у класі, з наповнюваністю 25 учнів, витрачається орієнтовно 19 тис.
565 грн в рік, а на одного учня
у класі з наповнюваністю 11
учнів - 44 тис. 465 грн в рік”,
- йдеться у тексті відповіді.
Мережу класів шкіл формує
Козятинська міська рада, а затверджує виконавчий комітет
у вересні.

 Учора, 11 вересня на
технічній території військового арсеналу в Калинівці трапилася пожежа, що
спричинила серію вибухів
«Близько 11.30 черговими
службами арсеналу було зафіксовано задимлення на
ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної
території бази зберігання
поблизу смт Калинівка, що
на Вінниччині», — йдеться
у повідомленні Генерального штабу Збройних сил
України.
За попередньою інформацією, займання сталося через те, що загорілося майже
два гектари сухої трави. За
словами начальника поліції Вінницької області Юрія
Педоса, внаслідок пожежі
сталось близько 10 вибухів.
Здетонували боєприпаси,
які напередодні перевезли
на ту ділянку для того, щоб
утилізувати.
Станом на 15.25, як повідомляє поліція Вінниччини, пожежу на території
військової частини у Калинівському районі повністю
локалізували. Потерпілих
немає.

Відремонтували
дорогу
 Провели ремонт дорожнього покриття вулиці Вінницької, що у селі Козятині.
Згідно з інформацією із сайту
«Prozorro», роботи проводило
приватне підприємство «АкІнвестбуд», що розташоване у
селі Жежелів, Козятинського
району.
Згідно зі звітом про укладені договори, провели планування площ механізованим
способом та відремонтували
щебеневі основи доріг. Загалом відремонтували 994 м
кв. дороги.
Коштували послуги 199
999,53 гривні.
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Козятинський ЦНАП відзначив п’яту
річницю діяльності – нам є чим пишатися!
Професіоналізм, конструктивне та відкрите спілкування із
суб’єктами звернення підтвердили, що козятинський Центр
надання адміністративних послуг
зумів виконати поставлені цілі,
а саме – покращити якість надання послуг і зменшити прояви
корупції у владних структурах.
Днями ЦНАП відзначив п’яту
річницю діяльності – повірте, нам є чим пишатися! Щоденно адміністратори, під егідою кваліфікованого керівника
Оксани Бортняк допомагають
вирішити проблеми численної
кількості відвідувачів. Згідно
з результатами опитувань, що
систематично здійснюються в
Центрі, 95% козятинчан позитивно оцінюють роботу установи.
Привітати колектив не лише з
першим ювілеєм, але й з впровадженням професійного свята
– Дня адміністратора центру
надання адміністративних послуг,
завітали міський голова Олександр Пузир, керуючий справами
виконкому Сергій Заїчко, заступник голови РДА Ігор Булавський.
Міський голова Олександр
Дмитрович наголосив, що за цей
проміжок часу була проведена
величезна робота в частині надання різних адміністративних
послуг козятинчанам, відпрацьована чітка система обслуговування клієнтів, розроблений досконалий алгоритм адміністрування.
- Дякую працівникам міського
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ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря Пузирківської сільської ради
Г ЕС Я Л е о нід а М и ко л а й о в и ч а
(12.09)
начальника вокзалу ст. Козятин
ЧАБАНА Анатолія Івановича (15.09)
керуючу філією «Укрсиббанк»
ГВЕЛЕСІАНІ Ольгу Володимирівну
(17.09)
З ЮВІЛЕЄМ!
завідувача сектору цивільного захисту
населення РДА
ГИБАЛА Володимира Олексійовича
(15.09)
Бажаємо вам міцного здоров'я, удачі,
яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Щастя вам, доброго
настрою на довгі роки, почуття задоволення від зробленого. Нехай завжди
у вашій родині панують тепло і мир, у
серці – добро і любов, у справах цілеспрямованість і натхнення.

Центру надання адміністративних послуг за ефективну роботу
на результат і кредит довіри.
Успішно реалізовано багато
проектів. Завжди знайдеться те,
що можна покращити, тому попереду багато цікавих проектів.
Ви є одними з кращих на Вінниччині. Рухаємося далі, - підкреслив Олександр Дмитрович.
Звертаючись до присутніх,
керуючий справами виконкому Сергій Заїчко, зазначив,
що після створення ЦНАПу у
громадян все менше проблем
з отриманням різних послуг.
«Швидко, якісно та доступно
- саме такими критеріями керуються в міському Центрі надання
адмінпослуг. З моменту свого
заснування кількість послуг, які

надаються населенню, постійно збільшується, і на сьогодні
козятинським ЦНАПом затверджено перелік, який містить 332
адмінпослуги”, - наголосив він.
Слова вдячності висловила і
керівник структурного підрозділу Оксана Бортняк: міському
керівництву – за підтримку,
фінансове сприяння для поліпшення умов праці та прийому
громадян у Центрі, адже як
стверджують громадяни, що
кожного разу неозброєним оком
помітні позитивні зміни, що відбуваються в місцевому Центрі та
колегам – за щоденну роботу з
людьми, а це не завжди легко.
Без дружної команди нічого не
було б. Діяльність влади люди
оцінюють саме через якість на-

Подяками виконавчого комітету міської ради та
квітами відзначили працівників Центру надання
адміністративних послуг за сумлінну працю та
високий професіоналізм.
дання адміністративних послуг.
Дуже приємно, що керівництво
оцінює нашу роботу і це спонукає до покращення результатів.
Нехай щастить усім, хто
присвятив своє життя великій справі, яка символізує молодість, велич духу і
мужність, сприяє розвитку
сфери фізичної культури і
спорту, наслідує кращі традиції видатних спортсменів
заради здорового та щасливого майбутнього. Нехай їх
приклад буде поштовхом для

масового розвитку фізичної
культури та спорту, взірцем
для юних жителів Козятина.
Щиро вітаю
спортсменів, тренерів, всіх
фахівців галузі фізичної культури і спорту та всіх прихильників
фізкультурно-спортивного руху
з нагоди Дня фізичної культури
і спорту.
У цей святковий день щиро
бажаю всім міцного здоров’я,
великої вдачі, наполегливості, наснаги, та перемог в усіх
справах!

Олександр Пузир привітав працівників газової
промисловості з професійним святом
У неділю, 8 вересня, в Україні
відзначала День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.
А вже, 6 вересня, напередодні
професійного свята, працівники
Козятинської дільниці Хмільницького відділення АТ «Вінницягаз»
зібралися у актовій залі своєї установи на урочисті збори.
Привітати тих, завдяки кому
оселі й душі городян і мешканців краю вдень та вночі гріє
блакитний вогник, завітали міський голова Олександр Пузир,
керуючий справами виконкому міської ради Сергій Заїчко.
Звертаючись до присутніх,
Олександр Дмитрович висловив
вдячність за самовіддану працю, сумлінне виконання своїх
обов'язків та професіоналізм.
«Забезпечуючи безаварійне та
безперебійне газопостачання тисячам жителів міста та району,
Ви несете добробут і тепло в
оселі, бережете життя і здоров'я
наших людей», – зазначив поса-
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довець. - Бажаю достатку, благополуччя, нових трудових звершень.
Наприкінці вітального виступу керівник міста вручив грамоти кращим працівникам, квіти та грошові заохочення.
З щирими побажаннями приєдналася до найкращих слів на адресу
трударів, які пов’язали своє життя
з цією нелегкою діяльністю і фахівець з адміністративної діяльності
даної установи Олена Благодир.
Вона побажала присутнім успіхів,
наснаги, всіляких гараздів і подальших вагомих здобутків у праці.

Шановні спортсмени, тренери,
працівники організацій та установ
фізичної культури і спорту, ветерани
та шанувальники спорту!
Щиро вітаємо вас з Днем фізичної культури та спорту України!
За всіх часів саме здорові духом і тілом
люди складали опору суспільства, адже
спорт не тільки дає здоров’я, він загартовує характер і волю.
Україна завжди славилась своїми спортивними талантами, має їх і Козятинський
район, і ми пишаємося вашими, шановні
земляки, досягненнями. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фізично
загартованого та здорового молодого
покоління. Зичу спортсменам високих
здобутків та перемог у змаганнях на славу
нашого району.
Нехай ваш приклад буде поштовхом для
масового розвитку фізкультури і спорту,
взірцем для юних жителів нашої країни.
У цей святковий день щиро бажаємо
вам міцного здоров’я, добра і щастя,

великої наполегливості і наснаги, удачі та
підкорення нових спортивних висот!

Шановні працівники та ветерани
лісового господарства краю!

Шановні співробітники рятувальних служб!

Щиро вітаємо вас зі святом - Днем
працівників лісу
Ваша нелегка і відповідальна праця
спрямована на охорону, збереження
та раціональне використання одного з
найбільших природних багатств – лісу,
найціннішого сировинного джерела і потужного екологічного фактору. Примножуючи лісовий фонд району, ви забезпечуєте надійний захист земельних угідь,
поліпшуєте екологічний стан довкілля,
нарощуєте випуск продукції лісового
господарства.
Щиро бажаємо вам нових успіхів у
праці, віри і наполегливості у досягненні
поставленої мети, міцного здоров’я, родинного щастя, миру та достатку.

Щиро вітаємо вас із професійним
святом – Днем рятівника!
«Запобігти! Врятувати! Допомогти!» – девіз служби, який засвідчує
гуманність та жертовність професії
рятівника. Утверджуючи добро і милосердя, ви - справжні герої наших
днів - з честю виконуєте покладені на
вас завдання.
Дякуємо вам за вірність обов’язку,
постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом. Переконані, що
ви й надалі збагачуватимете кращі
традиції своєї професії, віддано та
сумлінно служитимете обраній справі.
Бажаємо вам щастя, здоров’я, добра
і якомога менше тривожних викликів.
Нехай мир і злагода панують у ваших
родинах!

З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

Голова районної ради провів нараду з
керівниками комунальних установ
9 вересня під керівництвом
голови районної ради Віктора
Слободянюка відбулася нарада із керівниками підприємств
комунальної власності району.
Говорили про головне – фінансування, підготовку до осінньозимового періоду, проведення
ремонтних робіт. Керівники мали
змогу прозвітувати про зроблене,
озвучити питання, які їх хвилюють.
Головний лікар Козятинської
ЦРЛ Олександр Кравчук зазначив, що заклад працює в
штатному напруженому режимі.
- Дефіцит бюджету складає 7
млн 400 тис. грн до кінця року.
Є певні проблеми із штатом, спостерігається відтік кадрів середнього і молодшого медперсоналу
у зв’язку з проблемною ситуацією
із заробітної плати. Триває підготовка до зими, проводиться заміна
зовнішніх мереж до хірургічного
корпусу. Була отримана відповідь
від міського голови, що за теплопостачання відповідатиме та ж
організація, що і минулої зими.
Ніяких зрушень по котельні немає,
хоча вже не раз фіксувалась її
неналежна робота і низький температурний режим в лікарні. Тому
питання залишається відкритим.
Олександр Миколайович поінформував про потребу у додатковому виділенні коштів, оскільки
з ладу вийшов цифровий флюорограф, вартість ремонту якого
становить близько 80 тис. грн.
Також не вистачає фінансування на забезпечення соціально
незахищених верств населення пільговими медикаментами.
Щодо проекту-переможця обласного конкурсу по заміні вікон, то, за словами головного
лікаря, 30 тис. грн по фонду
конкурсу надійшло, але коштів
з районного бюджету ще немає.

Голова районної ради Віктор
Слободянюк доручив звернутись
з листом до РДА щодо причини відсутності фінансування.
Додаткову потребу у фінансуванні – 65 тис. грн озвучила головний
редактор районного радіомовлення «Промінь» Тетяна Мозгова.
Про роботу Козятинського районного позашкільного навчальновиховного центру розповіла директор – Ірина Акуленко. На даний
час у 26 закладах освіти району і
Самгородоцькому Будинку культури
працює 83 гуртки, в яких займається 1250 дітей. Ірина Володимирівна
наголосила, що не вирішеною
залишається проблема опалення
приміщення, в якому знаходиться
ПНВЦ. Нагадаємо, що бібліотека та
ПНВЦ залишились без теплопостачання ще наприкінці минулої зими.
Директор РК ЗОВ «Пролісок»
Олександр Бортник поінформував,
що за 2 оздоровчих зміни у таборі
відпочило 245 дітей, з яких за 44
дитини батьки сплатили повну вартість путівку, що є досить високим
показником в порівнянні з минулими роками. Цьогоріч для потреб
«Проліска» виділено 280 тис. грн.
Продовжується оновлення меблів
у будиночках, зокрема, на 160 тис.
грн закуплено ліжка, матраци та
постільні набори. Найближчим часом буде проведено ремонт у кімнаті гігієни і душовій для хлопчиків.
Голова районної ради Віктор
Слободянюк наголосив, що постійно потрібно докладати зусиль
для популяризації оздоровчого
закладу, а також доручив директору попрацювати над проектом будівництва басейну на
території табору та реконструкції
приміщення адміністративного
корпусу, в якому можна було б облаштувати реабілітаційний центр.
Заступник головного лікаря ра-

йонного ЦПМСД Ольга Радецька
розповіла, що однією з найголовніших проблем залишається нестача
фінансування для забезпечення
пільгових категорій населення медикаментами та виробами медичного призначення. До того ж, сума
боргу перед аптекою «Коннекс»
складає 70 тис. грн. Колектив
первинки поповнився 2 новими
фахівцями – це лікар та фельдшер,
які працюватимуть у Білопільській
та Козятинській амбулаторіях.
Директор КЗ «Козятинський
районний будинок культури» Тетяна Мар’янчик поінформувала
про проведення ремонтних робіт у приміщенні та про підготовку до фестивалю пам’яті
Тимка Падури «Гей, Соколи!»
За словами керівника Інклюзивно-ресурсного центру Лілії Сушко,
станом на 1 вересня поточного
року фахівцями установи було
обстежено 73 дитини. На теренах
району інклюзією охоплено 15
навчальних закладів, в яких навчається 21 дитина з особливими освітніми потребами. Укладено договір
з Глуховецькою ОТГ. Вільними залишаються вакансії вчителя-дефектолога та практичного психолога.
Віктор Слободянюк підняв питання проведення поточного ремонту
у приміщенні центру, адже для
цього сесією районної ради було
виділено 300 тис. грн. Керівництвом
райдержадміністрації та відділу
освіти пропонується спрямувати
їх на співфінансування придбання
спеціалізованого автомобіля. За
словами Віктора Миколайовича,
для цього кошти можна виділити
додатково, а ремонт необхідно провести для забезпечення
необхідних умов роботи фахівцям
та покращення надання послуг.
На проблемі нестачі коштів на
виплату заробітної плати вчергове

наголосив головний лікар районної
стоматполіклініки Андрій Пірожок.
Місячний бюджет фонду заробітної плати наразі становить лише
25% від потреби. Звернення до
міської ради і розпорядника коштів
залишаються безрезультатними.
Директор РДЮСШ «Колос»
Сергій Перенчук розповів, що
обласним управлінням поліції проведено експертизу реконструкції
спортивної зали. Щодо благоустрою, виконано лише частину
робіт. Нагадаємо, що відкриття
спортзалу планувалось на кінець

літа, але, зважаючи на нинішній
стан справ, невідомо коли спортсмени району нарешті отримають
свою базу для тренувань. Голова
районної ради зазначив, що необхідно створити комісію з контролю
за ходом виконання ремонтних
робіт, в яку включити депутатів
районної ради, представників відділу освіти, правоохоронних органів.
За підсумками наради, Віктор
Слободянюк надав керівникам комунальних установ та підприємств
доручення і рекомендації стосовно
вирішення проблемних питань.
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У стосунках між братом з сестрою
розбиратиметься вся Україна

Протистояння. Станіслав з Людмилою не можуть поділити спадок від батьків. За словами брата,
сестра кожен раз, як приїжджає, влаштовує скандали. Щоб якось зупинити Людмилу, Станіслав
звернувся до телепередачі «Говорить Україна». На чиєму боці буде правда, побачимо та почуємо в
передачі, час якої повідомимо пізніше
В’ячеслав Гончарук

Людмилі з молодшим братом
у спадок від батьків дісталися дві
хатини. Станіслав так і залишився
в батьківській, а старша за нього
сестра Людмила стала власницею
невеликої новобудови, яку через
деякий час продала. Чи то за дешево продала побудовану батьками
хату, чи розподіл став для неї несправедливим, кинула вона оком
на хатину брата. Кожен раз, як
приїздила, влаштовувала скандали,
що забере дітей до себе, а брата з
дружиною лишить батьківства і материнства. У козятинській розбірці
за Станіслава заступилися сусіди.
– Зі Стасіком я живу майже
через дорогу, - каже сусідка
Ліда.– Вони з дружиною Оленою
виховують четверо дітей. Живуть,
як кажуть, не на широку ногу, тому
що зараз важке саме життя. Олена
доглядає за дітьми, а голова сімейства працює. Як тільки в його поле
зору попадає більш оплачувана
робота, він переходить, де більше
платять. Олена зі Станіславом багато в чому собі відмовляють, іноді
позичають 100 чи 200 гривень, які
віддають в день зарплати. Я їхніх
дітей не бачила в брудному одязі
чи жадібними на кусок хліба. Є у
них невелике господарство. У віль-

ний від основної роботи час Станіслав виконує роботи на замовлення. Кому дрова поріже, кому в
будівництві допоможе. Зароблені
гроші на горілку не витрачає, щоб
п’яним валявся, я його не бачила.
Сусідка Ольга, яка живе від
Стаса та Олени через хату, каже,
що її діти дружать з їхніми.
– Коли вони у мене і припадає
час обіду, кличу всіх до столу, але
це не означає, що сусідські діти
недоїдають. Що, що, а українські
вареники Олена готує майже
щоденно. Якщо не вареники, то
обов’язково буде якась випічка.
Глянувши на дітей Олени, не можна
визначити, чиї вони за зовнішнішніми ознаками, як іноді буває
в багатодітних родинах, – каже
Ольга. – Діти як діти і мало чим
відрізняються від інших дітей. Немає у Олени такого, щоб діти ранком вибігли з хати і до вечора їх
виховує вулиця. Якщо діти десь загралися, Олена сама їх іде шукати.
– Оля, ходять чутки, що ви
колись до сестри Станіслава під
час розбірок брали лопату. Можете розповісти за той випадок?
— Брала лопату, то звичайно
перебільшення. Але це був єдиний
спосіб зупинити людину, яка дозволила собі зайвого. Стасік тільки
виорав свого города, а я свого

копала лопатою, – каже Ольга.
– Пішла до нього, щоб запропонувати йому зорати мою земельну
ділянку. Звідкись взялася сестра
Стасіка і кричить до нас: «Ану
розбігайтеся, алкоголіки». Мене
вона бачила вперше, звідки така
впевненість у прогнозах? Я й сказала їй: «Тобі що, лопатою дати?»
і зробила пару кроків назустріч.
Як вона зрозуміла той випадок,
то її проблема. До речі, столичним журналістам вона розповіла той епізод. Тільки сказала,
що я за нею гналася з лопатою.
Ще один сусід, пан Борис, живе
тут нещодавно. Усього півроку. Але
каже, що може багато хорошого
розповісти про сім’ю Станіслава.
– Це люди, які прийдуть на допомогу, залишивши свої справи, –
каже Борис Аркадійович. – Коли
я хоронив сестру, пішов за допомогою до нових сусідів. Вони поставилися до мене як до давнього
знайомого. Стасік, його дружина
і сусідка Ольга допомогли мені в
перші дні перебування на новому
місці. Якось після спільної роботи
вирішили зі Стасіком пообідати,
а він каже: «З роботи виженуть,
дітей моїх хто буде кормити?»
Діти у них виховані, а найменший
такий комічний. Жалко, що до
мене кореспонденти передачі

У перший день осені в Гурівцях
стався конфлікт між двома релігійними громадами. Побилися
близько ста людей. За допомогою
поліції було досягнуто згоди, що
під час наступного богослужіння,
обидві конфесії зайдуть у храм і
візьмуть участь в службі. От тільки
домовленості не спрацювали. У
ніч перед неділею, 8 вересня, в
замки дверей церкви хтось вмонтував цвяхи. За словами віруючих
УПЦ, вони, з дозволу поліції замки
зрізали і провели в приміщенні
церкви богослужіння. Самі стражі
порядку з цього приводу ситуацію
не коментували, посилаючись на
таємницю слідства. Адже відкрито кримінальне провадження.
У цей день на недільну літургію віряни ПЦУ не прийшли.
То м у м и в и с л у х а л и т і л ь ки одну сторону конфлікту.
— Ми сьогодні прийшли на

службу, а в замках забиті цвяхи.
Хоча за домовленістю між двома релігійними громадами, мали
в храм заходити всі віруючі. Ми
прийшли, а там перепона для богослужіння, – кажуть віряни УПЦ.
А х т о п е р е ш к о д ж а є?
— Кримінальна справа в поліції, запитуйте їх. Заяви наші
написані, поліція все зафіксувала. У присутності поліції зрізали
замки і провели службу Божу.
Якого
патріархату?
— У нас немає патріархату. У
нас Українська Православна церква, а в них турецький патріархат
У н и х , ц е в к о г о?
— В новоствореної церкви
релігійної громади. Ще не зовсім
релігійної громади. Вони не зареєстровані, тому що у них документів немає. Поки в них ПЦУ
— турецький патріархат, а у нас
Українська Православна церква. Ініціативу бере на себе вірянка Анна.
— Ми можемо показати вам до-

кументи з штампом і печаткою. Ми
служимо на церковно слов’янській
мові. Така була за наших прадідів,
а патріархатами нехай політики розбираються. Хто нам його приліпив
той московський патріархат, хай той
забирає його. Новостворена релігійна громада нехай реєструється
в законний спосіб. Вони кажуть,
що нас мало чи ще щось. Навіть
якщо нас менше, то це не означає,
що я повинна з двома дітьми піти
з своєї хати тому, що у когось п’ять
дітей, – каже Анна. Підключається
до розмови вірянин Микола. —
Створити релігійну громаду – не
проблема, зробіть документи. Але
ж вони хочуть зробити документи
на цей храм. Тобто виставити нас,
як кажуть, з власної хати, – каже
Микола. – У нас були переговори
в Непедівці. З чого почалася ця війна. Якщо суд вирішить і держава
забере в нас цей храм та віддасть
їм, на то воля божа, так значить
так. А пока йдуть суди, збитків
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ПаперовА чи електронна версія?

Підручники. Міський голова пропонує відмовитися від звичайних паперових книг. І з нового року
придбати для школярів електронні книги. З цього приводу думки козятинчан розділилися

Леся Кесарчук

— Розпочався новий навчальний рік. Для багатьох шкіл Козятина відкрите питання: підручник
для школярів у папері чи електронна книга і електронна версія підручника. Електронна книга, це
зменшення ваги та навантаження
на вашу дитину і швидкий пошук
і можливість друку. Паперова
версія – зменшення навантаження на очі і зручність. Можливо
настав час замінити підручники
на електронну версію книг?
– розпочав опитування у соціальній мережі Олександр Пузир.
Однозначної відповіді міський
голова так і не отримав. Деякі з батьків справді не проти,
щоб діти вчились на електронних книгах, але вони не готові
купувати їх власним коштом.
Керівник міста запевнив, що

всі підручники придбають за
кошти міського бюджету. Вчителі таку ініціативу міського
голови сприйняли по-різному.
—Якщо немає паперового – це
хороша альтернатива. Якщо носити 8 підручників – однозначно
краще мати один електронний.
Зараз є електронні книги з екраном без відблисків з ефектом
паперу. Гадаю, не буде жодної
шкоди. Мають багато оперативної пам'яті. Сама користуюсь теж
електронною книгою. Але якщо
дитина кінестетик, або візуал,
тоді ліпше паперова книга, – говорить вчитель Ольга Діденко.
Ідею придбати електронні книги
дехто із козятинчан сприйняв на
“ура”. Мовляв, у дітей болять
спини носити гору книг. І чим
старші учні – тим більше доводиться носити підручників.

«Важливо робити перерву»
Після поїздки на телепередачу в багатодітній родині
настане спокій.
«Говорить Україна» не підходили, мені було їм що сказати.
Те, що діти в них по мірі можливості доглянуті підтверджують і інші наші співрозмовники.
– Це багатодітна родина, яка
не оббиває пороги провладних
кабінетів: от ми багатодітні батьки,
давайте нам допомогу. Що дала
держава, тим і раді. Вони всього
намагаються добитися фізичною
працею, – каже пані Катерина.
– Людмилі хочеться тільки за-

володіти будинком Станіслава.
От і видумує, що брата з дружиною треба позбавити батьківства
і материнства за невиконання
батьківських обов’язків. Людмила
хоче стати опікуном дітям, які не
сприймають її як матір. А якою
вона має буде матір’ю, вона ще
нікому не довела, - кажуть люди.
З сестрою Станіслава поспілкуватися не вдалося, але редакція
залишає за нею право висловити свою точку зору пізніше.

У Гурівцях не миряться через церкву
В’ячеслав Гончарук
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Віряни УПЦ Гурівець фотографуються тільки здалеку
вони нам не роблять. Нам держава
дала ці права і ми проводимо богослужіння. Вони стоять на позиції:
«Ми не служимо і ви не служіть».
От дивіться, – каже наш співрозмовник. – Під ПЦУ перейшла
релігійна громада в Непедівці і
Пузирках. Ви поїдьте туди і запитайте, скільки разів були прихожани
ПЦУ з Гурівець у них на службі.
Ми їздили на службу Божу навіть
в Красне, тому що ми віруючі.
Довідка. Відповідно до закону
про релігійні громади, який був

прийнятий 17 січня цього року, громади можуть змінювати церковну
юрисдикцію на користь будь-якої
релігійної організації України. Але
в тому випадку, якщо на парафіяльних зборах не менше, ніж дві
третини голосів висловляться за
такий перехід. Частина громади,
яка не згідна з рішенням більшості, має право на створення нової
релігійної громади та укладання
договору про порядок користування тим самим майном або
культурно будівлею з її власником.

Ми запитали лікаря-офтальмолога, чи шкодить дітям електронна книга?
— Усі діти щороку мають проходити огляд в офтальмолога.
Дорослі повинні пам'ятати про
гігієну зору. Слідкувати за режимом навантаження. При постійній роботі очі розтягуються і
це призводить до близорукості.
До 6 років навантаження на очі
– не більше 30 хвилин. У школі
– не більше 40 хвилин. Раніше
було так: 15 хвилин працювали,
потім вчителі проводили гімнастику. Електронні книги не
шкодять зору, якщо дотримуватися режиму і часто робити

перерви, а ще гімнастику очей,
також читати на певній відстані.
Неперервна робота на близькій
відстані – призводить до близорукості. Ми рекомендуємо
кожну годину робити перерву.
Також зосередитися на далекій точці і дати очам відпочити.
Правильна відстань для роботи
до 30 см. Повинно бути хороше освітлення. Також батьки
мають слідкувати, щоб після
школи діти менше часу проводили за гаджетами, – коментує
завідувач кафедри офтальмології Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця Оксана Вітовська.

Проте деякі все ж вважають,
що класичні паперові книги
– більше розвивають дитину.
— У нас діти й раніше, час від
часу, використовували "електронний" варіант книг, але... Запах
друкованої книги нічим не зрівняєш, паперова версія зручніше
набагато. Потрібно ще зауважити, що разом з підручниками в
інтернеті є ще наявні ГДЗ. Діти
матимуть доступ до "халявних
знань", що значно знижує оцінку
їх знань. Але будьте відвертими
– книг на всіх не вистачає, та й
ті, що маємо, застаріли, все-таки
підручники 2014 року. Якщо моїй
дитині не вистачить підручників, я,
звісно, завантажу з інтернету, але
що то буде за "наука", навіть не
маю уявлення... Ще б аудіоверсію
запропонували, це зовсім для
ледачих. Якщо дитина лінується
взяти у руки книгу, то й буде лінуватися її читати, а звідси й впадуть показники з навчання, – міркує козятинчанка Ольга Мельник.
Альтернативне рішення
Ще козятинчани побоюються,
що електронні підручники –
спричиняють проблеми із зором.
— Зараз у дітей надмірне навантаження на очі від гаджетів,
телефонів, комп'ютерів. Це призводить до того, що окуляри
потрібні малюкам ледь не з
першого класу. Якщо будуть
ще електронні книги, хто буде
слідкувати за безпечним використанням їх учнями за відстанню від ока до поверхні та часу
читання? – запитує громадський
діяч та лікар Олена Іванчук.
Мама Ірина Данилевич про-

5-класниця Анастасія любить читати паперові та
електронні книги
понує міському голові придбати меблеву шафу для дітей,
щоб вони не носили щодня
підручники в школу, це й стосує тьс я е лектронної книги.
— Вважаю, що електронні підручники і книги повинні бути рівнозначні, але в різних ситуаціях.
Наприклад – у випадку школи,
тягнути на собі 8 підручників в
школу однозначно гірше, ніж
взяти електронну книжку. Знайомого син брав планшет з електронними підручниками в школу,
а хтось з дітей в класі вдарив
ногою по рюкзаку і розбив скло.
Я за електронні підручники, але
чи не поб'ють їх діти? Можливо

ліпше придбати особисті шафи
для дітей в школі, де можна
залишати підручники, змінне
взуття. Тоді в школі книжки, а
вдома можна і по електронним
підручникам робити домашні завдання. Вартість металевої шафи
1400 грн, може, це варіант, щоб
діти не тягали важкі портфелі,
– пропонує Ірина Данилевич.
Міський голова Олександр Пузир уже доручив усім директорам
шкіл міста Козятин сформувати
набір ел. книг для кожного класу
школи. Якщо більшість батьків
будуть за такі підручники – то
вже з 1 січня 2020 року – всі
учні матимуть електронну книгу.

Козятинчанка потребує негайної трансплантації нирки
Потрібна допомога. Без дороговартісної операці ї, яку
треба проводити негайно, життя
40-річної жінки згасає. Необхідно зібрати 300 тисяч гривень
Олена Аркадьєва – інвалід
дитинства. Ще у віці немовляти козятин чна к а п е р е н е сла запалення нирок, яке з
часом, на превеликий жаль,
переросло у страшна хворобу
– хронічний гломерулонефрит
(або ж ниркову недостатність).
Скільки себе пам’ятає, пані
Олена постійно лікувалася –
вивчила стіни та стелі дитячих
лікарень у Вінниці та Києві,
перенесла тисячі крапельниць
та безліч станів загострення
вбивчого недугу. Випила неймовірну кількість ліків у різних
варіантах та концентраціях,
лікувалася навіть гормональними пр е па р ата ми. Одн о го
разу Вінницька лікарня біль-

ше як на півроку стала для
13-річної тоді Олени домом.
Коли Олені було вже 24, у неї
сталося критичне загострення
хвороби, що супроводжувалося страшними симптомами:
усе тіло дівчини с трімко і
жахливо набрякло, через що
пересуватися було боляче, поступово втрачався зір, а з ним
п о р у ш у в а л а с я ко о р д и н а ц і я
рухів. Медперсонал вінницької лікарні морально готував
козятинчанку до найгіршого.
Саме тоді від завідувачки відділення пані Олена дізналася
про процедуру гемодіа лізу,
яка може допомогти організму справитися з критичним
станом. Метод заснований на
позанирковому очищенні крові.
Процедура і справді допомогла, однак лікарка попередила, що цей спосіб – лише
підтримуюча терапія, а не шлях

до одужання. Рано чи пізно,
для того, аби хвороба відступила, необхідно провести
пересадку здорової нирки. На
початку нульових така операція
коштувала 20 тисяч гривень.
Олена Вікторівна та її мама
стали посилено збирати гроші,
а тим часом тричі на тиждень
жінка мусила їздити на процедуру гемодіалізу до Вінниці.
Так продовжувалося до 2008
року, коли нарешті були зібрані необхідні кошти та пройдено усі обстеження. У Національному інституті хірургії
та трансплантології ім. О. О.
Шалімова пані Олені зробили
пересадку нирки від її мами.
Нирка прижилася і майже на
10 років молода козятинчанка
забула про виснажливе лікування. Єдиним нагадуванням
про хворобу була підтримуюча медикаментозна терапія.

У 2 017 р о ц і н е д у г п о вернувся. Здорова мамина нирка через негативний
збіг клінічних обставин перестала функціонувати…
У життя Олени повернулися
лік ар няні с тіни, ліки, кр апельниці, набряк тіла, ослаблений імунітет і гемодіаліз
тричі на тиждень. Тільки тепер ця процедура 40-річній
ко з ятин ч а нці н е пр ин о сить
бажаного полегшення, натомість є надзвичайно болісною.
Єдиний вихід із жахливого стану – повторна пересадка здорової нирки.
У Київському інституті хірургії та трансплантології погодилися провести операцію.
Донором може бути чоловік
Олени, з яким, як показали обстеження, є сумісність.
Однак, тепер скла дна опе рація коштує 300 тисяч гри-

вень – гроші, яких у сім’ї
Аркадьєвих просто немає…
А час спливає, ра зом із
ним, як зауважує пані Олена, на фізичному рівні відчу тно зменшуються жит тєві
сили. Із душевним болем у
в а ж ко м у с т а н і ж і н к а п р о сить про фінансову допомогу.
У наших рука х та в наших сила х, шановні читачі,
допомогти врятуватися земля чці. Коже н із на с може
стати справжнім чарівником,
що не дасть згаснути життєвій історії Олени Аркадьєвої.
Н е будьм о б а йд у ж ими!
Реквізити для благодійної допомоги на лікування:
Рахунок № 26200330116808
у АБ «УКРГАЗБАНК» Код
Є Д РП ОУ 2 3 6 9 7 2 8 0 М Ф О
3 2 0 4 7 8 н а ім’я Ар к а д ь євої Олени Вікторівни

реклама та вітання
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продам

 2 âîëíèñòèõ ïîïóãàÿ ç êë³òêîþ. 097-738-62-07
 2 îäíîñïàëüí³ êðîâàò³ ç ìàòðàöàìè á/ó. 067-96317-30
 2 òåëåâ³çîðè Ñàìñóíã ñòàðîãî çðàçêà, íåäîðîãî.
068-962-41-59
 Àêâàð³óìè 2 øò. íà 220 ë. òà 110 ë., ñåéô äëÿ
ðóøíèö³. 093-146-28-42, 068-526-34-02 Â³êòîð
 Áàíêè 0.5 ë. òà 450 ãð. ç çàë³çíèìè êðèøêàìè ïî
3 ãðí., äîñòàâêà ïî Êîçÿòèíó. 097-690-98-33 Ñåðã³é
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ,
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ â õîðîøîìó ñòàí³ 12 ãðí./1 êã.
096-779-60-83
 Áåíçîïèëà, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ íîâèé,
äðåëü, êîìïðåñîð, ßÂÀ-350, ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà,
åë.ëîáç³ê, åë.ëá³ãð³âà÷, ìëèí, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè
6-10 ðîê³â. 068-216-34-20
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Áîéëåð íà 80 ë. âîäè ç ñóõèì òåíîì «Àòëàíò³ê» 3
500 ãðí. 096-779-60-83
 Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
 Âåëèêà ðàäÿíñüêà åíöèêëîïåä³ÿ 36 òîì³â. 097535-25-97
 Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
 Â³êíî ì/ï á/ó «ÂÅÊÀ» 1380 õ 930, àêâàð³óì á\ó íà
90 ë. 097-665-87-48
 Âîðîòà ìåòàëåâ³, êîâàí³, ç õâ³ðòêîþ â ãàðíîìó
ñòàí³. 093-225-06-57
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òà 2 ì³ñöÿ ïîðó÷, ç áóä.
ìàòåð³àëàìè, º ôóíäàìåíò. 063-131-39-20
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³), äàõ
ðóáåðî¿ä, ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé, ñòàí íîâîãî.
093-430-38-47
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093013-26-80, 068-077-20-37
 Ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
 Ãàðáóçè, áóðÿê êîðìîâèé. 097-628-48-13, 073058-41-21
 Ãàðáóçè, ñîêîâèæèìàëêà, êîëåñà äî âåëîñèïåäà.
063-275-87-04
 Ãàðáóçè. 097-324-17-76
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-555-10-06
 Ãí³é 80 ãðí./òîíà. 096-466-37-06
 Äâà ñïîðò. âåëîñèïåäà, ñàäæàíö³ òîíêîøêóðîãî
ãîð³õà á³ëüøå 100 øò., ìàñëî ïåðåðîá., àëþì.
ïðîâ³ä 300 ì. 3-õ æèëüíèé ³ ì³äíèé, êðîëÿ÷³ êë³òêè,
çàï÷àñòèíè äî âåëîñèïåäà, àñáåñòîâà òðóáà 4 ì.,
ë³÷èëüíèê åë. 068-334-66-72, 093-940-96-11
 Äèâàí ç êð³ñëàìè. 097-628-48-13, 073-058-41-21
 Äèòÿ÷à îäåæà â³ä íàðîäæåííÿ äî 1 ðîêó íîâ³ äóæå
õîðîø³ ðå÷³, 3 ïà÷êè ïàìïåðñ³â íîâèõ, 1 ïà÷êà/200
ãðí., õîäóíêè äèòÿ÷³ íîâ³. 093-808-38-10
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Äðîâà, âóã³ëëÿ, òðóáè á/ó, àðìàòóðà. 063-530-

83-82
 Äóáë³êàòè êëþ÷³â (ÿêùî á³ëüøå 3-õ ö³íà 35 ãðí. çà
çâè÷àéíèé êëþ÷). 063-814-74-18
 Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, òðóáè à/ö ä³àì.150, òðóáà
ÂÃÏ ä³àì.15, áàê, ñêëÿíêè, øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêè
äåðåâÿí³. 096-467-88-03
 Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ. 067-889-16-25
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. (àêò íà çåìëþ), ð-í Ïîëå
×óäåñ, ôóíäàìåíò, ïîãð³á (4.5 õ 4.5), êðèíèöÿ,
âñòàíîâëåíà áðàìà íà ãàðàæ, äî ôóíäàìåíòó
ï³äâåäåíèé ãàç. 096-446-52-17, 063-829-73-06
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. òåðì³íîâî. 093-552-27-63
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå
ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå
ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. íà ð³âíîìó ì³ñö³, ñóõà, ãàðíî
ðîäèòü (ìîæíà ï³ä çàáóäîâó), ç äîêóìåíòàìè, ð-í
Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
 Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., ôóíäàìåíò,
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 098-020-36-54, 093-890-30-35
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ, íåäîðîãî. 067-31908-49
 Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - Matador
Nordicca Basic 165/70/R13 (79Ò-MP52) â õîäó 1
ñåçîí. 097-138-12-06
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-375-06-60
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-648-20-99
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-007-21-49
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-463-42-51
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 2.50 ãðí./1 êã., º 10 ì³øê³â. 067424-22-36, 093-263-85-57
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà íåäîðîãî. 063-882-60-78, 098800-28-65
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 097-612-80-07
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ïîñàäêîâà òà äð³áíà, ÿùèêè
ïëàñòìàñîâ³. 073-124-23-63
 Êèëèì 2 õ 3 ì. 600 ãðí. 097-239-91-69
 Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð,
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äîðîñëèé,
ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ
³íâàë³äà. 097-147-84-88
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà 4.5 ì, ñò³ë êîìïþòåðíèé ñâ³òëèé,
øïàëè 3 øò. ç/á, ã³ïñîêàðòîí íîâèé 2 ëèñòà, äîñêè
íà äðîâà, êë³òêà äëÿ êðîë³â âåëèêà. 093-795-59-33
 Êîáèëà 6 ðîê³â ðîáî÷à, ñïîê³éíà. 098-979-07-50
 Êîáèëà êàøòàíêà. 097-831-10-06
 Êîçà 3 ðîêè 2 000 ãðí. 096-632-10-40
 Êîçà ä³éíà õîðîøà. 098-703-47-46
 Êîçà ä³éíà, íåäîðîãî, â õîðîø³ ðóêè. 096-88624-98
 Êîçà çäîðîâà, áåçðîãà, ïðîäóêòèâíà, ìàëà òðè

îêîòè, ìîëîêî áåç çàïàõó. 063-172-12-81
 Êîçà. 068-518-35-30
 Êîëÿñêà Tutis â õîðîøîìó ñòàí³, 3 ïîëîæåííÿ,
ëþëüêà, àâòîêð³ñëî, ë³òí³é âàð³àíò. 063-809-21-14
 Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Òèòóñ³âêà. 097-354-76-54
 Êîðîâà äóæå äîáðà ç 5 òåëÿì, àáî òåëèöþ ò³ëüíó
4 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-900-25-45
 Êîðîâà ç 5 òåëÿì, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 063-248-18-07
 Êîðîâà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 096-660-22-80
 Êîðîâà. 098-654-84-14
 Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â
ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí,
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 093-77334-02, 098-675-21-69
 Êîøåíÿòà Áðèòàíö³ â³ê 1 ì³ñ., ñ³ðåíüê³. 063-35168-98
 Êð³ñëî ðîçêëàäíå, ñò³ë ðîáî÷èé, êîìîä íà 3
øóõëÿäè, êàìåðà äëÿ ÃÀÇ, Ç²Ë íîâà. 096-445-59-04,
093-447-11-84
 Êðîëÿ ³ êðîëèöþ ìîëîäó õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè,
ñàõàð 1 ì³øîê. 096-963-73-52
 Êóòî÷îê, ï³äñòàâêà ï³ä òåëåâ³çîð â â³äì³ííîìó
ñòàí³, íåäîðîãî. 063-462-56-40
 Ëàìïî÷êè åëåêòðî 300 Âò., âàííà ÷àâóííà á/ó,
ì³ëêà êàðòîïëÿ. 096-219-94-51, 073-310-90-74
 Ëîøà êîáèëêà õîðîøî¿ ïîðîäè, òåðì³íîâî. 063174-01-32, 097-693-09-24
 Ìàãàçèí ç ìåáëÿìè ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 3, íåäîðîãî.
063-311-65-88, 097-396-47-56
 Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé äî
òðàêòîðà. 097-239-92-05
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä
ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íîâå,
òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Ìåáë³: ñåðâàíò ç äçåðêàëîì, òóìáî÷êà
ïðîêðîâàòíà, äçåðêàëî âåëèêå ç òðèëÿæîì. 067647-48-11
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-62901-49, 097-446-20-46
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6.3 õ 1.2 ì. 7 øò. 096-44652-17, 063-829-73-06
 Ïèñüìîâèé ñò³ë, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 60 õ 145,
äâà âåëîñèïåäà íåäîðîãî. 063-288-72-37
 Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, ñ³íî
(ð³çíîòðàâ’ÿ). 097-256-32-65, 067-379-91-94

 Ïîðîñÿòà 10 êã. ìÿñí³ Ëàíäðàñè, õîðîøî¿ ìîëî÷íî¿
ïîðîäè òåëè÷êà 2 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ â³ê 2.5 ì³ñ. 068-000-27-01
 Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³. 096-527-37-78
 Ïîðîñÿòà â³ä 35-45 êã. 096-797-76-51
 Ïîðîñÿòà Ìàíãàëèö³, ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ 4 ì³ñ.,
â³âö³ Ðîìàí³âñüê³ âåëèê³ òà ìàë³, êîçè. 093-017-68-13
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãà 15-18 êã., ñ.Êîçÿòèí.
063-752-28-43
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Óêðà¿íñüêà á³ëà, øëåì
ìîòîöèêë³ñòà. 067-394-60-27
 Ïðèì³ùåííÿ 2-õ ïîâåðõîâå 106 êâ.ì., â öåíòð³
ì³ñòà. 073-326-41-57
 Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.
097-239-92-05
 Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 067883-06-97
 Ðåëüñè Ð43 - 16 øò. ïî 6.25 ì. (º äîêóìåíòè). 096446-52-17, 063-829-73-06
 Ñ³÷êàðíÿ, áåíçîïèëêà íà çàï÷àñòèíè. 063-29946-63
 Ñ³÷êàðíÿ. 097-154-49-36
 Ñò. äþðàë. 2 õ 1.0 õ 2 ìì. 1 ëèñò 3 øò., ïëèòà
ÄÂÏ, òðóáè ñò. á/ó ä³àì.76 ìë. íà ñòîâáè, ìîëîò
êóâàëäà 2 øò., äîñêà ð³çíîñîðòîâà, áðóñ. 063-73647-19
 Ñò³ë äâà ÿðó÷à ð.150 õ 60 ñì., 2 ÿðóñ 110 õ 30 ñì.,
âèñîòà âñüîãî ñòîëà 160 ñì., º 4 øóõëÿäè, ïîëêè
äîïîì³æí³ âèäâèæí³ ñòîëèêè 2 øò. ï³ä êîìïþòåð, ñòàí
áåç öàðàïèí, á/ó 1 200 ãðí. 096-160-11-65
 Ñò³íêà á/ó ð.3.55 õ 2.2. ì., ñò³íêà ðîçá³ðíà. 097990-99-47 Íàòàë³ÿ
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, êðîâàòü, øêàô,
õîëîäèëüíèê. 063-530-83-82
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», íåäîðîãî. 063-393-53-66,
067-589-80-67
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã á/ó ïëîñêèé, ä³àã. 53 ñì.,
òþíåð íîâèé 2 500 ãðí. 050-864-76-28
 Òåëè÷êà 4 ì³ñ. ÷åðâîíî - ðÿáà â³ä õîðîøî¿ êîðîâè.
068-099-74-51
 Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063648-20-99
 Òåëè÷êà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-07103-85
 Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69,
067-429-73-29
 Òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè, ãí³é ïåðåãí³é. 098-22224-04

 Òþêè. 067-929-72-46
 Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-91803-38
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ
ë. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê Äíåïð á/ó ó ðîáî÷îìó ñòàí³. 093800-66-77, 095-425-36-54
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà á³ëà òà ÷åðâîíà, ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò.
067-462-87-91, 073-060-52-14
 Öåãëà Ìàõàðèíåöüêà 900 øò., áåíçîïèëà íîâà
GRUNHELM 2 000 ãðí. 096-238-72-62
 Öóöåíÿò çàõ³äíî - ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 2 ì³ñ., ãàðí³,
ãðàéëèâ³, äîáð³ ãîñïîäàð³. 097-483-42-09
 Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â 2
000 ãðí. ä³â÷àòêà. 098-051-75-97
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ðîçóìí³. 063-69253-55, 067-243-98-15
 Øêàô ñò³íêà, øèôåð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093551-45-26
 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³ (ìîæëèâà äîñòàâêà). 097-23992-05, 067-883-06-97
 ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí».
097-577-26-86
 ß÷ì³íü, ñîëîìà ïøåíè÷íà â òþêàõ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ.
096-600-34-02
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Електробойлер-80 л. Телевізор Самсунг діаг. 37,
тюнер до телевізора, велосипед "Аїст", усе б\в,
недорого. 063-268-23-01
Зем. діл-ка 0,146 га, під забудову, приватиз., 600
м від РЕС, з центру Козятина їхати 15 хв машиною/
авт.№3. Дзвоніть: 096-59-68-337
Картоплю дрібну 8-10 мішків по 2 грн. за 1 кг. с.
Блажіївка. 068-032-41-18
Картоплю дрібну. 093-941-04-97

НЕрухоМіСТЬ

 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 25. 098-632-99-07,
063-026-45-34
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîáàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-35940-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ., 2-õ ïîâ. áóäèíîê,
ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, áåç ðåìîíòó. 093-800-66-77, 095425-36-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 42.4 êâ.ì., 2 ïîâ. áóäèíîê, 2 ïîâ., ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé,
âóë.Â³íí³÷åíêà ð-í 1 øêîëè. 067-738-16-90, 063628-91-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ïîñåðåäíèê³â. 096657-32-57
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32. 067-366-50-14
2-кімн. кв. в центрі міста, 1 пов. вул. Героїв Майда-

ну, 17. 063-025-88-60
2-х кімн. кв. по вул. Незалежноті, 7, кв 11 (біля
"Ромашки". 068-193-81-08, 093-937-27-54
3-х кімн. кв. в р-ні нового училища, 1
поверх, утеплена, автономне опалення, м\п
вікна.068-33-44-765
Будинок 2-х пов. по вул. Одеська, 25, заг. пл.
209, житлова - 101,6 кв.м., зем. діл-ка 16,6 сот. з
госп. будівлями, 2 гаража, чи обмін на 1-2-х кімн.
кв. 093-018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 60 кв.м. вул. Московська, 19, зем. ділкак 6 сот. газ, пічне, вода, кухня 20 кв.м +газ+пічне,
вода, гараж 24 кв.м. сарай баня, погріб, теплий курник, бесідка, у дворі плитка. 18 тис. 067-899-50-82
Будинок 70 кв. м. 3-х рівневий, цокольний поверх
з погрібом, кутовий мандсардний дах (р-н 3 школи),
вул. Київська, 5 сот. землі, є всі зручності, підсобні
приміщення. 067-60-15-117, 093-14-66-752
Будинок зі всіма зручностям в с.Махнівка
(с.Комсомольське) недорого, терміново. В будинку
4 кімнати, туалет, підведений газ та вода також
є пічне отоплення. Є можливість добудови. Заг
площа 60 сот. Є сарай для тримання дом.живності.
097-60-57-822
Будинок по вул. О. Кобилянської, р-н ОРСа. 068193-81-08, 093-937-27-54
Пів будинку, 3 кімн., газове та пічне опалення,
підвал, криниця, сарай, літня кухня, літній душ,
40 сот. городу, можливо частинами 50% перший
платіж. с. Козятин, Терміново, недорого. 098-7072-610
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ.
áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò
îáì³íó íà êâàðòèðó â ì³ñò³ Êîçÿòèí àáî Â³ííèöÿ,
ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó,
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò.
ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì.,
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï
â³êíà, ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
 2-õ êì. êâ., ïëîùà-58 êâ. ì., äâîõñòîðîííÿ
2/3 , ê³ìíàòè , ñàíâóçëè ðîçä³ëüí³, ìï â³êíà,
äâóõêîíòóðíèé ³òàë³éñüêèé êîòåë,íîâ³ òàìáóðí³
òà âõ³äí³ äâåð³, ó äâîð³ ïîãð³á ³ êðèíèöÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ êì. êâ., öåíòð, âóë. Âèííè÷åíêà 31, ç
ðåìîíòîì, ìåáë³ ,óòåïëåíà. 063-384-04-49, 096184-48-51
 3-õ ê³ìí. êâ 2/2, 43.9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³.
063-504-00-84
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ñìò.Ãëóõ³âö³, 58 êâ.ì., áåç
ðåìîíòó, íå êóòîâà, º ïîãð³á, ñàðàé. 067-410-74-47,
063-393-69-88
 3-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó
42. 093-811-29-18
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ºâðî-ðåìîíòó, º ³íä.
îïàëåííÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30,
íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì.,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî
64 êâ.2. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1, 1 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ. 063-187-85-74

 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-07720-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-20701-18, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-20701-18, 073-463-34-76
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-6378, 063-189-75-26
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 Áóäèíîê 54 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, º ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 096-394-91-37
 Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà,
ñàí.âóçîë, ì/ï â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì
íà âóë.×åõîâà òà Ïàïàí³íà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ,
ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
 Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà,
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³,
ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º
ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03
 Áóäèíîê â öåíòð³, çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà.
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á,
âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., 78 êâ.ì., àáî
îáì³í íà Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â áóäèíêó
âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á,
ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. 067-972-22-83, 063606-61-24
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 073-463-42-11
 Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., º ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå àñôàëüòîâàíå
ïîäâ³ðÿ, ó÷àñòîê 13 ñîò., ð-í ó÷èëèùà, ìîæëèâèé
îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-304-05-98, 063942-67-86
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷
ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
 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.
097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Ìàçåïè, ãàç, âîäà,
ñàíâóçîë, ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. çåìë³. 063-606-6124, 067-972-22-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç,
ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-47607-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà

459626

458228

459267
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459769
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96 êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ,
âàííà, ì/ï â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê íåâåëèêèé, òåïëèé, çàòèøíèé, áåç ãàçó,
ñ.Ïîëè÷èíö³ (öåíòð ñåëà), º ãîðîä, ïîãð³á, ñàðàé, ãîñï.
áóä³âë³, æîìîâà ÿìà, 2 ñàäè, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ì³ñöå
äîáðå. 068-371-08-50
 Áóäèíîê ïëîùà 57/34/12.7 êâ.ì., ó÷àñòîê 10 ñîò., 3
ê³ìíàòè. 063-646-35-22
 Áóäèíîê ð-í âóë.².Ôðàíêà, 70 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³,
êðèíèöÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á,
2 âõîäà. 096-314-53-68
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ â öåíòð³, ãàç, âîäà, 40 ñîò.
ãîðîäó, ïîãð³á, ñàðàé. 098-394-47-36
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ïîðÿä ñòàâîê, ë³ñ,
àâòîáóñíà çóïèíêà, º ãàç, ö/âîäà, 0.37 ñîò. ãîðîäà,
ñàäîê. 068-762-82-70
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, íåäàëåêî ñòàâîê. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê â öåíòð³, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 10 ñîò.
ïðèâàòèç. 068-346-54-35
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, â
öåíòð³ ñåëà á³ëÿ ñòàâó, ãàðíå ì³ñöå, âñ³ ãîñï. áóä³âë³,
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-411-74-71
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ñâ³òëî,
íåäîðîãî. 098-025-28-78
 Áóäèíîê ñ.Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãîñï. áóä³âë³, 25 ñîò. ãîðîäó, íåïîäàë³ê º ñòàâîê, ð³÷êà.
063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 íåäîðîãî, ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè., çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ì³ñöå
çðó÷íå 4.5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ãîðîä âèõîäèòü äî
ë³ñó. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ,
âàííà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ï³äâàë, ãàðíèé ãîðîä, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 75 êâ.ì., 9 ñîò. ãîðîäà, ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà, äî
ì³ñòà 10 õâ. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò.
ãîðîäà, ãàðàæ, îãîðîæà. 097-628-48-13, 073-058-41-21
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.Ùàñëèâà
76 (Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 12 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

457811

ремонт

459266

Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067889-16-25
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36

458475

452967
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

459265

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 12 вересня 2019

459772

12

459771

Здам в оренду магазин в центрі
міста 43 кв.м., на тривалий термін.
067-915-44-48
Продам будинок 97 кв.м., з усіма
зручностями, зем. діл-ка 46 сот.
приватиз., с.Козятин вул.Подільська, терміново. 063-530-14-85
Здам в оренду приміщення в магазині 55 кв.м., центр, під магазин або
офіс. 067-757-89-25
Продам 4-х кімн. кв. р-н вул. Довженко. 093-229-70-64, 097-269-04-07
Магазин Багата Комора дорого
закуповує зерно кукурудзи, пшениці,
ячменю, вівса.тел:0674300280

459258

459259

455897

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2104 ô³îëåòîâèé, 2005 ð.â., ìîòîð 1.5, 5 ñò. ÊÏ, â³äì³ííèé
ñòàí. 098-045-52-67
 ÂÀÇ 2105 1984 ð.â., áåíçèí, á³ëèé, íà õîäó, íåäîðîãî. 068-75977-15
 ÂÀÇ 2106 1978 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, â ãàðíîìó ñòàí³, ñ³â òà
ïî¿õàâ, çàï÷àñòèíè òà çèìîâà ðåçèíà â ïîäàðóíîê. 096-798-12-09
 ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 093-279-47-80
 ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ãàðíîìó ñòàí³. 093-279-47-80
Ñàøà
 Äîêóìåíòè íà àâòîìîá³ëü Ç²Ë 130. 097-691-24-53
 ÇÀÇ 1103 Ñëàâóòà 1.2 ³íæåêòîð, 2007 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³ 40 000
ãðí. 067-976-00-28 Â³êòîð
 ²Æ 56«Ïëàíåòà» 1964 ð.â. ç êîëÿñêîþ. 067-133-74-66
 Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-26-86
 Ìîòîòðàêòîð «Áóëàò Ò-160» ç ôðåçîþ 1.4 ì., òåðì³íîâî. 067-60890-52
 Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà, îêó÷íèê, êàðòîïëåêîïà÷,
êàðòîïëåñàäæàëêà, ïðè÷³ð, ðåøòîâêè, ïëóã ê³ííèé. 063-670-31-02
 Ìîòîöèêë Äíåïð-11, îäèíà÷êà 1990 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³. 098-45863-54, 063-248-32-98
 Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè äî íüîãî 7 000
ãðí. 097-154-49-36
 Òðàêòîð ÄÒÇ 4240 â äîáðîìó ñòàí³. 068-196-34-54, 097-241-12-99
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà. 097-577-26-86

459839

458476

Куплю горох, гречиху, пшеницю, ячмінь. 067-430-89-61, 067-680-82-10

 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ãàðíà ñàäèáà. 068-766-02-89, 063934-64-43
 Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, ãîñï. áóä³âë³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò. ³äå
äî ñòàâó. 093-822-90-19, 098-229-45-50
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä
40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà, 2 ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³
êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096-382-25-83
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ñàðàé, ãàðàæ, 25 ñîò. ãîðîäó. 098-225-69-05
Ñåðã³é
 Áóäèíîê ñ.Ôëîð³àí³âêà ïðîâ.Éîñèï³âñüêèé 16, 75 êâ.è., ãàç.,
îïàëåííÿ - âóã³ëëÿ, ãàç, äðîâà, çåì. ä³ë-êà 0.30 ãà, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ. 098-461-92-92
 Áóäèíîê ñòàðèé 15 ñîò., çåìë³, âóë.Ãðèáàëüîâà 42. 063-234-29-75
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 90 000 ãðí. 093-209-06-88,
097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³., áàíÿ, õîç.
áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-êì.êâ ç
äîïëàòîþ. 2-12-82, 063-105-36-49
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, áîéëåð, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò.,
ð-í äèòñàäîê ¹3. 098-534-75-54, 093-461-52-70
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë,
âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç ðîäí³êîì. 093-022-62-64, 068-869-81-99
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, âóë.
Ïîêðîâñüêîãî 16, ñ.Êîçÿòèí. 096-879-30-75, 2-17-80
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà «Ïîëå ÷óäåñ», âóë. Âîëîäèìèðñüêà ,15 ñîòîê,
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ ,çàë. áî÷êà. 098-479-19-16
 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí, 3 ê³ì. 73 êâ.ì., ãàç, ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, äóøîâà êàá³íà, òóàëåò - â áóäèíêó,
ë³òíÿ êóõíÿ âàííà ³ òóàëåò, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, îêðåìèé âõ³ä, ïîðÿä äèò.
ñàäîê, ìàãàçèí, ç/âîêçàë. 097-309-32-09, 096-351-93-13
 Ï³â áóäèíêó ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 098-384-88-74
 Ó÷àñòîê â ì. Êîçÿòèí ,12 ñîòîê, âóë. Çåëåíà 42, ï³ä çàñòðîéêó.
096-798-11-28
 ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, âàííà, ãàðàæ,
ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02
 ×àñòèíà áóäèíêó 68 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà,
ãàðäåðîáíà, íîâà ïîñòðîéêà, ïîðÿä çàë.âîêçàë, àâòîáóñíà çóïèíêà,
äèò.ñàäîê. 063-296-91-71, 096-394-91-34
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå

456752

Терміново продам будинок
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х
кімн. кв. 063-854-94-76

îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà
ìàøèíêà, ïëèòà ãàç. 098-597-08-40
 ×àñòèíà áóäèíêó ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., 3 ê³ìí., ñàíâóçîë,
êóõíÿ, êëàäîâêà, âåðàíäà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ö/êàíàë³çàö³ÿ òà ö/
âîäà ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 067604-53-09, 067-713-31-50
 ×àñòèíà áóäèíêó ïðîâ.Âàëäàºâñüêèé 1. 063-296-94-40
 ×àñòèíà áóäèíêó, 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, âàííà ³ òóàëåò
â áóäèíêó, 2 ñàðà¿ ³ ïîãð³á, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3),
îêðåìèé âõ³ä, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

456314

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42

КУПЛЮ

 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Áóäèíîê íà âèïëàòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. 068-369-18-48
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîäèííèêè ÷àñ³â ÑÑÑÐ â æîâòîìó êîðïóñ³, äîðîãî. 063-605-88-54
Viber, 098-932-22-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65,
098-500-10-54
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â, øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097255-51-60
 Êàðòîïëþ êðóïíó, ïîñàäêîâó, ì³ëêó. 097-149-12-94
 Êàðòîïëþ. 097-514-67-47
Кукурудзу в качанах, насіння сняшникове. 067-369-13-23

457997

459388

459839

Робота
Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Охорона. На роботу потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)
785-59-74

Хобi, творчiсть, антикварiат
Продам

Тварини
Куплю
М`ясопереробне пiдприємство закуповує ВРХ вiд населення та
господарств. Надає послуги забою та транспорт по Вiнницькiй
областi. Тел.:(097) 209-21-69

Старі подушки, пір'я, газ колонки, плити, балони, холодильники,
пральні машини, кисневі балони, батарії, статуєтки, медалі, самовари,
аккумулятори, єл. двигуни, наручні годинники. 097-529-10-20
 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
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè,
ïåðèíè. 068-365-84-69 Íåëÿ
 Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
 Ñêàòè äî ÌÒÇ-80 15.5 õ 38 á/ó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 097-239-92-05
 Ñêàòè íà Ç²Ë 260 õ 508 á/ó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 097-239-92-05

 Òåëå - Ðàä³î çàï÷àñòèíè ÑÑÑÐ ³ìïîðò. 063-605-88-54 Viber, 098932-22-18
 Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-752-26-89
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098682-50-85
Велику картоплю. 096-952-68-21. Андрій

458089

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

МіНЯЮ

 Âåëèêèé áóäèíîê íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98,
063-942-67-86

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,

459633

Продам частину будинку в центрі
міста, заг. площа 34 кв.м., 2 кімнати з ремонтом, газ. опалення,
світло, вода, каналізація, ванної
кімнати немає, туалет в дворі, але
є можливість добудови.
068-041-36-13, 063-042-06-59

459833

459631

Продам Цуценят західно - сибірської лайки 2 міс., гарні, грайливі,
добрі господарі. 097-483-42-09

Загублено гаманець коричневого
кольорору з документами, прохання
повернути за винагороду.
068-983-52-98

459431

робота

На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
На роботу потрібен Ескаваторщик, з досвідом
роботи в м.Козятин. 098-888-86-26
На постійну роботу потрібен подавець прод.
товарів та бармен. 063-234-29-75
На посаду Бариста запрошуємо дівчину,
віком 19-25 р. в кавряню "Фреш кава". 063818-09-84 Лєра
В кафе "Білий Скорпіон" потрібен кухар,
бармен, офіціант, з/п висока. 063-294-19-71,
097-405-13-55
На склад вторсировини потрібен працівник.
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-4272, 093-884-69-74
На роботу на міське кладовище потрібен
працівник, різноробочий, плиточник. 063398-54-04
Потрібен водій на камаз з причіпом. 097519-78-16
На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-766-78-49
На роботу потрібен бармен, з/п 8 000 грн.
093-599-68-33
На роботу запрошується оператор, помічник,
адміністратор, охоронник, зав.склад. 063366-49-50
В магазин "Будівельник" запрошує на роботу
менеджера з продажу! Висока ставка та %.
Всі запитання за тел. 068-705-50-55 Андрій
Віталійович.
Запрошуємо на роботу адміністратора
комп’ютерного клубу - тиждень/тиждень.
063-23-13-144. телефонувати пн.-сб. з 9
до 18.
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
апаратника борошномельного виробництва,
різноробочих та вантажників, зарплатня
гідна. 097-364-46-50
В кафе "Хуторок"запрошує на роботу бармена та офіціантів. 067-264-95-70, 093-14582-34
Запрошуються на роботу майстер манікюру
та перукар в салон краси. Вимоги: якість
робіт та оханість, бажання розвиватись.
Звертатись вівторок - неділя з 9 по 20 год.
063-231-31-36
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок"
запрошується: продавець зі знанням ПК.
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000
з податками. 067-430-02-80
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Помічник бухгалтера Водій на
ЗІЛ130 Оператор-касир Різноробочий ПрибиральницяМи гарантуємо: З/п 7500-10000
грн (з податками). Компенсація харчування.
тел. 067-430-02-80

459260

459768

RIA-К, Четвер, 12 вересня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

15

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 12 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

459390

459628

459627

455897

14

реклама

ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì ìàëèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-406-23-10,
096-886-25-27
 Â³ääàì áåçêîøòîâíî â³êíî 1.0 õ 1.40 4 øò., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 159/2.
098-278-59-94
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. 073-083-31-29
 Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
 Â³ääàì ìàëåíüêîãî ãàðíîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíîãî äî ëîòêà. 093788-91-96
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ àáî 2-õ ñòóäåíò³â (õëîïö³â), ð-í 3 øêîëè,
âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, âäîìà ìàéæå çàâæäè. 067-184-96-34, 093411-03-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-331-26-84
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Êë³ð³øåíêî Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Ðèìñüêîãî
Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Ñóñëî Ðîñòèñëàâ
²ãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà 56 ð. äóæå äîáðà, ùèðà, ïîðÿäíà, çð³ñò 165, ïîçíàéîìèòüñÿ
ç íàä³éíèì õîðîøèì ÷îëîâ³êîì. 063-186-28-78, 096-017-25-69
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 Çäàºòüñÿ áóäèíîê ,óòåïëåíèé ,ãàç, âîäà, òóàëåò, âàííà. 063065-45-94
 Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. 2-ì õëîïöÿì. 093-773-34-02, 098675-21-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-133-46-58
 Çäàì áóäèíîê áåç çðó÷íîñòåé ç ìåáëÿìè, ð-í àâòîâîêçàëó, º ñàðàé,
êðèíèöÿ. 097-512-47-72, 063-280-18-69
 Çäàì áóäèíîê â ì³ñò³, îïàëåííÿ ãàç. 067-462-87-91, 073-060-52-14
 Çäàì âðåì’ÿíêó. 063-320-98-35

 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 40 êâ.ì., ï³ä îô³ñ. 068-733-70-20,
063-937-56-14
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà òðèâàëèé òåðì³í. 093-518-76-47
 Çí³ìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó
ïëàòó ãàðàíòóþ. 096-143-85-30
 Çí³ìó òåðì³íîâî 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-989-20-57,
097-204-04-03, 093-943-51-80
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ. 097-300-31-13
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. öåíòð. 093-766-78-49
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перемога «Колос Мрії»
Молодці! У третьому турі чемпіонату України з
футболу в першій лізі «Колос Мрія», Махнівка, на виїзді
перемогли місцеву «Янтарочку» з Новояворівська, з
рахунком 1:3. Спортсменки «Янтарочки» декілька років
є найнезручнішою командою в чемпіонаті для наших
землячок. І ось довгоочікувана перемога

459770

В’ячеслав Гончарук

Незважаючи на те, що стиль гри
обох команд відомий один одному,
гра на стадіоні ім. Євгена Смука
у місті Яворів почалася з розвідки. Хвилин 10 гості та господарі
футбольного газону подій на полі
не форсували. На 11-ій хвилині за
порушення футбольних правил у
ворота «Янтарочки» був призначений штрафний удар. Вирок взялася
виконувати майстер стандартних
положень Олена Сподинюк. Її удар
з метрів тридцяти влучив у ціль.
Повіши в рахунку, наші землячки заволоділи ініціативою більш
впевнено. Вони, застосовуючи
середній пас, використовували для
атак всю ширину поля. «Янтарочка» - старожил в українському
футболі, має в своєму складі
досвідчених футболісток і до 32
хвилини гри вдало діяла в захисті
власних воріт. На 33-ій хвилині
індивідуальною грою відзначилась наша Віра Сапонюк. Після її
удару в ближню дев’ятку, рахунок
в матчі став 0:2. З таким рахунком дівчата пішли відпочивати.
У другому таймі, знаючи, що
гру ще не зроблено, тренери поставили завдання забити третій
м’яч. І через чотири хвилини,
після поновлення гри, Анна Курдінінова виходить на побачення

Чергова атака «Колос Мрії»
з голкіпером новояворівчанок
Ірину Жукову. Ірина не залишила
шансів стражу воріт «Янтарочки». І на табло загорілися 0:3.
Після забитого м’яча, колосянки
збавили оберти, а господарі поля
спробували налагодити гру в атаці.
Відчувши, що суперник перехоплює ініціативу, наші дівчата знов
перейшли на атакуючий футбол,

включаючи гравців захисту. Але на
71 хвилині, захопившись атакою,
махнівчанки прогавили швидку
контратаку суперниць, і господарки поля рахунок скоротили.
Окрилена успіхом «Янтарочка»
кинулась відігруватись, намагаючись скоротити рахунок до мінімуму. Футболістки грають у комбінаційний футбол, а їх тренери стають

тактиками. Шляхом тактичних
замін тренери не дали розбігтися
команді суперника. Закінчилася
гра з різницею в два м’ячі 1:3
Покидали наші землячки стадіон
в Яворові під скандування фанів
«Янтарочки» - молодці! Вони не
були налаштовані проти своєї команди, вони подякували майстрам
шкіряного м’яча за красиву гру.

Погода у Козятині
четвер, 12 вересня

п'ятниця, 13 вересня

субота, 14 вересня

неділя, 15 вересня

+ 13 0Ñ	 + 17 0Ñ
+ 28 0Ñ	 + 18 0Ñ

+ 12 0Ñ	 + 16 0Ñ
+ 27 0Ñ	 + 19 0Ñ

+ 13 0Ñ + 16 0Ñ
+ 21 0Ñ + 14 0Ñ

+ 9 0Ñ + 11 0Ñ
+ 17 0Ñ + 12 0Ñ

понеділок, 16 вересня

вівторок, 17 вересня

середа, 18 вересня

+ 9 Ñ + 12 Ñ
+ 22 0Ñ + 12 0Ñ

+ 11 Ñ + 13 Ñ
+ 23 0Ñ	 + 15 0Ñ

+ 9 0Ñ + 11 0Ñ
+ 19 0Ñ + 12 0Ñ
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Розміщення Реклами

(063) 752-26-01
ГОРОСКОП
з 13.09 по 18.09
Овен
В Овнів екватор тижня буде доволі
легким, адже більшість справ вам
вдасться виконати вже до кінця цієї
неділі. А от вільний час найкраще присвятити
власним бажанням. Дозвольте собі втілити
маленьку мрію.
Тельці
Для Тельців новий тиждень буде досить насиченим, адже можуть швидко
змінюватися плани. Однак пам'ятайте, що
четвер - це маленька п'ятниця, тому можна
дати собі трохи свободи. Розважайтесь, якщо
є можливість!
Близнюки,
Близнюки в ударі, тому найкраще
нарешті викластись на всі 100% у
конкретній сфері. Ви полюбляєте займатись сотнею справ водночас, але зараз
варто докласти зусиль у певному напрямку,
щоб отримати відчутний результат.
Рак
Доволі простий та затишний тиждень
для Раків, коли потрібно спрямовувати кудись власну творчість.
Ваша емоційність може обернутись проти
вас, тому старайтесь не відкривати душу
чужим людям.
Лев
У Левів цей тиждень не надто відрізнятиметься від попередніх днів, тому
зберігайте гарний настрій та будьте
доброзичливішими до оточення. Удача
вам усміхнеться, якщо ви будете простіше
ставитись до подій.
Діва
Дівам доведеться докласти чимало зусиль,
щоб отримати бажаний результат. Йдеться не лише про робочі моменти, а й про
особисте життя, яким ви часто нехтуєте. Зберіться
з силами та рухайте вперед.
терези
У Терезів ідеальний тиждень, який принесе не лише чимало нових емоцій, а й
дасть можливість відпочити. Звісно ж,
спершу доведеться попрацювати, але результат
буде справді гпрним і приємним, якщо ви налаштуєтесь на правильний настрій.
Скорпіон
Скорпіони, ніхто не вимагає від вас проявів агресивності або нахабства: вони
лише відштовхнуть від вас цікавих вам людей.
Але ви повинні вміти цінувати самого себе – без
зайвої зарозумілості, але і без самознищення.
Стрілець
Стрільці, сором'язливість і скромність – якості, гідні похвали. І, з усім
тим, на даному етапі, коли життя вимагає
від вас рішучих дій, ці риси можуть тільки
завадити досягти бажаного.
Козеріг
Для Козерогів порада така: тримайтеся з гідністю, будьте привітні з
людьми – ці прості якості й стануть
тією чарівною паличкою, яка прокладе дорогу до успіху.
Водолій
Водолії, цей тиждень стане особливим
для вас. Ви будете усе відчувати дуже
тонко. Не виключено навіть, що побачите
віщий сон. Прислухайтеся до внутрішнього "Я",
яке поганого не порадить.
Риби
Риби, ваше життя і всі ваші справи знаходяться зараз в повному розквіті. Ви не повинні боятися ніяких примх долі. Яким би
шляхом ви не пішли, які б завдання перед собою
не поставили, – всьому буде протегувати успіх.

