
В’ячеслаВ Гончарук

Уже більше тижня, як на вулиці 
Куликівського поспилювали “аварійні 
тополі”. Усього під сокиру пішло 89 
велетнів. До дерев, які віджили своє, 
питань не виникає. Тільки, судячи з 
пеньків, видно, що були там дерева, які 
знешкодили передчасно. 

Живих пеньків ми нарахували 
23, хоча ще з осені 2016 року вони 
визнані, як старі і небезпечні. Ще 10-
15 можна було врятувати, зробивши 
обрізку високих гілок. А ці дерева 
слугували як захист від вітрів і джере-
лом кисню. 

Зробили такий за х ід  не  по -
господарськи. Поваленими деревами 
перекрили тротуар в районі переходки 
через залізницю. Молоді матусі з  ди-

тячими візочками їдуть по камінні ко-
лійного насипу. Молоді жінки в руках 
ведуть скутери.Усі ходять тим марш-
рутом, спотикаючись. Невже не можна 
було для перехожих зробити прохід?

Люди, які виконують завдання, 
роблять так, як його отримують: ска-
зали повалити дерева —  повалили. 
Щоб сказали, зробити хід для пере-
хожих, роботяга і те виконав би. 
Не комунальники в нас погані, у нас 
безвідповідальне керівництво. Ще на 
День Конституції, в середу 28 липня, 
повалені дерева “прикрашали” Козя-
тин. Пішоходи розширили собі прохід. 
Деякі молоді відростки порізані на 
дрова-метрівки. У вівторок близько 
п’ятої години вантажівка з деревиною 
курсувала в напрямку басейну, що на 
вокзалі...

Козятинчани шоковані від такого благоустрою
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В центральному скВері 
пройшоВ рок-фестиВаль 

придбане обладнання 
В лікарні не можуть 
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ми запитали у козятинчан Ваша думка з приводу того, що з 89 дерев, які спиляли на куликівського, 23 були живі й 
здорові, а 10-15 можна було врятувати косметичною обрізкою?

руслан (16), максим (16), ЄГор (16) і назар 
(16), школярі:

— Негативно! Шкода дерев. Та й 
дуже не затишно стало на Куликівсько-
го. Якби інші висадили. Але в Козятині 
щось гарне швидко не робиться!

Віктор (54), машиніст, руслан (43), 
тимчасоВо не працюЄ і Віка (5):

— Дуже негативно! Садити 
нема кому, а спилювати — є.

людмила ВасиліВна (75), 
пенсіонер:

— Це дуже погано — 
удар по екології міста. То-
полі своїм корінням закрі-
плюють залізничні шляхи.

тетяна (36), проВідник:

— Я категорично 
проти того, щоб зрі-
зали дерева. Роблять 
потворність з нашого 
міста. 

петро (54), сторож і Гліб:

— Здорові дерева й ті, що 
можна вилікувати, зрізати 
не можна! Спилювати треба 
тільки ті, які врятувати не 
можливо.

ірина (31), технолоГ:

— Хворе дерево по-
трібно спиляти, але якщо 
його можна врятувати, 
то зрізати — це варвар-
ство!
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у всіх на устахпотрібно знати

Як звільнити 
дітей від 
рабства

на думку західних пропагандистів 

були потуги пограти в патріотизм і не 
відзначати, адже в країні війна

25 сПособів ПротидіЯти російській ПроПаганді

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Голова Козятинського осередку 
ПП “Громадянська позиція” 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

на козятинщині одні сварки 

скоро не буде  Погодинного вивозу сміттЯ

ПросЯть зробити біометрику безкоштовною

день міста ніхто 
не відмінив

міська влада оПитувала. 
та, мабуть, не там

Факти Про основний закон

ми запитали у козятинчан хто є для вас духовним наставником?

олександр (37), підприЄмець:

— Слово Боже — Біблія. 
Без посередників.

оксана (44), 
держслужбоВець:

— Моя мати Ніла Лео-
нідівна.

Галина (80), пенсіонер:

— Священики отець Микола з 
села Козятин і отець Анатолій з 
Козятина.

Віталій  (23), мед.брат та інна 
(17), у декреті:

— Наші матері.

анна (79), пенсіонер:

— Настоятель Храму Пре-
подобного Серафима Саров-
ського Роман Асафов.

олександр (32), 
перекладач:

— Моя дружина На-
таля.

Вероніка любіч

В Україні заборонять захо-
ронення на сміттєзвалищах не-
сортованих відходів з початку 
наступного року. 

Козятинській міській раді об-
ласть виділяє чотири мільйони 
гривень для будівництва сучасної 
сміттєсортувальної лінії побуто-
вих відходів на території теперіш-
нього полігону. 

Таке рішення прийняли на об-
ласній комісії з питань охорони 
навколишнього середовища. На 
даний час в області планується 
створення шести сортувальних 
станцій. У тому числі, одна - в 
нашому місті. 

За даними міської ради, з 
міського бюджету було виділено 
кошти на придбання сучасного 
сміттєвозу (750 тис. грн, облас-

ний екологічний фонд – 1 млн 
400 тис. грн), придбано 80 єв-
роконтейнерів для збору сміття, 
рекультивація полігону (близько 
200 тис. грн), укладення догово-
ру з «СОКА Україна» на засипку 

звалища каоліновим піском (за 
сприяння Посольства Франції) 
та передбачено 1 млн грн на 
будівництво сміттєсортувальної 
лінії. Створено КП «Чисте місто», 
яке працюватиме в рамках пер-

спективного плану щодо збору 
та утилізації побутових відходів.

Майбутня сміттєсортувальна 
лінія буде переробляти побутові 
відходи не лише від жителів міс-
та, але й від населення району.

З 12 липня в Козятині відмі-
нять погодинний вивіз сміття. 
Влада планує впровадити його 
збір на спеціальних майданчиках 
з євроконтейнерами.

катерина чекай

На сайті Президента України 
з’явилася електронна петиція, 
в якій пропонується зробити 
оформлення біометричного пас-
порта для українців безкоштов-
ним. Нині, щоб його отримати, 
слід викласти 557 гривень за 
звичайну процедуру, при якій пас-
порт виготовляють місяць. При-
скорене виготовлення обійдеться 
у 810 гривень.

Як відомо, біометричний пас-
порт відрізняється від звичай-
ного тим, що в нього вбудована 
спеціальна мікросхема, котра 
містить фото власника та його 
дані: ПІБ, дату народження, но-

мер паспорта, дату його видачі 
та закінчення терміну дії, іншу 
додаткову інформацію. Цей доку-
мент суттєво спрощує процедуру 
виїзду співвітчизників у ЕС. Нині 
без віз українці можуть подоро-
жувати в Латвію, Литву, Естонію, 
Німеччину, Польщу,  Австрію, 
Бельгію, Грецію, Португалію, 
Словаччину, Францію, Чехію, 
Словенію, Угорщину, Фінляндію, 
Швецію, Кіпр, Румунію, Хорватію, 
Болгарію, Ліхтенштейн, Норвегію 
та Швейцарію. 

Щоб петицію прийняли до роз-
гляду, вона має набрати 25 тисяч 
підписів. На сьогодні під нею роз-
писалися 207 громадян. Проголо-
сувати на підтримку безкоштовної 

біометрики можна за посиланням 
https://petition.president.gov.ua/
petition/37938

— Біометричні закордонні пас-
порти користуються зараз над-
звичайним попитом, — розповіла 
газеті “RIA-Козятин” тимчасово 
виконуюча обов’язки завідувача 
Козятинського районного сектору 
Управління державної  міграцій-
ної служби України у Вінницькій 
області Олена Дубовська. — Їх 
замовляють удвічі більше, ніж 
паспортів громадянина України. 
Люди займають чергу з самого 
ранку.

За останній період їх отримали 
більше тисячі мешканців Козя-
тинщини.

Веронік любіч

Козятину виповнюється 
143 роки. 15 та 16 липня 
влада вирішила святкувати. 
Ніби як провели опитування 
і з’ясували, що народ хоче 
видовищ. Хоча опитування 
на сайті козятин.ком це під-
тверджує.

РЕЗУЛЬТАТИ Ваше від-
ношення до святкування Дня 
міста Стандартне проведення 
свята 69.23% Святкування 
за рахунок власних коштів, 
без використання бюджету 
23.08% Без проведення свят-
кової програми. 7.69%. По-
силання на джерело: 

https://kazatin .com/
Podii/narodni-obrantsi -
r o z i b r a l i - p i d - s t o -
pitan-10614230.html

Отож, у планах 15 числа на 
центральній площі провести 
розважальні програми для ді-
тей, встановлять безкоштовні 
батути.

У спортивній програмі 
«Спортивний Козятин» про-
йдуть змагання за Кубок 
міста Козятина «Перший 
крок» з  кіокушинкай–карате 
і турнір з футболу за участі 
воїнів АТО.

16 липня о 17.00 год. від-
будеться офіційне відкриття 
свята на площі. Уже оголо-
сили, що приїде співак Ар-
сен Мірзояна та гурт «Chica 
Band». Буде і молодіжна 
дискотека.

“Крім того, в рамках від-
значення 143-го Дня наро-
дження міста в с. Журбинці 
відбудеться святкова програ-
ма «Купала об’єднує грома-
ди». Початок о 15.00 год.”, — 
йдеться на офіційному сайті 
міськради. Креативний підхід 
організаторів:))) 

17 вересня місто Перво-
майськ відзначав свої 340 
років. Влада запросила спе-
ціального гостя Арсена Мір-
зояна. Скільки ж коштував 
виступ Арсена Мірзояна для 
жителів і гостей Первомай-
ська?

“Практично всі, з ким вда-
лося поспілкуватися, назива-
ють суму - 70 000 гривень. 
Варто зазначити, що сума 
досить значна і з огляду на 
курс долара це майже 3 000 
доларів”, — йдеться на сайті 
pervomausk.info/news/14684.

Гурт, який запросили до 
Козятина, коштуватиме при-
близно так само.

іВан остапчук

У цьому році  міська влада ви-
рішила запитати в городян, як свят-
кувати День міста в Козятині. Типу, 
кого ж мешканці хочуть бачити на 
сцені в день 143-річчя Козятина: ві-
домих артистів з іменем, чи когось 
з місцевих талантів? Як повідомили 
на офіційному сайті влади, таке 
опитування проводили переважно 
по підприємствах і організаціях 
міста. Але таке опитування слу-
гувало, скоріш за все, тільки для 
звітності. Тому що немає впевне-
ності, що більшість наших земляків 
є прихильниками артиста Мірзояна, 

якого чекають як гостя міста. 
На мою думку, влада давно вирі-

шила, як вона буде святкувати День 
міста. Хіба що тільки внесе якісь 
косметичні правки.

А щодо дійсного опитування, то 
воно виглядає приблизно так (опи-
тано більше 200 осіб).

Молодь, яка проживає в центрі і 
близько до нього, дають невелику  
перевагу артистам з  великої сцени. 
На окраїнах Козятина в більшості 
хочуть бачити місцевих зірок. Люди 
середнього віку, як у центрі, так і 
на околицях Козятина, хочуть ба-
чити тільки місцевих знаменитостей. 
Навіть називають своїх улюблених 

виконавців. Наприклад, пан Анато-
лій хоче чути Володимира Іжицько-
го, пан Олександр — фанат Тетяни 
Фабіцької. Дмитра Плотницького 
хочуть чути відпочиваючі  на стаді-
оні “Локомотив”. А жителі району 
ПРБ. вважають, що кращий — Сер-
гій Лещук. Вони його знають. Пані 
Оксана, наприклад, переказала 
через представника преси, що має 
два побажання. Вона хоче бачити 
на сцені хлопчика, який виступав 
на конкурсі “Козятин має таланти”. 
Мабуть, це Артем Сичевський і 
танцювальний колектив “Зорянка 
АРТ”. І ще багато художніх колек-
тивів з району... 

Тема минулого номера про фінан-
сово найбагатших в місті викликала 
великий резонанс. Як би в унісон, з 
моєї точки зору, не можливо було б 
не спитати у людей, хто їх духовний 
наставник. 

У нас є маса претендентів на зван-
ня авторитетів — загальнорайонних, 
міських, залізничних, медичних тощо. 
У нас маса виборних посад - голо-
ви громад, депутати. При нашому 
соцопитуванні більше 120 респон-
дентів, ніхто з них не перебував на 
устах громади, що він є їх духовним 
лідером. На жаль, така картина спо-
стерігається і серед вчителів. 

Правда зовсім інша. Духовні на-
ставники є! Але через багато обста-
вин лідери бояться себе проявляти. 
Більшість з них перебуває в зоні 
критичної соціальної незахищеності. 
Будь-яка їхня активність (розумова, 
дієва, вербальна) може не сподо-
батись чиновникам. Які звільнять, не 
дадуть допрацювати до пенсії тощо. 

Виходить, що ми живемо на Козя-
тинщині в тоталітарному суспільстві? 
Де є чванство і кумівство, корупція, 
розкрадання бюджету, зловживання 
владою з метою нажитися? І немає 
кому їх спитати і притягнути до від-
повідальності. Поліція і прокуратура 
у них прислуга? У нас немає лідерів 
ні в місті, ні в районі, хто може 
об’єднати однодумців, аби поставити 
держслужбовців у такі рамки, щоб 
працювали на громаду. Виходить, 
що морально-психологічна ситуація 
у нас не змінилась з часів Тараса 
Шевченка. Усе так само: ”...німі 
на панщину ідуть і діточок своїх 
ведуть…”

Єдиним центром правди і незлам-
ності українського духу на сьогодні 
є ПП “Громадянська позиція”, рупо-
ром якого в Козятині є газета “RIA-
Козятин”. Тож чекаємо ВАС в редак-
ції з метою формування національ-
них і духовних лідерів в селі, в місті, 
на вулицях, в будинку, в школі, в 
родині. Співпрацюючи з нами — ВАС 
почує кожен. Для цього не потрібні 
кошти, для цього потрібна життєва 
позиція. У згуртованості — ми сила.

Якщо  ВАШІ серця готові служити 
народу України і є бажання звільнити 
від рабства своїх дітей, альтернативи 
в Козятині немає, ВАМ  тільки з 
нами, з “Громадянською позицією”.

Щороку, 28 червня, Україна 
відзначає День Конституції. Кон-
ституція була прийнята Верховною 
Радою о 9.20 ранку 28 червня 
1996 року. Депутати весь день і 
всю ніч працювали над проектом, 
залишаючись у сесійному залі без 
перерв.

Конституція України 1996 року 
стала першою загальновизнаною 
у всьому світі Конституцією неза-
лежної Української держави. Вона 
визначає основи суспільного і 
державного ладу, права і свободи 
людини і громадянина, порядок 
організації і функціонування ор-
ганів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.

Факти про Конституцію України:
1 Процес підготовки Конституції 

України затягнувся на шість років 
– з 1990 по 1996 рік. Прийняття 
документа гальмувалося перма-
нентними протистояннями між пре-
зидентом України та парламентом 
на фоні тривалої соціально-еконо-
мічної кризи в країні.

2 Протягом 1990-1996 рр. було 
запропоновано 15 проектів Кон-
ституції України – від Конститу-
ційної комісії, політичних партій, 
науковців. Комуністи пропонували 
зберегти назву УРСР, відновити 
радянську форму правління, об-
межити права президента і увійти 
в новий Союз. А Крим міг би по-
збутися статусу автономії, якби 
була прийнята редакція Конгресу 

українських націоналістів.
3 Найбільш гострі дискусії то-

чилися навколо питань розподілу 
повноважень між гілками влади, 
державної символіки, приватної 
власності, статусу Республіки Крим 
та російської мови.

4 За півроку до прийняття доку-
мента в російській газеті “Незави-
симая газета” вийшов матеріал під 
назвою “Україна може отримати 
дуже хорошу Конституцію”, в яко-
му московські експерти дуже пози-
тивно відгукнулися про документ.

5 Активний період роботи над 
документом зайняв три місяці. У 
березні 1996 року проект докумен-
та був винесений на обговорення 
Конституційної комісії і рекомен-
дований до розгляду Верховною 
радою. 2 квітня проект Конституції 
внесли до порядку денного за-
сідань, а після двох місяців до-
опрацювання проект прийняли в 
першому читанні. 

При підготовці до другого чи-
тання в документ внесли близько 
шести тисяч поправок. Всі три 
місяці комісія працювала над про-
ектом без вихідних, з 9 ранку і до 
10 вечора.

6 Засідання Верховної ради 
щодо прийняття Основного Закону 
тривало цілу добу. 27 червня 1996 
року парламент вирішив розгляда-
ти проект на одному засіданні без 
перерв. У результаті бурхливих 
дискусій за підсумками безперерв-

ної 24-годинної роботи депутатам 
вдалося узгодити всі положення 
документа. Голосування прово-
дилося по кожній статті окремо 
і цілими розділами. Голосування 
за Конституцію України в цілому 
відбулося о 9:20 ранку 28 червня 
1996 року.

7 “Є Конституція!” – такі були 
перші слова голови Верховної 
Ради Олександра Мороза після 
прийняття Конституції 315 голо-
сами.

8 21 червня 1996 року було при-
йнято доповнення Олександра Мо-
роза про виключне право народу 
визначати і змінювати конституцій-
ний лад і про те, що це право не 
може бути узурповане державою, 
її органами або посадовими осо-
бами.

9 Конституція України могла 
бути не прийнята 28 червня, так як 
напередодні історичного засідання 

парламенту президент України ви-
дав указ про проведення всеукра-
їнського референдуму 25 вересня 
1996 року про прийняття нової 
Конституції України. Однак після 
прийняття Конституції цей указ був 
скасований.

10 Президент України Леонід 
Кучма не був присутній на до-
леносному засіданні парламенту, 
однак за кілька хвилин до оста-
точного прийняття депутатами 
Конституції прийшов до сесійної 
зали. Його прибуття народні депу-
тати привітали оплесками. Кучма у 
своєму короткому виступі назвав 
прийняття Конституції історичною 
подією. Після безсонної ночі нар-
депам влаштували скромний бан-
кет з цукерками і шампанським.

11 Міжнародне співтовариство 
схвалило Конституцію України, 
назвавши її однією з найдемокра-
тичніших у світі.

Влад лісоВий

Директор французького Інсти-
туту стратегічних досліджень при 
Військовій академії (IRSEM), що 
входить до складу Міністерства 
оборони Франції, звернувся до ма-
лодослідженої теми: як протистоя-
ти прокремлівській пропаганді, не 
вдаючись до такого неоднознач-
ного засобу, як контрпропаганда? 

Адже «контрпропаганда - невід-
повідний інструмент для реалізації 
цілей західних демократичних кра-
їн, які прагнуть усунути наслідки 
дезінформації», - стверджує Жан-
Батист Жанжен Вільмер. 

Ось 25 способів протидії росій-
ській дезінформації, без викорис-
тання контрпропаганди.

1 - Проводити чіткі межі між 
дезінформацією, пропагандою 
і громадської дипломатією на 
противагу доводу про те, що 
«будь-яка інформація - це пропа-
ганда». У той час як кожна країна 
має право на захист своєї точки 
зору, «міжнародна фальсифікація 
інформації», на думку автора, є 
неприпустимою. 

2 - Не демонізувати Росію, а 
зосередитися на боротьбі з дезін-
формацією. 

3 - Підвищувати обізнаність про 

значущість проблеми. 
4 - Визнати, що існують заходи 

інформування, які використовують 
у своїх цілях упередження людей і 
знаходяться в проміжній зоні між 
інформаційною війною і військо-
вими діями, такі як кібератаки, 
політична комунікація, втручання у 
вибори і дезінформація. 

5 - Активізувати вивчення цієї 
проблеми всіма зацікавленими сто-
ронами, включаючи міністерства, 
університети, науково-дослідні 
центри та пресу. 

6 - Думка представників влади 
завжди підозрюють в упередже-
ності. Необхідно залучати також 
громадянське суспільство. 

7 - Визнати обмеження такого 
інструменту, як викриття. Вста-
новлення фактів необхідно, але 
самого по собі цього недостат-
ньо. Особливо це правильно, з 
урахуванням того, що метою про-
кремлівської дезінформації є «роз-
хитування концепції об'єктивної 
реальності і навіювання сумнівів в 
самій можливості журналістської 
діяльності». 

8 - Розробити програми для 
підвищення медіаграмотності на-
селення. 

9 - Встановити загальноприйняту 
угоду про журналістську етику. 

10 - Адаптувати спосіб пода-
чі інформації до особливостей 
аудиторії. Використовувати «ін-
формаційно-розважальний» стиль 
реагування на дезінформацію, 
щоб охопити аудиторію, здатну 
споживати тільки розважальну 
інформацію. 

11 - Підтримувати незалежні 
російські ЗМІ. 

12 - Перекладати статті неза-
лежних російських видань. 

13 - Розвивати зв'язки з неза-
лежними російськими журналіс-
тами.

14 - Опублікувати свідоцтва ви-
кривачів, які залишили систему 
пропаганди. Вони можуть розпо-
вісти про використовувані в ній 
методи. 

15 - Використовувати новітні 
технології для автоматизації пере-
вірки фактів і ідентифікації під-
бурювачів ( «тролів»), що діють в 
інтернеті. 

16 - Залучити фінансування і 
персонал в Оперативну робочу 
групу зі стратегічних комунікацій 
ЄС (East StratCom Task Force) і 
більш широко розповсюджувати 
її продукти. 

17 - Заохочувати країни - члени 
ЄС розвивати національні механіз-
ми протидії дезінформації. 

18 - Зміцнювати співпрацю між 
країнами, Європейським Союзом 
і НАТО з цієї проблеми. Уникати 
накладень і дублювання зусиль. 

19 - При викритті дезінформації 
також розкривати використані при 
її поширенні методи пропаганди. 

20 - Відстежувати фінансування 
«антиєвропейської пропаганди». 

21 - Створити міжнародну НУО 
по боротьбі з дезінформацією, 
на зразок таких організацій, 
як «Репортери без кордонів» 
і Transparency International. Ця 
організація могла б відстежувати 
ЗМІ за ступенем достовірності їх 
репортажів. 

22 - При необхідності розгля-
нути застосування більш обмеж-
увальних заходів протидії, таких 
як штрафи, санкції і, в деяких 
випадках, блокування. 

23 - Боротися також і з впливом 
дезінформації, зміцнюючи со-
лідарність ЄС і НАТО, соціальну 
згуртованість, демократію і повагу 
прав людини. 

24 - Більше комунікувати ро-
сійською мовою, в тому числі в 
соціальних мережах. 

25 - Захищати європейські цін-
ності і формувати позитив в зв'язку 
з Європейським Союзом.

інформаційна війна
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тетяна лозінська

Газета звернулась до керівни-
цтва лікарні, яка зараз розміс-
тилась на території колишньої 
відділкової, з запитанням, чи 
існують якісь фінансові про-
блеми у закладі і які новини для 
пацієнтів.

Екслюзивне інтерв’ю дав за-
ступник головного лікаря Ігор 
Грубеляс.

— З великою повагою до 
представників різних рівнів дер-
жавного самоврядування хочу 
сказати, що у нас плідна співп-
раця. Ми отримуємо грошову 
підтримку. Зовсім недавно, на-
приклад, провели прозору про-
цедуру закупівлі надсучасного 
рентгенапарату. 

Саме в день нашої розмови у 
минулу п’ятницю лікарня отрима-
ла це обладнання!!! Два великих 
ящики. Один важить 500 кг, дру-
гий — 300. До них комп’ютер, 
оснащення. 

За словами Ігоря Петровича, 
поки що мусять все це тримати 
на складі, бо не мають права 
установити апарат. Через те, що 
за нього не проплачено три з 
хвостиком мільйони гривень. 

— Міська влада виділила 
кошти, депутати проголосували 
“за” і ми їм дуже вдячні, — кон-
статує Ігор Грубеляс. — Але, на 
жаль, ці кошти не дійшли. Ви-
ходить, що ми повинні впродовж 
2-3 місяців проплатити цю покуп-
ку. Якщо міська рада не пере-
веде ці кошти, на нас просто 
накладуть штрафні санкції. 
Десь у розмірі 700 тисяч гривень 
(береться відсоток від загальної 
суми). 

Нещодавно заклад, завдяки 
районній владі покрив кому-
нальні витрати. Ліжка отримали 
завдяки допомозі народного 
депутата України Петра Юрчи-
шина. Керівництво ЦРЛ залучає 
також до співпраці представників 
різних організацій. 

Як розповів Ігор Петрович, 
також нещодавно медустанові 
надійшла гуманітарна допомога 
— 17 ліжок, приставні тумбочки. 
За кошти райради — надсучас-
ний УЗД-апарат, який коштує 1 
мільйон 300 тисяч гривень.

Завдяки Тетяні Петричко отри-
мано допомогу у медичному об-
ладнанні від спонсорів з Києва 
для дитячого відділення на суму 
250 тисяч гривень. У хірургії є 

все сучасне обладнання. 
У  плана х 
с т в о р и т и 
також над-
сучасне по-
логове від-
ділення (там 
вже поставили 
нові вікна). 

— У нас нема розподі-
лу пацієнтів на район та місто, 
— констатує заступник голов-
ного лікаря. — Всі отримують 
медичні послуги й допомогу. 
Ми працюємо і хочемо, щоб 
госпітальний округ був в Козя-

тині, а не десь 
ще. Дуже потріб-
на всім співпра-
ця районної та 
міської рад. Це 
потрібно для усіх 
жителів міста та 
району. Ще раз 
наголошую — 
все робиться для 

людей. Я з пова-
гою схиляю голову 

п е р е д всіма небайдужими, 
меценатами, всіма, хто доводить 
не словами, а ділом, що разом 
все можна зробити.

на тему сьогоденняпро все

депутати проголосували “за”, але 
фінансування не здійснюється. про 
ситуацію в медицині розповів заступник 
головного лікаря ігор Грубеляс

“талимонівський Яр” з 
квітами та вшануваннЯм

родича зробили героєм з лелеками

у країні зафіксували декілька випадків 
його виявлення

підготувались класно, а людей не повідомили 

кримінальна хроніка

бактерицидна лампа. На фото внизу новий 
рентгенапарат ще знаходиться в упаковці

апарат узд

шоу длЯ своїх? влада міста не дала гроші на 
лікарню!

московський Патріархат 
залишають через  
антиукраїнську Позицію

масштабна 
кібератака — 
вірус PETYA.а 

але суті це не поміняло

викликати поліцію можна за номером 102

В’ячеслаВ Гончарук

Минулої середи, 21 червня, 
голови підприємств і організацій 
району, а також керівники під-
розділів цих установ зібралися 
обговорити наболіле. Так, на-
приклад, керівник Козятинської 
лікарні Олександр Кравчук 
бідкався, що не має співпраці 
з міською владою. І на даний 
момент не вистачає коштів, щоб 
заплатити за новий рентгена-
парат.

Як стало відомо, за короткий 
період лікарня придбала апарат 
УЗД за мільйон гривень. В ди-
тячому відділенні вже працюють 
три ліжка для недоношених 
дітей з електропідігрівом. Ще 
придбали кисневий концентра-
тор, бактеріоцидну лампу. Є 
фото-терапія — пристрій для 
хворих на хворобу Боткіна. Ін-
фузоматор — апарат, який сам 
дробить введення ліків і слугує, 
як розумна пропорціональна 
крапельниця. Електровідсмокту-
вач є в дитячому відділенні, але 
нехай наші діти краще не хворі-
ють і не потрапляють у лікарню. 

Керівництво лікарні вдячне 
Олександру Шубовичу, який 
безкоштовно допоміг розванта-
жити новий рентгенапарат фірми 
“Хел-монд”. Тільки користува-
тися новим апаратом поки не 
можна, без оплаченої суми він 
ще не їхній (про це в публікації 
ліворуч).

В’ячеслаВ Гончарук, 
катерина чекай

У неділю, 25 червня, в нашо-
му місті  відзначали День мо-
лоді. У святковій програмі були 
такі заходи, як майстер-клас 
від майстрині кулінарного мис-
тецтва Тетяни Шведової по роз-
пису імбирного печива. Показові 
виступи наймолодших учасниць 
секції художньої гімнастики при 
Козятинській ДЮСШ. Перегляд 
творчих робіт від молодих міста 
на фотосушці. Виступи молодої 
майстрині-вишивальниці. Соці-
альна акція “Молодь в світі без 
насильства”. Виступи молодих 
вокалістів. Але то на папері.

На площі зібралася купка лю-
дей, які подивилися на обдаро-
ваних гімнасток. Потім присутні 
одягли рукавиці та розписували 
імбирне печиво.

Послухали пісню в виконанні 
вокалістки Тетяни Фабіцької… 
Та й порозходились... 

В парку для молоді пройшов 
майстер-клас гри на музичних 
інструментах. Його провів ко-
зятинський рок-гурт “ORION”. 
Ілля Мхеідзе навчав грати на 
ударних, Артур Корніюк — на 
електрогітарі. Майстер-клас 
був для всіх бажаючих, але 
цільовою аудиторією були дітки 
від 4 років. Вони із превеликим 
задоволення зображували рок-
зірок та досить впевнено грали 
на барабанах та гітарі.

катерина чекай

Минулого четверга, 22 
червня, з нагоди  Дня скор-
боти і вшанування пам’яті 
жертв війни делегація від 
району провела покладання 
квітів до меморіалу жертв 
фашизму “Талимонівський 
яр”. 

Меморіал розташований 
на територі ї Сокілецької 

сільської ради та встановле-
ний на місці розстрілу тисяч 
полонених бійців у Другій 
світовій війні, партизанів та 
мирних жителів. 

Присутні хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять 
загиблих.

За історичними даними, у 
Талимонівському Яру похо-
вано близько 9 тисяч людей 
із шести районів.

і ще 
раз Про 
лікарню

день молоді — Як чоботи на руки

Вже 28 червня, в 
День Конституції 
України, було 
жвавіше. 

Вероніка любіч

У минулому номері “RIA-
Козятин” в статті “Гніздо віднови-
ли, але лелеки вже полетіли” було 
вказано, що відновленню місця для 
оселення птахів посприяв депутата 
Євген Буравський. Саме таку ін-
формацію ми отримали від жителів 
вулиці Матросова, які завітали в 
редакцію газети, аби на сторінках 
нашого видання подякувати. Ця 

інформація не зовсім була досто-
вірною. Люди сплутали депутата 
Євгена Буравського з його роди-
чем начальником станції Козятин-1 
Михайлом Буравським. Саме пан 
Михайло за свій рахунок провів 
всі роботи.  І тепер на Матросова 
і встановлена для гнізда пернатих 
прекрасна опора. Отож, щиро дя-
куємо меценату.

Залишається тепер дочекатися 
повернення лелек.

іВан остапчук

Добіг кінця відбірковий кон-
курс “Козятин має талант”. Кра-
щим у всіх номінаціях визнаний 
Дмитро Плотницький. Він виграв 
гран-прі конкурсу і отримав три 
тисячі гривень за перемогу.

Взагалі, до фіналу дійшли 26 
різножанрових колективів та 
конкурсантів. Вони були розді-
лені на чотири номінації. У номі-
нації “Інструментальна музика” 
брали участь піаністи Анна При-
луцька, Марина Костюк, Богдан 
Зубченко, саксафоніст Олесь 
Мисюра, Юлія Лесик, що грає на 
флейті та дует Олеся Мисюри і 
Анни Прилуцької. У цій номінації 
перемогли Олесь і Анна, другим 
був Богдан Зубченко за ними 
Юля й Марина. 

Номінація “Вокал” — Діа-
на Бондарець, квартет хлопців 
“Козачата”, Мирослава Зіневич, 
Анна Чернецька, Артем Сичев-
ський, Євгенія Лукасевич, Аліна 
Рудик, Віталіна Бальшанек, Дми-
тро Плотницький. У цій номінації 
переміг Дмитро Плотницький. 
Срібло у Віталіни Бальшанек , а 
трете місце дісталось Мирославі 
Зіневич.  

Третя номінація “Хореогра-
фія”. Тут пробилися до фіна-
лу молодша і старша група 
ансамблю “Елегія”, середня і 
старша група ансамблю “Візаві”, 
середня і старша група колекти-

вів “Зорянки АРТ”, танцівниця 
Анастасія Якимчук, танцюваль-
ний колектив “Лайтерс”і старша 
група ансамблю “Феєрія”. 

Переміг колектив “Феєрія”, 
другими були танцівниці “Елегії” 
і третім лауреатом стала старша 
група “Зорянка АРТ”.

І в останній четвертій номінації 
“Воркаут” змагалися два колек-
тиви: ”Малятко” Руслана Кухара 
та The Best Андрія Салинка. 
Перемогли обидва колективи, 
отримавши максимальну оцінку 
60 балів. 

Побувавши на концерті, ми-
моволі виникло питання: “Це 
конкурс обдарованих дітей 
Козятина чи шоу для своїх 
чи знайомих?” З музикантами 
все зрозуміло. З вокалом теж  
можна погодитись. А от з хо-
реографічними колективами не 
зрозуміло. Першість мали розі-
грати три колективи, які стояли 
останніми в списку номінації. 
Звідки взявся в організаторів 
четвертий колектив, що сплутав 
суддям карти в руках? І “Елегію” 
з “Феєрією” міняють місцями. Та 
й за “Елегію” хтось замовив сло-
во. І зайвими опинилась старша 
група “Візаві”.

Мабуть організаторів шоу не 
навчив минулорічний прокол 
з Дмитром Плотницьким, коли 
йому знизили оцінку за те, що 
стояв від своєї партнерки окре-
мо і  вони не трималися за руки? 

З Дмитром помилку виправили, а 
з танцівниками? Адже неоднора-
зовому лауреату всеукраїнських 
змагань, колективу бального 
танцю за виступ одна суддя по-

ставила найнижчий бал з усіх 
учасників.

Інший колектив отримує 60 ба-
лів за зірваний елемент силової 
вправи. Зрозуміло, що так від-

бувається у всьому шоу-бізнесі, 
та чому б Козятину не стати 
першими, хто зламає погані тра-
диції. Чи ми байдужі до дитячої 
справедливості?

за матеріалами блоГу на 
кореспондент.нет

Вихід з-під юрисдикції Москов-
ського Патріархату та перехід у 
підпорядкування Київського став 
набирати все більшої популяр-
ності. Серед конкретних причин 
свого виходу з УПЦ (МП) віряни 
називають позицію духовенства, 
яке заперечує навіть сам факт 
російської воєнної агресії, анти-
українську пропаганду у храмах, 
небажання священиків на місцях 
молитися за українське військо, 
за полеглих на Майдані та на 
Сході України. Очевидно, що таке 
налаштування кліриків суперечить 
очікуванням частини парафіян, 
адже чимало членів цієї конфесії 

брали участь у протестах, а їхні 
рідні служать і захищають неза-
лежність України на передовій.

Лише протягом останніх кіль-
кох місяців ми стали свідками 
низки подій, які пояснюють при-
чини та підтверджують достовір-
ність інформації щодо переходу.

“Вийти з-під юрисдикції Мос-
ковського Патріархату і перейти 
у підпорядкування Київського”, 
— з такою пропозицією висту-
пила частина релігійної громади 
Церкви Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, що знаходиться в 
Коломиї.

У селі Зоряне на Віньковеччині, 
що на Хмельниччині, релігійна 
громада провела збори, на яких 
було прийнято рішення вийти з 

підпорядкування УПЦ (МП).
Причиною наведених вище по-

дій послугувало те, що на Сході 
України з благословення свя-
щеннослужителів Московського 
Патріархату воюють бойовики 
"ЛНР"/"ДНР", а Росія, використо-
вуючи Московський Патріархат, 
займається пропагандою ідеології 
«русского мира». 

В УПЦ (МП) продовжують роз-
робку стратегії і тактики дій з 
протидії спробам Верховної Ради 
України обмежити антиукраїнську 
діяльність вказаної релігійної 
організації, управління якою здій-
снюється з країни-агресора. Але 
сьогодні вже більше 100 громад 
перейшли з підпорядкування УПЦ 
(МП) до УПЦ (КП).

21 червня
У Черничках на городі 50-річного місцевого жителя поліція виявила та 

вилучила 105 кущів конопель (!).
22 червня
Козятинчанин повідомив поліцію, що його дружина вкрала гроші у 

свого брата, який  у них гостював.
23 червня
У мешканця Махнівки з будинку вкрали гроші та харчі. Підозрюється 

40-річний місцевий житель, у якого вкрадене вилучили.
А у жителя села Козятина поліція вилучила кастет.
26 червня
Козятинчанин через відділення банку перерахував гроші за майбутню 

оренду житла за оголошенням, яке знайшов в інтернеті. Виявилось, що 
це шахрайство.

При перевірці на козятинському вокзалі жителя Дніпропетровської 
області, у нього в пакеті виявили та вилучили ніж з ознаками холодної 
зброї.

У Кашперівці у місцевого жителя з будинку викрали господарські речі 
та скляний посуд.

27 червня об 11.00 проти 
України була розпочата масова-
на кібератака з використанням 
модифікованої під Україну версії 
вірусу "wannacry" - "cryptolocker". 

Про це повідомив народний 
депутат та радник глави МВС 
Антон Геращенко у Facebook. За 
його словами, атака готувалася 
щонайменше місяць. Листи з ві-
русом, які надходили адресатам 
були російською та українською 
мовою. За його словами, за 
кілька днів робота комп'ютерних 
мереж буде повністю відновлена. 

Вірус-здирник Petya.A вразив 
комп'ютери в Україні, США, Бри-

танії, Індії, Росії, Литві.
"Це різновид вірусу WannaCry. 

Ми в Литві отримали кілька по-
відомлень і проводимо їх розслі-
дування", - заявив агентству BNS 
представник Служби регулювання 
зв'язку Литви Рітіс Райніс.

В Україні постраждало багато 
підприємств, в т. ч Кабмін, Адмі-
ністрація Президента, Укрпошта, 
Нова пошта. Укрзалізниця, Київ-
ський метрополітен, банки, в т. ч. 
і Укргазбанк. Новій вірус шифрує 
всі файли і вимагає “викуп”.

Наш "укрсоцбанк" також “ліг”. 
"Приват" устояв, там надійний 
захист.

на службу за контрактом

Військова частина 3028 Націо-
нальної гвардії України запрошує 
на військову службу за контрак-
том чоловіків віком від 18 до 40 
років, які не мають судимості та 
придатні за станом здоров'я.

Держава гарантує стабільне 
грошове утримання від 7 200 грн, 
соціальний пакет (медобслуго-
вування, пільги, можливість без-
коштовного навчання та здобуття 
спеціальності).

Звертатись за адресою: м. Ка-
линівка, вул. І. Мазепи, військова 
частина 3028, тел.: (043-33) 2-11-
18; (043-33) 40-16.

Вероніка любіч

Якщо ви потребуєте допо-
моги поліції, не обов’язково 
викликати дільничного офіцера 
чи шукати стаціонарний теле-
фон.

Головне управління націо-
нальної поліції у Вінницькій 
області наголошує, що це ви 
можете  зробити, зателефону-
вавши за номером 102 з мо-
більного телефону будь-якого 
оператора мобільного зв’язку 
і отримаєте допомогу поліції. 
Лінія працює у цілодобовому 
режимі.

Усі телефонні дзвінки, у 
тому числі мобільних опера-
торів, із будь-якої точки нашої 
області надходять працівникам 
відділу 102, які базуються в 
Головному управлінні Нацпо-
ліції Вінниччини. Цілодобово 
оператори приймають виклики, 
опрацьовують та направляють 
коротку електронну картку 
черговому місцевого відділу 
поліції для негайного реагу-
вання. Це дає змогу реєстру-
вати усі без винятку повідо-
млення громадян і контролю-
вати якість реагування поліції 
на кожен виклик. 
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“міцна сім’Я - міцна держава” 

не можливо буде встуПити в сПадщину 
або скласти договір даруваннЯ?

Фестиваль зібрав рокерів

Прикмети, в Які вірили наші бабусі, 
завжди мають рацію.

підпис під фото

виступили козятинські рок-гурти ORION, 
Draft, The BURST, дует дмитра пилипюка 
і сергія войтенка, із Калинівки — 
DECORUM і матЕриК та з Кривого рогу 
— U.T.T.B.

існують дерева, які можуть налагодити життя, а є і такі, які ні 
в якому разі не можна садити біля житла. 

401684
400097 393802

399474

анна діденко, учениця 7-б класу 
козятинської зш I-III ступеніВ №5

“Сім’я ”- це слово ми чуємо 
щодня з самого дитинства. 
Що ж позначає це поняття - 
“сім'я”? У тлумачному словни-
ку ми знаходимо визначення: 
“Сім’я: група близьких родичів, 
що живуть разом”, або “сім’я - 
це близькі родичі, які живуть 
разом і яких об’єднують спільні 
інтереси”. Які це інтереси? Ма-
теріальні? Якщо ми говоримо 
про справжню сім’ю, то, думаю, 
що ні.

У “справжній” сім’ї голо-
вним початком є любов.”Тому 
вони вже не двоє, а одне тіло”- 
читаємо ми у Святому Писані 
від Марка. І справді, коли 
чоловік та дружина є одним 
цілим, переживають всі незгоди 
разом, розділяють всі негараз-
ди навпіл, а щастя множать між 
собою, тоді - це міцна сім’я. 
Від любові в сім’ї народжуєть-
ся потомство, яке зростає у 
мирі, благодаті, бачить гарний 
приклад поваги батька до ма-
тері, любов та пошану матері 
до батька. У майбутньому такі 
діти будуть переносити модель 
поведінки такої родини у свою. 
При пошані, покорі, любові, 
чесності сім’я буде дуже міц-
ною із правильним прикладом 
для майбутнього нашої держа-
ви - дітей.

На жаль, цінність справжньої 
сім’ ї зараз відсувається на 
другий план. Люди у гонитві 
за кар’єрою, матеріальними 
цінностями, успіхом - не до-
зволяють собі зосередитися на 
сім’ї, часто відкладають її на 
потім, не народжують дітей, 
вважаючи, що це приносить 
проблеми, забираючи кошти, 
що потрібно виходити із своєї 

зони комфорту. Причиною цьо-
го є відсутність християнської 
віри. Але під кінець життя вони 
розуміють, що позбулися свого 
продовження, втратили мож-
ливість дати нове життя і, тим 
самим, продовжити життя собі. 
Але це страшно, тим більше, 
коли усвідомлення приходить 
надто пізно. Тому на початку 
книги Буття Бог дав заповідь 
людям: “Плодіться та множіть-
ся”.

Зараз на зміну офіційного 
шлюбу приходить так званий 
“цивільний”. Тобто люди живуть 
разом, ведуть спільне госпо-
дарство, але перед обличчям 
держави вони  не є чоловіком 
і дружиною. Вважається, що 
за таких умов легше розійтися, 

якщо раптом не зійшлися ха-
рактерами. Це, на мою думку 
неправильно. Адже Біблія дає 
нам заповідь: “Не чини пере-
любу”. Цивільний шлюб - він 
без обов’язків, в ньому рідко 
народжуються діти, тому як 
молоді люди вступають в ци-
вільний шлюб для того, щоб не 
мати дітей, але якщо в таких 
сім’ях народжуються діти, вони 
почуваються невпевнено, три-
вожно. Їм не вистачає відчуття 
стабільності, вони не впевнені 
в тому, що батьки будуть разом 
і поруч. Такі діти і виростають 
із відчуттям невпевненості, три-
воги, страху, переносячи це у 
доросле життя. Ми не можемо 
будувати міцну державу з не-
впевненими у собі людьми, чи 

з агресивними, де модель по-
ведінки в сім’ї  - агресія, руко-
прикладство, образи, алкоголь.

“Що Бог з’єднає, людина 
хай не роз’єднає”. На жаль, у 
сьогоденні християнські моралі 
сім’ї зникають. Подружжя під-
дається спокусам, впускаючи у 
своє життя інших. На зрадах, 
обмані люди розлучаються, 
тим самим руйнуючи майбутнє 
держави. Справжня сім’я засно-
вана на духовних цінностях, де 
є жертовна любов. Я процитую 
уривок із Святого Письма : 
”Посл. до Ефс. 5:22-28. Жiнки, 
корiться своїм чоло вiкам, як 
Господевi,  бо чоловiк є голо-
ва жiнки, як i Христос глава 
Церкви, i Вiн же Спаситель 
тiла.  Але як Церква пiдкоря-

ється Христу, так i жiнки своїм 
чоловiкам у всьому.

 Чоловiки, любiть своїх 
жiнок, як i Христос полюбив 
Церкву i вiддав Себе за неї,  
щоб освятити ї ї, очистивши 
водяною купiллю через слова;  
щоб поставити ї ї пе ред Со-
бою славною Церквою, яка не 
має плями‚ чи вади, чи чо гось 
подiбного, але щоб вона була 
свята i непорочна.

 Так повиннi чоловiки любити 
своїх жiнок, як свої тiла: хто 
любить свою жiнку, любить са-
мого себе.”

Любов повинна бути не 
егоїстична, а внутрішня, гли-
бинна, сердечна така, коли ми 
можемо пожертвувати собою 
заради коханої людини. Прав-
дива сім’я є скарбницею ціннос-
тей, носієм і плекатильницею 
традицій. 

Сучасна сім’я, незважаючи 
на те, що диктує сьогоденний 
соціум, має плекати подружню 
вірність, взаємоповагу, батьків-
ство. Лише уявіть суспільство, 
де немає брехні, зрад, агресії, 
розлучень. 

Де діти зростають у щасті, 
любові, благодаті. Таке сус-
пільство, однозначно, побудує 
міцну державу. 

Особисто я вважаю сім’ю 
непорушною цінністю. Змі-
нюються часи, епохи, правителі, 
еталони та ідеали. Лише сім’я 
є незаперечною цінністю, тому 
що це продовження роду, без-
застережена підтримка, при-
йняття любові. 

Сім’я - це коріння, це основа, 
це будинок, без якого немис-
лиме життя жодної людини, в 
який би час вона не існувала. 
Але я маю на увазі справжню 
модель сім’ї - християнську 
сім’ю. 

На підставі Постанови Кабі-
нету Міністрів України №231 
суб’єкти оціночної діяльності 
більше не мають права визна-
чати оціночну вартість рухомого 
і нерухомого майна. А в По-
рядку вчинення нотаріальних 
дій №296 / 5, затвердженому 
Наказом Міністерства юстиції 
України, чітко прописано, що 
нотаріуси не можуть засвідчити 
угоду за Договором дарування 
або вступу в спадщину.

Простому народу до цього 
часу не зрозуміло, чому ново-
введення не скасували, адже 
по суті, жодна людина тепер 
не зможе оформити Договір 
дарування і єдиний вихід – це 

купівля рухомого або неру-
хомого майна. Те ж саме зі 
вступом в законну спадщину 
після смерті близького родича, 
виходить, що майно відійде в 
«руки» державі.

Тепер кожен, хто прийде до 
оцінювача майна буде посланий 
на всі чотири сторони, так як 
суб’єкти оціночної діяльності 
не мають права виконувати свої 
прямі обов’язки по відношенню 
до Договорів дарування і всту-
пу в спадщину. Потім українці 
будуть йти на платні консульта-
ції до нотаріусів, звідки благо-
получно вийдуть без будь-яких 
підписаних паперів.

До тих пір, поки закон про 

діяльність суб’єктів 
оцінки майна буде 
існувати в дано-
му виді, жодно-
му українцеві не 
вдасться вступити 
у спадок і отри-
мати рухоме або 
нерухоме майно, 
що належить йому 
за попередніми за-
конами. 

Будемо сподіва-
тися, що в КМУ 
все -таки одума -
ються до першого 
листопада і пере-
глянуть даний за-
конопроект.

Дерева з потужною корене-
вою системою, які можуть по-
шкодити фундамент, значаться 
в списку тих, які треба садити 
подалі від будинку. Прикмети 
також не радять садити на ді-
лянці отруйні рослини.

Добра прикмета – посади-
ти біля будинку вишню. Це 
невибаглива рослина, якій по-
трібен самий мінімум догляду, 
при цьому вона красиво цвіте і 
приємно пахне весною. Вишня 
вважається символом родючості 
і достатку, особливо шанують це 
дерево на Сході. Вважається, 
що вона – оберіг, що прино-
сить удачу. Кажуть, що багаття 
під вишнею в період її цвітіння 
збільшує багатство. Ви можете 
посадити вишню в тому місці, 
де збираєтеся готувати шашлики 
та інші літні страви на вогнищі 
і мангалі, біля літньої кухні. Це 
вдале рішення з точки зору за-
лучення матеріальних благ.

Шипшина красиво виглядає в 
будь-який час року. Крім цього, 
вона охороняє благополуччя 
сім’ї, біля будинку якої зростає. 
Дика троянда привертає любов 
і зміцнює стосунки в родині. Це 
виключно позитивно налашто-
вана рослина, яка не принесе 
вам нічого поганого. Основні 
значення шипшини в магії – це 
любов, пристрасть і міцні, ста-
більні сімейні зв’язки.

Модрина особливо прива-
бливо виглядає восени. Її вплив 
необхідний тим, хто постійно 
відчуває безпричинні сумніви, 
страхи і занепокоєння. Мо-
дрина, якщо її посадити біля 
будинку, допомагає впоратися 
з депресією, меланхолією і 
іншими проблемами психологіч-
ного характеру. Вона допомагає 
дивитися на життя позитивно і 
відновити душевні сили.

Акація позитивно впливає на 
продовження роду. Вона лікує 
безпліддя як у чоловіків, так і 
у жінок. Якщо ви довго не мо-

жете завести дитину, спробуйте 
посадити біля будинку акацію. 
Крім цього, вона знімає стрес і 
підвищує настрій. А який в неї 
аромат під час цвітіння.

Груша – символ материнства 
і любові, стабільності і довго-
вічності. Її можна садити біля 
житлового будинку, адже вона 
ще й наділяє позитивними якос-
тями – умінням спілкуватися і 
заводити друзів.

Вважається, що ялина – 
енергетичний вампір, і садити це 
дерево біля будинку не можна. 
Але це не зовсім так. Ялина 
вбирає енергію протягом літа, а 
взимку ділиться нею. Вона по-
казана тим, хто відчуває взим-
ку брак життєвої сили. Ялина 
біля будинку захищає сім’ю від 
сварок, допомагає стримувати 
емоції, прибирає неприємне 
відчуття, що все йде не так, як 
повинно. Але біля будинку її са-
дити все ж не варто, оскільки її 
коріння можуть навіть обрушити 
будинок. Розміщуйте хвойні де-
рева подалі від будівель.

У деяких країнах вважається, 
що ялина витісняє з дому чо-
ловіків. Мається на увазі наро-
дження тільки дочок, вдівство і 
розлучення. Побоювалися сади-
ти ялину біля будинку молодят, 
адже це могло позбавити їх 
спадкоємців. Але в регіонах, де 
хвойні дерева поширені найбіль-
ше, в такі прикмети не вірять. 

Калина – гарний варіант рос-
лини для того, щоб посадити 
біля будинку. Вона заспокоює 
нервову систему і допомагає 
одужувати в разі хвороб.

Клен біля будинку допоможе 
вам зняти негативну енергію, 
менше сваритися з членами ва-
шої родини. Він приносить дов-
голіття, любов і матеріальний 
достаток у ваш будинок. Життя 
людей, що живуть в будинку, 
біля якого росте клен, буде спо-
кійним і розміреним. Клен несе 
спокій і впевненість.

Горобина збереже ваш буди-
нок і сім’ю від чорного чаклун-
ства, нечистої сили і будь-якої 
негативної енергії. Вона розви-
ває екстрасенсорні здібності, 
особливо у дітей. Горобина 
вчить контролювати свої почуття 
і показувати тільки тоді, коли це 
буде дуже корисним. Якщо ви 
думаєте про те, чи можна сади-
ти горобину біля будинку, при-
кмет з негативним забарвленням 
про це дерево немає. Жінкам 
старше 40 років горобина може 
подарувати другу молодість. 
Приносить вона також здатність 
до отримання задоволення від 
фізичної сторони любові і уда-
чу в стосунках з протилежною 
статтю. Найкраще садити горо-
бину біля вікон.

Яблуня – відмінний варіант 
для посадки біля вікон спальні 
молодої дівчини. Вона дарує 
красу, чарівність, віру в себе, 
удачу в любові і щастя в сімей-
ному житті. Пов’язана яблуня 
також з вічною молодістю і 
довголіттям.

Хорошим деревом для по-
садки біля будинку також є 
всі плодові дерева, наприклад, 
персики.

Чи можна садити папороть 
біля будинку? Прикмет з цього 
приводу існує чимало, як хоро-
ших, так і поганих. Папороть 
знищує негативні емоції і пере-
шкоджає сваркам. Якщо у вашо-
му будинку бувають конфлікти 
між чоловіком і дружиною, 
батьками і дітьми, ця рослина 
зведе їх нанівець. Крім цього, 
папороть завжди вважалася 
рослиною, що приносить гроші 
і удачу, надійним захистом від 
нечистої сили.

Разом з тим, папороть – одна 
з найзагадковіших рослин. З 
нею пов’язано безліч легенд. 
Погані прикмети про цю рос-
лину вважають її енергетичним 
вампіром і приманкою для 
хвороб. З точки зору логіки це 

можна пояснити. Папороть часто 
викликає алергію, поглинає ки-
сень і абсолютно не підходить 
як кімнатна рослина. На ділянці 
ж ці недоліки помітні не будуть.

Вважається, що садити на 
ділянці дуб – це дуже погана 
прикмета, яка віщує смерть гла-
ви сім’ї. До того ж, аура цього 
дерева сприймає тільки здо-
рових і сильних фізично людей. 
Дуб благоволить до воїнів, вете-
ранів воєн, але як і тую, навіть 
їм не рекомендується садити 
його на своїй ділянці.

Береза – дуже потужний за-
хисний засіб. Але рости вона 
повинна за огорожею вашого 
будинку, біля хвіртки, а поруч 
з березою можна поставити ла-
вочку для спілкування з цим де-
ревом. Тоді вона не пропустить 
зло в ваш будинок. На питання 
про те, чи можна садити березу 
біля будинку, прикмети відпо-
відають тим, що в її кронах 
живуть духи, і далеко не завжди 
вони добрі до людей.

Волоський горіх можна по-
садити на ділянці, але не біля 
будинку і господарських буді-
вель. Справа не тільки в при-
кметах, але і в його розгалуже-
ній кореневій системі, яка може 
пошкодити фундамент.

Вважається, що той, хто по-
садить вербу, вмирає в той же 
рік. Тим більше, не можна са-
дити вербу в честь народження 
дитини. Це ж стосується і осики, 

і верби. Вважається, що дані 
дерева приносять смерть і горе. 
Якщо в питанні про те, чи мож-
на садити вербу на ділянці, при-
кмети грають вирішальну роль, 
то краще вибирати інші дерева.

Тополю також садять на 
віддалі від будинку. Вона чу-
дово позбавляє від негатив-
ної енергії, але перебуваючи 
дуже близько до житла, може 
і нашкодити. Вона також має 
шкідливу для будівель кореневу 
систему. Також тополиний пух 
протипоказаний алергікам.

Сосна може відібрати у вас 
урожай і погубити всі рослини, 
які будуть знаходиться недале-
ко від неї. Але тут справа не 
стільки в магії, скільки в тому, 
що сосна має свої особливос-
ті, і розміщувати її потрібно з 
розумом. Енергетика ж у цього 
дерева досить позитивна.

Чи можна садити тую у 
дворі? Прикмети говорять, що 
дівчата, які живуть в будинку, не 
вийдуть заміж, якщо на ділянці 
росте туя. У багатьох культурах 
це дерево скорботи і печалі, яке 
любиме покійними. Тую часто 
садять на кладовищах. З іншого 
боку, вважається, що запах туї 
відганяє злих духів.

Від редакції: Яке щастя, що 
туї від міської ради посохли! 
Тепер дівчата повиходять заміж 
і Козятин не стане суцільним 
кладовищем. Але від злих духів, 
хто ж нас рятуватиме?)) 

 катерина чекай

У центральному козятинському 
парку до Дня молоді, правда 
у День Конституції 28 червня, 
пройшов рок-фестиваль. Концерт 
розпочався на початку шостої го-
дини вечора. Відкрили програму 
козятинські рокери Дмитро Пи-
липюк і Сергій Войтенко. Продо-
вжили гурти The BURST і ORION. 
Глядачі гучно вітали кожного 
виконавця. Зібралося багато ша-
нувальників рок музики та гостей 
міста. На сьому годину люди ще 

підходили й підходили. Глядачі 
були всіх вікових категорій — від 
поважного віку до діточок у ві-
зочках. Деякі привели із собою 
домашніх улюбленців — собак. 

Охороняли порядок троє по-
ліцейських.

Дружня атмосфера, яка по-
єднує зовсім різних людей, пану-
вала на фестивалі. Видно було, 
що концерт ніс глядачам море 
задоволення, гарних вражень та 
цікаві знайомства.

Фото та відео дивіться на сайті 
kazatin.com.

прикмети наших предків
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на позитиві життя КозятинЩини

Концертна зала “плеяда” приймала 
артистів з Козятинщини

талановиті краЯни 
дали концерт у вінниці

у Парку оселивсЯ Поні волейболісти-чиновники 
отримали золото

у ПлЯжному волейболі 
найсильніші з махаринець 
та бродецького

Як виПускали юних у нове життЯ

церква сПасіннЯ відзначила черговий 
день народженнЯ

ми запитали у козятинчан чи пам’ятаєте ви свій випускний?

анатолій (60), пенсіонер:

— Тоді дуже радів, 
що закінчив школу!

тетяна анатоліїВна (50), пенсіонер і олеГ (27):
— Було весело, пам’ятаю, як учора! (Те-

тяна Анатоліївна)— Пам’ятаю. Дуже хочеть-
ся повернутися в ті роки. (Олег)

любоВ (50), праля:

— Відсвяткували 
дуже радісно, весело.

микола (54), монтер 
колії:

— Було супер!

юлія (29), праціВник упраВління 
соц. політики:

— Пам’ятаю, дуже сподобалось.

уляна (24), у декреті:

— Пам’ятаю, було 
чудово!

ми запитали у козятинчан Що позитивного відбулося останнім часом?

лідія (55), підприЄмець:

— Був день наро-
дження у моєї доньки 
Яни.

Вікторія (21), Випускник:

— Нарешті закінчила університет і 
отримала диплом.

наталя (61), Викладач:

— У мене великі по-
зитивні зміни в житті!

ярослаВ (29) і поліна (5):

— Добре, що є де 
погуляти в таку чудову 
погоду.

Віра (49), не працюЄ, олександра (4) 
і софія (5):

— Вийшли з онуками на про-
гулянку.

боГдан (70), пенсіонер і 
маГдалена (11), школяр:

— Були у Швеції в гостях 
у доньки (тітки) Зіновії.

ми запитали у козятинчан чи пам’ятаєте ви свій перший день у школі?

олексій (36), підприЄмець:
— Пам’ятаю, дуже сподо-

балось.

тетяна (54), пенсіонер:
— Не пам’ятаю, але школа подобалася.

ірина (48), оператор:
— Пам’ятаю, не 

сподобалось.

дмитро (16), студент:
— Ні, не пам’ятаю.

оксана (33), підприЄмець:
— Так, я тоді ридала (смі-

ється).

Володимир (51), учитель:

— Ні, але школа — 
найкраща пора в житті!
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В’ячеслаВ Гончарук 

У п’ятницю, 23, та в суботу, 24 
червня, учні Козятинщини про-
щалися зі школою. У цей день їм  
вручали атестати про середню 
освіту. Колишні школярі стали 
дорослішими. У кожному місті 
чи районі такий захід відзнача-
ють по-різному  У одних є свої 
традиції і вони не хочуть нічого 
міняти, інші — завжди прагнуть 
до чогось нового.

Журналісти газети “RIA-
Козятин” відвідали дві сільські 
школи та стали свідками урочис-
тостей міських шкіл, які пройшли 
на центральній площі.  

Побачене вразило. Як святку-
вали в школі № 9 села Козятина 
і в школі -інтерат-гімназії, спо-
добалося більше. Тут першими 
дійовими особами були самі 
випускники. А вчителі показали 
батькам, чого варті їхні діти і 
чого вони навчилися за проміжок 
в 11 років. Найбільш святковим та 
хвилюючим моментом для кож-
ного випускника було вручення 
атестату про середню освіту. Це 
межа між дитинством і дорослим 
життям. Саме в цей день пере-
плелися радість і смуток, спогади 
і мрії, дитинство і юність. 

Як відзначив директор школи 
села Козятина Олег Заїчко, він не 

боїться відпускати своїх випускни-
ків у майже доросле життя. 

— Куди їх не пошли, вони 
відзначаються тільки хорошими 
вчинками, —  сказав Олег Бо-
рисович. — Тож у добру дорогу!

Батьки своїм дорослим дітям 
розстелили рушники. Обсипані 
зерном та солодощами, юні ру-
шили в ту дорогу, перед якою ще 
був прощальний шкільний вальс. 

У школі-інтернат-гімназії сцена-
рієм правили також випускники. 
Навчили їх у школі, крім знань, 
ще й бути  організаторами. Ні-
кого не забули — всіх привітали. 
Хлопців переповнювала гордість, 
що вони вже  дорослі. Дівчата 

світилися від щастя, що накінець 
на них те святкове вбрання, яке 
готували, мабуть, ще з осені. 

Випускників перед прощаль-
ним шкільним вальсом закидали 
квітами.

Міські випускники збиралися у 
центральному сквері. Святковою 
колоною прийшли на головну 
площу міста. Влада привітала ви-
пускників, нагородила медалістів 
та спортсменів. 

А що ж робити тим, хто ме-
даль не отримав, чи в спорті не 
став лауреатом? Як себе на площі 
почували ті, хто хотів бачити і 
чути першу вчительку, чи посидіти 
в класі? 

Звичайно, всі ці заходи у них 
потім. Коли всі школи зберуть-
ся окремо і директори учбових 
закладів роздадуть недавнім 
учням атестати про освіту. Але ж 
святковість такого моменту буде  
трохи затьмарена. 

Чому ми довіряємо школам на-
вчати дітей, а урочисто відпускати 
їх потрібно чомусь на площі? Та й 
практика показує, що саме в ма-
сових скупченнях діти втрачають 
свідомість. 

От і цього разу двом випус-
кницям потрібна була допомога. 
Для однієї навіть знадобилась 
карета швидкої… На щастя, все 
обійшлося.

школа №9, село козятиншкола №5

ліцей-школа
школа №1

школа-інтернат-гімназія
урочистості для випускників міста на  центральній площі

 В районних сільських 
спортивних іграх Козятинщини з 
пляжного волейболу змагались 
7 територіальних громад: 
Глуховецька, Бродецька, 
Махаринецька, Миколаївська, 
Непедівська, Самгородоцька та 

Сестринівська.

Серед жіночих команд бронзу 
здобули волейболістки з Бро-
децького. Непедівка отримала 
срібло. А першими стали дівчата 
з Сестринівки.

Серед чоловіків бронзу отри-

мав Самгородок у грі з Мико-
лаївкою. Команда з Сестринівки 
опинилась на другому місці. 
Перемогли ж волейболісти з Ма-
харинець.

Вітаємо спортсменів!!!

катерина чекай

Творчий вечір “Юності сад” нашої 
землячки Антоніни Петрушкевич та 
гурту “Калина” у минулий вівторок 
зібрав козятинчан та жителів Вінниці 
в обласній філармонії. У святі взяли 
участь популярні гурти, заслужені та 
народні артисти України з Козятин-
щини. Зокрема, учасники художньої 
самодіяльності Махнівського клубу, 
вокальний гурт “Мальви”, хореогра-
фічнний колектив “Юність”, співачка 
Марія Кулеша та гурт “Яворина” 
Медведівського сільського клубу.

Протягом концертної програми 

Антоніна Петрушкевич  радувала 
присутніх читанням своїх віршів. 
Донька Антоніни Петрушкевич Оле-
на разом із матір’ю співала головну 
пісню “Юності сад”.

Заслужений журналіст України 
Ганна Секрет і сім’я Бонюків викона-
ли для всіх символічну композицію 
“Мої друзі — моє багатство”. Висту-
пали наш земляк, заслужений артист 
України Павло Мрежук та народна 
співачка Раїса Поштар.

Газета “RIA-Козятин” бажає пані 
Антоніні та всім артистам Козятин-
щини творчої наснаги та успіхів на 
сцені!

Влад поВх

Кажуть, по природі, якщо 
дитина змалку спілкується 
або, вірніше, контактує по-
стійно з котом, собакою, 
конем — комунікабельна, 
менш хворіє. Існує особлива 
медична терапія лікування 
дітей за допомогою коней.

Така послуга стала до-
ступною в Козятині. У цен-
тральному парку “імені ку-
черявого російського поета” 
поселився живий, спокійний, 
люблячий дітей кінь (міні-

поні).
З ранку до ночі в парковій 

прохолоді він катає дітей. 
Любить печиво, хліб, цукер-
ки дюшес. Літом — морози-
во. Затятий вегетаріанець.

катерина чекай

Всеукраїнська “Ко-
лосіада” серед голів 
об’єднаних територі-
альних громад сіл і 
селищ, сільських, се-
лищних голів і старост 
пройшла минулого тижня у 
Скадовську.

Було 285 учасників з 18 
областей. 

На змаганнях з волей-

болу (чоловіки) перше місце 
зайняла команда Вінницької 

області. 
Серед її гравців були й 

наші краяни: Олександр 
Мельничук (секретар Глу-
хівецької селищної ради) 
та Володимир Киричишин 

(Миколаївський сільський 
голова).

Вітаємо спортсменів і ба-
жаємо й надалі перемагати 

й прославляти наш край!
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Сьогодні рівно -  50
В житті Твоїм минає.
А скільки їх ще на шляху -
про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь – 
прекрасним, ніжним, чистим.
Щоб впевнено йшла до своєї мети,
Щоб все, що задумала, зуміла досягти.
Щоб дім твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода.

29 червня Вітаємо дорогу донечку з Ювілеєм

Мама, папа.

Філонову 
Рімму Анатоліївну

м.Козятин

04.07.17  р. Вітаємо 
з Ювілеєм найкращу колегу

Вознюк 
Галину 

Анатоліївну
Летять літа, мов бистрі води
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні
Що Вам уже – 55!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік.
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З найкращими побажаннями 
колектив аптеки АНЦ.

Осьмірко 
Петра Нестеровича

с.Кордишівка
Твій ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Багато щастя, довгих літ.
Нехай обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Ми посилаєм Тобі ці щирі слова,
А Бог хай дарує многі літа.

З повагою та любов'ю: дружина Люба, правнуки Ніколь, Олександра, 
Ніколас, внуки Олена, Ірина, Анатолій, дочка Валентина, зять Михайло.

28.06.17 р. Вітаємо з 80-річчям

Вітаємо з 60-ти річним ювілєєм 28 червня

З лювов’ю дружина, дочки, зять, онуки

Бомко 
Миколу Васильовича

Бегут года, летят мгновенья
И на пороге - 60
И соберутся в день рожденья
Дочки, внучки, внуки, зять.
Пусть рекою льются тосты
С пожеланием для Вас.
Здоровья, радости, веселья
Всем кто рядом в этот час.

4 липня Вітаємо з 30-річним Ювілеєм
кохану дружину, люблячу матусю

Бальшанек 
Марину 
Іванівну

Наша рідненька - найкраща у світі
З тобою нам завжди 
затишно й світло
Спасибі за ласку за руки умілі
Що вмієш підтримати 
словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро.
Живи нам на радість в здоров'ї та мирі
Хай Бог милосердний з високого неба,
А Матінка Божа Цариця святая
Дарує щасливі та довгі літа!

З любов'ю: коханий чоловік, 
донечка Вікторія, синочок Андрій.

Сердечно Вітаємо з 50-річним Ювілеєм 03.07.17 р. колегу

Ляшенко 
Ольгу Вікторівну

Колего! З Днем народження вітаєм!
Бажаєм ми успіхів ВАМ всі,
Спеціаліст Ви гарний, це ми добре знаємо,
Відкрились в праці ви у всій красі!
Обов’язкова, компетентна, знаюча,
Ніколи Ви не підведете нас,
Працюєте Ви легко, ніби граючи,
Цінуємо за це ми дуже ВАС!

Колектив терапевтичного відділення Козятинської КП КЦРЛ.
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продам 
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-
430-75-88
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ òèòàíîâ³ äèñê³ 15 äþéì³â íà áóñ Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 
Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë ²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì 300 ë., â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
  Áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., òåëåâ³çîðè êîëüîðîâ³. 063-696-40-14
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ 8 ãðí. 063-103-03-16
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òàð³ëêè,  óìèâàëüíèê 
ôàðôîðîâèé, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áàÿí. 093-786-59-37
  Áäæîëîñ³ì’¿, â³äâîäêè, ëè÷èíî÷íå ìîëî÷êî (ãåìîãåíàò) íàòèâíå ³ 
êîíñåðâîâàíå ìåäîì, âîùèíà, â³ñê, ï³äìîð,ïðîïîë³ñ ³ íàñòîÿíêè ç íèõ. 
2-11-64, 097-170-90-05 
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëà íîâà, ïîñèëåíèé ïðèöåï äë 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîåëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò íîâà, 
ðåéñè, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, åëåêòðîçâàðêà Êåíòàâð, àâòîãåí. 
068-216-34-20
  Áåòîíîì³øàëêà 5.6 Êâò 380 Â, ôîðìà íà áëîêè êîëüîöà âñå äëÿ 
áåòîííèõ âèðîá³â. 097-321-52-89
  Á³äîí àëþì. 2 øò., ñòàêàíè, ãðàô³í÷àñò³ 100 øò., õ³ì.÷èñòå ñêëî, 
ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Á³ëà Áðàìà êðàñóíü ï³âåíü íà ïëåì’ÿ. 2-11-64 ï³ñëÿ 20:00, 097-
170-90-05
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 
êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 
øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âàííà 1.5 ì. ÷àâóííà 600 ãðí. 097-321-62-03
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 õ 75, äîáðèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âåëèêèé âèá³ð òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ïî ñïåö.ðîáîòàõ, ãàçó, ðàä³î 
³³ ò.ä., øëàíã êèñëîðîäíèé ä³àì.18 ìì., øëàíã ïîë³âî÷íèé ä³àì. 18.5 
ìì., âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ ä³àì.15, ñòàëüíà ïîëîñà 45 õ 16 ìì.; 37.5 õ 18 
ìì., êðàí áðîíçîâèé 2-õ õîäîâèé, åêðàí³ðîâàíèé ïðîâ³ä 80 ï/ìåòð³â. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé Óêðà¿íà á/ó, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 073-060-
50-73
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé ç Í³ìå÷÷èíè íåäîðîãî. 098-132-22-28
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, äàìñüêèé á/ó. 068-210-77-02, 093-786-38-21

  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, á³ëà, ñòàí ³äåàëüíèé 6 000 ãðí, îðåíäà 1 500 ãðí., 
òóôë³ â ïîäàðóíîê á³ë³. 098-866-53-33
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, 
ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  Â³êíî ì\ï á\ó. ðîçì.158 õ 93 . òåë. 093-87-25-666
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, 2 çàäí³ êîëåñà â çáîð³ á/ó. 068-024-27-05
  Âóëèêè, ðàìêè á/ó. 096-277-73-90
  Âõ³äí³ äåðåâÿí³ äâåð³ á/ó, ïëèòà ãàçîâà á/ó, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ 
êàðòîïë³, êîëþ÷à ïðîâîëîêà. 068-058-13-46
  Ãàçîâèé áàëîí ìàëèé, ãîòîâà â³øàëêà íà 5 êðþ÷ê³â ç í/ñòàë³ ä³àì.33 
âèñ. 1.5 ì., ºìí³ñòü í/æ íà 1; 6 ë, òðóáè í/æ ä³àì. 6.8 ìì., íàñîñ â îòâÿçö³ 
äëÿ çàáîðó âîäè ç êðèíèö³ ³ ïîäà÷³ äëÿ ïîòðåá, ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ 
çâóêó. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ãàçîâèé êîòåë íîâèé Ðóññå íåäîðîãî, äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 098-600-
82-69
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-058-13-46
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30 ç 3.20. 093-795-
10-33, 097-967-32-90
  Ãàðàæíà áðàìà ç ëóòêîþ. 096-176-06-08
  Ãàðíåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà Àíãë³éñüêîãî êîêåð ñïàí³åëÿ, õâîñòè 
êóï³ðîâàí³, ðîäèëèñü 30 êâ³òíÿ. 097-461-69-59, 093-562-16-80 Îëÿ
  Ãàôð³ðîâàíèé íîâèé øëàíã ³ç í/æ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â ä³àì. 
15, 20 ìì., êðóã ñò.3 ä³àì. 48 õ 920 ìì., ëèñòîâà ñòàëü 61 ñì. õ 17.5 
ñì õ 4.35 ñì., êðàí Ìàºâñüêîãî (²òàë³ÿ) ä³àì. 15, òåðìîìåòð äî êîòë³â 
äîâæ. 180 ìì., ðåëåí³ À-1060, À-900, À-850, 19 õ 13 õ 1125. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ãðàéëèâ³ áðèòàíñüê³ êîøåíÿòà, ñàì³ ¿äÿòü, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 098-
589-55-25, 063-608-91-06
  Äà÷à (ð-í Òóáäåñïàíñåðà), òðóáè, ìåòàëîïðîêàò. 067-756-07-86
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
574-95-93
  Äâ³ ãàçîâ³ ïëèòè «Åëåêòà» á/ó.  097-556-86-79
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê îäíî ôàçíèé (çàâîäñüêèé). 093-508-92-92
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-
474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí «Ìàëþòêà»êîë³ð ñâ³òëî-çåëåíèé â õîðîøîìó ñòàí³ - 400 ãðí. 
2-11-02, 093-513-17-12
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà, õîäóíêè, êåíãóðóøêà, îäÿã íà ä³â÷èíêó äî 
1 ðîêó. 063-662-14-16
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 , Ãîëëàíäñüêà Mutsy, õîðîøà ÿê³ñòü, ³äåàëüíèé 

ñòàí, ëþëüêà òà ïðîãóëêà 1 600 ãðí. 098-886-76-54, 073-226-92-89 Þëÿ
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á³ëî-ãîëóáà ç/ë, íåäîðîãî, äçåðêàëà áåç ðàì. 093-
681-01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³ óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà ë³òî, 
ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50, 096-811-39-24
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à ïàðòà. 063-700-28-00
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äèòÿ÷à êîëÿñêà íåäîðîãî. 073-029-
63-24, 068-546-67-73
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 300 ãðí. 096-836-89-04
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 4-7 ðîê³â, ìàéæå íîâèé. 097-486-90-23
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ 
øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 
099-294-82-38, 2-12-13
  Åëåêòðî âåëîñèïåä Ãåðìàíñüêèé, ãàðíèé ñòàí, ïåðåäí³é ïðèâîä, 
ì’ÿêèé 10 000 ãðí. 067-744-99-43
  Çàäíÿ áàëêà íà Òàâð³þ â çáîð³ ç êîëåñàìè, êóòíèê 100 2 øò. 4.0 ì, 
êàáåëü 30 ì àëþì³í³é, 4 æèëêè ïî 5 êâ. 097-886-27-25
  Çàïîðîæåöü ïî çàï÷àñòèíàì, âåëîñèïåä ãîðíèé, áåòîíîì³øàëêà. 
063-265-66-76
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ì.Êîçÿòèí, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1. 095-
233-21-71 ²ðèíà
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà, òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä., ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, íåäîðîãî, 
ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º ôóíäàìåíò, âñ³ 
êîìóí³êàö³¿ ñ.Ìàõí³âêà (ð-íÕë³áçàâîäó). 096-803-39-75
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 16 ³ 15 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ïøåíèö³, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., ãàç. êîòåë 
7-êà áåçäèìîõîäíèé. 093-411-31-05
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53

  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  ²íäîêà÷óðà - êîðè÷íåâ³, âåëèê³, áëþòóñ - êîëîíêà Q 610 íîâà 360 
ãðí. 068-044-24-68
  Êàá³íà ìàëà äî ÌÒÇ-80. 096-456-22-41
  Êàï³òàëüíèé ãàðàæ ïëîùà 18 êâ.ì., ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 27Á (äâ³ð ìàã. «Ôîíòàí»). 067-843-88-04
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ ³ ì³ëêà, ìåäîãîíêà í/æ íà 4 ðàìêè. 093-849-
93-36
  Êàðòîïëÿ, áî÷êè æåë³çí³, ñêàòè, êàìåðè, àâòîìàãí³òîëà, à/
çàï÷àñòèíè, êóñêè í/æ. 096-983-18-68
  Êèëèì íà ï³äëîãó 2.5 õ 4.8, 2 õ 3. 067-916-36-92
  Êë³òêè ìåòàëåâ³. 097-556-83-68, 093-091-54-22
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîçà ä³éíà, ìîëîêî êîçèíº, êîçî÷êà 3 ì³ñ. 093-731-13-99, 097-
301-35-80
  Êîçåíÿ 2 ì³ñ. 097-639-61-94
  Êîçåíÿò 067-958-99-88
  Êîçåíÿòà â³ê 3 ì³ñ., 2 êîçëèêà, 2 êîçî÷êè, íåäîðîãî. 093-917-15-25
  Êîçè ä³éí³, êîçåíÿòà, íóòð³¿, êóð÷àòà ãîëîøåÿ, ³ñïàíêà, áðàìà, 
êîõ³íõ³í. 067-445-75-52
  Êîçè ä³éí³, íóòð³¿. 067-445-52-25, 066-450-65-02
  Êîçè ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-073-88-34, 068-664-24-45
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â 
ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 067-705-85-98
  Êîðîâó ò³ëüíó 8 ì³ñ. 097-582-23-37
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 12 Êâò, á/ó, ð³ê, ãàðíèé ñòàí. 097-
690-98-02
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 093-574-95-93
  Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, ñòóëà, 
çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîâàòü 1-ñïàëüíà áåç ìàòðàöà, ñò³ë, êð³ñëî íà êîëåñàõ. 096-160-
69-70, 093-407-29-89
  Êðîâàòü îäíîñïàëüíà áåç ìàòðàöà, êð³ñëî, ñò³ë. 096-160-69-70, 
093-407-29-89
  Êðîëèöÿ ïðîñòî¿ ïîðîäè 6 ì³ñ. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà. 096-963-73-52
  Êóõíÿ á/ó 2.5 ì., ì’ÿêèé óãîëîê íà êóõíþ, êà÷åëÿ. 097-887-92-54, 
063-120-25-40
  Ë³æêî ï³äë³òêîâå ïîëóòîðíå, ç îðòîïåäè÷íèé ìàòðàöîì, ç 
øóôëÿäàìè, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75

  Ë³íîëåóì, äîøêà, ïëèòà ëèöþâàëüíà á/ó ïëèòêà, ãàç. ïëèòà 3-õ 
êàìôîðíà á\ó, ñò³ë äóáîâèé, ìåòàëåâ³ ºìíîñò³, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè 
âèñîê³ äëÿ êâ³ò³â. 096-258-75-22, 073-052-93-37
  Ëîøà (êîíèê) 11 ì³ñ., ñ.Éîñèï³âêà. 096-231-90-76 
  Ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, òðóáè àëþì. ä³àì. 6-8 ìì. ç 
íàêèäíèìè ãàéêàìè, ïîëîñà àëþì. 8 õ 4 ìì. íà ñèëîâ. òð-ð, òðóáà àëþì. 
12 õ 1.5, ñêëî ä³àì. 165 õ 20 ìì., êðóã ä³àì. 16, 30 ìì., àðìàòóðà ä³àì. 
18 ìì., ïðîâîëîêà ëàòóí ä³àì. 6 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ìåäîãîíêè 1 øò., ðàìêè íîâ³. 098-419-41-37, 063-662-12-74
  Ìåòàëîøóêà÷. 096-878-46-32 Â³êòîð
  Ìèñêè åìàëüîâ³àí³ ð³çíîãî îáÒºìó, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 063-259-18-87
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîëî÷íèõ òåëÿò (áè÷êà ³ òåëè÷êó). 096-717-97-88
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà «Indesit» íà 8 ïîë. á/ó, 2 øàôè, òðèëüÿæ, 2 
òóìáî÷êè â³ä ñïàëüí³ Àëüá³íà á/ó. 097-116-78-43
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà 
ñò³íêà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-86, 097-344-04-64
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 6 ïîë. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-300-17-96
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàíåë³ ÏÊ-42 (9 øò), ïð³íòåð EPSON-LX 300, òåëåâ³çîð LG (äëÿ êóõí³), 
òåëåâ³çîð FIDELITY (äëÿ ñïàëüí³). 096-803-39-75
  Ïèëîñîñ Àëüïàð³ 300 ãðí. 2-11-02, 093-513-17-12
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-
54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 063-733-37-16
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Ïëèòêà êåðàì³÷íà á/ó, ñâ³òëî-ëèìîííîãî êîëüîðó 20 ñì õ 30 ñì., 
äåøåâî. 097-989-08-88
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 2 000 ãðí., êîçëèê 200 ãðí., ïîëóàâòîìàò ñâàðêà 5 000 
ãðí. 097-739-31-39
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà. 097-514-67-47
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà,  ïàëèâíèé áàê 180 
ë. , ãåíåðàòîð ÀÈ 24  80 À, 28 V, ï³äøèïíèêè ð³çí³, íîâ³, ðåìí³ äî 
òðàêòîðà ÌÒÇ, Ò40, ðåìåí³ òà ï³äøèïíèêè íà êîìáàéí «ªí³ñåé», ðåì³íü 
âåíòèëÿòîðà, «ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð ÌÒÇ, íîâèé. 097-431-23-13, 
093-11-23-713
  Ïðèëàä ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿, íîâèé, âîãíåãàñíèêè á\ó, ñò³ëüö³ 
îô³ñí³. 099-758-99-27
  Ïðèñòð³é äëÿïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 36 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 
Â, 0-300 Â, ñòàëüíà ïîêîâêà ä³àì. 190 õ 82 ìì., ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè 
íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç 
íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 ìì., êðóã í/æ ä³àì. 85 õ 480 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðèöåï äî àâòî, áàðàí 7 ì³ñ.,á³äîí àëþì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, 
çåðíî ïøåíèö³ ³ êóêóðóäçè, äâåð³ ïîëóòîðí³. 093-707-94-71, 063-344-
14-45
  Ïðîæåêòîðà ìåòàëîãàëîãåíí³ 400 Âò (àëþì³í³ºâèé êîðïóñ) á/ó 
â³äì³ííèé ñòàí. 097-776-24-16
  Ïøåíèöÿ 1 ò. 068-046-27-73, 093-724-31-22
  Ïøåíèöÿ. 093-724-31-22, 068-046-27-72 Íàä³ÿ
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 
097-147-84-88
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ ³ 
ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñîáàêè ïîðîäè Àëàáàé, êàáåëü 8 ì³ñ., ñó÷êà 1.2 ð. 098-390-59-08, 
093-550-60-47
  Òåëèöÿ 1 ð³ê (ïîá³ãàíà), ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ìàÿêîâñüêîãî 38 Ìåäâ³äü 
Þð³é
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 097-112-28-55
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä îäÿã. 097-722-73-93, 063-774-40-71

  Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò, òðóáà 
ëàòóí ä³àì. 16 õ 1.5 ìì., ìåò. í/æ òîâù. 1 ³ 2 ìì., òîá³íî ä³àì. 4 ìì., 
öàïîí ëàê êîë³ð ÷åðâîíèé, ñèëîâèé òð-ð 220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 125 ãðí. 
063-502-62-62
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, òþëü, ïðàñêà, ïàðèêè, 
ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ìàõðîâ³ ðóøíèêè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Óãîëîê 63 õ 63 äîâæ., áðîíçîâèé çâîðîòí³é êëàïàí ä³àì.40, çâîðîòí³ 
êëàïàíè ä³àì. 15, 20 íà 210 àòìîñô., àíòåíè äî ð/ïðèéìà÷³â äîâæ. 
440, 450, 490, 830 ñì., ðåëå ÐÝÑ-915,  ÐÝÍ-33, åë.äâèãóí äî ïèëîñîñà 
øàðîâî¿ ôîðìè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. äîãëÿíóòèé ð-í ÏÐÁ Ïîëå ×óäåñ. 2-77-53, 063-332-
77-74
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. Ïîëå ×óäåñ - 2 000 ãðí. 098-419-41-41
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 096-
354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, 
òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, ÷àñòêîâî çàáîð, º áëîêè ³ êîíòåéíåð, 5 òè 
ð³÷íèé ôðóêòîâèé ñàäîê, òåðì³íîâî. 067-778-27-75
  Õë³áîï³÷ LG áàãàòîôóíêö³îíàë, ðîáèòü ìàñëî, éîãóðò: 096-208-92-06
  Õîëîäèëüíà êàìåðà âèñ. 1.85 ì., îá’ºìîì 265 ë. â äóæå äîáðîìó 
ñòàí³, âèð-òâî Ðóìóí³ÿ (â ñòèë³ ðåòðî). 097-612-81-45, 063-286-78-05, 
098-026-42-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» , ïðèêòè÷íî  âèâèé. 063-259-18-87
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð ñòàí õîðîøèé, ìîá. òåëåôîí LG 
(ðîçêëàäóøêà), ñòàí õîðîøèé. 063-641-51-34, 099-369-01-17
  Õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ä³àì. 40, 50. 093-140-74-81
  Öåãëà ÷åðâîíà á/ó 2 òèñ. øò./0.70 êîï. øò., øïàëü æ/áåòîíí³ 8 øò., 
ñòîâáèêè ìåò. âèñ. 1.8 äëÿ çàáîðà 8 øò., øèôåð á/ó 20 øò. âåëèêèé, 
âóã³ëëÿ ÀÊ 1 ò., äðîâà êîëîò³ ìàøèíà. 093-832-17-05, 2-11-04 Ëþäà
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ ÷èñòîêðîâíî¿ òàêñè, îðêàñ ÷îðíèé, ìèñëèâñüêà. 
068-216-34-20 
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-45-99
  ÖÓöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä åë³òíèõ áàòüê³â, ïðèâèò³, â³ê 1 ì³ñ. 
099-076-66-60, 063-406-78-36, 097-204-04-03
  Øåñòèãðàííèé ñòåðæåíü ï³ä êëþ÷ S-9 ³ç ëàòóí, êîðïóñà ï³ä 202 
ï³äøèïíèê, àâòîìàò 3-õ ôàçíèé ÀÊ-63Ì-12.5 À â çàêðèò³é êîðîáö³, ïåòë³ 
äî ãàðàæíèõ äâåðåé, ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ñàëàòîâà 15 õ 15 ñì., ïëèòêà 
îáëèö. 6-òè êîëüîð³â 15 õ 15 ñì., ïëèòêà êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³ 24 ñì õ 14 
ñì. 096-453-34-86, 2-51-56
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 067-307-70-94
  ß÷ì³íü 3 500 ãðí./1 ò. 096-372-51-52
  ß÷ì³íü òåðì³íîâî 3 ò. 096-007-52-67
  ß÷ì³íü ôóðàæíèé. 093-726-22-00, 067-945-20-66
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  ß÷ì³íü. 097-428-32-93
 Áðóê³âêà á.ó Ïîêîñòîâêà 093-371-69-67
 Äèâàí, Äèòÿ÷èé Äèâàí (ìàøèíêà) ñò³íêà òåìíîãî êîëüîðó â Äîáðîìó ñòàí³. 
063-608-52-19, 067-604-42-75
 ÄñÏ 40 õ 80, 1.10, 1.20. 067-753-67-42
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-
082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä. îïàëåííÿ.  063-
141-11-22
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ìîæëèâî ç 
ìåáëÿìè. 063-177-94-80
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âóë.Êîòîâñüêîãî, 

íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà òåõí³êà, öåíòð 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè âóë.Êîìñîìîëüñüêà 13. 063-791-34-77, 067-
498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà 18.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, áîéëåð, 
ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå. 063-491-32-77, 093-147-79-07
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 
ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 063-274-92-51
  2-õ ê³ìí. êâ. àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò. 
068-519-07-04, 063-289-24-74
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò 
âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-63-38, 093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ï.Îðëèêà 7-1, õîðîøèé ñòàí, çàã. ïëîùà 43.7 
êâ.ì., æèëà 27.4 êâ.ì. 097-630-48-09 Íàä³ÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí æèëèé. 098-
271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà 
êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., ÷åøêà, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
äîìîôîí, ³íòåðíåò, ñóï. ³ êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì.  
063-541-10-96, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í ó÷èëèùà. 093-002-
42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 5, â 
íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ 90 
000 ãðí. 073-131-80-11
  2-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, öåíòð, 1 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á. 
097-617-25-95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 8/2, íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 
30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, âîäà, 
³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. 
âîêçàë, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-
87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í ÏÐÁ, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï â³êíà, ñòàí æèëèé. 063-177-94-80
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ ç áàëêîíîì. 093-810-94-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ãðÿäêà, ñàðàé, 
ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 êâ.ì., æèëà 
28.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-

18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ àáî îáì³íÿþ íà 
áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò. 063-198-46-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà 
³ êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 068-786-06-18 ï³ñëÿ 17:00
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 
áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-
885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë.
Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, ³ìïîðò. êîòåë, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-404-13-13, 068-800-63-63
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ 
áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ï³äâàë, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, ðåìîíò, âóë.Äîâæåíêà 
105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, òåðì³íîâî. 093-457-
18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14, áåç îïàëåííÿ òà ðåìîíòó. 
063-299-41-56, 099-530-64-14
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., áóäèíîê öåãëÿíèé ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/14 (á³ëÿ 
øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, º êîìîðà, ñàðàé, 
ãðÿäêà. 063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, ç ìåáëÿìè. 097-029-91-04, 
073-026-54-87, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, 5/5, ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ øêîëè ¹3, 70 êâ.ì., 2 áàëêîíà, 2 ï³äâàëà, ³íä. 
îïàëåííÿ, çàõîäü ³ æèâè, íåäîðîãî. 067-125-91-30, 063-208-70-56
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 9, íå óãëîâà, ³íä. 
îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, 
æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12, 067-605-04-95
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-430-23-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 
097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå êóòîâà, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæí³ ñòåë³, 100 ë. áîéëåð, ì/ï 
áàëêîí, óòåïëåíèé, ïîãð³á, ³íòåðíåò 530 00. 073-110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6), 
êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º 
ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè 
îêðåì³, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç, ñâ³òëî, âîäó, 2 ëîäæ³¿, âåëèêèé ï³äâàë, 
ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, íåäîðîãî. 063-530-81-25, 
096-249-49-81
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, 
âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 063-349-
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рЕмоНТ, поСлуги
Виготовляю груби, печі, барбекю. 068-764-
36-10 Віталій
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, от-
коси, покраска. Відповідальність, порядність 
- гарантую. 067-889-16-25
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Будівельні та підсобні   роботи. 093-76-76-
784
Надаю послуги з виконання робіт:кладка 
камінь-бут,цегла,блок,поклейка шпалер.
Звертатися:0685347378Віктор

400538

40
05

21

400158

40
00

96

40
14

56

40
05

37

400103

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

39
94
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39
94
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40
14

85

Уроки Англійської мови по місту 
Козятин 063-875-68-77

401137

401007

400534

40
10

66

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
Терміново запрошуємо на роботу в Виш-
невому жінок від 30 до 50 років в пральну 
хімчистку, стаж роботи не обов'язковий, 
проживання безкоштовне, стажування 
оплачується, графік тиждень через тиж-
день, з/п від 250 до 350 грн./день. Запис 
на співбесіду з 10:00 до 20:00 096-380-89-
67 Лілія Петрівна
На сезонну роботу потрібні трактористи, 
проживання та харчування БЕЗКОШТОВНЕ. 
097-762-54-81
Потрібен на роботу бармен. 096-644-36-23

399542

398519

40
10

41

40
10

05

401139

ARMATO Pizza запрошує на роботу 
учасників АТО для приготування піци. 063-
157-59-96, 068-719-77-57 Олексій
Потрібен продавець у магазин продоволь-
чих товарів. 093-341-64-08
Будівельна компанія запрошує на роботу 
малярів та різноробочих. 097-948-15-99 
Віктор
На потійну роботу запрошується касир-опе-
ратор. Повний соціальний пакет, стабільна 
заробітна плата, 5-денний робочий тиж-
день.
 067-430-02-80
На роботу в меблевий магазин потрібен 
вантажник. 063-259-19-91, 096-050-93-20
На работу требуется: бармен, официант. 
Возраст от 18 лет 093 911 81 10
В Ветеринарну аптека м. Козятин 
запрошуємо на роботу працівника з 
відповідною освітою. Спеціалістам з інших 
міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
(службова квартира) 067-264-80-25
Запрошується менеджер з продажу непро-
довольчих товарів, денний охоронник та 
професійний замірник вікон, дверей, стелі. 
Вимоги: комунікабельність, зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заро-
бляти. 063-269-75-25
С о р т у в а л ь н и к  т р о т у а р н о ї  п л и т -
ки (різноробочий) на підприємство у 
м.Бровари (Київська область).Заробітня 
плата договірна. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування. Тел.: 0675382175
Машин іст  автокрана  22-32т .  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вах-
товий метод роботи 15/15, або повний 
місяць. Надаємо житло та харчування. Тел.: 

40
14

83

40
14

83

401678

40
16

72

0675382175
На роботу потрібні працівники на автомийку 
в м. Козятин. 097-896-45-15
Монолитчики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, 
Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную ком-
панию. Зароботная плата высокая. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в стро-
ительную компанию. Зароботная плата 
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067-
508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, 
Ирина
Сварщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 

компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Маляр срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Плиточники срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Штукатуры срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Бурильщики на работу в Московской обл. 
О/р на УРБ 2А2. З/п: 25% от пробуренного 
метража. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Вахта. 
Есть общежитие. Резюме на е-mail: naim@
mskbas.ru. Св-во №5117746043388 от 
10.12.2012 г. т. +7(925)8478565 (Viber)
Студія краси "Пан та пані" запрошує на 
роботу перукаря. 098-862-92-36, 063-530-
82-92
На роботу в меблевий магазин потрібен 
продавець-консультант. 063-259-19-91, 
096-050-93-20
Раздельщик рыбы (красной и белой) с опы-
том и без опыта работы (мужчин и женщин) 
приглашает новое рыбное производство. 
З/п 7500-9000 грн. Киевская обл., Бори-
спольский р-н., с. Счастливое. Предостав-
ляются: развозка, вкусные обеды, жилье 
иногородним, спецодежда. Тел.: 067-574-
74-18, 066-596-40-73, 063-803-69-07
Разнорабочий в цеха приглашается новым 
рыбным производством. Г/р 5/2 или 2/2, 
вахтовый метод работы. З/п 7500-9000 
грн. Киевская обл., Бориспольский р-н., с. 
Счастливое. Предоставляются: развозка, 

Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" вул.

Перемоги 41. 097-449-53-15

Продам торгове, офісне, холодильне 
обладнання. 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 063-178-

82-43

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, 50-р.Перемоги, поверх: 6/8/-, 
площа: 63/32/20. Цiна: 590551, тел.: (097) 555-
57-55 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Козятин, поверх: 6/9/-, 
площа: 49,3/27,4/8, Героїв Майдана, 15. Цiна: 
813648, тел.: (093) 104-98-63 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 5/5/ц, площа: 
67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан. Цiна: дог., тел.: 
(097)250-10-05, (093)411-33-51 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, м.Василькiв, поверх: 3/-, Київська обл.. Цiна: 

15748032, тел.: (050) 352-11-90 

6. будiвельнi матерiали 
<@Заг2:>6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-
41, (068)003-25-53 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

Легальне працевлаштування~~~в Чехiї. 

Робота - чол./жiн.~~~Безкоштовна 

консультацiя~~~Оформлення вiз, доставка~~~S:/

TIFF/Fotoogol/20170612/работа.tif. Тел.:(067) 

369-82-33 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 

материнства до 405 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Водiй категорiї "В,С". Полтавська обл. Тел.:(067) 554-53-42 

Запрошуються пiдсобники та будiвельники рiзних 
спецiальностей. Оплата висока. Тел.:(097) 969-33-36 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму 
надає фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на робо-
ту. Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Робочий на геофiзичнi роботи. Полтавська обл. Тел.:(067) 
554-53-42 

10. різне 
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 445-66-67, 
(093) 096-43-44

вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. Тел.: 067-574-74-18, 066-596-40-
73, 063-803-69-07
Запрошується фармацевт графік роботи 
2\2. 097-877-97-33

 401682

51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ãàðíèé æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-
632-99-07, 063-736-12-21
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Ïóøê³íà 28, åë. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-301-93-19, 067-125-91-30
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27;  3 
ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé 
ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé 
ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27;  3 
ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé 
ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé 
ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61

  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Âîëîäèìèðà 
Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-141-11-22
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà, 
ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, 
òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-225-41-44
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., ïîðó÷ ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê «Ïîëå ×óäåñ» 99 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 
15 ñîò., âîäà, ãàç, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ç ìåáëÿìè. 063-
520-78-71 ï³ñëÿ 18:00
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ (âîäà â³ä ì³ñüêîãî 
âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ó÷àñòîê 9 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, 
íåäîðîãî. 067-195-97-02
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç  ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.83 ãà, âîäÿíå 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê 0.08 ãà, 
ñ.Âîñêîäàâèíö³ âóë.Ìèðó 19. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ. 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ñ.Êàøïåð³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³, º øêîëà, ñàä, 
ñàíàòîð³é, ñòàâêè, ë³ñ. 067-409-28-03
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., 8 ñîò. çåìë³, º îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà, 
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Вічно сумуючі: мама, сестра, брат, бабушка і всі рідні.

28.06.17 р. минає 6 місяців,як пішов з життя
Кошовий Віктор 
Олександрович

Вже стільки днів 
пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішов з життя ти дуже рано.

Ніхто не зміг тебе спасти.
На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Великий слід в житті 
ти залишив,
А скільки людям 
ти добра зробив.

ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 
на роботу 
працівники

067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

399571

401675

5 липня минає 40 днів, 
як пішла з життя дорога, 
рідненька, кохана донечка, 
сестричка, дружина, 
матуся та бабуся

Петрук 
Віра 

Альфредівна
Ти не діждалась 
перших журавлів – 
Тяжка недуга світ 
тобі закрила
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне з Богом 
говорила
І вже без тебе
 розцвітуть сади,
І солов'ї затьохкають ночами
І будуть знову квіти і плоди
І буде все...

Та тільки вже без мами.
Ти будеш жити вічно 
з нами в пам'яті,
В думках і снах, не згасне 
образ твій з роками
У наших зболених серцях.
Спи спокійно, 
наша ріднесенька.
Хай твоя душа знайде вічний 
спочинок у райських садах.
ЛЮБИМО, ЗГАДУЄМО та НІКО-
ЛИ не ЗАБУДЕМО.

Мама, брат, чоловік, діти та всі онуки.
Спи спокійно наша рідна.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки.

2 липня 2017 р. 
минає 40 днів,
як пішов з життя

Висоцький 
Леонід 

Іванович
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах людей и близких.

Вічно сумуюча родина Янкевич.

2 липня минає 1 рік, як пішла від нас
дорога наша мама, бабуся, прабабуся

Як боляче без тебе, рідна, жити,
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, 
як струмок біжить.
За все, за все ти нас прости,
Що не змогли тебе спасти.
Тобі земля хай буде пухом,
І вічна пам'ять в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших серцях.

Янкевич 
Тамара 

СтепанівнаПродам 3-х кімн. кв., вул.Незалеж-
ності 7(біля танка), 1/5, заг. площа 

70.7 кв.м., ремонт, інд. опалення, 
кімнати окремі, паркет, балкон, 

лоджія, можливо під офіс чи мага-
зин, є гараж біля будинку. 067-932-

49-25 з 9:00 до 20:00

êàíàë³çàö³ÿ, íà ïîäâ³ð’¿ º ñàðà¿, ãàðàæ, ìîëîäèé ñàäîê, º ì³ñöå äëÿ 
äîáóäîâè, äî öåíòðó 15 õâ., àâòîáóñíà çóïèíêà 100ì., ïîðó÷ ìàãàçèí. 
063-628-93-81
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 8.6 ñîò., ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ 
äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 
096-037-00-70
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Éîñèï³âêà 86 êâ.ì. ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàä, ãîðîä 40 ñîò. 097-908-11-56
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 
ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/5, º ãàç, êðèíèöÿ. 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà (10 õâ. â³ä öåíòðà), âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. 
çåìë³, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-
74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà, 15 ñîò. 063-234-29-75
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-44-47
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, 
âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-46-17
  Áóäèíîê ãà., âóë.Ìèðó 63 ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 15 ñîò. çåìë³. 093-
445-84-37
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097-529-50-42 Òàíÿ
  Áóäèíîê ãàç, êðèíèöÿ, ì/ï â³êíà, 13 ñîò. ñàäîê, âóë.Ìàòðîñîâà 68. 
096-346-39-77, 097-482-70-39
  Áóäèíîê ãàç, öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, 87 êâ.ì., âèñîê³ ñòåë³, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãîñï. áóä³âë³, çåì. àêò íà 20 ñîò., ÷àñòêîâèé âíóòð³øí³é ðåìîíò. 097-
124-35-54, 093-164-31-30
  Áóäèíîê ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçèíþêà, çàã. 
ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-512-
16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, 70 êâ.ì., 20 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 
097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + õë³â, êðèíèöÿ, 
096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ñàä, 
ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, âàíà, òóàëåò, âîäà ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà, 
³íòåðíåò, ìàéæå âñ³ ì/ï â³êíà. 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 20 ñîò. çåìë³, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, 
âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-
37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
á³ëÿ ñòàâó. 063-141-11-22
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, òóàëåò òà 
êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-556-89-55
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç., âóë.
Ê³ðîâà. 099-152-83-71
  Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, 
íîâ³ ìåáë³. 097-189-67-03, 063-255-49-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî øêîëà, ñàäî÷îê, 
âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 
14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä. 063-297-16-02, 096-901-76-40

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
  Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-784-45-97
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. Êè¿âñüêà, 8, ç ïðèñàäèáíîþ 
ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. áóä³âë³. 067-986-47-25, 093-093-89-25
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàä ç 
ôðóêò. äåðåâàìè, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-
535-03-07, 093-943-02-87
  Áóäèíîê íîâèé 2016 ð., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ - â áóäèíêó, 
êîâàíèé çàáîð, íåäîðîãî, âóë.Êàòóêîâà 4. 067-757-47-79
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 18 ñîò. çåìë³, âóë.
Òóõà÷åâñüêîãî 9, òåðì³íîâî. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. 
067-462-84-17
  Áóäèíîê ïîòðåáóº ðåìîíòó âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 137. 
097-455-86-11, 068-762-81-58, 093-922-18-28
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà âàííà îêðåìî, 
ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-66-00
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-317-42-50
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 097-
842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-
47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 
063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ áàòàðå¿, ãàç, 
âîäà â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-86-
78, 068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-
32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, âóë.Ëåí³íà. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê âóë.Ìèðó (öåíòð), ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà, ãàç, 13 ñîò. ãîðîäó. 067-889-25-50 Âàëåðà
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé, 0.5 ãà çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, º äåðåâà, êóù³. 
097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó (ìàíñàðäè). 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.
ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 
067-705-00-22
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 
êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 
063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, 60 êâ.ì., ïðèáóäèíêîâà 
òåðèòîð³ÿ 12 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, êîìîðà, º ãàç, âîäà, ä³þ÷à 
ï³÷. 063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 14 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, ñàäîê, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä’¿çä. 097-776-24-16
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ãîðîä 39 ñîò., 
ïîðÿä ñòàâîê, â áóäèíêó ãàç, âîäà, â äâîð³ êðèíèöÿ. 098-993-35-42

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàä, ãîðîä, 
ãîñï. áóä³âë³, ïëîùà ä³ëÿíêè 32 ñîò. 098-818-60-85, 063-045-63-51
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âóë.Ê³ðîâà 11. 
093-050-93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, 
äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ 
êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-
705-00-22 Äìèòðî   
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ ïîâåðõîâèì, º ö/âîäîïðîâ³ä, 
ñâ³òëî, ãàðàæ, ñàí.âóçîë ïîãð³á. 096-702-36-28, 063-294-75-66
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç áóä³âëÿìè: 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì á³ëÿ òóíåëÿ. 093-220-53-22
  Ìàëüîâíè÷à óñàäüáà 70 ñîò. (ñåðòèô³êàò), áóäèíîê, ãàç, êðèíèöÿ, 
ñàäîê, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 095-756-09-53
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-264-46-76, 
093-018-62-77
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, âõ³ä 
îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-
896-03-78
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 
068-951-87-17
  Ñàäèáà â ñ.Æóðáèíö³ 0.50 ãà. 097-756-61-98
  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, 30 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãëèíÿíèé 
áóäèíîê. 096-630-46-20, 073-052-15-28
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 566 êâ.ì., âóë.
Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü ö/âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ 
ââåäåíà â áóäèíîê. 096-158-70-50
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì. 067-274-64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå 
ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 
ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 093-188-18-21, 063-386-02-00, 
068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 
21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 
21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà. 097-003-98-15
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, âîäà, çåì. 
ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 096-725-68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà, âóë.Ëèñåíêà 3/1 (á³ëÿ âåò. 
àïòåêè). 063-727-42-74
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 65/1, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì., 
ãàç. îïàëåííÿ, â ïîäâ³ð’¿ êðèíèöÿ, îêðåìå ïîäâ³ð’ÿ. 096-309-86-37
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, ãàç, âîäà, ãàðàæ, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, 
â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í 
íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í Ïðá, ³íÄ. îÏàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 
067-509-03-37
 áóÄèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèÄè îÏàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. 
Ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-515-77-21
 áóÄèíîê öåãë. ãàç/òâåðÄå Ïàëèâî, çàã. Ïë. 120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàÄíàííÿ Äðóãîãî Ïîâåðõó (ìàíñàðÄè). ì.êîçÿòèí 
âóë.ãåðî¿â ìàéÄàíó 102à. çåì. Ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîÄ, öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ÿã³Äí³ êóÙ³, ôðóêòîâ³ Äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 067-705-00-22
 áóÄèíîê öåãëÿíèé, íåÏîÄàë³ê â³Ä öåíòðó. 063-854-94-76

 çåì. Ä³ë-êà Ïðèâàòèç. 11 ñîò. ç ñòàðèì áóÄèíêîì, ãàç ó Äâîð³, òåðì³íîâî, 
íåÄîðîãî. 063-504-04-78
 ×àñòèíà áóÄèíêó âóë.áåññàðàáîâà, âîÄà, ãàç. îÏàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 9 ñîò. 
çåìë³, 58 êâ.ì. 073-200-80-83, 098-540-01-93

  аВТомоТо
  BMW X3  2014 ð.â., ïîâíèé ïðèâ³ä, òóðáî ÀÊÏÏ 22000 äîë. 099-225-
63-36 Ñåðã³é
  Fiat Doblo Jtd 2005 ð.â., 1.9 ñèí³é ìåòàë³ê, â äîáðîìó ñòàí³, äèñêè 
òèòàíîâ³. 067-187-06-98
  ÂÀÇ 21013 1986 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, ðåìîíòó íå ïîòðåáóº, êîë³ð 
ãîëóáèé. 063-523-80-94 Âàíÿ
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð çåëåíèé. 098-724-70-55
  ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 096-778-87-12
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 098-132-22-28
  ÂÀÇ 2109 2005 ð.â., êîë³ð áóòèëî÷íèé, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 067-
112-05-89
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà, ÷îðíà 2000 ãðí. â õîðîøîìó ñòàí³. 097-058-
07-46 Àíäð³é
  Äâà ìîïåäà Äåëüòà, ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà 4 000 ãðí. 093-436-05-16 
Âîëîäèìèð
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Äåî Sens 2006 ð.â., ñåðåáðèñòîãî êîëüîðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. 
096-747-11-42
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à, ÊÏÏ (êîðîáêà øâèäêîñòåé), ðîáî÷à + êàðäàí 
+ 2 íîâ³ õðåñòîâèíè, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ (íîâà), ïåðåäíÿ áàëêà, ôàðêîï, 
áàãàæíèê íà äàõ, ãåíåðàòîð. 097-776-24-16
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-45-39
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ì³í³ òðàêòîð ñàìîðîáíèé òà ïðè÷³ï 1.30 õ 3 ì. 097-154-49-36
  Ìîïåä Honda Dio AF-56, ñòàí õîðîøèé, åêîíîìíèé ðîçõ³ä. 093-766-
55-90
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-98-01, 
093-884-97-24
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 1990 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 067-267-55-31
  Ìîòîöèêë Ì³íñê â õîðîøîìó ñòàí³, ðîáî÷èé. 063-628-82-79, 096-
545-26-02
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 068-058-
13-46
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà ì³í³-òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 096-
395-18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ïðèöåï äî ìàëîãî ìîòîáëîêà, ìîòîð, çàäí³é ìîñò äî Ìóðàâ’ÿ.. 063-
021-85-63, 097-616-14-11
  Ðàä³àòîð Ç²Ë-130, òà 5 ñò. ÊÏÏ ÂÀÇ. 098-132-22-28
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ³ åëåêòðîñòàíö³ÿ àáî îáì³íÿþ íà ìîòîáëîê. 
097-570-40-72
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð. 096-175-96-60 Ïàøà
  Ñèä³ííÿ â³ä ³íîìàðêè ç â³äêèäíèìè ñïèíêàìè ³ç êð³ïëåííÿìè äî àâòî 
ÂÀÇ 2108-09. 067-915-29-96
  Òàâð³ÿ ÇÀÇ 110206 1.2 ê. ñì. 1998 ð.â., ðîáî÷èé ñòàí 23 600 ãðí. 
097-512-00-94
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî êîëüîðó, 
ïåðåäíüîïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-
411-27-92
  Ôîðä Êóãà 2016 ð.â. äâèãóí ÅêîÁóñò ïîâíèé ïðèâ³ä ÀÊÏÏ, øê³ðà - 
17000 äîë. 099-225-63-36 Ñåðã³é
  Ôîðä Ìîíäåî 2015 ð.â. äâèãóí 2,0 ÅêîÁóñò 240 ê.ñ. ÀÊÏÏ, ïðîá³ã 
45000 êì. - 12 òèñ. äîë. 099-225-63-36 Ñåðã³é
  Õîíäà Òàêò 30 ç àâòîìàò-í³æêîþ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-769-69-29 Ñåðã³é
  ßâà (ñòàðóøêà) â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52

 Ìîòîöèêë Óðàë â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
 âàç 21099 1993 ð.â., 1.5 ãàç-áåíçèí, â Äîáðîìó ñòàí³, íà òèòàíàõ R-14, ñêëî 
òîíîâàíå, åëåêòðîñò³êëîÏ³Äéîìíèêè. 063-137-90-07

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Ã³ïñîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 073-
161-68-33
  Äî ìîòîöèêëà Êàñ³ê òà Óðàë âñ³ çàï÷àñòèíè òà äâèãóíè. 093-411-05-52
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ ñòàðó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà 8-10 ñêë.Ì òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 
097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ - ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, åëåêòðîäâèãóíè, 
ïðèöåïè, á/ó òðóáó 32-40 ìì., ëèñòîâå çàë³çî 1.0 - 2 ìì., óãîëêè 20-40 
ìì., ñòóï³öè Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, ³íîìàðêè, åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ 3-4 ìì. 
068-216-34-20
  Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52

  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóÄü ÿêîìó 
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ Ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 êàðòîÏëþ âåëèêó. 097-232-08-95

  різНЕ
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-427-43-28
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè ãàðíèõ öóöåíÿò, â³ä îõîðîíèö³ - 
ìàìè. 063-504-01-28, 067-492-75-60
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ²²-ÂÍ ¹011831, âèäàíèé 22.03.2002 ð. íà 
³ì’ÿ Á³ëîóñ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ â³ä 11 áåðåçíÿ 2002 ð. ¹68 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÂ ¹669990, âèäàíèé Ñîê³ëåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ 
ðàäîþ 18 êâ³òíÿ 2008 ð.â. íà ³ì’ÿ Îñüì³ðêî Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ â³ä 21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ ²âàíîâñüêî¿ Ìàð³¿ 
Ñòàí³ñëàâ³âíî¿, âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 13 ñåñ³¿ 23 
ñêëèêàííÿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ 

äåïóòàò³â â³ä 12.06.2001 ð., àêò çàðåºñòðîâàíî â êíèç³ ¹614 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
â³ä 21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ ²âàíîâñüêî¿ Ìàð³¿ Ñòàí³ñëàâ³âíî¿, âèäàíîãî 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 13 ñåñ³¿ 23 ñêëèêàííÿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 12.06.2001 ð., àêò çàðåºñòðîâàíî â êíèç³ 
¹392 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ñåð³ÿ ÂÒ-² ¹357894, âèäàíèé ìóçè÷íèì 
ó÷èëèùåì ³ì.Í.Ä. Ëåîíòîâè÷à ì. Â³ííèöÿ 1983 ð., ïî ñïåö³àëüíîñò³ 
«Ôîðòåï³àíî» íà ³ì’ÿ ×è÷àéê³íà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì 
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÀ ¹165975 âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì 
ÐÂ ÓÌÂÑ íà ³ìÿ’ Ì³ç³íîâà Îëåêñàíäðà Âëàäèñëàâîâè÷à ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÀÀ ¹419030 íà 
³ì’ÿ Êîëóïàºâ Äìèòðî Ïàâëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò ñåð³ÿ Â² VII ¹000812, âèäàíèé Ïëÿõ³âñüêîþ 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ì’ÿ Çî Ç³íà¿äà Åäóàðä³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàºòüñÿ âðåìÿíêà º ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-
762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ìåáë³â. 096-450-95-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-353-61-28, 068-674-78-53, 098-
641-67-65
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 093-578-69-77
  Çäàì áóäèíîê ãàçèô. ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 067-462-87-91, 
073-060-52-14
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 093-031-24-52
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., ìîæëèâî ç 
â³òðèíàìè. 063-342-67-53

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., ïðîâ.Íàóìîâà 16 (2 ïîâ. 
ìàã.«Àâòîìîòîâåëî»). 093-917-31-91, 096-313-92-78
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 18 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 063-934-
30-93
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîù. 30 êâ.ì. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42. 
093-766-78-40
  Çäàì â îðåíäó ñàäèáó 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ àáî ïðîäàì. 095-406-
36-06, 050-328-43-98
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ II áëîê, º ñâ³òëî. 096-544-46-74
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ. 068-512-77-03, 063-495-19-00
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-
624-35-39
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
  Çäàì ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-428-18-70
  Çí³ìó 1-íî, 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóþ. 093-386-27-21
  Çí³ìó ï³â áóäèíêó àáî áóäèíîê, îõàéí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóþ. 096-323-01-56
  Ïîäàðóþ ãàðíîãî, ïóõíàñòîãî 10 ì³ñ. êîòà, îêðàñ á³ëî-êîðè÷íåâèé, 
ëèøå äëÿ ïðîæèâàííÿ â áóäèíêó àáî êâàðòèðó. 063-605-92-04
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 25 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ìåí³ 24 
ð. íåï’þ, íåïàëþ, 063-523-80-94 Ðóñëàí
  Ïîðÿäíà ä³â÷èíà ç äèòèíîþ çí³ìå áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé 
âàð³àíò. 096-420-36-26
  Ïîðÿäíà, ïðèºìíà ä³â÷èíà 26 ð. áåç ø/ç, º ñèí 6 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ 
ç ñåðéîçíèì, íîðìàëüíèì ÷îëîâ³êîì äî 45 ð. äëÿ ñò. ñ³ì’¿. 096-
420-36-26
 çàãóáëåíî òåõ.ÏàñÏîðò íà àâòîìîá³ëü íà ³ìÿ òêà÷åíêî ã.î., Ïðîõàííÿ 
Ïîâåðíóòè çà âèíàðîãîÄó. 093-941-51-76
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Деякі корисні властивості кави вражають

про все купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25
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оВен 
надзвичайно успішний тиж-
день, якщо не лінуватись, й 
доводити до кінця розпочате.
телець 
результатом порадують ділові 
зустрічі, а необхідна інфор-

мація та матеріальне забезпечення 
прийдуть вчасно.

близнюки 
Tе, що здавалося великими 
труднощами, вирішиться без 
особливих зусиль.
 рак 
зараз важливо зосередитися на 

одній, дуже важливій для вас справі.
леВ 
на роботі можливі якісь про-
блеми, але згодом все влад-

нається.
діВа
ви будете потрібні всюди і 
всім - і на роботі, і вдома, і 

батькам, і дітям.
терези 
постарайтесь цього тижня не лі-
нуватися й не спізнюватися - вас 

оцінюватимуть за  відповідальність.
скорпіон 
Щоб підготувати фундамент 
для майбутнього успіху, му-

сите добре працювати.
стрілець 
Гарний час для розмови з на-
чальством, можна обговорити 

ваші ідеї та пропозиції.
козеріГ 
чим спокійніше проведете ви 
цей тиждень, тим сприятливі-

шим буде ваше майбутнє.
Водолій
досить неспокійний, але в 
цілому продуктивний тиждень.
риби 
Цього тижня зможете багато чого 
досягти. Головне – не боятися 
труднощів та підступів недобро-

зичливців.

ГОРОСКОП
з 29.06 по 05.07
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Скануй: 

qr-
код

40
11

46

неділя,1 червня

+ 11 0С   + 18 0С
+ 26 0С   + 23 0С

середа, 4 червня  
+ 14 0С   + 18 0С
  +23 0С   + 20 0С

вівторок, 3 червня

  + 15 0С   + 18 0С
  + 21 0С   + 23 0С

понеділок, 2 червня

+ 17 0С   + 18 0С
 + 17 0С   + 19 0С

субота, 30 червня

  + 180С    + 19 0С
  + 25 0С    +230С

пятниця,29 червня

   + 22 0С   + 26 0С
   + 31 0С   + 27 0С

четвер, 28 червня

 + 18 0С  + 25 0С
 + 31 0С  + 28 0С

Прогноз погоди

5 хвороб, які бояться кави, 
як вогню. 

№ 1: Цироз печінки. Звичай-
но, не варто розглядати каву, 
як панацею від цирозу печінки. 
Не варто сподіватися, що вона 
відверне алкогольне отруєння 
організму. Але вона може по-
зитивно впливати на печінку і 
запобігти розвитку цієї жахли-
вої хвороби. Якщо вірити CNN, 
«2 додаткові чашки кави в день 
можуть знизити ризик розвитку 
цирозу печінки на 44%». Так 
що, якщо ви переживаєте про 
свою печінку, чашка кави – це 
те, що доктор прописав! 

№ 2: Діабет 2 типу. Діабет є 
серйозним захворюванням, яке 
слід лікувати за допомогою ме-

дичних фахівців. Тим не менш, 
кава може стати одним із спо-
собів запобігти цукровий діабет 
2 типу. «Деякі дослідження 
показали, що ті, хто п’ють каву 
— особливо ті, хто п’є багато 
кави — мають більш низький 
ризик розвитку діабету, ніж 
інші люди», — пише WebMD. І 
хоча кажуть, що саме кофеїн 
є ключовим елементом у бо-
ротьбі з діабетом, дослідження 
показують, що це не кофеїн, а 
сама кава створює позитивний 
ефект.

№ 3: Серцеві захворювання. 
Ефект кофеїну на серце все 
ще вивчається, і коли мова йде 
про здоров’я серця, ви завжди 
повинні прислухатися до реко-

мендацій лікаря. Тим не менш, 
кава насправді може бути ко-
рисною у запобіганні від смер-
тельної хвороби серця. В одно-
му з досліджень говориться: 
“Регулярне вживання кави було 
прямо пропорційно пов’язане з 
ризиком … смерті від серцево-
судинних захворювань”.

№ 4: Рак. Хоча дослідження 
все ще тривають, среціалісти 
з вивчення раку заявляють: 
«Дослідження показали, що 
певні продукти, такі як кава, 
можуть допомогти в боротьбі 
з раком.» Очевидно, що каву 
не можна назвати "ліками". 
Тим не менш, ті, хто регулярно 
п’є каву, можуть непомітно для 
себе запобігти розвитку раку.

№5: Хвороба Паркінсона і 
хвороба Альцгеймера. Крім 
підтримки нормальної актив-
ності мозку, кава також може 
бути кориснию у попередженні 
хвороби Альцгеймера і бо-
ротьбі з симптомами хвороби 
Паркінсона. Нові досліджен-
ня показують, що три чашки 
кави в день можуть запо-
бігти хворобі Альцгеймера у 
літніх людей, які відчувають 
погіршення пам’яті. Також у 
дослідженні зазначається, що 
щоденний заряд кофеїну може 
полегшити симптоми перебігу 
хвороби Паркінсона у хворих. 
Ці дослідження можуть дуже 
порадувати тих, у кого є ризик 
цих спадкових захворювань!


