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назар тУрко, солдат 
нацгвардії

Калинівську військову 
частину відвідали діти учас-
ників АТО Козятинщини. 
Вони дізналися про вій-
ськове життя з середини. 
Нацгвардійці  провели за-
хоплюючу екскурсію по 
території полку.

Відвідувачам продемон-
стрували різні види зброї, 
яку використовують під час 
виконання бойових завдань. 

Їм розповіли та показали 
порядок розбирання та 
складання зброї. Усі мали 
можливість власноручно 
перевірити на ділі набуті 
навички.

Гостей провели у казар-
ми, в яких проживають 
військовослужбовці стро-
кової служби та розпові-
ли про розпорядок дня і 
дії нацгвардійців. Дітлахам 
надали можливість відчути 
себе справжніми солдатами, 
одягнувши бронежилети та 

каски.
Екскурсанти з Козятина 

відвідали кінологічне міс-
течко, де проживають та 
вправно тренують собак 
різних порід. Гостям була 
продемонстрована тактична 
дія по затриманню собакою 
злочинця та пошук за-
хованої учбової гранати у 
автомобілі.

Після завершення екскур-
сії гості залишилися задово-
лені побаченим. Вони щиро 
дякували нацгвардійцям. 

олексанДр печалін про нові 
можливості піДприємців

в’ячеслав гончарУк

У неділю, 30 липня, на козя-
тинському стадіоні “Локомотив” 
відбувся дитячий футбольний 
турнір. Організатори присвятили 
ці змагання пам’яті загиблих во-
їнів в АТО. 

У турнірі взяли участь чотири 
команди: “Мрія” з Вінниці, ДСШ 
“Авангард” з Калинівки,  ДСШ 
“Поділля” із села Перемога Ко-
зятинського району та “Леви” з 
Козятина.

Спочатку на футбольне поле 
вийшли обидві ДСШ Калинівки 
та села Перемоги. У цій зустрічі 
спортсмени  нашого району пере-
вершили самі себе і переграли 
свого суперника з рахунком 1:0. 

Після гри виступили з вітальним 
словом тренери команд “Мрія”,  
"Поділля"голова спілки воїнів АТО 
Олег П’явка. Пам’ять полеглих 
на війні з російським агресором 
вшанували хвилиною мовчання. 

Далі змагалися Вінницька 
“Мрія” та “Леви” з Козятина. Ра-
хунок 5:0 на користь козятинської 
команди. За регламентом, пере-
можені мали розіграти 3-4 місце, 
а переможці зіграти у фіналі. 

Російськомовний коментатор 
Сімачов оголосив про зміни в 
регламенті. Замість “олімпійської 
системи” запустити вирішили кру-
гову. Тобто кожна команда грає 

з усіма учасниками турніру. Було 
це зроблено для того, щоб дати 
шанс своїм. Адже “Поділля” тре-
нера Міськова перемогло команду 
з Калинівки. До речі, судив турнір 
син тренера з Перемоги.  

свавілля сУдді №1. “Леви”  зі-
грали з відпочившими футболістами 
з Перемоги “Поділлям”  і виграли 
2:0. Але “Леви” в цій зустрічі втра-
чають ключового гравця в середині 
поля. Через диспетчера команди, 
яким  є Олексій Поліщук, будува-
лась командна гра. Але його ви-
гнав з поля суддя “за штовханину”. 
За футбольними мірками, це гра 
в корпус. Якщо є порушення, то 
це просто порушення. Та в арбі-
тра Романа Міськова, який був 
єдиним суддею на всіх зустрічах 
(чи не порушення це?), були свої 
плани на гру і на весь турнір. І в 
цьому він досяг успіху. Через не-
справедливість, з якою зустрілись 
діти-футболісти, змістовної гри у 
“левів” не стало..

такого немає навіть У до-
росломУ фУтболі!. Калинів-
ський “Авангард” переграв “Мрію” 
з Вінниці 4:0. Далі зустрічалися 
“Леви” з “Авангардом”. Суддів-
ська витівка в минулій грі далася 
взнаки  "левам" і після відпочинку. 
Вони виглядали не дуже боєздат-
ним колективом. Тренер команди 

хотів заспокоїти своїх вихованців 
і взяв хвилинну перерву. Та дитяча 
психіка була вражена сильніше від 
аргументів тренера. Коли в другому 
таймі при рахунку 0:2 у козятинчан 
почала складатися гра, “рефері” 
(суддя Міськов) знову залишив їх 
у меншості  — “за розмову з суд-
дею”. За межами поля опиняється 
Іван Демчук —  ще один ключовий 
виконавець у команді. Такого не-
має навіть у дорослому футболі. 
Анекдот! Може й так, тільки дітям 
від нього не смішно. З такими “Ле-
вами” та ще, коли вони залиша-
ються  в меншості, можна  грати 
не тільки футболістам з Калинівки. 
“Авангард” переміг, забивши три 
голи. “Поділля” з Перемоги були 
сильнішими в зустрічі з “Мрією” 
з Вінниці. Вони переграли своїх 
суперників, що опинилися на пер-

шому місці, за різницею забитих 
та пропущених м’ячів. 

Задум і суддівська тактика 
спрацювали на всі сто. Другими 
були футболісти з Калинівки. Лиш 
третіми фінішували Козятинські 
“Леви”.

ось такий У нас дитячий 
спорт. Маленькі спортсмени з села 
Перемога грали в чесний футбол. 
Брудним його зробили їхні керма-
ничі. Така перемога потрібна була 
тільки їм.

Хочеться заспокоїти матерів 
козятинських футболістів — ваші 
діти на цьому турнірі нікому не 
програли. Вони просто стали 
заручниками шулерів у спорті. 
Керманичі турніру не тільки 
вкрали перемогу у дітей. Вони 
ще намагаються “наїжджати” на 

журналістів газети “RIA-Козятин”. 
Тренер Міськов викрикував, що 
дасть інформацію тільки зручно-
му журналісту. Ха-ха-ха!

Де його вихованість у спілку-
ванні з дітьми, яких тренує? А 
Команда “Леви” не заслужила 
до себе такого ставлення. То 
не недисціплінованість гравців 
команди. 

То реакція на те, як організу-
вали турнір. Навіть не посороми-
лися матір воротаря від “левів” з 
району ПРБ з дитячим візочком 
заставити принести метрику ди-
тини, аби підтвердити вік свого 
сина...

Чи багато команд захочуть 
грати у футбол, запропонований 
Міськовими, сьогодні залишається 
питанням. 

у всіх на устахтема тижня

атовцям передбачена знижка!

“лавочна” 
історія 
закінчилась, 
триває 
—  легенда 
“темних 
вулиць”

протягом червня 2017 р. 
внаслідок російського 
вторгнення, силові структури 
україни втратили 47 людей

НеакредитоваНі 

журНалісти 
мають такі 
самі права!

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

слово поету

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

 найцікавіше дітям було в кінологічному 
містечку

"леви" були справжніми переможцями

Для любителів піци — сюрприз 
віД військового

колишніх Десантників не буває

калинівський полк провів екскурсію 

крихке серце

не за те 15 героїв козятинщини віддали своє життя, 
щоб відбувалися махінації у дитячому футболі 

Діти стали заручниками шулерів у спорті

До редакції звернулися 
мешканці міста та району із 
запитанням відносно рішен-
ня райради про обов’язкову 
акредитацію владою журна-
лістів. “Невже тепер читати-
мемо тільки замовну інфор-
мацію?” — запитували.

Усім мешканцям району, 
зокрема депутатам міської 
та районної ради хочу по-
відомити, що моє оціночне 
судження таке: дійсно влада 
шукає методи, щоб не до-
пустити незалежну пресу на 
свої засідання. 

Тому повідомляю:
 що п.1. ст.26 ЗУ "Про 

інформацію" говорить про 
те, що “З  метою  ство-
рення  сприятливих   умов   
для   здійснення журна-
лістами,  працівниками 
засобів масової інформа-
ції професійної діяльності  
суб'єкт  владних  повно-
важень  може   здійсню-
вати  їх акредитацію”. 

Ця акредитація більше 
накладає обов’язків на адмі-
ністрації: 

п.4. ст.26 ЗУ "Про інфор-
мацію": Суб'єкти  влад-
них  повноважень,  що  
здійснили акредитацію 
журналістів,  працівників 
засобів масової інформа-
ції,  зобов'язані сприя-
ти   провадженню   ними   
професійної   діяльності;  
завчасно сповіщати їх 
про місце і час прове-
дення  сесій,  засідань,  
нарад, брифінгів  та  ін-
ших  публічних  заходів;  
надавати їм інформацію, 
призначену  для  засо-
бів  масової  інформації;  
а  також   сприяти ство-
ренню  умов  для  здій-
снення  запису і передачі  
інформації, проведення 
інтерв'ю, отримання ко-
ментарів посадових осіб.” 

Важливо, що ця акре-
дитація не зменшує права 
неакредитованих ЗМІ та 
журналістів, визначених, на-
приклад,

 ст. 26 ЗУ "Про друкова-
ні засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні".

Акредитованим журналіс-
там влада повинна повідо-
мляти про засідання, сприя-
ти, створювати умови і т. п. 

але, наприклад, не дати 
інформацію, не допУсти-
ти на засідання неакре-
дитованого жУрналіста 
— права не мають.

влад повх

Голова спілки підприємців 
“Стіна”, голова ради підпри-
ємців при Вінницькій обласній 
державній адміністрації Олек-
сандр Печалін дав ексклюзивне 
інтерв’ю газеті “RIA-Козятин”.

 — 26 липня відбулася визна-
чна подія для міста Козятина та 
району — призначили бізнес-
омбудсмена. Це Тетяна Лозін-
ська. Ми її привітали і будемо 
раді співпраці. Сама установа 
створена для допомоги підпри-
ємцям регіону. Це такий потуж-
ний інструмент, який надасть 
змогу зменшити місцеві податки 
та збори. За умови, що будуть 
брати участь у процесі затвер-
дження представники вашого 
бізнесу. Ми сподіваємося, що 
Тетяна Вікторівна - людина, яка 
зможе цю функцію виконати 
дуже ефективно.

— За рахунок чого фінансу-
ється структура?

— Сама структура неза-
лежна від органів влади. Вона 
створена безпосередньо під-
приємцями, радою підприємців. 
Бізнес-обмудсмен відповідає та 
підзвітний тільки підприємцям, 
які входять до цієї ради. Струк-
тура фінансується за рахунок 
донорських коштів і надхо-
джень від підприємців та спілок 
Вінницької області.

— Якщо говорити  про орга-
ни влади, які підконтрольні ом-
будсмену, це органи виконавчої 
влади, МНС, прокуратура, СБУ, 
поліція?

 — Так. І контролюючі ор-

гани в тому числі. Тому що 
установа бізнес-омбудсмена 
плідно співпрацює з державною 
регуляторною службою. А ця 
служба зараз отримала дуже 
значні повноваження нагляду і 
контролю. Наприклад, якщо у 
підприємця планується позапла-
нова перевірка, то даний захід 
будь-яка контролююча служба 
повинна затвердити разом з 
ДРС. Тобто вони відправляють 
свій запит на Державну регуля-
торну службу у Київ, де засідає 
комісія. Вона на 70 відсотків 
складається з представників 
громадських об’єднань. Резуль-
татом комісії на даний момент 
є тільки середній процент - 
20% - які стверджує комісія 
— надає дозвіл на позапланову 
перевірку. Тобто 80% такий 
дозвіл не отримують. Тому ми 
закликаємо підприємців, яких 
перевіряють, щоб вони тримали 
зв’язок з бізнес-омбудсменом 
і з Державною регуляторною 
Службою. Щоб мати доступ 
до інформації, що стосується 
заходів державного нагляду і 
контролю.

 — Тобто основним силовим 
інструментом вказаної органі-
зації являється юриспруденція?

— Основним силовим ін-
струментом являються повно-
важення. Підписана угода між 
облдержадміністрацією та об-
ласною радою з радою підпри-
ємців. Саме, усвідомлюючи на-
гальну потребу упорядкування 
взаємовідносин бізнесу та вла-
ди, сприяння зниженню рівня 
корупції та запобігання недо-

бросовісній (нечесній) поведін-
ці стосовно підприємництва у 
Вінницькій області, підписаний 
цей меморандум. Зокрема 
він зобов’язує сторони забез-
печити максимальне сприяння 
діяльності бізнес-омбудсмена. 
По-друге, у Вінниці створений 
такий експертний пункт, який 
закриває дуже багато позицій. 
Наприклад, на великому під-
приємстві працюють люди, які 
обізнані у екологічній безпеці, 
у безпеці держпромнагляду, 
охороні праці, МНС тощо. Усі 
ті фахівці у нас є і дуже висо-
ко рівня. Вони практики і, як 
правило, мають певний стаж 
роботи у державних органах 
контролю. 

Вони відразу орієнтуються, 
яким чином рухатися підпри-

ємцю. Якщо звернутися до 
адвоката, він буде шукати певні 
інструкції, певні нормативні 
матеріали. Після чого він може 
зробити певний висновок. А 
наші люди в цьому орієнту-
ються миттєво. Тобто, вони 
вже сталі фахівці в цій справі 
і мають юридичний досвід. 
Відбирали ми цих спеціаліс-
тів-експертів з урахуванням 
обов’язкового досвіду їх робо-
ти в органах державного на-
гляду-контролю. Якщо взяти по 
ієрархії, то це перша лінія. На-
приклад, податкова поліція. У 
нас експертом працює перший 
екс-заступник цієї структури, 
який знає, як робити і яким 
чином можна захиститися від 
певних дій. Така ж ситуація і по 
всіх інших службах.

галина касянівська

Ще в травні влада прозвіту-
вала, що закупила 44 лавки, 
які розставила по місту. Довгий 
проміжок часу така інформація 
не відповідала дійсності. Лавок 
виявлялося менше від заявленої 
кількості.

Нарешті всі 44 лавки встанов-
лені. Можливо, це не зовсім так, 
адже в поселенні Залізничне ми 
помітили тільки 4 таких лавки 
з 6-и відрапортованих.  Врахо-
вуючи, що завозились вони на 
Залізничне під пильним оком 
народного обранця депутата Ма-
лишевського, можна повірити, що 
вони там є всі шість.

Можемо повідомити, що влада 
і люди відреагували на попере-
дню публікацію в газеті “RIA-
Козятин” про рейд вулицями 
міста. Мешканці вулиці Франка 
і провулку Лісового своїх чоти-
рилапих взяли на ланцюжки. А 
вулиця Матросова тепер най-
краще освітлена. Під час рейду 2 
серпня, відзначено, що на вулиці 
побільшало ліхтарів. Але про-
їжджаючи вулицями Джерельна, 
пров. Лісовий, Матросова, Біло-
церківська, Ярослава Мудрого, 
Депутатська, Катукова, Довжен-
ка, Куликівського, Незалежності, 
В. Земляка, Грушевського, П. 
Орлика, Героїв Майдану, Князів 
Острозьких, Червоної Калини, 
пров. Шевченка, Д. Нечая, — 
найтемніші Джерельна і Червоної 
Калини.

тетяна лозінська

Дуже символічно, що кафе 
колишнього учасника бойових 
дій на сході країни, нацгвардійця 
Олексія Каратєєва розмістилося 
у провулку загиблого в АТО Ва-
дима Наумова. Майже навпроти 
музичної школи знайдете в Козя-
тині затишне місце для любителів 
піци — “ArmAto Pizza”. Її тут 
виготовляють аж дев’яти видів — 
папероні, чотири чізи, ріо, м’ясна, 
маріанська, маргарита, кіпро, 
гуцульська, мисливська. Ціна - від 
45 до 70 гривень. Навіть діє сис-
тема доставки, вартість якої 22 
гривні в будь-який куточок міста. 

Нагадаю читачам, що про пана 
Олексія Каратєєва наша газета 
писала не один раз. Коли він 

перебував на війні з російським 
агресором, коли приїздив у від-
пустки. Ми навіть організовували 
Олексію урочисті зустрічі і про-
води на вокзалі, брали інтерв’ю… 

Як розповів газеті “RIA-
Козятин” на цей раз вже як 
директор кафе, пан Олексій, для 
учасників АТО в його закладі 
діє постійна знижка — 10 від-
сотків. Також з кожної проданої 
піци відраховується по гривні на 
створення і будівництво в місті 
дитячого майданчика для осо-
бливих дітей — з обмеженими 
фізичними можливостями. Такого 
майданчика в місті ще немає. 

— Як прийшла ця ідея? — за-
питали у Олексія.

— Коли демобілізувався, стало 
питання, що робити далі, — роз-

повідає він. — Завжди мріяв 
мати свою справу. Спочатку були 
різні варіанти. Побачив, як вете-
рани АТО в Києві відкрили піце-
рію. Мені сподобалась ця ідея і 
я вирішив зробити щось подібне 
в Козятині. Протягом півроку 
шукав інформацію, приміщен-
ня, визначався з ідеєю. Потім з 
дружиною Іриною почали все 
організовувати. Відкрилися. Люди 
приходять, бачу, їм подобається. 
На продуктах не економимо, ціни 
прийнятні.

За словами Олексія, на жаль, 

учасників АТО, окрім нього, не-
має в колективі “ArmAto Pizza”. З 
тієї причини, що підприємець не 
знайшов ні однієї кандидатури. 
Але, каже, що якщо у когось з 
військових АТО виявиться бажан-
ня, двері для таких робітників 
завжди відкриті

Ми попросили розповісти ре-
цепт смачної піци у Олексія. Він 
відповів:

— Готувати піцу з любов’ю — 
це перший рецепт смачної піци. 
Головне, щоб люди були задово-
лені. А гроші — це другорядне...

в’ячеслав гончарУк

В Україні вчора, 2 серпня, 
відзначали День ВДВ (високо-
мобільні десантні війська ЗСУ). 
Свято десантників припадає на 
день Пророка Іллі. Козятинські 
десантники це свято відзначають 
традиційно. Вони збираються у 
визначеному місці та йдуть в церк-
ву. Там вони проводять спільну 
молитву. Взявши свічки, чоловіки 
в блакитних беретах розміщають-

ся по обидва боки храму. Отець 
Роман Асафов проводить святкову 
молитву.

Помолились Господу, пом’янули 
десантників, яких вже немає се-
ред живих. 

Взагалі, колишніх десантників 
не буває...

Отець Роман по-батьківськи об-
няв кожного десантника. Чоловіки 
в смугастих майках, отримавши 
Боже благословіння, відправилися 
в святкову ходу по місту.

влад повх

З них:Загинули у бойовій обста-
новці від ворожої зброї – 28 осіб

Померли в зоні АТО від хвороб 
(переважно - серце) – 3 особи

Загинули в зоні АТО в небойо-
вих умовах – 2 особи

Про обставини смерті в АТО 
достеменно не відомо – 3 особи

Загинули в тилу на території 
своєї в/ч – 2 особи

Померли вдома від хвороб та 
травм – 2 особи

Стали жертвою кримінального 
злочину – 2 особи

Стали жертвами теракту – 2 
особи

Здійснили самогубство – 3 
особи

Серед тих, хто загинув у бойо-
вій обстановці від ворожої зброї:

Сухопутні війська ЗСУ – 25 осіб
Морська піхота – 1 особа
Правий сектор – 2 особи
Герої не вмирають!

лариса бевза, с. Широка гребля

Знову час наступив
Свою землю й свій дім захи-

щати.
І відразу ж полинули
Кращі із кращих сини.
Знову плаче родина
І сива згорьована мати,
Бо дитина її затуляє своїми 

грудьми.
Слізно свічечку палить,
До ікони чолом припадає,
Склавши руки на грудях,
Невтомно шепочуть уста.
Повернути дітей
Богоматір уклінно благає,
Поки спить вся земля,
Лине тиха молитва свята.
Жаль, не можна усіх
До домівок своїх повернути.

Не одне крихке серце
Розіб’ється ущент на друзки.
Як на цеп, сатану
Посадити і міцно припнути, 
Щоб батьки не сивіли
І мами не вмивались слізьми.
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запахло виборами — влаДа пішла 
До люДей

влад лісовий

Відпрацьовуючи проект зни-
щення посткомуністичної ідео-
логії, ми провели перемовини 
з голлівудською асоціацією з 
американської кіноіндустрії на 
предмет придбання танка ИС-2, 
що на постаменті в Козятині. Як 
би навздогін постійно мусували 
перед ними пройнятись сучасною 
трагедією України, а саме війною. 
Щоб зняти документальний та 
художній фільм про воїнів АТО. 

З цією метою власним коштом 
ми зняли розруху в околицях Ко-
зятина: в с. Махаринці цукровий 
завод, у Титусівці — школу та  
сільгоспхімію, Сигналі — хмеле-
сушку, у Козятині військову час-
тину на Талимонівці, в Бродець-
кому — також цукровий завод. 

У спілкуванні з представни-
ком асоціації, щоб не платити  
гроші за декорацію і здешевити  
бюджет, ми пояснили (правда, 
не питали Пузиря, Оркушу та 
Мафіка), що голова райради 
Козятинського району Віктор 
Слободянюк та голова райдер-
жадміністрації Олег Оркуша і 
юрист-голова м. Козятина Пузир 
мають стратегічне мислення та 
спеціально знищили промислові 

гіганти місцевого обласного та 
республіканського значення. При 
цьому втрачено 10 тисяч робочих 
місць. Приведено в непридатне 
для сільгоспвиробництва та ін-
дустріального використання 370 
гектарів землі.

З нашої сторони довелось 
бажане видавати за дійсність, 
або просто прибрехати (а не 
збрехати) про те, що ми (тоб-
то влада) спеціально знищили 
вказані об’єкти шляхом тупого 
маркетингу та безгосподарності. 
І з однією метою — створити тех-
нопарк розрухи для подальшого 
використання саме Голлівудом. 
При цьому гарантували абсолют-
ну безпеку як для артистів, так і 
для персоналу. 

Хочу відзначити, що виникла 
проблема зі старту. Один із фун-
даторів американського кіно зра-
зу запропонував дати реальними 
грошима — доларами — премії 
Пузирю, Оркушіку та Мафіку. Ми 
категорично заперечили, попро-
сили вказаним особам виписати 
грамоти.

Дійшли згоди, що прилітають 
на Козятинщину, ми зустрінемо, 
все покажемо. Буде коровай, 
духовий оркестр, вишиті сорочки, 
самогон і ковбаска. З крамниці 

провели відео-репортаж, щоб 
переконати — кока-колу у нас 
куплять.

Для старту видали нам вер-
бальне підтвердження на про-
ведення перемов з трійцею, що 
вказана зверху. Скажу вам чесно, 
це дуже відповідальна робота, 

вона стратегічно змінить регіон. У 
нас з’являться нові професії, про 
які ми навіть не чули і не знали. 
Розквітнуть готелі, ресторани, 
всякі борделі. Для селян — ра-
дість — заробити на самогоні 

та салі. Американці і те, і те не 
вживають, а просто жеруть, отож 
вириватимуть з рук. За долари. 

Особливо, небезпечним вказа-
ній процедурі є депутат ВР пан 
Юрчишин. Уся проблема у тому, 

що у нього все є (і готелі-санато-
рії, свої ферми, самогонщики), а 
у людей срань та рвань… Так що 
прийдеться позмагатись за доступ 
до тіла його величності долара. 
(Далі буде)

на який пляж безпечно їхати
життя КозятинщиниПРо все

його вабить технопарк розрухи для використання зйомок кінонайчистіші водоймища: медведівки, махнівки, Вернигородка і Журбинець

почалися суДи по справі вулиці осипенка поДяка журналістам

не життя, а справжнє 
виживання у махаринцях

алегорія

вихід в народ

лист в номер

кримінальна хроніка

більше фото "парку розрухи" на сайті kazatin.com

тетяна лозінська

Козятинське лінійне лабора-
торне відділення Жмерин-
ського відокремленого під-
розділу Державної установи 
«Лабораторний центр на за-
лізничному транспорті МОЗУ» 
провело дослідження води «та-
лимонівських» ставків №1 та №5.

За результатами мікробіологіч-

ного дослідження, вода «талимо-
нівських» ставків №1 та №5 не 
відповідає санітарним правилам 
охорони поверхневих вод від 
забруднення (за вмістом індексу 
ЛКБ — лактози позитивної киш-
кової палички). Відповідно, вода 
небезпечна та не придатна для 
купання.

Козятинський міжрайонний 

відділ лабораторних дослі-
джень МОЗ провів також пере-
вірку водоймищ. Як повідомив 
його керівник Леонід Ящук, 
допустима норма вмісту лактопо-
зитивних  кишкових паличок в 1 
дм куб. води 5 тисяч.

Так, у воді на першому ставку 
їх — 9 тисяч 300, на другому — 
46 тисяч (!), на Водокачці біля 

мосту — 24 тисячі, 
а там, де купаються 
— 7,5 тис.

Н а й ч и с т і ш о ю 
у районі Леонід 
Олександрович на-
звав воду в ставках 
Махнівки, Верниго-
родка, Журбинець 
та на Медведівці. 

дмитро артемчУк

До редакції звернувся мешка-
нець села Махаринці Володи-
мир Сергійчук. Він розповів, що 
мешканці вулиці Миру, що живуть 
“на горбі” в районі колишнього 
заводу, потерпають від щоден-
ного спалювання сміттєзвалищ. 
Виявляється, їх там аж п’ять. 
Називають ці штучні “клумби” 
гноярками. Влада на місці не 
вирішує питання вивозу відходів. 
Люди все звозять на ці стихійні 
сміттєзвалища. Та ще й підпа-
люють.

Відреагувати на звернення 
громадян для журналістів 
газети “RIA-Козятин” — як 
закон. І ми знову побували в 
Махаринцях. На запитання до 
сільської голови, чи відома для 
неї ситуація із спалюванням 
сміття на горбі “Фінляндія” (так 
називають у селі цю місцевість) 
Наталія Вікторівна відповіла, що 
перший раз чує таку інформацію 
(?!). І для переконливості своїх 
слів зателефонувала до ніби як 
відповідальних осіб згаданого 
району. Ті відповіли, що це якесь 
непорозуміння. Ніхто тут ніколи 
нічого не спалює... 

Можливо, в керманички села 
Махаринці є підстави довіряти 
своїм посадовцям. Та ми ні голові 
села, ні людям, яким вона теле-
фонувала, не повірили. 

Те, що в Махаринцях щось 
часто спалюють, з сільської 
ради може й не видно. Та до-
бре видно з циганського хутора 
і району “Білої казарми”, що в 
місті Козятині. Видно з Козятина, 
що близько біля труби розвале-
ного цукрового заводу часто під-
палюють декілька вогнищ. І диму 
від них вистачає всім.

Та одна справа бачити щось 

здалеку, а інша — побачити, де 
палять. Побувавши на знаменито-
му горбі “Фінляндія”, бачиш, як 
тут закінчилася хороша дорога. 
Піднявшись вище, побачили ма-
леньке господарське містечко без 
ознак цивілізації, яке потопає в 
смітті. Мешканці цієї частини села 
не хочуть жити серед сміттезва-
лищ і все, що горить, спалюють. 
Отже, на горбі не живуть, а ви-
живають.

Виходить, що  Махаринці роз-
ділені на дві частини. У одному 
районі села, як кажуть в народі, 
шик, блиск, красота і усі всім 
задоволені. А в іншому, що на-
рекли “горбом Фінляндії” одні 
гноярки зі сміттям. Щоправда є 
тут дитячий садочок. Садочок 
хороший і дітки тут славні. Якраз 
саме те місце, куди можна запро-
сити гостей і приїжджі делегації. 
А піднятись трохи вище владі 
села чи то важко,чи не хоче сво-
їми очима бачити той жах, який 
після зливи 27 липня стікав у 
ставок, який поки що ще назива-
ється “Заводським”. Якби хтось, 
крім мешканців села, бачив, як 
той жах забруднював водне се-
редовище Козятинського краю. 
Та мабуть скоро самі люди пере-
іменують його, якщо влада села 
не наведе лад на вулиці Миру з 
вивозом побутових відходів. 

У жителів “Горба” ще є багато 
запитань до влади села. Та хо-
четься вірити, що Наталія Вікто-
рівна зі своєю командою вислу-
хає своїх односельців і наведуть 
лад. Тоді можливо і сільський 
голова зрозуміє, що газета “RIA-
Козятин” не матеріал для газети 
в Махаринцях шукає, а прагне 
відновити справедливість. І поки 
будуть такі керівники як у селі 
Махаринці, матеріалу для газети 
вистачить з запасом. 

24 липня
У жительки Махнівки з подвір’я 

вкрали бетонозмішувач.
На перехресті вулиць 8 Гвар-

дійська і Білоцерківська сталася 
дорожня пригода. Автомобіль 
ВАЗ, яким керував житель Сам-
городка, зіткнувся з мотоциклом 
“Мустанг”, за кермом якого був 
козятинчанин. Мотоцикліста до-
ставили до лікарні з синцями та 
саднами.

З непрацюючого цеху Козятин-
ської швейної фабрики вкрали 
мідні комплектуючі електрощи-
тової.

У селі Непедівка у дівчини на 
озері поцупили планшет.

25 липня
У Поличинці в гуртожитку 

вкрали два мобільні телефони. У 
злочинах підозрюється 25-річний 
житель Махнівки.

Телефонні шахраї виманили 
у двох козятинчан гроші з їх 
банківських карток. У одного дві 
тисячі гривень, в іншого — майже 
шість з половиною. 

У жительки Сокільця поцупили 
з сараю 12 курей.

З нежилого будинку у козятин-
чанина невідомі викрали мідну 
обмотку від лампового телевізора 
та електрошнур від зварювально-
го апарата.

У селі Козятин на вулиці Миру 
сталася аварія. Водій автомобіля 
“Део Ланос” виїхав на зустрічну 
смугу та зіткнувся з автомобілем 
ВАЗ. Пасажирів ВАЗу доставили 
в лікарню з тілесними ушкоджен-
нями різного ступеню важкості. 

Водій “Део” не постраждав.
Житель Бердичіва повідомив 

поліцію про те, що з могили його 
покійного брата на кладовищі 
в Пляховій викрали огорожу. У 
злочині підозрюється житель 
села Козятин, у якого вилучили 
огорожу.

26 липня
У козятинчанки з дачі в Глухів-

цях вкрали поливальний шланг, 
металеві труби, ванну і два тази.

А в жительки Титусівки з квар-
тири поцупили 2 тисячі гривень.

28 липня
Козятинчанка повідомила полі-

цію про те, що з приміщення, яке 
вона орендує, вкрали два автомо-
більних акумулятора, автомагніто-
лу, близько 30 кілограмів мідної 
обмотки та 5 тисяч гривень. 

29 липня 
У медсестри в Стоматологіч-

ному центрі поцупили мобільник, 
який вона залишила на підвіконні.

Небайдужі люди повідомили 
поліцію про те, що в Пиківцях 
ріжуть дерева в лісосмузі.

30 липня
У Перемозі в житловому будин-

ку виникла пожежа. Її локалізува-
ли. Постраждалих нема. Згоріло 
30 квадратних метрів шиферу. 
Причина займання — порушення 
пожежної безпеки при монтажі 
електромережі власником бу-
динку.

Майже в центрі Козятина стала-
ся смертельна ДТП. Після третьої 
години ночі житель села Козятин 
на автомобілі “Пежо” рухався 
вулицею Героїв Майдану та, по-

вертаючи праворуч на вулицю 
Куликівського, не впорався з 
керуванням, з’їхав на узбіччя та 
зіткнувся з опорою АЗС  “СО-
ВВА”. Від отриманих травм водій 
помер на місці.

Цієї ж ночі з офісу по ремонту 
комп’ютерної техніки вкрали мо-
більні телефони і ноутбук.

А у жительки Вернигородка 
поцупили металеву сітку, дві мета-
леві труби та сітку для курей.

Постраждала від злодіїв і ко-
зятинчанка, в якої викрали три 
килимові доріжки з паркану.

офіційно
Як повідомив газеті “RIA-

Козятин” начальник слідчого 
відділу козятинської поліції 
майор поліції Дмитро Мики-
тюк, за 7 місяців до єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
внесено 776 кримінальних право-
порушень. 

— Розпочато досудові розслі-
дуваня по 854 кримінальних про-
вадженнях, — розповів Дмитро 
Анатолійович. 

За словами правоохоронця, 
справи по 204 злочинах напра-
вили до суду. Закрили — 468 
кримінальних проваджень. По 
інших проводяться досудові роз-
слідування. За цей рік притягнуті 
до кримінальної відповідальності 
по 200 злочинам 140 осіб. 

— Наразі спостерігається по-
зитивна динаміка у розслідуванні 
порівняно з минулим роком, 
— стверджують в Козятинській 
поліції.

суцільні крадіжки та Дтп, одна з яких — смертельна

такі різні результати дитячого відпочинку
тетяна лозінська

Не добули діти Олени Філіної 
на оздоровленні у вінницькому 
таборі “Колос”. Причиною ста-
ло різке погіршення здоров’я 
її 8-річного Матвія та 9-річного 
Сашка. Багатодітна мати залиши-
лася дуже не задоволена умовами 
перебування в цьому таборі її ді-
тей та ставленням вихователів до 
виконання своїх обов’язків (наві-
ювання дітям страху про маніяка, 
блювання після прийняття їжі). На 
другий день лікування їй довелося 
вже витратити на медпрепарати 
700 грн! 

— Діти поступили 30 липня з 
високою температурою, — роз-
повіла газеті “RIA-Козятин” завід-
увачка дитячого відділення Ко-
зятинської ЦРЛ Тетяна Петрич-
ко. — Їх оглянув черговий лікар. 
У обох діагностували лакунарну 
ангіну. Зараз самопочуття пацієн-
тів задовільне. У стаціонарі вони 
будуть знаходитися приблизно 5 
діб. Ми призначили їм антибіотик. 

Тетяна Миколаївна наголосила, 

що тим батькам, які не мають 
змоги оплатити лікування, лікар-
ня за заявою надає безкоштовні 
ліки. Що і було зроблено по 
відношенню до цієї багатодітної 
родини.

Директор табору “Колос” 
Максим Пуздимір, прокоментува 
газеті “RIA-Козятин” ситуацію про 
відпочинок дітей у його закладі.

 — У нас, коли хворіють діти, 
якщо температура невелика, то 
надаємо першу допомогу, — каже 
Максим Миколайович. — Якщо 
підвищується, ми відправляємо 
в лікарню разом з вихователем, 
викликаємо батьків, щоб вони 
далі займалися своїми дітьми. 
Доставка дитини в лікарню — це 
не питання. Коли батьки пишуть 
заяву, що забирають дитину, пови-
нні повідомити, якщо потребують 
доставки. У нас є автомобіль, або 
ж викликаємо карету швидкої. 
До нас з цим питанням ніхто не 
звертався. І тим більше в цьому 
випадку дитину потрібно було 
везти в обласну лікарню. Епідемії 
в таборі немає. З 320 дітей захво-

ріло лише декілька.
Відносно “відношення виховате-

лів до виконання своїх обов’язків”, 
пан директор повідомив, що 
маніяка в їх таборі не було. Ця 
тема була навіяна внаслідок ди-
тячих вечірніх посиденьок, коли 
вони один одному розповідають 
жахітливі історії (пригадались 
свої табори відпочинку). Відносно 
блювоти у дітей, це результат, 
за словами директора, приїздів 
батьків на вихідні, коли вони при-
возять своїм чадам різні тістечка 
та тортики. У таборі — жорсткий 
контроль за приготуванням їжі та 
харчуванням дітей.  

У вівторок, 1 серпня, поверну-
лися з відпочинку у Трускавецько-
му таборі одна з груп дітей міста. 
Приємно чути позитивні відгуки 
батьків багатодітних сімей. 

— Мої двоє діток повернулися 
дуже в гарному настрої, — роз-
повів газеті Валерій Юрчук. 
— Відпочинок сподобався. Ми з 
дружиною вдячні організаторам 
— відділу у справах дітей Козя-
тинської міської ради.

До нас їДе голлівуД!

в’ячеслав гончарУк

Минулого тижня по “Білій 
казармі” (вулиці Бойка, Вигов-
ського, Чехова, Нечая, Червоної 
Калини, Толстого, провулок 
Шевченка) були розклеєні ого-
лошення про зустріч громади з 
міським головою. Коли влада йде 
до людей, це означає, що скоро 
цій владі люди будуть потрібні, 
як виборці. 

Така зустріч була призначена 
на 19 годину понеділка, 31 лип-
ня. Почалася вона трохи раніше 
запланованого часу. На порядку 
денному стояли питання освітлен-
ня вулиць, встановлення дитячого 
майданчика на вулиці Чехова, під-
сипка доріг тощо.

Біля магазину, що на вулиці 

Князів Острозь-
ких, зібралося 
до 80 осіб. 

Сама ця зу-
стріч виникла від 
активної позиції 
голови кварталь-
ного комітету Світлани Коломієць. 
Вона знає проблеми всіх вулиць 
і мікрорайону в цілому. Оббиває 
пороги міської ради і надіється 
на порозуміння з боку влади.

багато питань. Якщо  міська 
рада дійсно  хоче підтримати пані 
Світлану в її планах благоустрою 
“Білої казарми”, то  що  заважало  
запровадити всі обговорені питання, 
які вона зібрала в подібному зі-
бранні за участі депутата Радіної? 
Те, що громада написала тоді (рік 

тому на зустрічі з депутатом Раді-
ною), десь припадає пилом на по-
лиці міськвиконкому? Чим питання, 
які ставила громада тоді, відріз-
няються від тих, що прозвучали 
цього тижня в понеділок?

Можливо не знає стан справ 
у цьому мікрорайоні очільник 
міста? Знає. Він, хоч і не любить 
газету “RIA-Козятин”, та читає в 
ній все. А ми повідомляли осно-
вні проблеми “Білої казарми”.

чи потрібно бУло проводи-
ти таке зібрання?. Потрібно. 

Та тільки для того, щоб сказати 
— влада відкрита і спілкується з 
громадою? Створити красиву кар-
тинку? Бракувало тільки червоної 
стрічки і ножиць. Закінчилось зі-
брання біля магазину тим, що 
очільник поїхав. А голова квар-
тального комітету залишилась 
переписувати проблеми громади. 

Подібне вже було. Чи будуть 
ті записи пилитися на полиці 
міськради? Це залежить від са-
мої громади. Коли наша газета 
передала вимогу людей до влади 
— видати всім чоботи, бо нема 

змоги долати яму на дорозі, то 
й отримали дорогу на провулку 
Шевченка. Більшого позитиву 
влада на “Білій казармі” не має.

На зустрічі біля магазину місь-
кий голова пообіцяв: підсипати 
для автобуса маршруту №3 кін-
цеву зупинку; поміняти переві-
зника, порадившись з громадою; 
освітлення вулиць мікрорайону 
буде не раніше заміни ліхтарів на 
вулиці Матросова; водогін — не 
раніше, ніж вода з’явиться в місті. 
Хоча люди знають, що найдешев-
ша вода — з власної криниці.

“Біла казарма” озвучили Пузирю давно відомі проблеми

в’ячеслав гончарУк

У минулий четвер було запла-
новане судове засідання за по-
зовом підприємця Сергія Петрика 
(склади будівельних матеріалів) до 
міської ради. Позивачеві перекрив 
інший підприємець проїзд і він ви-
мушений користуватися вулицею 
Осипенка. Важкий транспорт під-
приємця розбиває дорогу.

На судове засідання прийшли 
сторони конфлікту - мешканці 
вулиці, підприємці та представник 
міської ради. Суддя Сечко, який 
мав вести дану справу, на час су-
дового розгляду знаходився в на-

радчій кімнаті по іншій справі. За 
декілька хвилин обидві конфлікту-
ючі сторони запросили до зали су-
дових засідань, та, як з’ясувалося, 
в залі судових засідань був від-
сутній представник позивача. А за 
його відсутності судові засідання 
проводити неможливо. Куди по-
дівсь представник позивача, як 
тільки вгледів представника “RIA-
Козятин”, сказати важко. 

У вівторок відбулося друге за-
сідання. Його також перенесли за 
клопотанням представника міської 
ради на 10 серпня. Перевізник 
будівельних матеріалів позиваєть-
ся, щоб на вулиці Осипенка зняти 

заборонні автомобільні знаки. 
Щоб їх зняти, потрібна експертна 
оцінка поліції, що на даний час 
відсутнє.

Читали статтю про по-
садку біля ставка Ру-
банського, де вирізали 
берези. Згадали, як у нас 
вирізали лісосмуги. 

Лиш тільки після того, 
як журналісти газети “RIA-
Козятин” побували на місці 
злочину, вирізка зупини-
лась. Добре, що є хоч 
одна газета в районі, що 
виводить на чисту воду де-
яких чиновників. І якби не 
RIA, то й не відреагувало 
б  районне керівництво, 
яке приїздило через чоти-
ри дні після візиту журна-

лістів RIA.
Тепер лісосмуги хоча і 

сильно порідішали, але де-
рева вже не вирізають ні у 
нас, ні у Вернигородку, ні 
у Верболозах. 

Велика подяка газеті 
“RIA- Козятин”. І прохання, 
щоб наступного року і до 
нас приїхали на день села. 
У Вернигородку і Вербо-
лозах були, а у Великому 
— ні…

з повагою, меШканці села 
велике.

сільська влада нічого не знає, не бачить і не чує
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стартує загальноміський конкурс 
конкурс по “Дорожньому безпрєДєлу”

Шановні читачі. Усі ми знаємо, 
що в Козятині ведеться “ямковий 
ремонт доріг”. Усі бачимо, як він 
відбувається. Ось фото, зроблені 
лише з однієї ділянки дороги, яку 
спіткала ця унікальна процедура. 

Як бачите, “ямковий ремонт” 
стосується далеко не всіх ямок. 
Частину з них ремонтники чомусь 
оминають, залишаючи, мабуть, 
для розпліднення? Між козятин-
ськими водіями виникла жвава 
суперечка. Одні стверджують, 
що нові дірки з’являться лише 
навесні, інші — переконані, що 
вже восени. Примирити оптиміс-
тів і реалістів неможливо. Отож, 
газета оголосила конкурс. 

Бажаючі взяти в ньому участь 
повинні вгадати, коли на від-
ремонтованих вулицях з’явиться 

перша яма глибиною більше де-
сяти сантиметрів.

Переможця будуть визначати 
дуже поважне журі, до складу 
якого увійдуть депутати Козятин-
ської міської ради, члени постій-
ної комісії з питань ЖКГ. 

Спонсорувати призи будуть 
депутати – члени постійної комі-
сії з питань фінансів і бюджету. 
Окрім всього іншого, переможець 
отримає змогу поспілкуватись по 
душах з заступником міського 
голови, начальником управління 
ЖКГ паном Євгеном Малащуком, 
який особисто керує тим, що за 
документами називається “ямко-
вий ремонт доріг”, а за словами 
пересічних козятинців — дорож-
ній безпрєдєл.

Крім тих рід-
кісних випадків, 
коли її приму-
шували за допо-

могою механізмів 
міжнародного контр-

олю

Про це повідомив командувач 
армією США в Європі, генерал-
лейтенант Бен Ходжес.

 — США підтримують "мін-
ський процес". Я вважаю, що на 
даний момент єдине рішення — 
заставити Російську Федерацію 
серйозно і щиро брати участь в 
цьому процесі. Так, ми бачимо, 
що росіяни не дають спеціаль-

ній моніторинговій місії ОБСЄ 
працювати. Так, ми не знаємо, 
скільки боєприпасів і техніки ро-
сійські ввозять і вивозять через 
російсько-український кордон 
на Донбас. Вони їм загрожують, 
стріляють в них. Хоробрим чо-
ловікам і жінкам зі спеціальної 
моніторингової місії не дають 
повноцінно працювати. Якби Ро-
сія серйозно була націлена на те, 
щоб мінські домовленості успіш-
но виконувалися, вона б дозво-
ляла ОБСЄ працювати краще, — 
заявив командувач армією США 
в Європі. — Тому ключ до успіху 
- це змусити Росію серйозно 
ставитися до повного виконання 

мінських домовленостей. Добре 
в цьому процесі спрацювали 
Німеччина і Франція, і я радий, 
що і США підключаються: під-
тримують, продовжують вимагати 
повернення Криму, наприклад, 
продовження санкцій. 

Санкції мають ключове зна-
чення.

При цьому він нагадав, що 
вони (росіяни) повинні були ви-
вести війська після домовленос-
тей Путіна з Саркозі, але не ви-
вели. В Абхазії і Південній Осетії 
до цього часу знаходиться 10 
000 солдатів, і вони продовжу-
ють пересувати межі на місцях 
туди-сюди. Півтори тисячі росій-

ських військових "миротворців" 
у Придністров'ї - це, звичайно ж, 
ніякі не "миротворці", це угрупо-
вання для підтримки нестабіль-
ності навколо України. 

На думку Ходжеса, маневри 
Росії в Білорусі і Західному 
військовому окрузі, війна на 
Донбасі - це схема постійного 
військового тиску на сусідів, щоб 
їм було складно вступити в ЄС 
або зближуватися із Заходом. 

— Я впевнений, що мета Росії 
в Україні - зробити все, щоб 
Україна ніколи не вступила в ЄС, 
ніколи не вступила в НАТО, не 
змогла повністю інтегруватися із 
Заходом економічно. Так що я 

думаю, що вони використовують 
всі доступні способи для цього. 
Президент Рейган якось сказав 
про переговори з російськими: 
"Довіряй, але перевіряй". За 
останні 400 років Росія, як на 
мене, жодного разу в історії 
добровільно не виконала жодну 
домовленість, яку підписала. 
Крім тих рідкісних випадків, 
коли Росію примушували за 
допомогою механізмів міжна-
родного контролю. Думаю, від 
Москви варто очікувати, що тиск 
на Україну буде тривати, і тиск 
буде, поки вони не зрозуміють, 
що це більше не в їхніх інтер-
есах, — підсумував Ходжес.

за останні 400 років росія жодного разу добровільно не виконала домовленості, які підписала
блог

вероніка любіч

Після виходу статті 
”Кращий кварталь-

ний комітет знайшли 
на сміттєзвалищі” (20.07.2017) в 
редакцію газети “RIA-Козятин” 
зателефонували. Суть дзвінка 
полягала в тому, що викладе-
на не достовірна інформація 
відносно вивезеного на “Єв-
ропейський” сміття з виві-
скою квартальнрого комітету. 
І потрібно провести додаткове 
журналістське розслідування. 
Як аргумент наводилась ін-
формація, що в офісі третьо-
го квартального комітету не 
проводились ремонтні роботи. 

І єдина вивіска, за яку знає 
голова цього комітету, не роз-
колена і тривалий час стоїть на 
звичному місці. 
Додаткове журналістське роз-
слідування провести можна.
Тільки ми володіємо значно 
більшою інформацією, ніж по-
відомлено було в газеті. Ми не 
ставили за мету когось очор-
нити. Ми тільки речі називали 
своїми іменами. Не може бути 
кращим той, чиє майно на сміт-
нику. А як воно туди попало, 
питання не до нас.
Розколена вивіска з написом 
“Третій квартальний комітет 
Козятинської міської ради” 
належить тільки тим, кого на-

звали кращим. У нашому місті 
третій квартальний тільки один. 
Згадана вивіска була привезена 
на штучне сміттєзвалище ма-
сиву “Європейський” разом зі 
штукатуркою, що осипалась від 
ремонту та залишками гіпсо-
картону, що використовувався 
восени минулого року. Та був 
ремонт в офісі, що на вулиці 
Франка, чи не було — яка в 
тому різниця? Кращий квар-
тальний згубив своє майно, яке 
знайшли на стихійному сміттєз-
валищі? Не ми ж ту вивіску на 
смітник вивозили. 
На стихійне сміттезвалище ма-
сиву “Європейський” вивозять 
не тільки непотріб чи відходи 

від ремонту, побутової техніки. 
Іноді з’являється там дитяча 
одежа. Є люди, які відвідують 
цей смітник майже кожен день. 
Вони люблять перевірити, які 
зміни відбулися за ніч, хто що 
підкинув свіженьке. І не лю-
блять, коли на “Європейському” 
з’являється хтось серед білого 
дня. Для них то конкуренти. У 
один із таких днів приходили на 
смітник люди, які нічого не при-
несли, нічого не взяли з собою. 
Розтрощили згадану вивіску і 
пішли (але ж фото ми зробили 
до того)).
Усе це може бути збіг обставин. 
Тільки припав він на другий 
день виходу статті в газеті “RIA-

Козятин”. “Владо, перейменуй 
Європейський на лайновий”, де 
йшлося про сміттєзвалище на 
масиві “Європейський” і вивіску 
одного з квартальних комітетів. 
Знаємо, що після статті двоє 
голів квартальних комітетів були 
на сміттєзвалищі масиву ”Єв-
ропейський”. Тільки тоді ніхто 
чомусь не телефонував. І автора 
не шукали. Можливо думали, 
що фото, яке ми передали в 
міську раду, більше нема? 
Ми нічого не маємо до голови 
третього квартального комітету, 
як до людини. Якби кращим 
було визнано 1, 4, 5 чи 10 квар-
тальний комітет, ми аплодували 
б. А так є те, що є.

чи справді була вивіска квартального на смітєзвалищі?
блог

Всесвітній день бо-
ротьби з гепати-
том відзначався 
28 липня. Газета 

“RIA-Козятин”  ін-
формує про стан за-

хворюваності на цю хворобу в 
Україні і Козятині та перспективи 
її якнайкращого лікування. 
Час позбуватися стереотипів
Лікар-інфекціоніст, завідувач 
гепатологічного центру Сумської 
інфекційної клінічної лікарні ім. З. 
Й. Красовицького Володимир Ря-
біченко переглядає кілька медич-
них карток і зачитує фактори, які 
могли стати джерелами хвороби:
– Цьому пацієнту переливали 
кров до 1991-го року, коли потен-
ційних донорів крові ще не пере-
віряли на предмет інфікованості 
гепатитом С. Цей пацієнт робив 
татуювання, а ця пацієнтка – від-
відувала манікюрний салон.
Серед переглянутих карток лікар 
знаходить лише одну, яка на-
лежить споживачеві ін’єкційних 
наркотиків. Рябіченко каже, що 
ризики інфікування є усюди, і ви-
явити причину наявності вірусу в 
організмі майже неможливо. Так, 
до 60% споживачів ін’єкційних 
наркотиків мають гепатит С. Од-
нак те, що гепатит – хвороба 
виключно наркозалежних і ро-
бітників комерційного сексу, – 
стереотип, якого вже давно час 
позбутися.
12000 чи 400?
Вірус має властивість довгий час 
ніяк не проявлятися. Людина 
може жити з ним продовж років 
і не відчувати жодних симптомів. 
Саме тому, каже лікар, найчасті-
ше пацієнти звертаються вже на 
останніх стадіях хвороби.
– Флюорографію треба робити 
щороку. Було б правильно, якби 

тестування на гепатит С також 
було обов’язковим. Так у нас 
з’явиться можливість запобігти 
розвитку хвороби на початкових 
стадіях, – пояснює Володимир 
Рябіченко.
Захворювання на гепатит С має 
п’ять стадій, на останній у людини 
цироз печінки.
Олексій Загребельний дізнався 
про своє захворювання майже на 
третій стадії.
– У мене був другий фіброз, 
ближче до третього, – розповідає 
очільник громадської організа-
ції "Клуб Шанс", яка допомагає 
уразливим групам з лікуванням та 
захистом їх прав.
Виявили у нього захворювання 
майже випадково – того дня його 
організація вперше проводила ак-
цію до Всесвітнього дня боротьби 
з вірусними гепатитами і пропо-
нувала всім пройти тест.
Це був 2012 рік. Терапія кошту-
вала приблизно 12 тисяч доларів, 
супроводжувалася страшними 
побічними ефектами, тривала 
рік та лише на 50% віщувала 
одужання. Олексій розпочати 
курс такого лікування тоді не на-
важився. Він знав, що у світі вже 
тестують ефективні препарати, які 
мають ідентичний до брендових 
терапевтичний ефект, дозволяють 
уникнути побічних ефектів, та зна-
чно дешевші.
У травні 2016 року Олексій роз-
почав своє лікування за євро-
пейським протоколом. Відпові-
дальність за лікування поклав на 
себе, бо жоден український лікар 
призначити йому терапію не міг.
– Схема, за якою лікувався я, в 
Україні досі не затверджена. Вона 
обійшлася мені в 400 доларів. 
Контрольний тест показав, що 
організм відповів на це лікування. 

Через чотири тижні після початку 
курсу вірусу гепатиту у мене вже 
не було. При цьому жодних по-
бічних ефектів я на собі не відчув, 
– зазначає Загребельний.
Шанс на повторну спробу
– Про свій діагноз – гепатит 
С – я дізнався випадково, під 
час звичайного обстеження. Від 
самого початку був налаштований 
на лікування, однак чим більше 
дізнавався про особливості моєї 
хвороби, тим більше меншала моя 
надія на одужання, – розповідає 
Владислав, який боровся із хво-
робою понад вісім років. Історія 
Владислава показова, але, на 
жаль, не поодинока.
На відміну від Олексія, Владислав 
лікувався традиційно для Украї-
ни. Він був учасником державної 
цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів, яка 
вперше почала діяти в Україні у 
2013-му році.
– Курс не спрацював, лікування 
припинили через неефективність 
– стандартна практика. Тільки 
через кілька років у мене з’явився 
шанс на повторну спробу, – роз-
повідає Владислав.
У той час, коли чоловік вперше 
боровся із хворобою, у світі вже 
з’явився новий препарат проти 
гепатиту С. Шанси на одужання з 
цим препаратом зростали, однак 
безболісним таке лікування на-
звати не можна було.
Владислав наважився розпочати 
повторний курс лікування трива-
лістю три місяці. Він стрімко втра-
чав вагу, але зрушення відбулися. 
Організм почав відповідати на 
препарати.
Зараз, каже Владислав, говорити 
про це легко. Проте шлях до оду-
жання легким не був.

з мільйона інфікованих лише половина отримували лікування

Мало хто знає, 
що за свої-
ми корисними 

властивостями 
товстянка, або як 

її ще називають — грошове 
дерево, товстолист, красу-
ла, нітрохи не поступається 
алое.
Завдяки летючим речови-
нам, які виділяє товстянка, 
вона протистоїть вірусним, 
бактеріальним і грибковим 
захворюванням.
Виявлено, що коли хтось 
захворіє в будинку, рослина 
в'яне, скидає своє листя. 
Але коли людина одужує, то 
й рослина набирається сил.
Сік і м'якоть листя красули 
можна прикладати до ран, 
наривів, порізів і подряпин 
— речовини, що входять до 
складу соку рослини, будуть 
сприяти процесам регене-
рації шкірних покривів і по-
передять запальний процес.
При розтягуванні м'язів і 
зв'язок, а також, при уда-
рах, компреси з м'якоті 
листя товстянки знімуть 
запалення і нададуть боле-
заспокійливу дію.
Вилікувати герпес на губах 
можна за допомогою все 
того ж соку товстолиста. 
Змащуйте кожні 30 хвилин 
губи соком цієї рослини 
(стежте за тим, щоб сік не 
потрапив на слизову ротової 
порожнини).
При ангінах, тонзилітах і 
запальних процесах горла 
можна полоскати горло 
водним розчином соку тов-
стянки, який готується у 
співвідношенні соку з 10 

листочків рослини на 1 
склянку кип'яченої води. 
Цим водним розчином необ-
хідно полоскати горло до 5 
разів на день.
Вилікувати артрит, зняти 
запалення від укусів комах 
можна за допомогою змазу-
вання цих місць соком тов-
стянки кілька разів в день.
Грошове дерево має ще 
одну назву - мозольник. 
З його допомогою можна 
лікувати мозолі. Для цього 
необхідно зняти з листочка 
товстянки верхню плівку і 
прикласти його м'якоттю до 
мозолі, зафіксувати на нозі 
за допомогою пластиру і за-
лишити на ніч.
Аналогічним методом можна 
лікувати і врослий ніготь, і 
нігтьовий грибок.
Що ж стосується внутріш-
нього застосування соку 
листя товстянки і її м'якоті, 
то, оскільки ця рослина 
має токсичну властивістю і 
містить миш'як, робити це 
необхідно вкрай обережно і 
ні в якому разі не приймати 
такий сік або м'якоть в чи-
стому вигляді. Тільки водні 
настої.
Так, за допомогою таких 
водних настоїв можна вилі-
кувати виразку шлунка і два-
надцятипалої кишки. Готують 
цей настій із співвідношення 
5 листочків рослини на 1 
склянку окропу. Листя зали-
вають окропом і настоюють 
протягом 1 години. Потім, 
такий настій приймають по 
1 столовій ложці 3 рази на 
день за 15-20 хвилин до 
прийому їжі.
Будьте здорові!

товстянка — зелений лікар
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КонКуРс ПотРібно знати

Вона веде здоровий спосіб життя, користується 
настоянками з лілії і щиро молиться

фотоконкурс продовжиться ще 118 днів!

маленькі красуні 
у “Mini Miss” 

наДія артемчук святкує 90-річчя

цікаві факти про німецьку мову

команДир 26-ї берДичівської артбригаДи 
звертається До своїх колишніх бійців

вони приєднались до акції

юрій яценко приніс кришечки, 
які збирала його сестра зоя 
цимбал

діма міськов 
зібрав разом з 
мамою ольгою 
піроговою понад 6 
тисяч кришечок

даша (7) і маша 
(7) жук з попельні 
принесли 150 кришечок

галина середіна 
принесла 3 бутлі

Починаючи з весни 2014 і по 
осінь 2016 років, коли наша краї-
на переживала один з найтяжчих 
періодів своєї історії – період 
збереження незалежності, ми ра-
зом стояли на вогневих рубежах 
її захисту. Багато хто з Вас прий-
шов тоді з хвилями мобілізації 
у 26-у артилерійську бригаду за 
покликом серця. Ви гідно і само-
віддано пройшли виснажливими 
шляхами війни, не поступилися 
ворогу, відстояли Батьківщину. За 
це Вам шана від держави та щирі 
слова вдячності від командування 

частини. 
Закінчився строк Вашої служ-

би, і Ви повернулися до своїх до-
мівок, у свої родини налагоджу-
вати цивільний побут життя. Але 
спогади про дні, проведені на 
війні, навряд чи полишають Вас. 
Впевнений, Ви згадуєте свої під-
розділи, командирів, побратимів, 
з якими ділили гіркий хліб війни. 
Згадуєте з присмаком невідво-
ротності минулого. 26-а артиле-
рійська теж пам’ятає Вас, друзі. 
Ви назавжди стали невід’ємною 
часткою історії бригади. На жаль, 

війна все ще триває, і ворог знов 
і знов намагається зламати ко-
зацький дух України. Держава 
все ще потребує допомоги кож-
ного з нас, того, хто є патріотом 
своєї країни. Ваших знань, на-
вичок, бійцівського характеру 
не вистачає 26-й артилерійській 
бригаді. 

Тому звертаюсь до Вас, побра-
тими, з ким разом боронив рідну 
землю, – повертайтеся до наших 
лав. Завершимо розпочату справу 
разом – захистимо Україну. Не-
легка це робота – війна. Робота 

для справжніх чоловіків. 
Давайте ж знов згуртуємось 
для зміцнення нашої боєз-
датності, для рішучої відсічі 
ворогу. 

Адже тільки разом ми не-
переможні, тільки разом ми 
переможці. Україна є і буде 
вільною тільки тому, що у 
неї є ми – її захисники! І 
тільки в єдності наша сила 
і наша міць. Разом до пере-
моги! Разом і до кінця! 

командир бригади а. в. 
маліновський

 Німецька мова відіграє важ-
ливу роль в суспільно-еконо-
мічному житті Європи та всього 
світу в цілому. Її як англійську 
та французьку мову вивчають у 
багатьох країнах світу.

 1. Слово deutsch походить від 
давньонімецького diutisc, яке 
означає «говорити мовою наро-
ду» або «народний».

2. Свого часу німецький вина-
хідник Йоганн Гутенберг зробив 
величезний прорив у друкарстві, 
що вплинуло на всю історію 
людства. Він винайшов так зва-
ний «європейський спосіб дру-
карства» за допомогою рухливих 

літер. І, звісна річ, перші книги, 
які він надрукував, були німець-
кою мовою.

3. Сьогодні майже кожна де-
сята надрукована книга у всьому 
світі видана німецькою мовою.

 4. До застосування латин-
ських літер в німецькій мові для 
письма використовували руни, 
які вийшли з ужитку лише після 
приходу християнства.

5. Згідно з дослідженнями 
«Ethnologue: Languages of the 
World» (Етнолог: мови світу) — 
найвідомішого міжнародного 
довідника з мов світу 2016 року, 
понад 75 мільйонів людей у 

всьому світі вважають німецьку 
рідною мовою, та ще приблизно 
стільки ж володіють на рівні дру-
гої мови. Таким чином німецька 
на тринадцятому місці серед 
усіх мов світу та має офіційний 
статус не лише у Німеччині, а й у 
Швейцарії, Австрії, Люксембурзі 
та Бельгії.

6. Найбільше національних 
меншин, які спілкуються німець-
кою, проживають в Бразилії 
(понад 1 900 000 людей, для 
порівняння — в Україні всього 
близько 38 тисяч).

7. У Аргентині мешканці Буе-
нос-Айреса спілкуються мовою 

бельгранодойч — суміш німець-
кої та іспанської мов. Назву 
мова «бельгранодойч» отримала 
завдяки району Бельграно, де в 
XX столітті жила німецька діа-
спора.

8. Одним з найбільш кумедних 
фразеологізмів у німецькій мові 
є «Das ist nicht dein Bier», який 
дослівно перекладається, як 
«Це не твоє пиво» і вживається 
німцями в значенні «Це не твоя 
справа» або «Не лізь у не свою 
справу».

9. Якщо німецькою прописом 
записувати числа, то часом мож-
на отримати дуже довгі слова. 

Числа літерами до мільйона, 
німці записують одним словом. 
Наприклад, якщо записати чис-
ло 999999 прописом німецькою 
мовою то отримаємо слово, яке 
складається з 57 букв: neunhund
ertneunundneunzigtausendneunhun
dertneunundneunzig.

10. Слово «gift» в англійській 
та німецькій мові мають абсо-
лютно різні значення. Якщо в 
англійській «gift», це «подару-
нок», то німецькою воно означає 
«отрута». Тому німці купують 
«gift» переважно для пацюків і 
тарганів, а не для своїх коханих 
та родичів. Джемі

катерина чекай

Усе життя мешкає Надія Ар-
темчук в селі Козятині. Тут вона й 
народилася. Цю привітну жінку зна-
ють і люблять дуже багато наших 
краян. 6 серпня пані Надія святкує 
своє 90-річчя.

— Навіть не віриться, що мені 
вже стільки років! — каже ювіляр-
ка в інтерв’ю газеті “RIA-Козятин”. 
— Я все життя була непосидючою, 
завжди щось робила по господар-
ству. Й зараз мені якось не по собі, 
коли рідні не дозволяють довго 
працювати на городі чи робити 
щось важке!

Надія Миколаївна була старшою 
донькою в сім’ї. З дитинства хо-
дила до церкви. Через усе життя 
несе любов до Бога. Саме віра 

допомагала їй у важких життєвих 
ситуаціях. 

виховУвала своїх та сУсід-
ських дітей. У роки війни пані 
Надія працювала на залізниці у Від-
ділі робітничого постачання. Їздила з 
колоною від Козятина до Жмеринки 
та готувала їжу для військових. До 
одруження Надія Миколаївна пра-
цювала бухгалтером у паспортному 
столі. Через охайний та розбірливий 
почерк начальник паспортного столу 
постійно просив її заповнювати до-
кументи.

Після війни, в 47 році, зустріла 
свого майбутнього чоловіка Олек-
сандра. Він працював  машиністом 
на залізниці. У подружжя Артем-
чуків народилося 4 дітей. Надія 
Миколаївна присвятила все життя 

вихованню малечі.
— Діти  — це янголи! —каже 

вона в свої 90 років. — У мене в 
хаті завжди було багато дітей. Я 
й своїх, й сусідських виростила! 
Робила з ними уроки, розповідала 
різні історії, допомагала в складних 
ситуаціях.

Ще пані Надія любила вишивати, 
тримала господарство, не боялась 
важко працювати. У Надії Микола-
ївни двоє внуків і троє правнуків. 
Зараз з нею живуть донька Віра, 
внук Андрій з дружиною Діаною і 
двоє правнуків Альдмир і Ангеліна.

любить базарУвати. — Це су-
сідка від Бога! — розповідає про  
ювелярку Надія Василівна, яка меш-
кає поруч. — Я й багато сусідських 
дітей виросли в неї на руках! Усі 

люди тягнуться до неї, поважають та 
знають навіть у місті, не тільки в селі. 
Ми називаємо Надію Миколаївну ма-
мою. Скільки пам’ятаю, вона завжди 
щось куховарила. Усі обожнюють її 
печиво та пиріжки з ревенем. 

Надія Миколаївна кожен четвер 
їздить на базар до Козятина за по-
купками. Там вона зустрічається та 
спілкується з численними друзями і 
знайомими. 

секрет довголіття. За словами 
пані Надії, вона за все життя жодно-
го разу не скуштувала горілки! Вела 
здоровий спосіб життя. Медичну 

картку завела півроку тому. А до 
цього лежала у лікарні тільки при 
пологах. Лікувалась завжди тільки 
настоянкою лілії на горілці (натирає 
хворе місце), церковними маслами 
та молитвою.

Секрет довголіття у Надії Мико-
лаївни такий: жити у мирі, вірити в 
Бога і любити всіх людей!

Від редакції: Колектив газети 
“RIA-Козятин” вітає Надію Микола-
ївну з ювілеєм. Бажаємо цій чудовій 
жінці міцного здоров’я, гарного 
настрою та щоб у її житті було ще 
багато приємних моментів! 

тетяна лозінська

Проходить фотоконкурс “Mini 
Miss”! Хочемо нагадати, що з 
лютого у кожному номері газети 
“RIA-Козятин” на останній кольо-
ровій сторінці публікуються фото 
маленьких красунь. Також усі 
світлини розміщуються на сайті 
kazatin.com, де проходить елек-
тронне голосування.
До завершення конкурсу зали-

шилось 118 днів. Фото маленької 
красуні прикрасить календар 
2018 року від “RIA”. Отож, поспі-
шайте — хто проголосувати, хто 
взяти участь. Наразі всього 26 
учасниць. Лідирує Софія — в неї 
647 голосів. На другому місці — 
Адріана. У в неї 560 вподобань. 
І третьою у нас — Анастасія (99 
лайків). 
На жаль, є учасниці, які ще не 
мають жодного вподобання. Ймо-

вірною причиною спаду активнос-
ті у голосуванні є не підтримуван-
ня сайтом голосів із заборонених 
соцмереж  ВК та Однокласники. 
Тому хочу звернутися до всіх чи-
тачів, взяти участь у голосуванні 
зі сторінки Фейсбуку, електро-
нної пошти тощо. Адже учасниці 
чекають на вашу увагу й прихиль-
ність. Давайте підтримаємо наших 
маленьких красунечок! 

адріана анастасія

софійка

софійка павловська (15 голоси)

евеліна (59 голосів)

елеонора голубєва (24 
голоси)

аріна, 38 голосіванна (22 голоси)
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 продам
   Âóã³ëëÿ. 063-774-40-94
  2 êîçî÷êè ä³éí³, ãàðíî¿ ïîðîäè, êîëÿñêà ç/ë (÷åðâîíî-
÷îðíà) â ãàðíîìó ñòàí³. 063-773-28-96, 2-35-98
  2 îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñà 90õ190 á/ó 096-445-25-80
  Àðàðêîï ÂÀÇ 2106, ÂÀÇ 21013 063-523-80-94
  Áàíêè 3-õ ë., 1 ë., ñò³ðà òåëåâ³çîðè. 067-657-68-31, 073-
003-81-34
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ 6 ãðí. 063-103-03-16
  Áåíçîïèëà Ýéíõåëü ï³ä â³äíîâëåííÿ çàï÷àñòèíè 750 ãðí. 
067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áîéëåð ÅëåêòðîËþêñ EWH 50 Quantum, íîâèé â êîðîáö³, 
íà ãàðàíò³¿, ðåéñè Ç-50 ïî 5 ìåòð³â. 097-759-29-25
  Áðåçåíò á/ó. 068-561-21-21
  Âàãè ìåõàí³÷í³ íà 200 êã. á/ó. 093-481-59-90
  Âàííà ÷àâóííà á/ó á³ëà, âèðîá. Òóðö³ÿ â ãàðíîìó 
ñòàí³ 1.70õ70. Äâåð³ ç³ ñêëîì á/ó òà êîðîáêîþ 2.05õ0.60; 
2.05õ0.70; 2.05õ1.20. Ïîëîòåíèê ñóøêà íåðæ. á/ó 063-462-
61-20
  Âåëèêó ïèëêó, íîæîâêó âåëèêó àëþì³íåâó êàñòðóëþ, 2 
ïîäóøêè, 3 êóñêè íîâî¿ êîæè, äðîâà, æ³íî÷èé âåëîñèïåä 
2-15-96
  Âåëèêó ñòàðó êàðòîøêó 073-058-60-67
  Âåëîñèïåä á\ó «Ñàëþò», ñò³ë ðîçêëàäíèé äëÿ òîðã³âë³ 3 
ì., ïîëèö³ äëÿ âçóòòÿ, îêóëÿð³â òîðã³âåëüí³. 063-19-19-127
  Âåñ³ëüíó  êðóæåâíó ñóêíþ á³ëîãî êîëüîðó ç äîâãèì 
õâîñòîì, ÿêèé ïðèñò³áàºòüñÿ 093-819-43-88
  Âçóòòÿ ÷îëîâ³÷å 45 ð.(íå äîðîãî), ï³÷-áóðæóéêà ÷àâóííà 
067-581-77-73, 096-932-45-12
  Âóã³ëëÿ. 063-353-58-16
  Ãàçîâ³ áàëîíè ìàëåíüê³ 250 ãðí. 097-793-55-95
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» 097-876-88-90
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-799-07-81, 
097-663-57-24
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî á/ó, 
êîëþ÷èé äð³ò 1 áóõòà, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè íà 2000 Â á/ó. 
068-058-13-46
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï. Æèãóë³, çðó÷íå ì³ñöå. 063-815-
47-02
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó. 097-722-73-
93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-
80, 068-077-20-37
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâîõïîâåðõîâå ë³æêî ç ìàòðàöàìè á/ó 063-982-92-17 
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí - êðîâàòü, êèëèì 3 õ 2 ì. 096-314-53-63
  Äèâàí ³ êð³ñëî, ï³äðîñòêîâå ë³æêî, ëþñòðà, øê³ëüíèé ñò³ë, 
ïëèòêà, ëàì³íàò. 096-983-93-18
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby çåëåíîãî êîëüîðó ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³ 093-889-27-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, â ãàðíîìó ñòàí³ 2-33-98, 063-773-
28-96
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. 063-
619-55-44, 098-473-41-03
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 2 ì³ñ øóêàº äáàéëèâîãî òà 
õîðîøîãî ãîñïîäàðà. 097-793-55-95
  Ä³éíó êîçó òà êîçåíÿò 068-041-23-66
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ð-í Îñòðîâñüêîãî, 25 ñîò., äîáðå 
ì³ñöå, ïî âóëèö³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. 068-003-72-85

  Äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà ïîñèëåíèé ïðèöåï, ëàïó 
äëÿ êîïàííÿ êàðòîøêè, áåíçîêîñà òà áåíçîïèëà (íîâ³), 
ðåéñè, àâòîãåí. 068-216-34-20  
  Äî Ô³àò Ô³îð³íî ïåðåäí³ ñòîéêè ç ïèëüíèêàìè. 063-
276-07-38
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äóæå ãàðí³ øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîòèêè òà êèö³ 600 ãðí. 
097-793-55-95
  Åëåêòðî ìîòîð 2.2 êâ-1390 îáð, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ, 
êàðáþðàòîð ÂÀÇ-2105 067-949-69-91
  Çàë³çí³ äâåð³ íà 2 ïîëîâèíè ç êîðîáêîþ 2.14 õ 1.20. 
063-406-78-54
  Çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, øèíøèëè, 
ìóçèêàëüí³ øàõìàòè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ð-í ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, 8 ñîò., 
Êîçÿòèí. 093-187-80-57
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  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
  Çåðíî ïøåíèö³ 098-404-88-47
  Çîëîòóþ ïå÷àòêó 585 ñ áðèëëèàíòîì 097-575-60-55
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó äîáðèé ñòàí, êð³ñëîòóàëåò íîâå 
097-527-03-20 
  Êàðòîïëåêîïàëêà Ïîëüùà 098-507-59-93, 097-526-76-39
  Ê³çêà ïîðîäèñòà Ëàìàí÷à, 3.5 ì³ñ., âóøêà åëüô, â³ä 
ìîëî÷íèõ áàòüê³â. 063-567-90-77, 098-028-15-15 Òàíÿ
  Ê³çî÷îê, 7 ì³ñÿö³â 097-206-68-75, 2-52-49
  Ê³ìíàòí³ ïîì³äîðè ñîðòó «Âîñòîðã». Ðîçñàäà â³ä 15 ãðí 
093-109-83-83, 097-556-89-47 
  Ê³ìíàòíó ñò³íêó «Óæãîðîä» äîâæ. 3.6 ì, âèñîòà 2.20 ì, 
ñâ³òëà, ìàòîâà 093-356-24-93, 098-025-22-07
  Ê³íü ñ.Ëîç³âêà. 068-513-26-48 Ëºíà
  Êîáèëà 13 ð. ñ.Ïèêîâåöü. 097-211-32-18
  Êîáèëó ðîáî÷ó 098-264-66-57
  Êîçëèê 3.5 ì³ñ. 067-756-06-27
  Êîçó øóòà ïîðîäèñòà, ìîëî÷íà, âåäå ïî äâîº, òðîº, á³ëî¿ 
ìàñò³ 063-623-00-54
  Êîëÿñêà ë³òî. 063-387-40-37, 067-492-87-07 ²ðà
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ 
ãîäóâàííÿ â ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîíÿêà 6 ðîê³â, ìîæëèâî ç âîçîì. 098-719-45-83
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-900-25-94
  Êîðîâà ìîëîäà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà Ñèìåíòàëêà ò³ëüíà ç 4 òåëÿì 098-245-76-02
  Êîðîâà ò³ëüíà 2 ì³ñ., ñ.Ìàõàðèíö³. 098-951-65-19
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 òåëÿì. 096-772-01-94
  Êðîëåíÿòà â³ä 2-õ ì³ñ., êðîëèöÿ 8 ì³ñ. 096-963-73-52
  Êðîë³ + ìÿñî êðîëÿ + êðîë³ íà ïëåìÿ. 093-786-38-07
  Ëàâêè êîâàí³, êë³òêà äëÿ êðîë³â (3-õ ÿðóñí³), áàëîíè 
ãàçîâ³, äðàáèíà äåðåâ., ìåòàëåâà, áóðæóéêà , êàí³ñòðè 20 ë. 
ìåòàë. 067-137-87-38, 063-346-24-22
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå-êîìïëåêò, ñ³÷êàðíþ, êàðòîïëåññàæàëêó 
äî ìîòîáëîêà 093-486-50-39 
  Ëîäêà íàäóâíà «²âîëãà 1 Í», ïîëóòîðêà 1 ñîðò ÿêîñò³ â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  Ëîøà (æåðåá÷èê). ïî ö³í³  çàãîò³âåëüíèê³â. 068-735-09-
55, 098-592-02-83
  ÌÒÿêèé êóòî÷îê, êíèæí³ ïîëèö³, êîìïÒþòåðíèé ñò³ë, 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà «Ïîëå ÷óäåñ». 063-530-83-82
  Ìàãí³òîôîí Ìàÿê-101 (áàá³ííèé), àêóñòè÷í³ êîëîíêè 

2 õ 100W, êîëîíêè êîìï. «Ñâåí» 2 õ 18W (àêòèâí³), 
åëåêòðîã³òàðà (êîìïëåêò), ìóçè÷íèé öåíòð AiWa 2 õ 40 W, 
íàñîñè (àâòî). 093-140-74-34
  Ìåáë³: ñïàëüíÿ, ê³ìíàòà âñå â êîìïëåêò³. 063-857-80-
08, 096-870-80-25
  Ìåòàë. ïîñóäà, áà÷îê äîâãèé, áàë³ÿ äîâãà, êàñòðþë³ 
5-10-20 ë., äðîâà êîëîäêè, ðàä³àòîðè îá³ãð³âà÷³, 
åë.äóõîâêà.  096-364-80-30 
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 068-762-90-33
  Ìîíîïîä (ñåëô³ - ïàëêà), ìîäåëü 207-5 (V2), äëÿ 
Android  á³ëüøå 5.0.0 òà IPhone. 093-011-74-69 Âåðîí³êà
  Ìîðîçèëüíó êàìåðó íà 600 ë âèðîáíèê Äàí³ÿ. Â 
õîðîøîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³ 067-715-82-38, 093-890-30-18
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Ìóõîáîéêà íà ÂÀÇ 2110 íîâà 160 ãðí., ñàë³íáëîê 
(ðîìàøêè) CS-20 íà ÂÀÇ 2109 íîâ³ 210 ãðí., âêëàäèø 
ïåðåäí³õ ñòîéîê íà Ëàíîñ «Õîðò» 410 ãðí. 067-756-85-
13, 063-537-70-40
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí ³ 2 êð³ñëà). 093-798-99-08
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, ïðàëüíà ìàøèíêà.073-058-60-59
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê. 063-319-20-41
  Íàêîâàëüíÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, áóðæóéêà.  097-793-
55-95
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» á/â, øëàíã äëÿ ïîëèâó íîâèé 093-
335-83-41, 098-589-57-81 
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà 
àëþì. 250 ë., õîëîäèëüíèê á/ó, øâåéíà íîæíà ìàøèíêà 
Ò²ÊÊÀ, ñ³òêà 6 ìì. - 12 ì., ï³äéîìíèê òåëüôåð, ñâàðêà, 
êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé. 063-689-36-37, 063-695-30-20
  Ïîðîäè ì ‘ÿñíî¿ ïîðîäè 067-953-95-67
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí á/ó 2 200 ãðí., ðîêåòêà äëÿ 
ãðè â âåëèêèé òåí³ñ 300 ãðí. ç ÷îõëîì. 093-562-17-18
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ Ðóæèíà, ïðèäàòíå ï³ä 
ðîçì³ùåííÿ áóäü-ÿêîãî ìàãàçèíó, àïòåêè, îô³ñó (ìîæëèâà 
îðåíäà) 096-686-12-93
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 
ðàä³îàïàðàòóðà. 063-809-21-73
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 
063-289-29-03
  Ïøåíèöþ 3 ò 067-960-72-50 
  Ðåçèíà Ì³øåë³í 175/65 R-15. 063-375-36-95
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî 
ä³àì., óãîëêè, øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-
95, 063-502-62-62
  Ðîçêëàäóøêà, êàñòðþëÿ ìåò. 10 ë., 20 ë., ÷óãóí 10 ë., 
ñóë³ÿ 20 ë., â³ñê, êîñòþì ÷îë. ÷åðâ. ð.50. 096-364-80-30
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ðóøíèöÿ ÈÆ-27Å 1989 ð., ñåéô, âñå ïîòð³áíå äëÿ 
ïàòðîí³â, ñîáàêà Õàñê³ 1.5 ð. 068-041-82-35
  Ñåðâàíò Áóôåò 073-044-16-65
  Ñêëÿí³ áàíêè á/ó íà 3 ³ 2 ë 063-934-30-93
  Ñîêîâàðêà 10 ë., áóòèëü 10 ë., áàíêè 3-õ ë., ìåòàëåâèé 
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñò³íêà ó â³òàëüíþ Óãîðùèíà. 063-741-21-86
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè, ³ 
òåëè÷êà 6 ì³ñ., òåðì³íîâî. 096-909-16-40
  Òåëèöÿ 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-
892-37-11
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, êîðîâà âèøíåâà 4 
ì³ñ. ò³ëüíà. 063-688-97-14 Àëëà
  Ò³ëüíó òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáó 098-645-80-12 Íàòàøà
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-
967-32-90, 063-774-40-71

  Òðóáè ÷àâóíí³ 2 øò. ä³àì. 150, äîâæ. 6 ì. 9 500 ãðí./2 øò., 
ìîæëèâà äîñòàâêà. 099-646-34-71
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, òþëü, ïðàñêà, 
ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, áàíêè 0.5 è 1 ë. 2-12-24, 
093-884-86-66, 097-517-36-53
  Óãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 
098-419-41-41
  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» (ìîðîçèëüíà êàìåðà çíèçó) á/ó, ñòàí 
õîðîøèé. Ö³íà 2700 ãðí 068-051-93-60
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå ðîáî÷èé, ó âàäì³ííîìó ñòàí³ 067-960-
67-49
  Õîëîäèëüíèêè áèòîâ³ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 097-353-17-70, 
093-041-69-49
  Öóöåíÿòà êàíå - êîðñî, 3 ì³ñ. ç äîêóìåíòàìè, ïðèâèò³. 097-340-
98-95, 093-766-52-15
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Äðàòõàð, 3 ì³ñ., ä³â÷àòêà. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà òàêñè-ìèñëèâñüêà, í³ìåöüêà ÷èñòîêðîâêà. ×àñíèê 
çèìîâèé êðóïíèé ó ìàë³é ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 068-216-34-20
  ×àñíèê âåëèêèé. 098-349-41-57
  ×àñíèê çèìîâèé, êðóïíèé ìîæíà ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 068-216-
34-20
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà Êîðîë³âñüêîãî òà 
²ìïåðàòîðñüêîãî 1 100ãðí. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíà «Îðøà» 1962 ð. õîëîäèëüíèê «Ì³íñê» ìàëèé. 
098-830-64-55
  Øâåéíóþ ìàøèíó íîâóþ JANOME DMX 300 DEZUXE, òåë. 
àïïàðàòè ïåðåíîé Ïàíàñîí³ê è Ñàéðèñ 216 ìíîãîôóíêöèîíàëüíèé 
096-443-32-73
  Øèôåð á/ó, äîñêà íà äðîâà á/ó íåäîðîãî. 063-054-32-91, 
067-442-67-70
  Øèôåð á\ó, ìåòàëåâ³ âîðîòà â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó, åëåêòðî 
øâàáðà íîâà. 067-152-76-71, 063-813-01-22
  Øêàô 2-õ äâåðíèé 200 ãðí. 097-505-13-26, 097-843-01-43
  Øêàô 2-õ äâåðíûé ñ àíòðåñîëüþ, êíèæíûé øêàô 0.95õ150, 
ñòàðûé ñåðâàíò 1.50õ1.50, ñòàðûé ðîñêëàäíîé äèâàí 063-187-
25-96 Ñåðãåé
  Øê³ëüíà ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè, ðþêçàê ðîæåâîãî êîëüîðó â 
ãàðíîìó ñòàí³, øê³ëüíà ôîðìà (ï³äæàê + þáêà) 134-140 ð. 063-
520-78-71
  Øê³ðÿí³: æ³íî÷å ïàëüòî 46-48 ð., æ³íî÷èé ï³äæàê 44 ð., ñàïîæêè 
æ³íî÷³ 39 ð. Âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà á/ó, 
ðîáî÷à 067-914-04-16
  Ùåíêè íèìåöêîé îâ÷àðêè 063-896-75-77, 093-750-80-90
  ßïîíñüêèé òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», ñòàí â³äì³ííèé 063-641-51-
34, 099-369-01-17
  ß÷ì³íü àáî îáì³íÿþ íà ïøåíèöþ. 067-978-86-68
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 098-587-
31-69
  ß÷ì³íü. 098-461-78-40
  ßùèêè ïëàñòìàñîâ³ äëÿ ñêëÿíèõ ïëÿøîê, ÷óãóíí³ áàòàðå¿. 067-
445-75-52
 Äèâàíè 2 øò. â Äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-103-41-74, 096-
940-95-45
 ÊîíÄèö³îíåðè Panasonik, ÄàéÊèí. 067-766-79-74
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухомість
  1 ê³ìí. êâ. ñ. Ìàõàðèíö³ ñ/ç 097-379-04-90 
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-

904-82-18
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 
44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó 
äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-
29-70, 068-053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 
ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-
760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 
063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà ïëîùà 18.3 
êâ.ì., ãàçîâèé êîòåë, áîéëåð, çðîáëåíèé ðåìîíò, 
äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56

  1-ê³ìí. êâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  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, íåäîðîãî. 067-584-
85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, 
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 43. 063-809-21-73
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó 067-
902-94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 5/5, 48.3 ì2, ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³ 093-341-64-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì, áåç 
ðåìîíòó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30.  093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., ÷åøêà, öåíòð, 
³íä. îïàëåííÿ, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ñóï. òåëåáà÷åííÿ, 
ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì.  063-541-10-96, 096-684-
19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, õîðîøèé 
æèòëîâèé ñòàí, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí, â³êíà, ç 
ìåáëÿìè, áîéëåð, òåðì³íîâî. 067-831-52-40, 093-
831-01-60
  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., â ð-í³ ì. Ãîñïîäàðî÷êà, âóë.Êàòóêîâà 
41,òà 2-õ ïîâåðõîâèé ãàðàæ ó äâîð³. 063-303-23-24
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12/18, 54 êâ.ì., ³íä. 

îïàëåííÿ, áàëêîí, ï³äâàë. 067-592-82-54
  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, 
063-736-44-69
  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., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49

42
42
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РеКлама та оголошення РеКлама та оголошення

404338

404341

404343

40
42

46

рЕмоНт, послуги
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01

40
25

38

402540

40
27

23

40
33

98

40
27

62

403760

40
27

29

40
19

18

403614

402728

40
10

66

робота
На постійну роботу потрібен маляр на СТО 
"АЛЕКС" в м.Бердичів. 067-962-63-40
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
Потрібен працівник на фасадні роботи. 098-
909-23-58
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 165 - 
210 грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 093-003-81-29, 0432-
520822, 066-151-19-12
Запрошуємо на роботу бармена і повара в 
кафе. 067-586-56-26
В продовольчий магазин потрібен товароз-
навець. 063-179-40-26, 067-338-09-67
Сортувальник  тротуарно ї  плитки 
(різноробочий) на підприємство у м. Бро-
вари (Київська область).Заробітня плата 
договірна. Вахтовий метод роботи 15/15, 
або повний місяць. Надаємо житло та хар-
чування.  067-538-21-75
Машин іст  автокрана  22-32т .  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вахтовий 
метод роботи 15/15, або повний місяць. 
Надаємо житло та харчування.  067-538-
21-75
Разнорабочие на карьер в Житомирской 
области (Олевский р-н). Обязанности: раз-
работка и складирование плитки, камня . 
Ручной тяжелый труд, но хорошо оплачива-
емый. З/п от выработки: 7000-10000 грн. т. 
(050)522-79-44 Роман
Кафе"Хуторок" запрошує на роботу приби-
ральниць та офіціантів, з гідною заробітною 
платою 067-264-95-70, 093-145-82-34
Команда запрошує на роботу : оператора 
компютерного набору, продавця непро-

404384

40
42

49

404342

40
23

59

40
43

30

40
22

43

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Терміново продам 3-х кімн. кв. в р-ні 
3 школи, автономне опалення, 2 

балкони, 2 підвали, м/п вікна 063-
208-70-56, 067-125-91-30

Здам в оренду магазин площа 150 
кв.м.,  вул. 8-Гвардійська (маг. Спо-

куса). 067-935-88-67
Здам в оренду кабінет під офіс, 

перукарню, або будь що. 
м. Козятин, вул. Незалежності, 

42. 093-766-78-49

400543

40
27

27

403613

404250

40
42

47

40
42

47

402763

довольчих товарів, менеджера, денного 
охоронця та настройщика компютора. Дет. 
за тел. 0632985060
Додатковий заробіток у вільний час для 
:ремонтників, будівельників, підсобників та 
інших спеціалістів  будівельно-ремонтвої 
галузі. Тел. 0985865868
На постійну роботу потрібен бармен, 
офіціант 093-911-81-10
На роботу потрібний монтажник металопла-
стикових конструкцій 063-992-03-90
На постійну роботу запрошується: касир-
оператор.   Висока заробітна плата   5-ден-
ний робочий тиждень.  067-430-02-80     
а роботу потрібні: різноробочі (з/п від 
8500 грн в місяць), збиральниці гриба, 
продавець. Вахтовий метод, житлом 
забезпечуємо. Місце роботи- Київська 
обл., м.Фастів.
Телефонувати з понеділка по п’ятницю. 
098-634-12-45  до 17.00 год               

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Пирогова, поверх: 2/4/-, пло-
ща: 42,3/27,2/5,8, Слов'янка. Цiна: 824607, тел.: 
(063) 218-01-99 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин. Цiна: 234375, тел.: 
(067) 698-37-27 

1.6. Будинки 
, Козятин.р-он, поверх: 1/ц, площа: 58/42/16, 
водопровiд, 25 с, 10км вiд Коз. Цiна: 1200у.о., 
тел.: (098) 830-64-55 

, с.Вел.П'ятиг., поверх: 1/-, Бердичiвський р-он. 
Цiна: 207702, тел.: (066) 579-09-69 

, с.Козинцi, поверх: 1/-, Липовецький район. Цiна: 
130208, тел.: (096) 946-10-88 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Готовий бiзнес, 1200кв.м, м.Iвано-Франкiвськ. 
Цiна: 4188482, тел.:(098) 289-99-16 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 

тел.:kramnicya.com.ua 

7.6. Послуги 

Продаж, встановлення,  чистка,  заправка,  монтаж 
кондицiонерiв. Виїзд майстра. Тел.:(096) 363-61-05 

8. автомобiлi 
8.5. С/г технiка та iнвентар 

Спецтехнiка, Комбайн, claas, compact, 1979р.в., зел., торг. Цiна 
311140грн. Тел.:(097) 664-90-85 

8.6. Автозапчастини продам 

Шини до Т-25, 11.2-28, новi. Цiна: 3900 грн., тел.:(067) 
910-89-85 

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

Будiвельники-спецiалiсти широкого профiлю. З/п вiд 29000 
грн. Тел.:(098) 047-68-98 

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 

Охоронник на склад (вахта). З/п 5000 грн. Тел.:(093) 647-35-34 

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

11. продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 

Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., 
тел.:(096) 655-26-55 

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

Увага! Унiкальна книга,яка допоможе Вам позбутися 
онкологiчних,хронiчних хвороб. Тел.:(098) 482-70-59 

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

Вiнниця - Великий вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для 
дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби для облич-
чя, вiтражнi, пластика, фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 
3D-пазли, мозаїка, конструктори, та iнш. Тел.:http://kramnicya.
com.ua 

26.1. 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

  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, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
÷àñòêîâî ìåáë³, 47 êâ.ì. ïëîù³. 097-590-77-08, 063-
406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, ãàç, êîòåë, 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, çðó÷íèé ï³ä’¿çä äî ì³ñòà. 093-
441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1/5, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-
274-19-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 50.4 êâ.ì., 5/9, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 063-809-
21-73
  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, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., ó 
âíóòð³øí³é ñåêö³¿ ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà. 093-875-71-
85, 2-45-85
  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 ïîâåðõîâèé áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí Ãðàáîâñüêîãî 
6 (Öàðñüêå ñåëî) 120 êâ. ì.-12 ñîòîê çåìë³, ãàç, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ 093-925-24-28, 096-364-96-73, 063-
691-86-94 
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, 

ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ.Ãëóõ³âö³, 5 ïîâ., ÷àñòêîâî ç 
ðåìîíòîì 096-984-14-21, 096-708-69-63
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 2 ïîâ., íîâèé, öåãëÿíèé 
áóäèíîê, íå âóãëîâà ïî âóë. Ã. Ìàéäàíó, 15, ì/ï 
â³êíà, àâò. îïàëåííÿ, êëàäîâà, íå äîðîãî 063-304-
37-36  
  3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 1 ïîâ., 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. ç äîïëàòîþ 063-
170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïðèáóäîâà. 093-350-68-18, 067-751-43-49
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, æèëèé 
ñòàí, ñàðàé, íåäîðîãî.  093-704-31-57
  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., ð-í ó÷èëèùà, âóë.Êàòóêîâà, 
64 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë. 098-788-01-84, 063-
392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9 (â öåíòð³), 
3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-
91-04, 063-521-97-29, 096-619-61-49
  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., Êîçÿòèí - çàë³çíè÷íèé, âóë.Ãðèáíà 5. 
097-966-45-91
  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 ë³êàðí³, 4/5, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, êàï. ðåìîíò, øàôè-êóïå, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 
âàííà, òóàëåò êàôåëü, ìîæëèâèé îáì³í íà 1, 2-õ ê³ìí. 
êâ. ç äîïëàòîþ. 097-546-89-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, â ãàðíîìó 
æèòëîâîìó ñòàí³. 093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ëåí³íà 13, 55 êâ.ì., ïëîù³ 
(íàâïðîòè ì³ë³ö³¿). 097-590-77-08, 063-406-22-13 
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 
063-712-94-15, 067-225-41-44, 093-104-68-38, 067-
548-56-26
  àáî Çäàì ï³â áóäèíêó ñ. Êîçÿòèí, ãàç, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 8 ñîò. ãîðîäó 098-938-69-79, 
093-896-03-78
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1 ê³ìí. â ð-í³ 
Ó÷èëèùà 096-516-46-80, 093-943-00-65
  àáî îáì³íÿþ ãàç. áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí (âóë. Ê. 
Ìàðêñà, 12) íà 1 àáî 2-õ ê³ìí. êâ., Ïðèñàä. ä³ëÿíêà 
20 ñîò., º ãîñï. áóä³âë³ 093-347-19-83
  Áóäèíîê  ñ. Êîçÿòèí âóë. Ì³ðà â öåíòð³, º ãàç, âîäà, 
âàííà, òóàëåò, çåì.ä³ë.26 ñîò, º ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê 
093-634-77-60 Êàòÿ
  Áóäèíîê  ñ.Âåðíèãîðîäîê  096-512-16-41, 097-
916-09-29
  Áóäèíîê «Ïîëå ÷óäåñ» ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, 
âîäà, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò. 
063-520-78-71
  Áóäèíîê 46 êâ.ì. â öåíòð³, º ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, 5.5 ñîòîê çåìë³ 073-044-16-65

  Áóäèíîê 51 êâ.ì, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, º ãàç, 
âîäà êðèíèöÿ ó äâîð³, çåìëÿ 6 ñîò. ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ïàðõîìåíêî, 93 (Çîðÿíà) 096-804-49-88, 097-573-
54-98, 067-877-19-24
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 ñîò., ãàç, 
âîäà, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 093-730-89-34, 096-215-
55-63
  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 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 65 êâ.ì., ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, º ãàç, âîäà 
â ïîäâ³ð’¿, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ (íåâåëèêà), 
ãàðàæ (ï³ä ìîòîöèêë), ãîðîä 32 ñîò., ïîäâ³ð’ÿ 9 ñîò. 
097-405-57-78
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 
ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê 74 êâ. 16 ñîò., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á 097-323-85-75
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 8.6 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
ñàä, ãîðîä, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, 
òåëåôîí, º ãîñïîä. ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå 
ïðèâàòèçîâàíå, ãàðíå ì³ñöå, á³ëÿ ñòàâêà 096-836-
89-04

  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, º ãàç, êðèíèöÿ 097-323-
51-13
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53, ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè, 
ïëîùà 47 êâ.ì., ãàç. îïàëåííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ö/âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, 4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-74-78
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê ãàç, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ 096-843-68-18, 093-941-04-97
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 0.84 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, 
âîäà â áóäèíêó. 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ 
º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-
003-72-85
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 
70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. äî áåðåãà, îãîðîäæåíî, 
º ñàäîê. 093-788-01-36, 097-271-06-23, 093-520-
76-06
  Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
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ïîãð³á, íåäîáóäîâàíèé ãàðàæ, êðèíèöÿ á³ëÿ õàòè, âóë. 
Ìàçåïè, áëèæ÷å äî òðàñè 093-386-14-76 
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, 
ð-í ÏÐÁ. 097-624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³ ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà êâàðòèðó â öåíòð³, 
íåäîðîãî. Âè¿æàþ çà êîðäîí. 063-298-50-60
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-
06, 063-259-20-50
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, 
òþíåð, òàðåëêà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-209-96-17, 097-189-67-
03, 093-030-74-54
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 14. 098-654-84-57, 097-
886-26-94
  Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, êðèíèöÿ âëàñíà, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 7 ñîò. çåìë³, òåðì³íîâî, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè 320 000 ãðí. 096-901-70-55
  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 8-³é Ãâàðä³éñüê³é, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, 
ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ïî âóë. Âîëäàºâñüêà 18 ì. Êîçÿòèí ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà 9.75 ñîòîê, ïë. 
áóä.120 êâ.ì., 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ë. êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 
ïîãð³á, ãîðîä 096-394-91-37
  Áóäèíîê ïî. 78 êâ.ì. ñ. Êàøïåð³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
çåìë³ 65, ÷óäîâèé ñàä 067-409-28-03
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü 
097-842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí âóë. Öåíòðàëüíà 47, áóëà 
Æîâòíåâà 45, íàâïðîòè ïîæàðêè 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 27 ñîò çåìë³, íåäîðîãî, 
Òåðì³íîâî 6 000 ó. å.  098-500-46-05
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., òåïëèé, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà 
äîðîãà. 098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëÿíà 15 (áàáöÿ Ðàÿ), 
ïëîùà 84 êâ.ì. 097-029-92-43
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 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, 
îïàëåííÿ ï³÷íå. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  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 ñ.Òèòóñ³âêà 71 000 ãðí, òåðì³íîâî. 063-
665-38-71
  Áóäèíîê ñòàðèé íå ïðèäàòíèé äëÿ æèòëà, ñâ³òëî, 
ãàç, íîâèé ãàðàæ, âîäà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 
4. 093-857-04-78, 097-940-68-94
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  Áóäèíîê öåãë, 25 ñîò. çåìë³, âîäîïðîâ³ä, ãàç, 
ñòàâîê ïîðó÷. ñ. Ìàõàðèíö³.  098-830-64-55
  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 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, 7.5 ñîò., ñàä, (ì.Êîçÿòèí á³ëÿ 
áóäèíêó ìàòåð³ ³ äèòèíè). 093-461-52-70
  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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 õ 8 

êâ.ì., 7.5 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, îïàëåííÿ ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, âàííà, òóàëåò. 093-461-52-70, 063-
056-41-75, 097-631-56-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., 
ñàðàé, 14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
(çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-
437-22-16, 063-316-71-73
  Â öåíòð³ ñåëà Ñàìãîðîäîê, õàòà ãëèíÿíà, àáî 
ä³ëÿíêà 17,5 ñîòîê, ãîðîä 10 ñîò-äî áåðåãà. Ä³ëÿíêà 
ãàçîô³êîâàíà ³ ç âîäîïîñòà÷àííÿì 098-775-64-84
  Ãàç. áóäèíîê â äâîð³ êðèíèöÿ, âóë. Ùîðñà 67;  098-
073-76-85 
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 5 ñîòîê, íà Òàëèìîí³âö³, á³ëÿ ÷àñíîãî 
ñåêòîðà 097-577-30-20
  Ä³þ÷èé ìàãàçèí 120 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè. 067-935-
88-67
  Çåì. ä³ë. ïë. 0.06 ñîò. â öåíòð³ ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 
10, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè 063-392-93-20, 
098-974-29-35 
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ³ áóäèíêîì, 
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145. 
097-729-86-22
  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 7 ñîò., âóë.Ãîãîëÿ ç³ ñòàðèì áóäèíêîì. 
093-704-31-57
  Êâàðòèðà â áóäèíêó íà 2 ãîñïîäàðÿ, 60 ì2 çàãàëüíà, 
35 ì2 æèëà, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á ïî âóë. 
Êè¿âñüê³é 097-038-91-92
  Ï³â áóäèíêó 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, 
îêðåìèé âõ³ä, ñâ³é äâ³ð, ãàç, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 øêîëè, ïîðÿä çóï. àâòîáóñà. 097-
038-91-32
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 
096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ, 3 îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò., 
ñàäîê ïðèâàòèç. 067-300-19-06
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  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
  Õàòà ñ ãîñï.áóä³âëÿìè, 7 ñîò., â ì. Êîçÿòèí 063-
689-36-37
  Õàòà ñ. Ìàõàðèíö³ ïðîâóëîê Çàâîäñüêèé 096-
969-45-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, 
êîëîäÿçü, ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ö³íà 5 000 ó.å. 
Ìîæëèâî íà âèïëàòó 093-024-02-62, 063-406-82-39
  ×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 59.2 êâ. ì ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, 0.5 ãà çåìë³ 067-
387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, ºâðî-
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, êàíàë-öåíòðàëüíà, 
ãàðàæ, çåì. ä³ëÿíêà. Ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüê 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×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 ð-í øêîëè ¹5 (äâ³ ê³ìíàòè, 
âîäà). 067-275-18-42
  ×àñòèíà áóäèíêó, ïî âóë. Øì³äòà, çàã. ïë. 61 ì2, 
æèòëîâà 47.2 ì2 , çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, îêðåìèé 
äâ³ð, ñàðàé, ïîãð³á 063-635-23-06
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, º ìåòàëåâèé 
ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-
632-24-12
 3-õ Ê³ìí. Êâ., 2/4, íå Êóòîâà, ð-í Ïðá, ³íÄ. 
îÏàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 067-509-03-37
 3-õ Ê³ìí. Êâ., âóë.íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíÊà), 1/5, 
çàã. Ïëîùà 70.7 Êâ.ì., ðåìîíò, ³íÄ. îÏàëåííÿ, Ê³ìíàòè 
îÊðåì³, ÏàðÊåò, áàëÊîí, ëîÄæ³ÿ, ìîæëèâî Ï³Ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí, º ãàðàæ á³ëÿ áóÄèíÊó. 067-932-49-25 ç 
9:00 Äî 20:00
 áóÄèíîÊ Ïî âóë.ãðóøåâñüÊîãî 155, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
10 ñîòîÊ 067-753-67-42
 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

  аВтомото
  ÂÀÇ 2101 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, ñâ³æà ñòðàõîâêà, 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó 096-797-90-53 

  ÂÀÇ 2103 êîë³ð á³ëèé, õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî, 
ðåìîíòó íå ïîòðåáóº 18 000 ãðí. 073-134-41-94
  ÂÀÇ 2104 1992 ð.â. ïî òåõ/ïàñ. 096-603-06-29
  ÂÀÇ 2107 068-667-59-67, 063-641-52-94 
  ÂÀÇ 2108 2001 ð.â., ãàç-áåíçèí, 1.5, ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 096-700-71-99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 
200 ãðí. 099-488-64-03
  ÂÀÇ 21099 1993 ð.â., 1.5 ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñèíÿ, 
ñêëî-òîíîâàíå, ñêëîï³äéîìíèêè, ö/çàìîê, íà òèòàíàõ. 
068-586-53-41
  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 
097-859-45-37
  ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., 1.6, 16V, ñ³ðà, òèòàíîâ³ 
äèñêè. 096-731-31-21
  ÂÀÇ 2199 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ³íîìàðî÷í³ ñèä³ííÿ, 
òîíîâàíà, õîðîøà ìóçèêà, òèòàíè, òåðì³íîâî. 098-
971-72-18
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  ÇÀÇ 1102 2007 ð. ïðîá. 71 000 êì 35000 ãðí 068-
370-80-85 Ñàøà 
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-
45-39
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-
647-76-72, 066-140-79-63
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìîïåä Êàðïàòè 1000 ãðí 096-175-96-60
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2141 2-01 1991 ð.â., îá’ºì 1.572 ê.ñ., 
5-òè äâåðíèé õåò÷áåê, êîë³ð á³ëèé, 5 ñò.ÊÏ, õîðîøèé 
ñòàí, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, íåâåëèêèé ïðîá³ã, ìîæëèâå 
ôîòî ïî Viber. 096-095-98-01, 093-884-97-24
  Ìîñêâè÷ áëàêèòíîãî êîëüîðó â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-785-02-65
  Îïåëü Êàääåò 1986 ð.â., ñèí³é, 1.6 äèçåëü, 3 äâ. 
õåò÷áåê 20 000 ãðí. 067-175-85-50
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð äåøåâî. 096-570-40-72

  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð 063-689-36-37
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-40. 098-600-21-40
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-276-07-38
  Øåâðîëå Àâåî ãàç-áåíçèí, 2008 ð., â 
â³äì³ííîìó ñòàí³ 063-523-80-94 ÂÀÇ 21013 ð. â 
äîáðîìó ñòàí³ 063-523-80-94 Âàíÿ

  КуплЮ
  1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. (ìîæëèâî áóäèíîê) â ì³ñò³. 094-
904-90-25
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî 
R-17. 093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ â õîðîøîìó ñòàí³ 
(áåç ïîñåðåäíèê³â), ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî, àáî 
â Â³ííèö³. 067-184-94-38
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ 
óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ 
áàëîíè. 097-793-55-95
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-
500-10-54
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 
067-456-66-51
  Ë³÷èëüíèê âîäè íåäîðîãî â ðîáî÷îìó ñòàí³, ìîæíà áåç 
ïëîìá. 093-091-75-84
  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÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, ïðèöåï, 
ïåðåãîð³âøèé åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, ïåðåäí³ ñòóï³öè 
Æèãóëÿ, àáî Ìîñêâè÷à 068-216-34-20 

  Ïëàñòèêîâîþ èëè àñáîöåìåíòíóþ òðóáó äèàìåòðîì 50 ñì 
097-722-16-07, 073-161-68-33
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî òþêîâàíå, ñ³íî äî 2 ò. 067-890-52-42, 063-383-45-01
  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
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 ÊóÏëþ Äîðîãî ÿáëóÊà 063-440-38-51

  міНЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐá íà 1-ê³ìí. êâ., ð ð-í³ ó÷èëèùà íà 
ñï³ëüíèõ óìîâàõ. 096-516-46-80, 093-943-00-65
  Êâàðòèðó ïî âóë. Êîñìîíàâò³â íà öåíòð, àáî ïðîäàì. 
099-397-37-02
  Îáì³íÿþ íà 1 ê³ìí. êâ. ãàçîô³êîâàíèé áóäèíîê 45 ì2 â ð-í³ 
õë³áçàâîäó, º êóõíÿ, ïðèõîæà, çàë, ñïàëüíÿ, âàííÿ+òóàëåò, 
ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, âñüîãî ä³ëÿíêà 6 ñîò. 097-130-29-02

  різНЕ
  Â³ääàì äâîõ êîøåíÿòîê. Äóæå ãàðí³, ñ³ðåíüê³, ÿê ç ðåêëàìè 
Â³ñêàñ, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 093-788-91-96, 097-449-53-55
  Â³ääàì êîøåíÿò â õîðîø³ ðóêè (2 õëîï. ³ ä³â÷èíêó) äóæå 
ñèìïàòè÷í³. Âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà (8-9 ð.), êîñòþì ñ³ðèé 
(øê³ëüíèé) íåäîðîãî 093-548-53-84  
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â (ñòóäåíò³â) ð-í 3 øêîëà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, 5 ïîâ., º ³íòåðíåò. Â²ä æä âîêçàëó 5-10 õâ. Äîìà 
ìàéæå ïîñò³éíî 067-184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîï÷èê³â 093-784-45-97
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, íàâ³òü ñòóäåíòêó, â öåíòð³ 
ì³ñòà  063-641-51-34, 099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó 
ÂÍ ¹18780836, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ 
øêîëîþ ¹3 íà ³ì’ÿ Þð÷èê Îëåñÿ ²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ö³îëåíêî Âàëåð³é 
²âàíîâè÷, ââàæàòè íå ä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà ÂÍ ¹37005437 òà äèïëîì 
ìàã³ñòðà ÂÍ ¹39578751, âèäàíèé Â³ííèöüêèì òåõí³÷íèì 
óí³âåðñèòåòîì íà ³ì’ÿ Þð÷èê Îëåñÿ ²âàí³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó ÂÍ ¹25464703, 

âèäàíèé Â³ííèöüêèì áóä³âåëüíèì òåõí³êóìîì íà ³ì’ÿ Þð÷èê 
Îëåñÿ ²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ. (â ð-í³ â³ää³ëåííÿ æä äîðîãè), âóë. 
Âàñüêîâñüêîãî 39  063-554-18-58, 063-191-91-27
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ìåáë³â. 096-450-95-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-319-20-41
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 063-530-83-82
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó (ðàäÿíñüêà), 0.25 êóá.ì. 
(îäíîôàçíà). 093-409-34-54
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., 
ìîæëèâî ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 19 êâ.ì. 
097-690-30-42, 063-258-89-10
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ïëîùà 150 ì2 âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà 
067-935-88-67 
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-
10-90
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
  Çäàì ãàðàæ á³ëÿ òîíåëÿ 093-631-23-85
  Çäàì ê³ìíàòó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 093-70-
56-105
  Çäàì ê³ìíàòó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 093-70-
56-105
  Çäàì ï³â áóäèíêó àáî áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-
353-58-16
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 17 êâ â öåíòð³ ï³ä ìàãàç³í, îô³ñ 063-
934-30-93
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 
61à 096-555-73-71
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. çåìë³ íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 
050-328-43-98
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç îðåìèì õîäîì, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çðó÷íîñò³ â äâîð³. 063-419-00-38, 098-278-28-56
  Çíàéäåíî çâÒÿçêó êëþ÷³â â ðàéîí³ 3 øêîëè. Çâåðòàòèñü â 
ðåäàêö³þ. 067-68-78-940
  Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ïåê³íåñ á³ëèé ì³í³àòþðíèé. 098-
975-25-97 Ñâ³òëàíà
  Ë³òíÿ æ³íêà 60 ðîê³â áàæàº çíÿòè êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â ì. 
Êîçÿòèí³. 098—708-17-68 
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêîþ æ³íêîþ, ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ 
45-55 ð. 096-621-58-91
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê 
ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57
  Õòî çàãóáèâ êëþ÷³ ïî âóë.Âîäîêà÷í³é? Çâåðòàòèñü Âîäîêà÷íà 
15. 2-48-65, 097-872-26-80
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
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овен 
не бійтеся ризикувати в діловій 
кар'єрі та професійній сфері – 
цього тижня вам пощастить.
телець 
не беріть на себе додаткових 
зобов'язань, нічого поки не 

підписуйте і не обіцяйте.
близнюки 
Починається черговий етап вашого 
розвитку, тому сміливо беріться за 
нові справи.
 рак 
час відпочити й переключитись 
на прості життєві радощі. Поста-
райтеся розвантажити себе від 

зайвих справ.
лев 
Будьте мудріші й розсудливіші у 
ділових та особистих стосунках 
Порадує i принесе певну вигоду 

зустріч зі старими друзями.

діва
 цього тижня матимуть важливе 
значення і ваші професійні до-

сягнення, і добрі стосунки з родичами.
терези 
трудитися й метушитися до-
ведеться багато, а от результати 
порадують вас набагато пізніше.
скорпіон 
 фортуна посміхнеться вам. 
з'явиться чимало цікавих ді-
лових пропозицій, керівництво 

буде прихильним до вас.
стрілець 
Продуктивний тиждень. Будуть 
вдалими ділові зустрічі й пере-

мовини. може надійти якась важлива 
інформація.

козеріг 
цілком імовірно, що доведеться 
з головою зануритися в чужі 

справи, оскільки ви теж зацікавлені в 
її результаті.

водолій
насичений різними подіями тиждень. 
Постарайтеся не давати обіцянок, бо 

виконати їх вам буде досить складно.
риби 
Якийсь незвичайний, але досить 
сприятливий тиждень. Постарай-
тесь не піддаватися на вмовляння 

малознайомих людей.

ГОРОСКОП
з 03.08 по 09.08

404347

40
42

35

404335

404028

401140

неділя,06 серпня

+ 21 0С   + 25 0С
+ 31 0С   + 26 0С

СЕРЕДА, 09 СЕРПНЯ

 + 18 0С   + 22 0С
  +280С   + 24 0С

вівторок, 08 серпня

  + 20 0С   + 21 0С
  + 26 0С   + 22 0С

понеділок, 07 серпня

+ 23 0С   + 23 0С
 + 28 0С   + 23 0С

СуБОТА, 05 СЕРПНЯ  
+ 230С    + 30 0С
  + 34 0С    +280С

ПЯТНицЯ,04 СЕРПНЯ

   + 22 0С   + 26 0С
   + 33 0С   + 27 0С

чЕТВЕР, 03 СЕРПНЯ 
+ 23 0С  + 29 0С
 + 36 0С  + 25 0С

Прогноз погоди

404336

Скануй: qr-код

• 
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F 

•

40
42

80


