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ВЛАД ПОВХ

Задумане, як свято Козятин-
ського випусників шкіл, мало 
свій сценарій, своїх режисерів 
та постановників. Як ведеться, 
були ведучі, були і ті, кого вели 
і хто долучився. Були присутні 
фахові військові музиканти ор-
кестру. Прапори.

Свято або вишиванкове ходін-
ня по місту колоною заслуговує 
поваги. Була представлена 
гордість або наш національний 
фонд цілеспрямованої успішної 
юності. Хтось із них, дасть Бог, 
стане лідером держави по типу, 
а то без сумніву кращими, ніж 
Грушевський. Будуть такі, що 
тягатимуться славою з Елві-
сом Преслі. Хтось народить і 
виховає з десяток діток. Про 
це писати можна годинами і у 
мене не втомиться рука, не за-
лишить думка, здорові почуття 
гумору, віра і надія. Не інакше, 
і по іншому, саме так.

Але все це одним махом 
чиновницькою недбалістю на-
ражено на небезпеку. На хвилі 
популізму шоумени, а конкрет-
но перші особи освіти, пред-
ставницької влади, силових 
структур, що при владі десят-
ками роками, з неабияким до-
свідом позбавлені здорового 
глузду. Створена ілюзія, що 
вони дбають про дітей. А на-
справді завели в зал кращих із 
кращих, де заблоковані проти-
пожежні виходи.

Навіть моя маса в 100 кг, 
борцівський досвід, участь 
у різних непередбачуваних 
критичних ситуаціях на сході 
України змусили мене діяти в 
інтересах особистої безпеки, 
оскільки дітей був повний зал 
міського будинку культури. З 
розгону різким ударом вибити 
двері запасного виходу не увін-
чалось успіхом. Навалився на 
двері — також марно. Віджати 
простір для проходу також 
не вдалося. Щоб не посіяти 
передчасну паніку, вийшов із 
залу. Вирішив не брати гріх на 
душу, а звернутись в спецпі-
дрозділи через 102. Які втрути-
лися в ситуацію і вивели дітей 
із залу. 

Як бачимо, не можна дові-
ряти владі своїх дітей, вірити 
лицемірству, показусі. Бо як на 
мене, це було свято чванства 
та тупості не дітей, вчителів, 
батьків та гостей, а саме вла-
ди під українським державним 
прапором.

Ми замість подібних зльотів, 
провели б ярмарку робочих 
місць. Бо з власного досвіду 
та добровольчого руху ОУН, як 
представників штабу Козятин-
ських партизан, розуміємо, що 
варто було б запросити пред-
ставників приватного бізнесу 
Козятина. Вони б здійснили 
рекрутський набір молоді для 
навчання та у них працевла-
штування як спеціалістів. Таку 
роботу мав би провести війсь-

ккомат, училище, лікарня, під-
приємства залізниці, заклади 
освіти, сервісу. Відділ аналітики 
мав би молоді пояснити, що 
професія водія вантажівки та 
тепловоза — це вже мертва і 
не діюча, професія, що зникає. 
Адже прогресують новітні тех-
нології.

Так сталося і це треба пере-
жити, але не зневіритись і не 
миритись з владою. В Україні 
станом на сьогодні для укра-
їнців влади не існує. Вона від 
космосу, не зрозуміло, чи як і 
для кого та для чого? 

У міському будинку культури не працюють аварійні виходи

ТАЛАНОВИТІ ДІТИ 
ПРОСЛАВЛЯЮТЬ 
КОЗЯТИНЩИНУ
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ВІЗИТ 

ЛІТНІЙ ТАБІР "НЕЙМОВІРНИХ ЗІРОК"

СОБАКАМИ ЗАЙМАЙТЕСЬ, А НЕ ПАРКОМ!

ПІДПРИЄМЦІ, 1 ЧЕРВНЯ ПРИЙДІТЬ НА СЕСІЮ!

ВИХОДИТЬ, 
ДАВАТИ ХАБАР 
— МОЖЕ БУТИ 
БІЗНЕСОМ

ТЕТЯНА ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25, 
TETYANA.LOZINSKAYA@GMAIL.COM 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Тетяна 
ЛОЗІНСЬКА

Запахло виборами

Чим довше ми дивимося впе-
ред, з надією на світле майбут-
нє, в Україні реалізовується на 
всю повне правове невігластво. 
Маючи шикарну правову базу, 
чиновники від СБУ, прокуратури, 
поліції абсолютно стовідсотково 
поставили все з ніг на голову. 
Тепер, щоб подати заяву право-
охоронцям, необхідно пройти 
принизливу процедуру, що ви-
глядає дико. Усі служби при-
ймають заяви, але намагаються 
не реєструвати їх згідно з вимо-
гами закону. Заяви розглядають 
з позиції: “що можна качнути 
собі до кишені або до власної 
торби”? Саме тому силовий 
сектор держави перетворився 
у приватну структуру, яка нічим 
не відрізняється від колекторної 
компанії, що на комерційній 
основі розглядає заяви за двома 
типами — тут є заробіток, а тут 
немає. Отож в основному заяви 
не реєструють і будь-яких право-
мірних дій не вчиняють. Про це 
свідчать звернення в редакцію, 
коли прості люди скаржаться, 
що заяву не приймають, а по-
силають…  в суд...

Навіть такі злочини як хабар, 
що був розглянутий судом з ви-
роком, читайте самі: “Штраф 17 
тисяч гривень”. Це за постійне 
хабарництво лікаря ЛКК.

Чи варто, як крайній захід 
співпрацювати зі спецслужбами? 
Так, варто, якщо ви з ними маєте 
частку. І частка ця має бути не 
менше трьох тисяч євро. При 
тому гроші маєте отримати до 
того, як хабарника затримали. 
У принципі, це непоганий бізнес. 
Доволі дохідний. Краще, ніж 
сіяти чи орати плугом нещасний 
гектар.

Створюйте ситуації, давайте 
хабарі із силовиками, але дбайте 
про матеріальний достаток влас-
ної родини, а не про реалізації 
правила про справедливість. 
Такий дядько нині в Україні не 
мешкає. А ось хабарників повно. 
І не важливо, кому даєте: про-
курору, банкіру, поліцейському, 
есбеушнику, начальнику війсь-
ккомату… Головне, домовитись з 
тими, хто буде приймати хабар-
ника, про свою частину.

У свій час такий бізнес був 
дуже поширений в царській Росії 
та Америці.Та й і тепер він не 
зник. У будь-якій цивілізованій 
державі (Південна Корея, напри-
клад) всі без винятку президенти 
сідають у тюрму не менше як 
на 10 років або, якщо не хочуть 
сидіти, покінчують з життям. 

Не знаєте, як стартанути, коли 
нахиляють, приходьте в редак-
цію — ми навчимо, як чинити.

Давати хабарі, виходить, це 
найбільш жирний дохідний біз-
нес в Україні (непереоране поле, 
де доларами встелене Ваше 
світле стабільне фінансове ста-
новище). 

Не чекайте чуда, чудіть самі.

ТЕТЯНА ЄРМОЛАЄВА

У вівторок, 29 травня, в залі 
засідань міської ради відбулися 
збори підприємців міста Козя-
тина. Основним питанням було 
зниження ставки єдиного подат-
ку для підприємців 1 та 2 групи 
на 2019 рік, відповідно з 10% 
до 5%, з 20% до 10% та інші 
нагальні питання розвитку під-
приємництва міста. Підприємців 
уважно вислухали представники 
влади та пообіцяли сприяти в 

прийнятті даного рішення депу-
татами на сесії міської ради 1 
червня.  Запрошуємо підприєм-
ців та не байдужих на 10 годину 
до сесійної зали для підтримки в 
прийнятті змін на 2019 рік.

Успішні люди — це успішна 
країна. Малий та середній бізнес 
– це основа будь-якої країни, 
демократії та добробуту простих 
людей. Це непомітні люди, які 
доставляють нам воду та харчі, 
одягають, перуть, ремонтують 
наші оселі та інше. За кожним 

підприємцем стоїть його роди-
на, родичі та родини найманих 
працівників. Це люди, які будуть 
відстоювати своє майно та свою 
свободу. Це люди колосальної 
волі, витримки, вони здатні іти 
на ризик заради поставлених 
цілей. Кожний з них, так само 
як і ми, хоче гідно жити. Вони 
частіше за інших втрачають 
все, не витримуючи перешкод, 
конкуренції, зміни ринку. Але 
вони рушійна сила країни. Вони 
працюють в усіх країнах світу. 

Там вони вчаться, набираються 
досвіду, і, на жаль, не всі повер-
таються додому. Ті, що поверну-
лися, відкривають власну справу. 
Це люди, які не мають спокою 
ні вдень, ні вночі. Вони постійно 
знаходяться в стресовому стані. 
Вони з усім впораються самі. 
Лише не міняйте правила «гри» 
щороку  – оподаткування, світ-
ло, газ, наймані працівники. Це 
як лавина, це їх знищує. Вони 
потребують розуміння та під-
тримки.

ВЛАД КІРГАН 

Немало людей, в першу чергу 
діти, мають значні проблеми зі 
здоров’ям, які не в змозі само-
стійно вирішити. Тому вони, їхні 
сім’ї звертаються за допомогою 
до різних організацій та інстан-
цій. Публікують свої історії в 
соціальних мережах, блогах та 
форумах, з надією на те, що 
хтось таки захоче допомогти в 
збиранні коштів на таке потрібне 
лікування. Більшість з них мріють 
про те, щоб жити повноцінно, 
насолоджуватись життям, працю-
вати на звичайній роботі. Хтось 
мріє стати поліцейським, але 
не може ходити, хтось хоче на-
вчитись малювати, але має про-
блеми з зором. Варіантів безліч, 
але всіх їх об’єднує те, що мрії ці 
здійснити дійсно важко.

Проте, з’явився спосіб отри-
мувати допомогу тим, хто цього 
потребує, зразу ж від багатьох 

людей. А тим, хто хоче допо-
могти, робити це, не виходячи з 
дому, за комп’ютером. Мова йде 
про БФ “Українська біржа благо-
дійності”. Тут можна підтримати 
благодійний Проект за власним 
вибором, а за кожну гривню, що 
пішла на благодійність, можна 
отримати повний звіт.

Щоб попросити про допомогу, 
потрібно звернутись до опера-
торів допомоги (https://ubb.org.
ua/uk/operators/) у відповід-
ній категорії: здоров’я, освіта, 
культура та спорт, екологія, 
спеціальні. Якщо це лікування, 
то, звісно, вибираєте категорію 
“Здоров’я”. Оператори — спеці-
ально відібрані благодійні фон-
ди, які зарекомендували себе з 
кращої сторони. Контактні дані 
для зв’язку є в описі БФ на самій 
біржі або на сайті відповідного 
фонду. У будь-який момент ви 
зможете подивитись в своєму 
Проекті, скільки зібрано грошей 

на лікування, хто їх перерахував, 
скільки треба ще зібрати. 

На даний момент на благодій-
ність всього зібрано понад 162 
млн грн, є 135 активних операто-

рів допомоги, діють 554 Проекти, 
а зроблено — 2692. Це говорить 
про чималу активність користу-
вачів даної біржі, високий рівень 
довіри до неї.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

У вівторок, 29 травня, в Ко-
зятин приїхав народний депутат 
з політичної партії “Наш край”. 
Відбулася зустріч у залі засідань 
районної адміністрації. Пред-
ставив гостя голова місцевого 
осередку Олександр Гвелесіані. 
Народний обранець розповів спо-
чатку про себе, а потім відповів 
на запитання присутніх. Когось 
цікавила його думка стосовно 
депутата Юрчишина, когось про 
сепаратизм. 

Щодо справ, то гість не голо-
сував за Кабмін і деякі реформи. 
Він голосував за медичну та пен-
сійну реформи. Можна допустити, 
що нардеп не є фахівцем у ме-
дичній сфері та він знав, хто така 
Супрун. Для мене, це відповідь на 
всі питання. 

ВІТАЛІЙ КРЕДЕНЦЕР

У Козятинській школі інтер-
нат-гімназії 29 травня відбулося 
відкриття літнього табору. Він 
об’єднав майже 100 дітей в п’яти 
загонах. 

— Протягом дня діти готують 
проект, який потім презентують, 
— розповідає газеті "RIA-Козятин" 
директор гімназії Зіновій Моска-
левський.

За словами директора, новий 
формат пришкільних таборів "Go 
camp" — це поглиблене "живе" 
вивчення різних іноземних мов у 
грі. Загони мають різні назви ан-
глійською. Один з них "Incredible 
Stars" (неймовірні зірки) об’єднує 
усіх дітей-зірочок. 

— Взагалі, усі діти талановиті. 
І найкраща можливість розкрити 

їх у собі — це літній табір, — так 
вважає керівник загону "Неймовір-
ні діти" Юлія Канівська. — Адже 

це школа спорту, театру, пісні, 
різних поробок, проектів, а також 
хорошого настрою і здоров’я. 

ВЛАД ЛІСОВИЙ

Що буде із знаним на весь світ 
лісопарком “Софія” в Умані? 
Якщо туди призначити порулити 
міського голову Пузиря з Мала-
щуком. Стверджую, вони обли-
жуться, як коти, від задоволення. 
Бля, стільки дров зі старих дерев 
напилять на шару! Тисячі кубів! 
Аби топити приватній структурі 
для подачі тепла в лікарні, садоч-
ки, школи. І все на шару! За рік 
вони стануть не мільйонерами, а 
доларовими мільярдерами. Само 

собою, парк “Софія” зникне.
Саме таким стимулом прониза-

на влада: не турботою за грома-
ду, а популізмом бла-бла-бла для 
приватного збагачення.

За всю історію міста, дерева 
нікого не покалічили. А от бро-
дячі собаки самураїв Малащука 
з Пузирем кусають людей.

Сотні дітей до десяти років 
бояться йти вулицями міста, а 
якщо рухаються, то в шоковому, 
стресовому стані. Дорослі гості 
десятками повертаються в рідні 
домівки з одною думкою: де та 

свиня зарита і чому Пузир так 
зневажливо ставиться до людей. 
Напевно, що возить свою роди-
ну службовим авто і землі не 
бачить?

Актив міста завітав до Пузиря, 
але він чи то “забздів”, чи то 
“болт забив” — громаду про-
ігнорував у робочий час, адже 
ми там його не знайшли. Парк 
він виріже, чи ні, під забудову 
для свого каганату, покаже час. 
У “Софію” його, само собою, 
не допустять. Так що не пере-
ймаймось.

ДОПОМАГАЄМО ЗДІЙСНЕННЮ ДИТЯЧИХ 
МРІЙ, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ
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ЖИТТЯ КОЗЯТИНА

ЛЮДИ ПРОТИ ВИРУБКИ В ПАРКУ

ВЛАД ПОВХ

Раніше проголошена акція в 
пресі та інтернет-ресурсах про 
захист лісопарку в Козятині 
відбулася. На акцію прибули та 
долучились люди з активною 
життєвою позицією. Поставлена 
мета досягнута.

Найперше, даний захід про-
ігнорував міський голова Пузир 
та його представники. Цим мер 
продемонстрував, що він місь-
кий голова не міста, а певного 
свого, ним визначеного, клану. 
Хоча устав міста забороняє 
прямо це робити, він зробив 
те, що зробив. Нахабно зухва-
ло проігнорував. Хоча, може, 
як інваліду йому було зле і ми 
почуємо його голос, що оправ-
довує його вчинок? Хоча від-
сутність реакції, то також його 

позиція.
ЛІДЕР У НАС Є. Обрано і деле-
говоно головою неформального 
об’єднання громадян по захисту 
лісонасаджень Володимира Цим-
балюка. Він показав вже себе 
як лідер. Темпераментно помір-
кований, розсудливий лідер, що 
вдало користується розвиненою 
риторикою. Уміє і не лінується 
застосовувати закон в проти-
стоянні з владою. Йому вдалось 
розблокувати через суд вулицю 
Земляка! Виграти та через суд 
змусити діяти поліцію в рамках 
закону! Тепер організовує і вті-
лює проект про притягнення до 
відповідальності чиновників по-
ліції за самоусунення від вико-
нання професійних обов’язків та 
бездіяльність поліцейських, що, 
можливо, стане першим преце-
дентом на всю Україну.

ОСЬ ТАКИЙ ГРАДУС СУСПІЛЬ-
НО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В 
КОЗЯТИНІ. Про подальші події 
навколо парку, слідкуйте у наших 

публікаціях на шпальтах газети, 
інтернет-ресурсах та соцмере-
жах. Як і обіцяно, “RIA-Козятин” 
буде інформаційним спонсором 

по захисту від нищівної вирубки 
центрального парку, буде нада-
вати юридичну допомогу всім 
причетним до вказаної акції.

— Хочеться, щоб був затінок, 
коли дуже жарко.

Вважаю питання незаконного 
знищення дерев (саме знищення, 
а не обрізання) - одним з нагаль-
них питань міста. Своїми злочин-
ними рішеннями керманичі Козя-
тина за останній період особливо 
активно стурбовані питанням 
знищення зелених насаджень. 
Створюється враження, що вони 
вже сидять на чемоданах, при-
дбані квитки в один кінець і їм 
абсолютно байдуже, чим будуть 
дихати городяни завтра. Щось 
подібне робили фашисти, коли 
відступали з нашої землі... Думка 
городян однозначна: в центрі 
міста готують майданчик, вільний 
від дерев. Дерева вирізаються 
по-злодійськи, крадькома. То тут, 
то там на вулицях несподівано 
з’являються нові пеньки на місцях 
абсолютно здорових дерев. Місто 
поступово перетворюється на 
Сіті-Пеньк!!! Страшне видовище 
відкривається при в’їзді в Козя-
тин з боку вулиці Куликівського. 
Там близько вісімдесяти пеньків 
зустрічають містян та наших гос-
тей своїм безглуздим виглядом.  
Ось вона - візитна картка “актив-
ної” діяльності Сашка Пу і його 
команди!!! Саме таким безглуз-
дим виглядом зустрів активістів, 
що прийшли на зустріч з міським 
головою, ще один “діяч” міста 
Костя Марченко. Міський голо-
ва активно “прогуляв” декілька 
годин свого робочого часу, уни-
каючи зустрічі з обуреними його 

діями людьми. Як завжди, нічого 
не зміг пояснити переляканий не 
на жарт деревознищувач Мала-
щук, намагаючись переконати 
присутніх у своїх величезних до-
сягненнях заради блага городян 
та був щиро здивований, що вони 
не оцінили його титанічних трудів.

А хто відповість за пошкоджені 
дерева, які так по-варварськи 
пронумерували, здерши кору со-
кирою?

— Була оголошена акція, щоб за-
хистити парк від зрізання дерев. 
Це буде чи зрізання дерев повне, 
чи очистка — на даний час не зро-
зуміло. Ми хочемо оголосити таку 
акцію: кожен мешканець нашого 
міста може вибрати одне дерево 
і буде його захищати. Більшість 
дерев, які підлягають тут зрізу, не 
мають вигляду аварійних. Є сумнів, 
що це треба робити. Зрізати, то 
ми можемо, а чи буде відновле-
но? Хто їх посадить і коли вони 
виростуть? Парк знаходиться в 
центрі міста, це легені. Хотілося 
б, щоб на акцію прийшла більша 
кількість людей, особливо, людей 
похилого віку, які прожили в цьому 
місті багато років. Молодих людей, 
які мають дітей і тут прогулують-
ся. Адже в центрі, це єдина така 
зона, де можна літом не попасти 
під опіки сонця. Ну, маємо надію, 
що люди будуть мати активнішу 
позицію. Запрошую всіх активно 
поставитися до цього питання, 
до обговорення, до участі, тому 
що це дуже важливо для нашого 
міста. 

— Проживаю з народження в 

цьому місті. Вирізання дерев ста-
ло нібито нормальним, як хобі? 
Куди далі вони йдуть, невідомо. 
І ніхто замість цих дерев нічого 
не садить. Вони тільки зникають, 
а на їхньому місті просто пуста 
територія і пеньки. Людям треба 
якось стати на захист цих дерев, 
тому що іншого виходу немає.

— Я виступаю проти зрізання 
цих дерев, тому що це непра-
вильно зроблено.

— Вони абсолютно всі зелені! 
Деякі є сухі? Але єдину липу на 
весь парк не слід зрізати. Люди 
ходять, з неї цвіт зривають. На-
віть приходили з драбиною...

— Не буде ніякого затінку! 
Буде вже не парк! 

— Ті, що вже старі дерева і 
загрожують життю, нехай ріжуть. 
Але ж зовсім все вирізати! Що ж 

тут залишиться.

— Я дуже негативно ставлюся 
до вирізки дерев у цьому парку. 
Хай раніше посадять, а тоді ви-
різають. Там вирізали на площі 
каштани. Я сіла там на лавці і 
написала вірш: “Утренняя про-
хлада, ну то еще надо. Каштаны 
свечи зажгли в небеса. Боже 
мой, ну какая краса”. Коли ка-
штани цвітуть, то їхні квіти, як 
свічки…

— Людям не буде, де вийти 
посидіти. Більше ніде немає 
такого місця. Діти граються, ну 
що кому треба, навіщо так?

— Я проти. Це єдине місце, 
де діти можуть погуляти, відпо-
чити. Це чистий кисень. Машин, 
бачите, скільки в нас у Козяти-
ні? Уже й пробки є, я їхав ма-
шиною від “Мандарина”, то не 
можна проїхати. Біля пошти не 
можна проїхати. А парк повинен 
бути. Я проти, щоб вирізали. 

— Я проти нищівної вирізки 
дерев. Тут і так їх мало.

— Хай спочатку посадять, а по-
тім — зрізають.

— Моє ставлення негативне. 
Тому що дерева ростуть дуже 
довго і, щоб виросло повноцінне 
дерево, потрібно приблизно 40-
50 років. А купили туї, посадили, 
туї не прийнялись. Питання: на-
віщо купувати кущі, коли можна 
було купити саджанці нормаль-
них дерев і посадити, щоб ці де-
рева, як відживуть свій вік, була 
зміна нова, заміна дерев.

— Я категорично проти вирізки 
дерев, тому що коли сьогодні по-
садити дерево, то треба 60 років 
чекати, щоб воно виросло. Це 
єдина зона відпочинку в Козятині 
і потрібно зберегти кожне дерево. 
Тільки там, де сухе гілля, попід-
різати його. 

Це єдиний, безальтернативний 
парк.

Каріна, учениця ліцей-
школи

Володимир Іванович 
Цимбалюк, підприємець, 
громадський діяч

Тетяна Єрмолаєва, 
громадський діяч:

Олексій Чумак, 
мешканець Козятина

Діана і Настя, школярки

Марія Кашперовецька, 
місцева поетеса

Олександр Богачук, 
місцевий житель

Галина з Козятина

Олена, м. Козятин

Тамара, мешканка міста

Ірина Заболотна, 
громадський діяч   

ВІДСУТНІСТЬ РЕАКЦІЇ, ТО ТАКОЖ РЕАКЦІЯ
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ЖИТТЯ КОЗЯТИНЩИНИ

Депутат припускає, що гроші лягли в чиюсь кишеню

ПОГРОЖУЮТЬ РОЗПРАВИТИСЬ ФІЗИЧНО (І РОЗПРАВЛЯЮТЬСЯ!), КРАДУТЬ ВЕЛОСИПЕДИ, 
ГРОШІ ТА РЕЧІ

Пасовисько розорав депутат?“Абсолют-3”: третє пограбування

Кримінальна хроніка

НЕ ДОАСФАЛЬТУВАЛИ ВУЛИЦЮ 
ШЕВЧЕНКА ЩЕ ДО ПУЗИРЯ
ВІТАЛІЙ КРЕДЕНЦЕР

У редакцію газети "RIA-
Козятин" звернулись мешканці 
вулиці Шевченка. Люди повідоми-
ли, що в 2013 році вулицю не до-
асфальтували понад 400 метрів. 
Але є документи, які засвідчують 
прокладання асфальту до кінця. 

ПРОВУЛКИ КРАЙНІЙ, ПАРТИ-
ЗАНСЬКИЙ ТА МАЯКОВСЬКО-
ГО ЗАБУЛИ. При виїзді на вул. 
Шевченка, з’ясовуємо, що дійсно 
"асфальт закінчився" навпроти бу-
динку № 55. А загалом, до кінця 
вулиці (перехрестя з вул. Коцю-
бинського, до будинку № 99), за-
лишилось понад чотириста метрів. 
Перехрестя з провулками Парти-
занський, Крайній та Маяковського 
(район Річечки), виявляється, не 
входить в межі міста? Та й у тому 
новому покритті є чималі дірки. 
А навпроти нафтобази зберегла-
ся ще стара, мабуть, "радянська" 
дорога. Зважаючи на транзит до 
ряду залізничних підприємств та 
нафтобази, ширина проїжджої 
частини завузька. Та й саме по-
криття м'яке. Лише для цивільного, 

невеликогабаритного транспорту. 
До речі, колись на таких вулицях 
були обмеження (до трьох з по-
ловиною тонн). 

КОНФЛІКТ НА МЕЖІ ДЕПУТАТ-
СЬКОГО ОКРУГУ. Вулиця Шевчен-
ка, якраз від № 58 входить до 
округу депутата Раїси Радіної. За 
її словами, дійсно, асфальт закін-
чився на межі її округу. Проте є 
акти здачі дороги в експлуатацію 
в 2013 році, які засвідчують про 
асфальтування вулиці до кінця. 
Пані Радіна стверджує, що нео-
дноразово піднімала питання недо-
асфальтування на сесії та комісіях 
міськради. Проте все безрезультат-
но, оскільки "асфальт заліг у чиїсь 
кишені. Але питання про дорогу ми 
будемо тримати й надалі". 

 
МЕР НЕ ЗНАВ. Прокоментував 
ситуацію газеті "RIA-Козятин" 
міський голова Олександр Пузир. 
Він повідомив, що з ситуацією на 
вулиці Шевченка не знайомий. Але 
спільно з управлінням житлово-ко-
мунального господарства піднімуть 
акти за 2013 рік. 

— Якщо по актам вулицю ас-

фальтували, то місто не зможе 
асфальтувати її знову, — сказав 
він. — Оскільки там потрібен 
капітальний ремонт, засипати 
шар щебеню, а потім класти нове 
покриття. Проте на 2018 рік на 
вул. Шевченка не передбачено 
жодних ямкових та капітальних 
ремонтів. 

Аналізуючи стан дорожньо-
го покриття в Козятині можна 
прийти до висновку, що така 
ситуація з дорогою не є но-
виною. У поточному році на 
вулиці Джерельній зверху на 
нормальний трирічний асфальт 
поклали новий. Можливо, вулиця 
Шевченка не так проглядається з 
вікон пасажирських потягів і не є 
"візитівкою міста"? Проте, коли 
є "резонанс", то справа може 
набрати нових обертів. Громаді 
варто завжди відстоювати власні 
інтереси по ланцюжку "депутат-
правоохоронні органи-міська 
рада-оприлюднення в ЗМІ". Адже 
з мільйонним бюджетом міста не 
допустимо, щоб на вулиці, де жи-
вуть виборці, вони ходили щодня 
по пилу та камінні, а після дощу 
— в калюжах "по коліна".  

22 травня
У хлопця вкрали мобільний 

телефон. 
Жителя Воскодавинців з тілес-

ними ушкодженнями, які він отри-
мав під час конфлікту з односель-
цем, було доставлено в лікарню.

 
23 травня 
Надійшла інформація від меш-

канки Зозулинців про те, що її 
сусід погрожує фізичною розпра-
вою її чоловікові.

Жительці с. Козятин погрожував 
фізичною розправою колишній 

співмешканець.
Надійшла скарга від жительки 

с. Сокілець про крадіжку її госпо-
дарських речей та металобрухту. 
Підозрюється 40-річний житель 
Сокільця. 

У Іванківцях нетверезий чоловік 
за місцем спільного проживання 
сварився з жінкою.

Мешканка Флоріанівки поскар-
жилась на те, що у неї виникла 
сварка з сусідами з приводу зе-
мельної ділянки.

 
24 травня

Надійшла скарга від жителя м. 
Київ про те, що з його сарайного 
приміщення в м. Козятині було ви-
крадено велосипед. 

У 30-річного жителя Козятина 
було виявлено, вилучено та від-
правлено на дослідження рідину 
коричневого кольору.  

25 травня
Зі складу одного з магазинів 

невідомим було скоєно крадіжку 
грошей та продуктів харчування.  

У Козятині п’яний чоловік по-
сварився з жінкою.

 
26 травня
Житель Вінниці поскаржився на 

те, що невідома особа в м. Ко-
зятині під приводом перевезення 
вантажу шахрайським шляхом 
заволоділа його грошовими ко-
штами. 

27 травня
Від жінки з смт. Глухівці при-

йшла скарга на те, що її співмеш-
канець вчиняє сварку.

Під час словесної суперечки 
житель Козятина спричинив тілесні 

ушкодження своєму брату.
 
28 травня 
Мешканець Глухівців поскар-

жився на те, що його вітчим під 
час суперечки наніс тілесну шкоду 
його матері.  

Надійшла інформація від жи-
тельки Титусівки про сварку з її 
чоловіком.

Мешканка м. Козятин поскар-
жилась на те, що невідома особа, 
вдаючи з себе працівника банку, 
шахрайським шляхом заволоділа 
її грошовими коштами. 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

За пасовисько, що зорали в селі 
Козятині, газета “RIA-Козятин” по-
відомляла в минулому номері. Після 
виходу статті “Виорали пасовисько, а 
в сільраді не знають, хто” в редакцію 
зателефонували з сільради і повідо-
мили, що в статті є помилка. Вони ска-
зали, що у Вінниці немає такої органі-
зації як землерозпорядник і порадили 
виправити в наступному номері, “щоб 
не сміялися з цього всі”. Шановним 
пораджу, зрозуміти, що землерозпо-
рядник, це той, хто розпоряжається 
землею. Це не визначення, а літера-
турний термін. Ми пишемо доступною 
мовою для всіх верств населення. 
Термін головне управління (держге-
окадасту) застосовують чиновники, 
щоб їх менше люди розуміли. Краще 
відслідкуйте ланцюжок, хто ж виорав 
ваше пасовисько без вашого відома. 
Ви ж бідні не знаєте, хто оре ваше 
пасовисько. Але відомо, що такого 
не буває, щоб орали в селі земельну 

ділянку, а сільський голова не знав, 
хто. Без відома сільського начальника 
орати ніхто не буде.

Нові подробиці журналістського роз-
слідування наступні. Водій КамАЗу по-
відомив, що працює від ТОВ “Вікторія 
грей”. Запитавши ГУГЛа, взнаємо, що 
керує там молодий депутат райради 
Марк Кирилюк. Невже Марк Іванович, 
маючи дві земельні ділянки, п’ять авті-
вок (з яких три зареєстровано на його 
дружину), нерухомість у Вінницькій та 
Запорізькій області, зазіхнув на дитя-
че? Взяв і розвалив дітям футбольні 
ворота і розорав півпасовиська?

Скільки треба “небідним” для повно-
го щастя? Невже не можна зробити 
без хапугства, щоб худоба й надалі 
паслася і наше майбутнє в м’яча га-
сало? Надіємося взяти  коментар у 
депутата і наступного разу повідомити 
його позицію.

А голові сільради порадимо не 
пасовиська роздавати, а дорогу до 
кладовища зробити, щоб небіжчики з 
гробів не вилітали.

СВЯТОСЛАВ МИРНИЙ

Уночі 30 травня в магазині “Абсо-
лют-3”, що на вулиці Перемоги (район 
училища), сталося пограбування банко-
мату "Ощадбанку" зі взломом дверей 
магазину.

— Загальну суму збитків, як і викра-
дену суму, вказати важко, — розповідає

газеті "RIA-Козятин" майстер з ремонту 
банкомату Сергій. — Проте, через

пошкодження корпусу та деталей, не 
працюватиме майже місяць.

За попередньою інформацією стало 
відомо, що це не перше пограбування

магазину. Раніше було незаконне про-
никнення в швейний відділ, центр

розвитку дитини. Виносили спиртне. 
— Досі жодна справа не розкрита, - 

розповідає власниця магазину пані Ната-
лія. А можливо варто і посилити охорону 
магазину.

Раніше на цьому місці дуже довго сто-
яв фундамент під будинок. Згодом побу-
дували цей магазин, але в нього справи 
йдуть не дуже. Чого тут тільки не було: 

секонд-хенд, кав'ярня, продуктовий.
Банкомат на "районі" - річ потрібна. 

Але, очевидно, комусь не вистачило 
ліміту картки. Нещодавно неподалік від-
крили "генделик". Тепер у районі стало 
“веселіше”.
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ЖИТТЯ КОЗЯТИНЩИНИ

Останній 
дзвоник без 
умлівань

Вулицями гублять 
нечистоти

Отруєння дітей не ставлять за 
провину керівництву дитсадка

ПООБІЦЯЛИ 
ПОКИ НЕ ПИЛЯТИ

ЧИ ПОТРІБНІ НАМ ЛЕГЕНІ?
Маленька перемога

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Минулими вихідними активісти 
зелених насаджень прийшли в 
міський сквер вибрати своє де-
рево з 38, що забракувала міська 
рада, аби захистити його від 
вирубки. На місці активісти при-
йняли рішення після вихідних іти 
до міського голови, щоб він по-
яснив, як до вибракуваних дерев 
потрапили дерева, в яких засохла 
гілка чи є маленьке дупло, а то й 
взагалі живі дерева. 

У вівторок активісти прийшли в 
міську раду. Як і попередні візити 
до очільника міста, цей почався з 
його запізнення на роботу.  Ви-
ручив міського голову секретар 
міської ради Костянтин Марчен-
ко. Після невеличкої словесної 
перепалки між активістами він 
викликав начальника управління 
ЖКГ Євгена Малащука та пра-
цівника цього управління пані 
Шацьку. 

Після тривалої дискусії рішення 

прийняте не було. Пан Євген до-
водив, що за зверненням пред-
ставників депутатського корпусу 
була створена комісія по вида-
ленню дерев паркової зони. Як 
подивилися підписи заявників, то 
побачили заяву депутата Мали-
шевського (!?). Чим заважають 
дерева депутату в міському скве-
рі, коли він лягає спати на ПРБ?

Але головний комунальник все-
таки зняв напругу. Він завірив, 
що дерева в міському сквері не 
будуть зрізатися до тих пір, поки 
в міській раді не з’являться ко-
шти на закупку нових насаджень. 
Такі запевнення можна взяти під 
сумнів, адже, яка була потреба 
нумерувати дерева, якщо не зна-
ють, коли їх пилятимуть. Трохи 
лукаво.

Влада запропонувала, якщо 
іншою комісією дерева в парку 
будуть визнані аварійними, тоді 
їх пилятимуть. Активісти нала-
штовані за власні кошти привезти 
незалежного експерта. 

ТЕТЯНА ЄРМОЛАЄВА

Чи потрібні нам легені? Чи потрібен парк? 
Для мне, це все пов’язані поняття. Як ми ста-
вимося до збереження природи? Який приклад 
подаємо молодшому поколінню? Що ми зали-
шимо після себе?  

Це все стосується нашого парку в центрі міс-
та. Більше десяти років органи міської влади 
періодично вирізали дерева в парку, але кож-
ного разу був спротив. 

За минулі роки вирізали кілька десятків де-
рев. Після цього сфотографувалися,  відзвіту-
вали, що вони врятували жителів від неминучої 
трагедії. Натомість висадили туї, котрі не ви-
тримали лихої долі і теж були зрізані. Цього 
разу горезвісна цифра 38. Я особисто обійшла 
всі відмічені дерева, та реальної загрози від 
них не помітила. Так,  є сухе гілля, так, деякі 
потребують підчистки чи формотворчої обрізки.

Але весь цей цирк був організований, як ви-
являється, “по проханню мешканців”. І хто цей 
“рятівник”? Це депутат міської ради Малішев-
ський, котрий відчуває загрозу своєму життю, 
відпочиваючи в парку. Саме за його заявою 
лісопатологом був проведений відбір дерев на 
знищення. 

На зустрічі з жителями міста в міській раді 
«удар тримав» заступник міського голови  Ма-
лащук. Саме він усім повідомив, що обстеження 
робили спеціалісти і дали відповідний висновок. 

Чи можна вірити таким словам? Однозначно ні, 
як і багатьом іншим речам у нашому місті. 

Згодом міські посадовці стішилися, що на 
акцію прийшло мало людей.  Якщо це буде 
турбувати хоча б п’ятьох людей, тоді це точно 
варто уваги. 

Доки у міської ради немає програми по від-
новленню зелених насаджень, вони є руйнів-
никами. Спочатку виростіть дерево, а потім 
рубайте. Якби була їх воля, кожний клапоть 
землі давно б забудували гаражами, спорудами 
та батутами.  А дихати чим? Тією сажею, що 
падала цілу зиму? Місто повністю встелене ша-
ром пилу, а надія лиш на дерева, які цей бруд 
фільтрують.

Зараз ми займаємося пошуком незалежних 
експертів для надання висновків про стан де-
рев, адже парк, це створена роками екосис-
тема. Дерева між собою пов’язані кронами, 
тому вирубка одного дерева викличе неминучу 
загибель сусіднього. Саме тому, коли у дереві 
з’являється дупло, його лікують, цим самим 
продовжуючи вік дерева, а не знищуючи його. 

Закликаю жителів міста долучитися до захис-
ту дерев! Поспілкуйтеся зі спеціалістами, вашим 
депутатом, міським головою. Не дозволимо 
перетворити парк на пустелю! 

Прийдіть і подивіться, що залишається після 
батутів та інших атракціонів. Пустеля. Так, дітей 
потрібно розважати, але їх потрібно і розви-
вати.

ГАЛИНА КАСЯНІВСЬКА

У п’ятницю, 25 травня, в школах продзве-
нів останній дзвінок в 2017-2018 навчально-
му році. А для випускників це був останній 
дзвінок на урок. У школах нашого міста 
захід пройшов з помірною температурою 
повітря. Та і погода в цей день була просто 
чудовою.Уперше ні в одній школі, де побу-
вали журналісти “RIA-Козятин”, ніхто з учнів 
не знепритомнів під час святкової лінійки. 
Цього року майже не було в школах “по-
важних гостей”, які своїми промовами тільки 
марнували час. У школах №2 та ліцей-школі 
цьогоріч останній дзвоник зробили у новому 
форматі. На відміну від совдепівських свят. 
Після лінійки старшокласники стали учасни-
ками квестів. Є чому повчитися у сучасних 
керівників цих закладів “пострадянським” 
директорам інших шкіл.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися батьки дітей 
дитсадочка Глуховець. Вони по-
відомили, що в закладі “Берізка” 
отруїлися діти. 

Завідувач Козятинського 
міжрайонного відділу лабо-
раторних досліджень Леонід 
Ящук дав нашій газеті такий 
коментар:

— Дійсно, захворіло четверо 
дітей, з яких двох вже виписали 
з лікарні. Нових випадків захво-
рювання не було. У село Глухівці 
виїжджала комісія, на чолі з го-
ловним лікарем районної лікарні 
і наші спеціалісти. Відібрали всі 
проби на кишкову інфекцію у 
всього персоналу дошкільної 
установи, які контактували з 

дітьми. У кухарів, у тих, хто роз-
носив дітям  їжу, у вихователів. 
На сьогоднішній  день ніяких 
паразитів не висіяли. На місці 
брали добові проби продуктів 
харчування і воду. У них також 
не виявлено нічого підозрілого, 
що могло спричинити отруєння 
дітей.

За словами пана Ящука, кін-
цевий результат у цій неприємній 
історії може дати лікар-педіатр. 
Його висновки очікуються. Якби 
це було масове харчове отруєн-
ня, вже в “Берізку” приїхали б 
спеціалісти з обласної лабора-
торії. 

Можна допустити, що в групу 
дітей міг хтось принести харчові 
продукти з дому. Адже діти час-
то пригощають своїх одногрупни-
ків солодощами в дні народжень. 

ВЕРОНІКА ЛЮБІЧ

На вулиці Вінницькій (ко-
лишня Дружби в с. Козя-
тин) у господаря приват-
ного помешкання викачали 
нечистоти з вигрібної ями. 
Автівка з діжкою виявилася 
дірявою чи без герметичної 
кришки. На першому пово-
роті рідина з діжки вилізла 
на поверхню і полилася 
на дорогу. Такі трофеї 
з’явилися в місті на вулиці 
Князів Острозьких, Героїв 
Майдану на перехресті з 
провулком Партизанський і 
вулиці Шмідта. Чим далі ав-
тівка віддалялася від місця 
події, тим її діжка ставала 
порожнішою і на дорогу 

виливалося все менше не-
чистот. До якого місця 
виливалася специфічна рі-
дина, не відомо. На вулиці 
пригрівало добре сонце і 
сонячні промені дбайливо 
знищували докази. Відомо, 
що улюблене місце асені-
заторів — Козятин-2, Біла 
казарма. Можуть взагалі 
відкрити каналізаційного 
люка і вилити у міську ка-
налізацію. І це краще, ніж 
у водоймища чи на траву 
і в ліс.

Про роботу адмінкомісії 
як міської, так і районної, 
говорити немає чого. Такі 
питання поки що для них 
далекі. Але проблема іс-
нує.  
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ПОЗИЦІЯ

ВІТАЛІЙ КРЕДЕНЦЕР

Олександр Го-
лодняк, якому 
майже 80 років, 

спадковий цер -
ковний майстер від 

батька та діда. Нині він опіку-
ється будівництвом каплички 
в урочищі "Грім", на берегах 
Гуйви. Про це ми повідомляли 
у серпні минулого року.

— Після перенесеної опе-
рації на очах, я частково 
відновив зір, — розповів він 
газеті "RIA-Козятин". — Мені 
двічі снився один і той же 
сон. Ніби біля невеликого бо-
лота, на схилі пагорба, де на-
вколо молодий сосновий ліс, 
я ставлю невелику луб’янку 
над джерелом. 

За його словами, одного 
разу він розповів про цей сон 
незнайомому чоловіку, який 
направив у Вернигородок, за 
"шубин став". Коли син привіз 
пана Олександра туди, то сон 
став ніби реальністю. 

— Джерело я огородив, 
а на дверцятах написав: 

"Ти людина?", щоб його не 
руйнували, — розповідає 
Олександр. — Згодом верни-
городчани назвали джерело 
"Божим" та попросили збуду-
вати капличку навколо нього.

Зі слів Олександра, йому 
допомагають різні люди, з 
різних конфесій, адже вода, 
як і Бог, об’єднує.

На стіні запланованої ка-
плички напис: "Боже, Україну 
бережи". 

Ми побували в урочищі 
"грім", скуштували води з 
джерела. Вода дійсно смачна 
та збадьорює. З особистого 
прикладу скажу, що вона 
хоча і холодна, проте горло 
від неї не болить. Та й сама 
природа навколо зцілює. 
Сюди хочеться приїхати зно-
ву. 

На території джерела три-
вають роботи, є паркан, ви-
мощена з плитки стежка.

Вода, як віра, хто вірить 
— для тих вона цілюща, хто 
ні — для тих просто корисна 
та смачна. 

Джерело біля Вернигородка за 
"шубиним" ставом" 

БЛОГ

ВЛАД ЛІСОВИЙ

Відомий бренд 
“95  К в ар т а л”, 
один із напотуж-

ніших регіональних 
платників податків в 

Козятині (зареєстрований в 
Калинівській податковій, куди 
входить Козятин), у рамках 
своєї творчої концепції для 
загалу створив сатиричну по-
становку про “Козлятин”. Це 
викликало неабиякі емоції у 
деяких чиновників, а особливо 
міського голови Пузиря. Він 
настільки емоційно накрутив 
себе, що ця постанова сприй-
нята ним, як адресована йому 
персонально, його персоні. 
Він не пішов на зустріч до 
громади по вирізанню дерев 
у парку, а попер до ветеранів, 
яким поставив нового очільни-
ка — депутата його більшості 

Федю Кропиву. Ветеранам він 
став доказувати, що міфічний 
Козлятин і Козятин - то назва 
одного міста. А пародія, то не 
пародія на його перебування в 
Туреччині, а саме на громаду. 
А він - голова міста Козлятина 
та Козятина. Або отаман з од-
нією дупою на дві посади. До 
того ж інвалід, не інакше як 
другої групи? Отак молодий, 
квітучий, фізично розвинутий, 
меценат-юрист затаємниче-
ного захворювання, що тягне 
на другу групу, ще й додав 
собі посаду мера Козлятина, 
яку, напевне, на виконкомі за-
твердить?

Підтвердженням, що почав 
діяти, з метою легалізації, є 
“згвалтована” організація ве-
теранів Козятина, які мусять 
писати колективну скаргу на 
“95 Квартал”. 

Отак персона, що мала за-
хищати ветеранів за віком, по-
садою і дбати про їх мораль-
но-психологічний стан, пере-
йматись, щоб не скрутив тиск і 
не загнав їх у могилу, цинічно 
скиглить і втягує ветеранів 
у меркантильні популістичні 
розборки. Щоб загребти жар 
втомленими руками ветеранів? 
Як кажуть у народі: на злодієві 
шапка горить.

Не дивно, що він молодий і 
здоровий, як бичок (хоч в плуг 
запрягай), з родини медиків, 
отримав інвалідність завдяки 
лікареві ЛКК, яка визнала 
свою вину і засуджена за ха-
барництво. Під її контролем 
Пузир отримав групу, а свої 
соплі під носом витер ветера-
нами всього міста? Ось таке 
цілісне моральне обличчя місь-
кого голови Козятина?

Козятин і козлятинець
БЛОГ

В'ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Нещодавно ви-
йшла постанова 
Верховної Ради за 
№ 3149, де йшло-

ся, що органам міс-
цевого самовлрядування 

надається право визначати час 
продажу алкогольних напоїв у 
торговельних точках. Планується 
заборонити продаж з 22 години 
вечора до 7-ї ранку. Таке питання 
11 травня обговорювали у місь-
кій раді. На своє засідання вони 
запросили представника місцевої 

поліції. Той надав звіт право-
порушень у стані алкогольного 
сп’яніння, яких останнім часом 
(до речі) стало менше. У поліції 
є три мобільні бригади. Дві з них 
патрулюють місто в нічний час.

З приводу постанови на за-
сіданні лунали різні думки. І 
багато з них були слушними про-
позиціями. 

Можна  зрозуміти тих людей, 
які потерпають від продажу 
спиртних напоїв. Тільки заборона 
чогось не завжди дає бажаних 
результатів. Як бути з тими 
мешканцями міста, які купують 

спиртне від випадку до випадку? 
Уявіть таку картину. О 23 до вас 
приїхали здалека родичі. І ви їм 
кажете, що у нас тут постанова, 
тому до сьомої ранку будемо за-
питувати, як наші рідні доїхали. 
Адже заборона одним, є ще й 
дискримінацією інших. Чому ми 
гідних людей хочемо поставити 
в один ряд з п’яничками? У нас 
навіть був сухий закон Михайла 
Міченого. Пити не перестали, а  
наркоманію поширили. То чи ко-
рінь зла в пляшці горілки? Корінь 
зла в тому, що п’яничка не знає, 
де себе подіти. 

Чому не можна тих осіб, на 
яких склали адмінпротоколи за 
скоєння правопорушень в нетве-
резому стані, запросити на гро-
мадську раду? Прийдуть одиниці, 
а дехто, можливо, й випивати 
не буде в громадських місцях. 
Повірте, це дешевше, ніж вста-
новлювати відеоспостереження 
в місцях продажу алкогольних 
напоїв. Відеоспостереження по-
винно слугувати, як елемент без-
пеки громадян, а не фіксувати 
тих, хто купив чи продав пляшку 
спиртного. 

Для п’янички знайти пляшку 

оковитої, не проблема. Людина, 
яка планує випити, де вжити, 
знайде завжди. Не купить після 
22-ої години той, хто горілку 
рідко купує.

То кого покарають громадські 
активісти? Прийняття рішення 
про заборону спиртних напоїв 
після 22 години буде на руку 
шинкаркам. Якщо громадські 
активісти з ними в частці, тоді 
вперед... 

Кожна постанова завжди роз-
ділить суспільство. Для одних 
- це право, для інших - це за-
борона.

Роздуми про заборону нічної торгівлі горілкоюБЛОГ

ВЛАД КІРГАН

Якщо хочете зробити оригі-
нальний подарунок, то можете 
використовувати для цього навіть 
поштові марки. Дякуючи послузі 
“Власна марка”, можна створити 
марки із власним зображенням, 
фотографіями близьких, родичів, 
друзів, домашнім улюбленцем, а 
підприємцям — марки з логоти-
пом чи товарним знаком фірми. 
Для оформлення доступні рамки 
різноманітного дизайну.

Власна поштова марка у що-
денному житті дозволить мати 
креативний і оригінальний ви-
гляд, дасть можливість зберігати 

пам’ять про важливі події з жит-
тя. Для бізнесу власна марка — 
це можливість підкреслити стиль, 
заявити про свій бренд, створити 
інструмент маркетингу.

Як виявилось, на власну марку 
заборонено наносити текст чи 
фото політичного змісту, неетич-
ного і незаконного характеру.

Марка має не лише унікаль-
не зображення клієнтів, але й 
годиться для оплати поштової 
кореспонденції. 

Оплата послуги може проводи-
тись готівкою при замовленні на 
регіональній дільниці поштамту 
або безготівковим способом 
при замовленні онлайн. Розмір 

оплати — 100% від вартості за-
мовлення. Замовити власну марку 
онлайн чи подивитись контактні 
дані регіональних дільниць мо-
жете тут: https://ukrposhta.ua/
vlasna-poshtova-marka/

ВЛАСНА ПОШТОВА МАРКА ДОСТУПНА КОЖНОМУ
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У НАГОДІ ШКІЛЬНІ ЗНАННЯ

СИРОТАМИ СТАЮТЬ ПРИ ЖИВИХ БАТЬКАХ
ВІТАЛІЙ КРЕДЕНЦЕР

У "дев’ятиповерхівці" на Гру-
шевського, 16 травня сталася 
непересічна подія. Випадкові 
перехожі почули крики дітей з 
вікон 7-го поверху, які голосно 
плакали та просили їх випустити 
з квартири. Голова однієї дити-
ни виглядала з кватирки. Пере-
хожі викликали наряд поліції 
для з’ясування обставин та міс-
цезнаходження "горе-батьків".

"ГОЛОВА ОДНІЄЇ  ДИТИНИ 
ВИГЛЯДАЛА З КВАТИРКИ". У 
редакцію газети "RIA-Козятин" 
надійшов дзвінок від мешканки 
міста, яка стала свідком і викли-
кала поліцію. Схвильована жінка 
надзвичайно емоційно повідоми-
ла, що надвечір з дітьми йшли 
до бабусі в гості. Біля будинку 
на Грушевського, 23 почула кри-
ки дітей, які намагалися через 
кватирку вікна покликати маму 
та просили випустити їх. 

— Я намагалася знайти су-
сідів, які їх знають, знайти 
батьків, згодом зателефонува-
ли в службу дітей та поліцію, 
— розповіла вона газеті "RIA-
Козятин". — Усе це тривало 
майже півтори години. Увесь 
цей час діти плакали зачинені 
в квартирі на сьомому поверсі. 
У службі дітей сказали, що 
все знають і будуть працювати 
з сім’єю після приїзду поліції. 
За їх словами, за фактом ад-
міністративного правопорушен-
ня, невиконання батьківських 
обов’язків, поліція має завести 
справу і потім направити її в 
службу дітей.

За словами жінки, працівники 
поліції повідомили, що нічого 
зробити не можуть, “коли діти 
помруть, тоді мама буде від-
повідати”. Також вони додали, 
що раніше їх уже викликали 
сусіди за схожими обставинами 
недогляду дітей. За словами 

очевидців, коли прийшла мати, 
помітили, що вона напідпитку, 
розфарбована. Коли відчинили 
квартиру, там побачили двох 
дітей: хлопчика близько шести 
років та дівчину, близько двох 
років. У квартирі стояв стра-
шенний сморід, а двері кімнат 
обв’язані шнурками. У дівчинки 
шнурками були зав’язані і руки. 

— Я сама мати трьох дітей, 
нещодавно ми втратили хлоп-
чика, який був приречений, — з 
горем розповідає очевидиця. 
— Але ми не залишали його ні 
на хвилину. 

За її словами, на таких лю-
дей потрібно впливати через 
соціальні служби, через по-
ліцію, надати їй розголосу. 
Адже абсолютно здорові діти, 
і їх отак просто наражають на 
небезпеку. Проте найбільше 
вражає байдужість людей, які 
проходили поруч зі словами: 
"Тобі що, більше всіх треба чи 
ти рятувальниця". Байдужість, 
додає вона — це коли всі про 
все знають і нічого не роблять.

С У С І Д И  Ш О КО В А Н І .  Я к 
з’ясувалося, чотирикімнатну 
квартиру, в якій проживає мати 
дітей, їм залишила бабуся. У неї 
було шестеро дітей. Наразі вона 
після інсульту проживає у іншої 
доньки. За словами сусідів, діти 
не відвідують дитячий садочок та 
з квартири майже не виходять. 
Декілька разів затоплювали су-
сідів знизу. На великі свята до 
них навідуються рідні. Періодич-
но сусіди викликають поліцію. 
Оскільки діти часто стукають 
у двері, щоб їх відчинили, або 
босоніж бігають на коридорі. Зі 
слів сусідів, також стало відомо, 
що діти навіть виходять на неза-
склений балкон сьомого поверху 
та сидять там самі. Матері не 
буває по 2-3 дні.

ГОРЕ-МАМА . Нам вдалося зна-

йти маму, яка "підпрацьовує" на 
ринку "Хлібодар". За її словами, 
на ринку вона буває періодич-
но, лише коли старший син (12 
років, навчається в інтернат-гім-
назії) наглядає за іншими дітьми 
(5-річним братиком та трирічною 
сестричкою). Вона стверджує, 
що увесь інший час перебуває з 
дітьми вдома. З'ясувалося, що 
також у квартирі проживає брат з 
дружиною, але в кожного окрема 
кімната. Батько дітей ніякої учас-
ті у вихованні та забезпеченні 
дітей не бере. 

— У той день я "відлучила-
ся" на півгодини до магазину, 
— розповіла вона газеті. — 
Зателефонувала сестра і по-
відомила, що приїхала поліція. 
Мої діти нагодовані, одягнені. 
Старший ходить в інтернат. Се-
редній має йти в перший клас. 
А маленька донечка в дитсадок 
не ходить, оскільки минулого 
року написали заяву у відділ 
освіти, але на тому рівні все 
залишилось.

Молода мати стверджує, що 
всю допомогу витрачає лише 
на дітей. Поліцію сусіди ви-
кликають, бо середній син по-
стійно сидить у вікні та кричить 
в кватирку. Одного разу втік, 
коли пішла з ним на базар. Зі 
слів жінки стало відомо, що 
напередодні у них були пред-
ставники соціальної служби, які 
ніяких зауважень до побуту не 
зробили.
НАВІДУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ЗА 
СКАРГАМИ ВІД СУСІДІВ. В 
управлінні сімейної, дитячої та 
молодіжної політики міської ради 
давати офіційний коментар газеті 
відмовились. Вдалося з’ясувати, 
що дана сім’я перебуває на об-
ліку, як багатодітна. Такі сім’ї 
мають право безкоштовного 
проїзду в міському транспорті, 
щорічно можуть отримувати кур-
сівки на оздоровлення в дитячих 
таборах, щорічно для них ор-

ганізовуються новорічні ранки з 
наданням солодких подарунків. 
Якщо сім’я потребує коштів, то 
може звернутись до свого депу-
тата або мера. Якщо кошти по-
трібні на лікування, то в комісію 
з багатовартісного лікування. 

— А взагалі родина перевіря-
ється лише тоді, коли є письмо-
ва скарга від сусідів або інших 
громадян, — зауважила одна 
з працівників управління. — У 
таких випадках такі сім’ї беруть 
на облік СЖУ (складні життєві 
умови). У цей список потра-
пляють і через зловживання 
алкоголем, злісне невиконання 
батьківських обов’язків.

ДІТИ НЕ ВИННІ. Батьків не оби-
рають і батьками не народжу-
ються, але залишитися сиротами 
при живих батьках, це виклик 
суспільству. І слава Богу, коли є 
небайдужі сусіди, знайомі, рідня, 
прості перехожі, які не махають 
рукою, не засуджують насміхом. 
Соціальні служби, виходить, ве-
дуть "канцелярський реєстр" і не 
відповідають за вчинки своїх "під-
опічних". Але нам не потрібно 
історій, коли викидають новона-
роджених з вікна. І ми запитуємо 
себе, чи це наша країна, чи це 
наше місто, чи це ми? Не будьмо 
байдужими. Краще підтримати, 
а ще краще допомогти тим, хто 
хоче змінити цей світ на краще. 

СОФІЯ ШЕВЧУК

Багато з «непотрібної» шкільної 
інформації виявляється досить 
корисною у дорослому побуті. Ці 
факти і навички багато з нас ви-
вчали в школі, але напевно забули, 
ледве покинувши шкільні стіни.

1. Як розрахувати час, що за-
лишився до заходу

Рахуємо години і хвилини до 
заходу. Коли сонце вже хилиться 
до обрію, підніміть долоню гори-
зонтально перед очима. Зробіть 
так, щоб сонячний диск «торкався» 
вказівного пальця. Тепер перера-
хуйте кількість пальців від сонця 
до горизонту (можна підставити і 
другу долоню знизу). Кожен з них 
дорівнює приблизно 15 хвилинам. 
Наприклад, 4 пальці між сонцем і 
горизонтом - це 1 година до захо-

ду сонця. Дуже корисна скаутська 
хитрість, яка здорово стане в нагоді 
в поході, на риболовлі або коли хо-
четься здивувати на романтичному 
побаченні.

2. Як зрозуміти, місяць зрос-
тає чи убуває

Потрібно подумки з'єднати кути 
півмісяця вертикальною лінією. 
Якщо в результаті місяць схожий 
на букву «С», то він зменшується 
(можна запам'ятати, як «С = Ста-
ріє»), а якщо на букву «Р» - росте.

3. Розрахувати кількість днів у 
місяці без календаря

Обидві долоні в кулаки і почи-
найте називати кісточки по кожній 
кісточці і западині. Починаємо, при-
родно, з січня. Кісточка = 31 день, 
а западина = 30.

4. Як множити на пальцях
Таблиця множення на 6-9, яку 

можна «підглянути» на руці. Для 
цього уважно подивіться на свої 
руки, опустивши їх долонями вниз. 
Пронумерувати кожен палець від 6 
до 10, починаючи з мізинця. Тепер, 
щоб помножити, наприклад, 8 на 
7, з'єднайте «восьмий» палець од-
нієї руки з «сімкою» іншої (як на 
фото). Усі пальці, які виявилися 
знизу і самі з'єднані - це десятки. 
У нашому випадку «5». А пальці 
зверху - це одиниці і їх кількість 
потрібно помножити один на одно-
го. В даному прикладі це 2 х 3 = 6. 
Разом: 56.

5. Вимірюємо без лінійки
Відстань між кінчиками велико-

го і вказівного пальців дорівнює 
приблизно 18 см, а між великим і 
мізинцем - близько 20. Звичайно, 
через «індивідуальні налаштування» 
(читай, розміри) кожного результат 

ніколи не буде точним до міліметра. 
Але хоч приблизно вгадаєте.

6. Кут без транспортира
Кут між великим пальцем і мізин-

цем в «нормально розчепіреними» 
положенні = 90 градусів, між мізин-
цем і безіменним = 30 градусів, мі-
зинцем і середнім = 45, а мізинцем 
і вказівним = 60.

7. Перевірити «мертва» чи 
«жива» батарейка

Тест з фізики для 7-го класу: 
упустіть батарейку з маленької 
висоти, утримуючи її строго верти-
кально. Впала набік - розряджена. 
А якщо відскочила, але зберегла 
вертикальне положення - ще по-
працює.

42
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НА МАРШРУТІ КОЗЯТИН-
САМГОРОДОК НЕ 
ПОВАЖАЮТЬ ВЕТЕРАНІВ

ДАНИЇЛ ГОДЛЕВСЬКИЙ 
СТАВ ЧЕМПІОНОМ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

У Білопіллі іменинницею була 
місцева школа. Їй виповнилося 
110 років. За свій вік школа 
пережила революцію 1917 року, 
Другу світову війну, перебудову 
Михайла Горбачова, освітянські 
реформи Станіслава Ніколаєнка 
та Дмитра Табачника. І тільки під 
час німецької окупації ювілярка 
не виконувала властиві для себе 
функції, навчати дітей. У примі-
щенні школи була комендатура 
окупантів. Як відігнали не проха-
ного гостя, школа знову відкрила 
свої двері для дітей села Біло-
пілля і навколишніх сіл. Тільки то 
вже історія школи... 

Привітати ювілярку в суботу, 
26 травня, з’їхалися гості з різ-
них міст та містечок України. 
У основному, це колишні учні 
- випускники різних років. Як 
виявилося, в Білопільській школі 
навчалися відомі люди: телеведу-
ча Тетяна Щербатюк, економіст 
Іван Козаченко, військовий ге-
нерал Михайло Дука, дипломат 
Іван Щербатюк, природознавець 
Василь Дука, фахівець в галузі 
тваринництва Павло Жорноклей. 
Серед гостей були люди, які 
пов’язали своє життя з освітою 

на селі. Приїхали привітати 
іменинницю гості з області та 
району. Долучились до привітань 
і місцеві підприємці та спонсори.

Самі іменинники до свята під-
готувалися чудово. Почали з 
Гімну України. Після нього роз-
почалась концертна програма.

У школі пам’ятають за одно-
сельців, які залишили свої до-
мівки і як волонтери, лікарі та 
бійці фронту забезпечують мирне 
небо над нашими головами, во-
юючи на сході України. Це Олег 
Безуглий, Анатолій Волинець, 
Віталій Дробінчук, Юрій Калінін, 
Іван Кравзе, Євгеній Мороз, Рус-
лан Омельчук, Василь Фармагей, 
Сергій Шамро, Василь Дука, 
Сергій Шпак.

Хвилиною мовчання віддали 
шану та пом’янули вчителів шко-
ли, які внесли великий вклад у 
розвиток освіти на селі та, на 
жаль, відійшли у вічність.

Звучав духовий оркестр з 
військової частини м. Бердичів, 
виступали артисти школи. Чому 
такі таланти не виступають на 
більш високій сцені, нам пояснив 
один із присутніх на святі. Наш 
співрозмовник з цього приводу 
висловив свою думку так: “Вони 
патріоти села, бояться, щоб в 

Козятині їх не перекупили. Але 
талант не продається”... 

Велику увагу організатори 
святкового дійства приділили ви-
пускникам школи. Для кожного 
гостя була заготовлена святкова 
емблема, яку чіпляли на груди 
кожному новоприбулому. Така 
повага до колишніх учнів вражає. 

Пригадався епізод з ювілею, 
який трапився два роки тому в 
одній школі. На свято школи при-
їхало четверо недавніх 50-річних 
ювілярів. От тільки згадали за 
них так, що краще б не згадува-
ли: десь у другій половині свята 
голос зі сцени: “Випускники 1966 
року є?” “Є”, — відповідають з 
залу. “Підніміться!” Встають чо-
тири постаті. “Сідайте!” Учіться в 
білопільчан, як треба своїх учнів 
зустрічати. Тільки в Білопіллі не 
тільки уміють зустрічати гостей, а 
й проводжати їх у дорогу назад. 
За українською традицією, гос-
тей пригостили короваєм. Інакше 
в цьому селі, мабуть, не можуть, 
адже в Білопіллі — Музей хліба. 

Стихла музика, замовкли мі-
крофони, а гості неквапливо під-
німалися зі стільців. За версією 
гостей, найактивнішими були ви-
пускники 1973 року. Вони в кіль-
кості 22 осіб з’їхалися на ювілей. 

Найкреативнішими стали ведуча 
свята зі своїми помічниками Алі-
ною та Устимчиком. Найчарівні-

шими були вокальний ансамбль 
вчителів школи і танцювальний 
колектив “Парасольки” (6 клас). 

Школа 1908 року відзначила ювілей

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК, ТЕТЯНА 
ЛОЗІНСЬКА

Учень Козятинської школи № 2 
Даниїл Годлевський на чемпіонаті 
України серед дітей з обмеженими 
можливостями в місті Миколаєві 
цього року став чемпіоном в трьох 
видах програми. За підсумками 
змагань, він став абсолютним 
чемпіоном 2018 за версією “Повір 
у себе”. 

“RIA-Козятин з прославленим 
школярем підтримує дружні сто-
сунки з дня першої зустрічі. Коли 
представник організації “Повір у 
себе” повертається із змагань чем-
піоном, журналісти нашого видання 
зустрічаються з таким як з  гор-
дістю нашого краю. Після приїзду 
додому з Миколаєва ми зустрілися 
з Даниїлом Годлевським.

У інтерв’ю газеті стало відомо, 
що спортом Даниїл став займатися 
5 років тому. Тоді йому виповни-
лось 8 років. На вулиці зустрів тре-
нера Володимира Шульгу. Разом 
пішли до батьків школяра Наталії 
Володимирівни і Антона Васильо-
вича. Пропозиція тренера сподо-
балась. Так учень другої школи став 
спортсменом.

Результати йшли в гору, як і 
сам хлопець в зрості. За три роки 
тренувань Даниїл стає триразовим 
чемпіоном України в своїй віковій 
категорії на змаганнях “Повір у 
себе”.

Крім спорту в чотириразового 
чемпіона України є й інші заняття. 
З шкільних предметів він найбільше 
любить урок біології, хоча розуміє, 
що вивчати потрібно всі предмети. 
Поза школою любить спілкуватися 
з друзями чи подорожувати з од-
нокласниками. А вдома полюбляє 
комп’ютерні ігри та допомагати мамі 
помити посуд чи підлогу. 

У змаганнях, що проходили з 
19 по 21 травня, Даниїл переміг 
в метанні м’яча і бігу на 60 і 200 
метрів. Займається він в спортзалі 

“Атлетік”. Літом ходить на стадіон. 
Тренування проходять частіше, ніж 
1 раз в тиждень.

— Яка була перша нагоро-
да? — спитали ми у спортсмена.

— Перший раз в 2013 році. У 
Миколаєві був перший чемпіонат 
України. Взяв друге і третє місце з 
легкої атлетики. Метання м’яча — 
друге місце, біг на 60 м — третє. 

— Які плани на майбутнє?
— Стати параолімпійським 

чемпіоном.
— Хто вам допомагає?
— Батьки, власне, вони під-

штовхують мене до спорту. І сам 
Володимир Іванович.

— У вас є брати, сестри?
— Сестри. Одна рідна сестра. І 6 

двоюрідних. 
— Як вони сприймають ваші 

перемоги? В родинному колі?
— Дуже раді всі. Святкували, 

коли я приїхав. Вітали мене
— З цими перемогами збіль-

шилось коло друзів? 
— Так. Це й однолітки, і стар-

ші. Там у Миколаєві були з різних 
куточків України. Ми спілкуємось 
в соціальних мережах, в Viber. Це 
спортсмени в Полтавській області, 
Нової Каховки. Дуже багато. 

— Скажіть, що б ви могли по-
бажати вашим одноліткам? 

— Щоб гарно вчилися, щоб мали 
багато друзів, щоб мрії збувались.

У спілкуванні з мамою Наталією 
Володимирівною стало відомо, що 
вона щаслива, що її мрії здійсни-
лися. 

— Він у мене дуже добрий, 
правда, трохи неслухняний, — роз-
повідає вона і сміється. — Удома 
не сидить, завжди поспішає на 
тренування, на стадіон. Дуже вели-
ка вдячність Володимиру Шульзі! 
Змагання організовує “Інваспорт”, 
видають форму. Безкоштовне і 
проживання, і харчування на зма-
ганнях. Приємно, що в школі його 
вітають, розмістили фото на Дошці 
пошани, будуть нагороджувати. 

Газета “RIA-Козятин” приєднуєть-
ся до всіх поздоровлень. Бажаємо 
Даниїлу досягнути мети — стати 
паралімпійським чемпіоном!

ВЕРОНІКА ЛЮБІЧ

З неприємною новиною і обу-
ренням звернувся на гарячу лінію 
газети “RIA-Козятин” учасник бо-
йових дій, у якого є посвідчення 
на це звання, Сергій Шкадріцов. 
Він мешкає в селі Флоріанівка. 
Добирався з Козятина додому, 
намагався сісти в маршрутку (бі-
лий бус), яка прямувала близько 
13 години до Самгородка. Водій 
не захотів його безкоштовно вез-
ти, стався конфлікт… Військовий 
за нашою порадою письмово 
звернувся до голови райради, 
з проханням прийняти міри до 
перевізника, аби той провів на-
вчання серед водіїв на знання 
діючого законодавства про піль-
говиків.

Заступник голови Козятинської 
районної спілки учасників АТО 
Василь Лопушан так прокоменту-
вав ситуацію:

— Пункт 7 частина 1 в статті 
12 Закону України про статус 
ветеранів війни передбачає без-
коштовний проїзд учасників бойо-
вих дій у громадському транспор-
ті. Коли звучать запитання типу: 
“а хто тобі дав це посвідчення? 
А я тебе туди не посилав” - це 
справжнє порушенням чинного 
законодавства. У випадку від-
мови учаснику бойових дій, він 
повинен дізнатися про власника 

транспортного засобу: прізвище, 
ім'я, по батькові водія і час при-
буття на кінцеву зупинку. Після 
цього потрібно дзвонити на “102” 
і викликати наряд поліції. Пред-
ставники правоохоронних органів 
зобов’язані зафіксувати дане 
правопорушення з боку переві-
зника, провести розслідування і 
за рішенням суду притягнути до 
адміністративної відповідальнос-
ті. У процесі вивчення обставин 
правопорушення, сумлінні право-
охоронці можуть виявити при ба-
жанні інші порушення, наприклад: 
проїзд пасажирів без квитків, 
перевантаження транспортно-
го засобу, відсутність аптечки, 
вогнегасника тощо. Зазвичай, у 
цій ситуації перевізник включає 
“задню”, вибачається, компенсує 
моральні, матеріальні витрати, 
щоб не компрометувати себе і 
не втрачати свою репутацію. У 
випадку, якщо ситуація розвива-
ється за іншим сценарієм, потер-
пілий звертається до спілки учас-
ників АТО. Ми вміємо і знаємо, 
як провести з порушником закону 
“відповідний” захід. Кожен по-
рушник Закону України повинен 
пам'ятати, що порушення закону, 
прав громадянина України є не 
лише злочин, але й великий гріх, 
а за гріхи, як відомо, потрібно 
нести відповідальність перед Все-
вишнім аж до сьомого покоління. 
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Юрій Поварчук (30), 
тракторист з донькою Ма-
шею (2):

— Нашій донці виповнилось 
2 роки.

Наталія (55), бібліоте-
кар: 

— У читацькому залі  
збільшилась кількість актив-
них відвідувачів бібліотеки.

Олександр Малай (62), 
пенсіонер: 

— Прибрали від сміття 
дитячий майданчик на вулиці 
Чехова.

Марія (60), пенсіо-
нерка: 

— Їздила в Іллінці до 
рідних, радісне відчуття 
й досі.

Валерій (62), пенсіо-
нер з Бродецького:

— Була зустріч одно-
класників — 45 років після 
школи.

Тетяна (20), бізнес-
мен: 

— У мене був день на-
родження, грали в більярд 
,я виграла три партії.

МИ ЗАПИТАЛИ У КОЗЯТИНЧАН Що позитивного сталося у вас минулого тижня?

КІРА КОСТЮК ПРОСЛАВЛЯЄ КОЗЯТИН!
У її арсеналі до сотні нагород

ВЛАД ПОВХ

У нашому Козятині проживає 
тендітна дівчинка, яка постійно 
стає переможницею у такому сер-
йозному виді спорту, як карате. 
Це Кіра Костюк. Вона  учениця 
6-го гімназійного класу Козя-
тинської школи-інтернат-гімназії 
ім. В. М. Підгорбунського. Вона 
обрана учнями командиром класу 
(колишній староста класу).

Газеті “RIA-Козятин” вона дала 
ексклюзивне інтерв’ю з нагоди її 
чергової перемоги у відкритому 
Чемпіонаті України з кіокушинкай 
карате.

— У мене є багато хобі, — 
розповідає Кіра. — Люблю 
співати, займаюсь плаванням, 
до речі, на плавання ходжу до 
тренера — своєї мами Ганни Ми-
колаївни (сміється). Я відмінниця, 
дуже люблю свій клас. Класний 
керівник у мене чудовий. З усіма 
я маю гарні стосунки. 

— Як тобі атмосфера в 
школі?

— Я дуже люблю свій навчаль-
ний заклад. Директор Зіновій 
Москалевський в мене за друга. 
Він завжди підтримує. Взагалі, 
він з кожним учнем спілкується, 
як зі своїм другом... 

— Ти активно займаєшся 
спортом. Який найбільше до 
вподоби вид спорту?

— Я дуже люблю такий спорт, 
як кіокушинкай карате. Почала 
ним займатися з третього класу. 
Тоді мені було 8 років. Пам’ятаю, 
коли перший раз прийшла просто 
подивитись і мені сподобалося. 
Наступного разу я прийшла на 
тренування.

— А де ви займаєтесь?
— У спортзалі колишнього лі-

цею на території міського відділу 
освіти, де зареєстрований наш 
спортклуб “Тако”. 

— Хто у вас тренер?
— Дмитро Живчик. Це мій на-

ставник. Я його дуже поважаю. 
Він навчив дуже майстерно воло-
діти таким бойовим мистецтвом. І 
я дуже цьому рада.

— За чий рахунок їздите на 
змагання?

— У основному за рахунок 
батьків. Я, до речі, дуже вдячна 
їм за змогу займатися в клубі.

— Які маєш досягнення? Я 
бачу, що є кубки, їх велика 
кількість...

— Так... Ще є “Оскар”, який 
здобула в гімназії в номінації 
“Зразковий гімназист”.

— Які з цих нагород най-
більше до вподоби? 

— У мене по карате 6 перших 
місць, 5 других і 4 третіх. 

— Останні змагання, які 
були?

— Це Чемпіонат України. Я 
здобула третє місце і кубок. Ці 
змагання для мене були дуже 
знакові, дуже важкий бій.

— Де проходив Чемпіонат?
— Це було в Києві. З усієї ко-

манди поїхало 12 людей. Четверо 
привезли призові місця. Козятин 
представляли 20 спортсменів. Мій 
тренер назвав ці змагання голо-
вним стартом у цьому році. Ми 
повинні були показати, що най-
кращі в Україні. У кожного була 
своя вагова категорія, було дуже 
багато суперників. Я виборола 
бронзову нагороду, показала 
найкращий удар, який напрацьо-
вувала протягом двох місяців: 
під час кувирка потрібно було 
зробити удар в голову. У мене 
це вийшло. Тренер дуже мною 
пишався, тому що на змаганнях 
цей удар був мало у кого напра-
цьований.

— Можна вважати, що це із 
вашого спортивного резерву, 
то, як коронка? 

— Це наш такий коронний 
удар. 

— Твій день дуже насиче-
ний?

— Коли я ходила в школу, то 
вставала о 7 ранку, відразу зби-
ралася швидко, тому що школа у 
нас не така, як у всіх. Це школа-
гімназія! Початок занять о 8.15. 
До трьох у нас уроки, плюс я ще 
йду на факультатив до чотирьох. 
Потім відразу мені треба встиг-

нути зробити уроки за годину і 
бігти на карате. 

— Це кожний день?
— Ні, не кожний день. У по-

неділок, середу, п’ятницю в мене 
карате, у вівторок, четвер, суботу 
в мене плавання. Ще в п’ятницю 
я ходжу на заняття польської 
мови, я дуже полюбляю іноземні 
мови. Ще вивчаю англійську та 
німецьку. 

— І яких досягла успіхів у 
мовах?

— Я в цьому році з моєю 
вчителькою Вікторією Кумченко 

виграла в конкурсі з англійської 
мови. Потім стала учасницею об-
ласного конкурсу. 

— Які маєш ще хобі?
— Я дуже люблю робити сво-

їми руками різні вироби. Люблю 
малювати. Нещодавно їздила до 
сестри на день народження, то 
всі подарунки зробила своїми 
руками, навіть пакетики подарун-
кові. Дерева роблю з бісеру.

— Можеш щось порадити 
своїм одноліткам?

— Своїм ровесникам хочу по-
бажати не сидіти вдома в теле-

візорі, в телефоні, не займатися 
різними дурницями. А просто 
потрібно зрозуміти свій нахил, 
потрапити в потрібне русло і за-
йматись тим, що тобі до вподоби. 

— Які твої плани не май-
бутнє?

— Дуже багато праці вкладено 
в мої досягнення. Я і надалі буду 
займатися цим видом спорту. А 
як буде потім — покаже час.

Бажаємо нашій чемпіонці успі-
хів, нових досягнень у спорті, у 
навчанні. Кіра, хай буде щасли-
вою кожна мить твого життя!

АНДРІЙ ПОПЕТИЦЬКИЙ (30), 
ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР: 

— Поки, слава Богу, з 
ними не стикався, тому 
до них претензій немає.

ВАЛЕНТИНА (72), ПЕНСІОНЕРКА (ІЗ 
ЗОЗУЛИНЕЦЬ):

— Ніколи не судилася, прожила 
на одну зарплату. Але з того, що 
бачу, як вони судять, що втікають 
за кордон, то нічого доброго...

ВОЛОДИМИР (77), 
ПЕНСІОНЕР:

— Не довіряю ні суд-
дям, ні судовій системі 
в цілому.

СЕРГІЙ (38), ОХОРОНЕЦЬ: 

— Суддям довіряю част-
ково. А про нову судову 
систему скажу, що: ”Риба 
гниє з голови, а чистять її 
з хвоста".

НАТАЛІЯ (38), МАЙСТЕР 
МАНІКЮРУ:

— Дякувати Богу, раніше 
з суддями справи не мала. 
Але те, що про них показу-
ють — це жах.

 МАЙЯ ВОЛОДИМИРІВНА (60), 
ПЕНСІОНЕРКА:

—Про нових суддів нічого 
сказати не можу. А про тих, 
які працювали раніше, нічого 
доброго. Те, що вони робили, і 
в страшному сні не присниться.

МИ ЗАПИТАЛИ У КОЗЯТИНЧАН Чи довіряєте ви суддям?
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 ПРОДАМ
  «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè) ðîçðàõîâàíèé íà 
øèðîêèé êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 + 166 ñòîð³íêè. 096-
453-34-86, 2-51-56
  2 òåëåâ³çîðè, êîìï. (êîìïëåêò) ÀÑ-ð³çí³, 
çâàðþâàëüíèé àïàðàò, êîìïðåñîð, ë³æêî - ìàíåæ (äèò.), 
äèòÿ÷èé â³çîê, Â³ðïóë - äâ., ìàñàæíå êð³ñëî - ãîéäàëêà, 
àâòîêð³ñëî (äèòÿ÷å). 093-140-74-34
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà 
êåðàì³÷íà ð.25 ñì. õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, 
ñìîëà (òðàéì) 40 êã., ñòàëü îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè 
ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³ 12 ìåòð³â. 093-995-27-39
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà 
êåðàì³÷íà ð.25 ñì. õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, 
ñìîëà (òðàéì) 40 êã., ñòàëü îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè 
ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³ 12 ìåòð³â. 093-995-27-39
  DVD - â³äåî, òåëåâ³çîð «HTOMSON» á/ó ðîáî÷èé, 
á³áë³îòåêà «âñåì³ðíàÿ ë³òåðàòóðà» Ìîñêâà 1973 ð., 130 
òîì³â 1 000 ãðí. 063-670-42-09, 096-054-77-67
  Àâòîìîá³ëüí³ îïðîêèäóâà÷³ óí³âåðñàëüí³, ñêëî 
ëîáîâå çàäíº Ìîñêâè÷îâñüêå. 098-829-60-34
  Àíòåíè äî ðàä³îïðèéìà÷³â äîâæ. 450, 620, 830 ìì. 
ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Â äîâæ. 210 ìì. 2-51-56, 
096-453-34-86
  Áàãàæíèê - ÿùèê äëÿ ìîïåäà, ïîêðèøêè 2-75-17 äëÿ 
ìîïåäà, öåãëà îáëèöþâàëüíà 250 øò. 067-584-85-58
  Áàðàíà íà ìÿñî. 096-525-55-00
  Áäæîëè. 098-278-14-35
  Áäæîëèíà õàòà - 10 ñ³ìåé, áäæîëèí³ ñ³ì¿, ïàêåòè 
«Óêðà¿íñüê³. 097-085-77-51
  Áäæîëîïàêåòè (ñèñòåìè ðàìêè Óêðà¿íêà). 096-
120-98-37
  Áäæîëîïàêåòè íà 4 û 6 ðàìîê. 067-141-58-51
  Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà 
ðàìêè), â³äâîäêè, ïàêåòè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, 
ïåðãó, â³ñê, ìåä, âîùèíà, ïèòíèé ìåä, íàñòîéêà 
ïðîïîë³ñó 30%. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîêîñà íîâà, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ³ 
ì³í³ - òðàêòîðà, ìëèí ïîòóæíèé 3-õ ôàçíèé, êîìïðåñîð 
2-õ öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, 
ßâà-350, ñòàá³ë³çàòîð 500 Âò, ðåéñè Ç-65. 068-216-
34-20
  Áåíçîïèëà â ðîáî÷îìó ñòàí³ (öåë - SHTIL), 
íåäîðîãî. 067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áåíçîïèëêà Í³ìåöüêîãî âèð.-òâà á/ó 1 200 ãðí. 
096-779-60-83

  Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
  Áåòîíîì³øàëêó á/ó. 063-140-97-73, 093-781-65-84
  Á³äîíè àëþì³í³ºâ³, êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-022-88-06
  Áëîêè ç â³äñ³âà 200 õ 200 õ 400, áåòîíí³ çàãîðîæ³. 
067-365-66-28
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ö³ë³ ¹40 - 6 øò., ïëîâèíêè ¹40 - 
8 øò., áóðÿê ñòîëîâèé äåøåâî, êàì³íü ãðàí³ò êîëüîðîâèé 
êîëîòèé, ï³ääîíè äåðåâÿí³, â³äõîäè äåðåâèíè (äîñêè). 
063-359-40-27, 067-433-39-14
  Áî÷êè ìåòàëåâ³ 3 êóá., áîðîíè âàæê³. 067-976-00-28
  Áî÷êó ìåòàëåâó íà êîëåñàõ 10 òîíí. 067-141-58-51
  Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78, 
88, 104. 096-453-34-86
  Âàãîíêà äåðåâÿíà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ëàêîâàíà. 
063-335-97-80
  Âåëîñèïåä «À²ÑÒ» æ³íî÷èé ç íèçüêîþ ðàìîþ á/ó íà 
õîäó, êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-447-11-84
  Âåëîñèïåä «Àðä³ñ», ë³æêî - ìàíåæ (äèò.), äèòÿ÷èà 
êîëÿñêà, êîìïþòåðí³ êîëîíêè, ìîí³òîð, ïðîöåñîð, 
ïàëàòêà 4 ì³ñöü (ÑÐÑÐ), êîìïðåñîð, åë. çâàðþâàëüíèé 
àïàðàò ÀÑ-100, ÀÑ-400. 093-140-74-34
  Âåëîñèïåä â äîáðîìó ñòàí³ 1 000 ãðí., äâåð³ äåðåâÿí³ 
ç çàìêàìè ³ êîðîáêîþ 500 ãðí., êóõîíí³ ìåáë³ ç ìèéêîþ 
³ êðàíîì 1 000 ãðí. 067-915-44-48
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé á/ó ÀÈÑÒ, êàðòîïëÿ âåëèêà. 
093-447-11-84
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º 
ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-
33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Âåëîñèïåä þíàöüêèé 5-10-ðîê³â â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
êîë³ð á³ëèé. 097-857-41-51
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 097-236-76-40
  Âèøèâàíêà õëîï. äóæå ãàðíà, ñ³ðèé êîñòþì øê³ëüíèé 
â ãàðíîìó ñòàí³, òóôë³ øê³ðÿí³ õëîï. â ãàðíîìó ñòàí³, 
âçóòòÿ ð³çíå õëîï., õîëîäèëüíèê Áåêî. 093-548-53-84
  Â³áðîìàñàæåð åëåêòðè÷íèé â êîìïëåêò³ 3 ïîÿñà; 
êîðïóñ äî ê³ííîãî ïëóãà. 067-379-91-94, 097-256-32-65
  Â³äñ³â, ùåá³íü ïî 8 ò. 067-365-66-28
  Â³ç - ñàí³, ïåðåãí³é. 063-607-16-22, 098-291-77-54, 
097-307-51-64
  Â³êíà á/ó, âàãîíêà ïëàñòèêîâà á/ó, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, òàð³ëêè, áàíêè, ñêîâîð³äêè, òðþìî, 
óìèâàëüíèê ôàðôîð. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Âîçà íà ðåçèíîâîìó õîäó R-13, ðàìà çåðíîâó ç 
ÿùèêàìè ³ ñòóï³ö³ìè ÑÇ-3.60. 067-269-51-18

  Âîëîê 25 ì., âóëèêè, 
í/æ ºìí³ñòü 50 ë., âåëîñèïåä Ñòàðò. 097-725-02-69
  Âóëèêè çèìîâ³, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ï³äøèïíèêè 
206, êîíäåíñàòîðè 10, 20 ì³êðîôàðàä, ïàðêåò íîâèé, 
âåíòèëÿ 20 ìì. 2-70-03
  Âóëèêè çèìîâ³, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ï³äøèïíèêè 
206, êîíäåíñàòîðè 10, 20 ì³êðîôàðàä, ïàðêåò íîâèé, 
âåíòèëÿ 20 ìì. 2-70-03
  Âóëèêè, áäæîëîñ³ì¿, ³íæèð, êàâîâå äåðåâî, ëèìîíè, 
ìàíäàðèíè ñàäæàíö³. 067-445-75-52
  Âóëèêè, ñ³÷êàðíÿ, áóðæóéêà, öåãëà á/ó 2-73-28, 
093-631-14-66
  Âóëèêè, ñîíÿ÷íà âîñêîòîïêà, ìåäîãîíêà. 097-
756-75-89
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-050-
15-50
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð ñ.Ãëóõ³âö³. 097-610-97-64
  Ãàðàæ 6 õ 9, 2-õ ïî. ç á³ëî¿ öåãëè ð-í Òîíåëÿ, º âîäà, 
ñâ³òëî, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â. 096-779-60-83
  Ãàðàæ â 1-ìó áëîö³, º ñâ³òëî, áåòîííà ï³äëîãà, 
øòóêàòóðêà, ðåëüñè. 067-141-60-60
  Ãàðàæ â 2-ìó áëîö³, âèñîêèé, áåç øòóêàòóðêè, º 
ðîçâîäêà ñâ³òëà, íåäàëåêî â³ä ñòîðîæà. 063-854-55-41
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 097-278-77-68
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³«. 067-729-81-05
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, äèâàí - 
êðîâàòü, ñåðâàíò. 098-974-32-17, 093-937-67-25
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, äèâàí 
- êðîâàòü, ñåðâàíò, öâÿõè äë. 100 ñòàëüí³. 098-974-32-
17, 093-937-67-35
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
  Ãàðàæ íà êîîï. «Æèãóë³». 063-80-10-235
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  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
  Ãàðàæíà áðàìà. 096-176-06-08
  Äà÷à Ïëàíîâèé, êîìïðåñîð ÑÎ-7, ðåø³òêà 2103 
õðîì³ðîâàíà, ïîðîãè 2108, ôàðè 2103, 2101, ïàíåëü 
2106 ïåðåäíÿ, ïîðîãè 2108. 067-716-28-91, 093-
031-64-33
  Äà÷ó íà Òàëèìîí³âö³. 063-80-10-235
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, 

ðåø³òêè íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà 
â âàííó. 098-312-99-81
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ «Êèòàé» ç êîðîáêîþ 600 ãðí., 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç êîðîáêîþ 100 ãðí. á/ó. 098-
376-17-36
  Äâ³ êîðîâè ç 5 ì³ñ. ³ 7 ì³ñ. ðîçòåëåí³, òåðì³íîâî. 
098-626-82-10, 073-326-41-56
  Äâ³ êîðîâè: îäíà 8 ì³ñ. ò³ëüíà 5 òåëÿì, äðóãà 8 ì³ñ. 
ò³ëüíà 2 òåëÿì. 063-896-75-97
  Äåðåâî ÿñåí íåäîðîãî. 066-151-70-71
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 
380 Âîëüò V Êâò. 093-375-06-61
  Äåðåâîîáðîáí³ ñòàíêè: öèðêóëÿðêà-ôóãàíîê òà 
äåðåâîòî÷èëüíèé íà 220 òà 380 Â. 073-49-55-425
  Äèâàí - êðîâàòü á\ó, êð³ñëà á/ó, ì³êðîõâèëüîâà 
ï³÷ á/ó, ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 
063-258-22-58
  Äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. 073-003-80-06
  Äèâàí ç 2 êð³ñëàìè, êîë³ð êîðè÷íåâèé 6 000 ãðí. 
063-605-27041 ²ãîð
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, êèëèì 2050 
õ 3050 á/ó êîë³ð çåëåíèé ç ï³ñî÷íèì. 063-618-20-69
  Äèâàí, òóìáà ïðèêðîâàòíà, 2 ñåðâàíòè ç 
äçåðêàëàìè ïîë³ðîâ., âñå â äîáðîìó ñòàí³ íåäîðîãî. 
067-647-48-11, 093-906-82-04
  Äèâàí, øàôà, òðèëüÿæ, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 
êð³ñëà, á/ó íåäîðîãî. 093-270-59-37
  Äèñêîâà, êóëüòèâàòîð íà Ò-25. 097-391-48-81
  Äèòÿ÷à ïàðòà ç ñò³ëü÷èêîì (1-4 êëàñ). 063-296-
30-12
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî íîâå 800 ãðí. 073-118-92-39
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, 
Ðåäáðî, êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. 
(òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, 
òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
  Äîñêè äëÿ ãîñïîäàðññòâà òà äëÿ áóä³âíèöòâà íîâ³, 
ñºòêà íîâà, êàðòîïëÿ. 097-229-84-90
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ðóáàí³, âåëîñèïåä, øèôåð. 2-32-46
  Åë. äâèãóíè 0.75/3000 â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí, 
ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà, åë. ÷àéíèê ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ 20 ë., ðó÷íà ëåá³äêà  «Æàáêà»  1.6 ò 

í.àâòîêëàâ í/æ.  096-467-88-03
  Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ 
Beko CSE 56100 GW - 6 000 ãðí. 093-984-73-85
  Æåðåáåöü íå êàñòðîâàíèé 8 ðîê³â 560 êã. 
096-569-12-47
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, â³øàëêè, òà ³íøå òîðãîâå 
îáëàäíàííÿ. 093-626-82-86
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî 
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé 
íàñîñ äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè  âîäè 
ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-453-34-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Çåì. ä³ë-êà 0.14 ãà ç çàáóòîâàíèì 
ôóíäàìåíòîì ï ³ä  çàáóäîâó  ç  óñ ³ìà 
îôîðìëåííÿì, äîêóìåíòàìè â öåíòð³. 067-
841-08-99
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì 
ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà Ãîñ Àêò º, âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîðó÷. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.
Êóòóçîâà. 063-272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-
625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó ñòàí³, ìîæëèâà ÷àñòêîâà 
âèïëàòà. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå 
ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, 
âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, òîðìîçí³ êîëîäêè 
äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., 
çàðåºñòðîâàíà â Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í 
«101 êì.». 098-229-02-52, 063-696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, 
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í 
âîäîêà÷êè. 097-329-11-75
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà. 093-925-
93-81
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. âóë.
Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî â 
íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ³ç öîêîëüíèì ïîâ., 
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РОБОТА ТА ОГОЛОШЕННЯ

РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібні водії категорії "Д" (автобус) 
м.Козятин. 098-501-34-60, 093-876-05-77
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджера з підбору автозапчастин, автослюса-
ря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-
94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Фінансова компанія запрошує на роботу кредит-
них інспекторів, навчаємо. Ставка + бонуси. 067-
537-45-84 Тетяна
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду 
роботи). 063-676-53-02
На роботу в кафе потрібен бармен, кухар. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
Запрошую на роботу жінок, чоловіків, можна 
сім'ю -  зрізати зелень (пучки кріп, петрушка і 
т.д.), оплата від пучка, проживання безкоштовне. 
096-432-69-45
На сезонну роботу на морі потрібна покоївка, з/п 
7 000 грн. 068-962-52-29 Ольга
На сезонну роботу на морі потрібен кухар з 
досвідом роботи, з/п 15 000 грн. 068-962-52-29 
Ольга
Потрібен продавець на базар "Хлібодар" у буфет. 
063-665-48-75, 067-585-35-75
Потрібні один чи два каменярі. Достойна оплата, 
с.Козятин. 093-256-07-32, 099-232-74-97 Віктор
На роботу в магазин потрібен продавець та бар-
мен. 063-234-29-75
В кафе - бар запрошується на роботу бармен. 
063-881-70-70
На постійну роботу потрібні продавці. 063-676-
53-02
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду 
роботи). 063-676-53-02
На роботу на шиномонтаж (Шкура) потрібні 
працівники. 096-417-99-52, 073-066-67-75
На роботу потрібні спеціалісти по ремонту та 
реставруванню надгробних пам'ятників. 063-882-
36-89, 2-82-19
На роботу потрібен продавець в магазин продо-
вольчих товарів. 093-341-64-08
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В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря. 093-870-73-22
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На СТО запрошується майстер по ремонту ходової 
з досвідом роботи. Заробітня плата висока. 097-
431-23-03
На роботу потрібні чоловіки - різноробочі. 093-
942-17-87
Терміново потрібна швачка. Вигідні умови, 
можливість працювати на себе. 093-917-31-91
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен хло-
пець кухар - піцайоло (відповідна освіта, можливо 
без досвіду, графік 2/2). 063-157-59-99
На роботу потрібні працівники для смаження 
пиріжків. 093-990-82-62
В магазин "Модний Дім" потрібен продавець. 
Звертатися за адресою вул.Стуса 2. 2-45-55
Потрібен продавець в магазин продовольчих 
товарів. 093-341-64-08
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років, садо-
во - городні роботи. 073-167-46-82 телефонувати 
після 19:00
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну 
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок 
підприємства. (096) 868-90-80, (098) 315-50-59 
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 
оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо 
без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна 
плата від 8000-30000грн(до 30% від виробітку). 
тел.: 0981080000, 0951640404, 0638954850 
Шукаю доглядальницю для чоловіка ПРБ, неповна 
занятість, достойна оплата. 063-814-18-69
Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ. 
Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло в 
хостелі . Харчування та форму надаємо безкош-
товно. З/п від 10000 грн/мес. Тел: 0674342235
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду 
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роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!  Тел.: 0674969050
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
товленню морозива. Терміново! З/п 13000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. 067-855-01-61, 095-678-91-09 
Слюсар-сантехнік. Оформлення, гуртожиток. ЗП 
6000-7000. Київська обл., Обухівський р-н. До-
даткова інформація за тел. 098-033-27-56, 097-
608-06-08.
На роботу потрібен продавець 073-124-23-63
Адміністратор- прибиральниця в міні-гуртожиток, 
без шз. Надаємо житло. Знання ПК. Прибирання, 
контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п 
від 6500 грн/міс, від 1600 грн/тиждень + про-
живання + бонуси. 066-406-74-09, 063-794-02-00 
Yourhostel.kiev.ua
Потрібен на роботу кухар та посудомийка. 098-
706-11-16
На роботу запрошуються різноробочий, водій, 
оператор-касир, помічник головного бухгалтера, 
кухар-кондитер. Гарантуємо Офіційне працев-
лаштування. Середня заробітна плата  5,5-6,5 
тис. грн (з податками). 8-годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
Бригада каменярів для будівництва котеджного 
містечка на Житомирській терасі(площа об'єкта 
близько 1000м2) Виплата з/п 2 рази на місяць, 
житло надається. 067-407-18-31, Ірина 
Охоронники. Робота в м. Київ! Різні графіки ро-
боти. Можливий гнучкий графік. З/п 500-700 грн/
доба. ВАХТА (з/п 300-400 грн/день). 0678271338, 
Віталій, 0674892411, Сергій Миколайович 
В перукарню "Орхідея" запрошується майстер 
манікюру та перукар, можливе навчання. Робоче 
місце та матеріали в наявності. 063-10-29-237, 
097-84-51-985
В таксі "чайка" запрошується диспетчер. 093-
766-78-49
Запрошується перкар для випічки пиріжків. 063-

691-92-69, 067-791-11-73
ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на склад готової 
продукції. Заробітна плата від 9000грн. Обов'язки: 
ремонт, сортування піддонів, загрузка-вигрузка 
машин електророклами. м.Київ. тел. 0667583958, 
0689468981, 0930351703 
ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА запрошуємо на 
склад. Заробітна плата від 11000грн. Обов'язки: 
вантажні роботи, безкоштовний підвіз. м.Київ. 
тел.0667583958, 0689468981, 0930351703
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1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Тяжилiв, поверх: 2/2/-, площа: 
56/-/-, Вiнниця, вул. Ватутiна. Цiна: 789474, тел.: 
(098) 351-63-95 

1.3. Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/ц, 
площа: 65/-/-, центр, 9 с, в/зр., газ, приват. Цiна: 
17000у.о, тел.: (098) 540-01-93 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, влас-
на. Цiна: 13000, тел.: (063) 100-97-03 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. Автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. Робота 
9.1. Пропоную 

>Охоронець на вахту. З/п 6500 грн. Тел.:(098) 118-59-16 

Потрiбнi будiвельники. Тел.:(097) 423-31-65 

Потрiбнi водiї категорiї "Е". Тел.:(050) 700-86-48 

Торговий представник з власним а/м, кат.В. З/п 13000 грн. 
Тел.:(097) 897-28-87, Iгор 
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Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Киї-
во - Святошинський р-н, в новобу-

дові. 067-442-17-71

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71 Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 096-

215-55-70

Здам в оренду в центрі торгівель-
ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74
Будинок 120 кв.м. в розстрочку в с. 
Глухівці  с евроремонтом, всі зруч-

ності, 20 сот.землі госп. будівлі. 
098-417-09-18

Терміново продам будинок 
м.Козятин вул.Матросова 26, зі 

всіма зручностями. 068-024-89-19

Здам в оренду приміщення в ТЦ 
Rich, вул. Січових стрільців 8 тел. 

063-178-82-43

425554

42
53

25

097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 424999

425061

420412

422208

424218

425892

425063

4
2
4
2
6
5

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 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, Ï³âä.Øîñå 74, á³ëÿ ö/
äîðîãè 0.19 ãà. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð ï³ä çàáóäîâó. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08, 073-
428-25-95
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåðíî êóêóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, ïøåíèö³, çàë³çî êðóãëÿê äîâæ. 3.60 - 2 
øò., ä³àì. 75 ìì. 097-506-21-62
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
  ²íäîêà÷êè, ãóñè, ãóñèíÿòà, ³íäþêè ìàëåíüê³, íåäîðîãî. 096-458-74-
38, 063-605-78-35
  Êàëÿñêó «Àäàìåêñ» 2200 ãðí. çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³. 093-
008-02-55
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà. 066-993-80-47, 
096-463-00-66
  Êàðòîïëåñàäæàëêà íà 2 ðÿäêà, êàðòîïëåêîïàëêà íà 2 ðÿäêà, 
ñâåäëèëüíèé ñòàíîê â äîáðîìó ñòàí³. 063-774-02-91
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ ñåðåäíÿ, íåäîðîãî. 067-133-74-66
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà. 093-019-51-82
  Êàðòîïëÿ äåøåâî, òåðì³íîâî. 096-600-34-02
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-628-48-13, 068-006-82-47
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, êëóáí³êà âèñîêîâðîæàéíèõ ð³çíèõ 
ñîðò³â íà êîðíþ, ëþöåðíà 13 ñîò. íà ñ³íî. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ðåçèíîâ³ êàëîø³, ðàêîâèíà óìèâàëüíèêà á/ó â 
õîðîøîìó ñòàí³. 073-026-55-19, 096-224-01-71
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, âåëîñèïåä, íàñîñíà ñòàíö³ÿ âîäÿíà, ÿ÷ì³íü. 
098-254-37-48
  Êà÷åíÿòà ìàëåíüê³ áàøê³ðêà, ôàâîðèò íåäîðîãî. 096-458-74-38
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Ê³çî÷êà ä³éíà, ìîëî÷íà - ïåðâ³ñòêà, ìîëî÷êî äîáðå. 096-644-38-53

  Ê³ìíàòíà ñò³íêà «Ïîëüøà», øâåéíà ìàøèíêà «Îðøà» íîæíà, á³äîí 
àëþì., êóõîííà âèòÿæêà á/ó, êàñòðþë³ åìàë³ðîâàí³ íà 5 â³äåð. 098-600-
82-43, 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Ê³íü ðîáî÷èé, ñïîê³éíèé, â³ç â ðîáî÷îìó ñòàí³. 068-006-81-98, 
096-394-14-67
  Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ 3 âèäàííÿ, ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ í/æ êðóãè 
Ä192/Ä33 òîâù. 18.5 ìì., Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä/260/Ä38 òîâù. 21 
ìì., Ä/280/Ä33 òâîù. 11 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê ìåòàëåâèé ðó÷íèé, òðóáà í/æ 
Ä33 õ 250 ìì., í/æ Ä38 õ 735 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, 
ãåîäåç³¿, ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â 640 êã. 096-569-12-47
  Êîáèëà ðîáî÷à 3 ðîêè 550 êã. 096-569-12-47
  Êîáèëà ðîáî÷à. 097-649-55-13
  Êîçà ä³éíà, äàº á³ëüøå 1 ë. ìîëîêà 900 ãðí. 073-201-96-70, 068-
443-04-27
  Êîçà ä³éíà. 063-347-70-70
  Êîçà ä³éíà. 063-347-70-70
  Êîçà äîáðî¿ ïîðîäè äåøåâî. 067-843-32-94, 097-617-54-80 Ëþäà
  Êîçà ê³òíà. 098-970-31-76
  Êîçèíå ìîëîêî òà ñèð. 097-872-26-30
  Êîçèíèé æèð áàãàòî. 063-604-26-70
  Êîçÿ ä³éíà ç êîçåíÿòàìè. 096-90-41-575
  Êîìïþòåð, êîâðèê îâàëüíèé (L ëàòèíîþ) 2.5 õ 1.5, ïëàòòÿ äîâãå 
ð.44-46 äóæå ãàðíå, ì³êñåð «Â³òåêñ». 093-808-38-10
  Êîíÿ ðîáî÷îãî, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-227-64-67
  Êîíÿ ðîáî÷îãî, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-227-64-67
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 2-73-55, 097-426-66-17
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-601-34-00
  Êîðîâà äîáðà, äî¿òüñÿ ðóêàìè òà àïàðàòîì, ñïîê³éíà. 096-227-42-
91, 063-402-16-34
  Êîðîâà äóæå äîáðà, ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97, 
097-848-26-26
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà 21 500 ãðí. 068-797-19-25
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 067-165-14-93
  Êîðîâà ðîçòåëåíà ç 5 òåëÿì. 098-676-82-10, 073-326-41-56
  Êîðîâà ÷åðâîíà, 24 òðàâíÿ ñðîê. 068-041-76-21
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ñ.Ïëÿõîâà çà 6 òåëÿì, íà ê³íåöü ÷åðâíÿ áóäå 7 
ì³ñ., ÿê ò³ëüíà. 096-878-66-90
  Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 ð., êîðîâà ÷îðíî 
ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 18 ð. 096-231-90-50
  Êîðîâà. 068-762-82-70
  Êîðîâó 7 ì³ñ. ò³ëüíà, 3 òåëÿì. 098-4642-339
  Êîðïóñà ï³ä 202 ï³äøèïíèê, àâòîìàò 3-õ ôàçíèé ÀÊ-63Ì-12.5 À â 
çàêðèò³é êîðîáö³, ïåòë³ äî ãàðàæíèõ äâåðåé. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êîñàðêà ÊÑ-2.1 ñåãìåíòíà. 096-665-28-46
  Êîòåë ÀÎÃÂ-10 «Ïðîñêóð³â - 10» á/ó, íàñîñ äëÿ îïàëåííÿ. 063-
942-67-56
  Êîòåë ñòàëåâèé òâåðäîòîïëèâíèé á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 093-642-
47-98
  Êîòåíÿòà áðèòàíñüêî¿ òà øîòëàíäñüêî¿ â³ñëîâóõî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî. 
073-793-55-95
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå. 097-426-64-94
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 
067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîë³â íà ïëåì’ÿ, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ øëàíãè Ä15, 20 
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, òðóáà í/æ Ä.38 ìì, ìåò³çè ð³çí³, 2 øò. 
ìåòàëåâèõ ñòîâï÷èêè êâàäðàòí³ 30 õ 30 õ 1540 ìì. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä192/Ä33 õ 18.5 
ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 11 ìì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà, 
çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè 
Ä28.5 õ 550 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êóð÷àòà äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ 
ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-
64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Êóð÷àòà îðò³íãòîí 7 âèä³â. 098-245-36-59
  Êóòíèê 100 õ 100 õ 9 - 9 ì., êóòíèê 75 õ 75 õ 8 - 7 ì., òðóáà ä/ó ä³àì. 

30 õ 1.5 - 50 ì. (í/æ), òðóáà ä³àì. 65 õ 5 - 8 ì. (í/æ). 098-832-23-56
  Êóõîííà ñò³íêà á/ó, ãàçîâà ïëèòà á/ó. 097-990-99-30, 063-587-95-30
  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó 
ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ìàòðàöàìè, ôàðêîï äî Ìîñêâè÷à-412. 098-
920-58-17
  Ë³æêî ìåäè÷íå äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå á/ó, äèâàí - êðîâàòü 
á/ó. 063-258-22-58
  Ë³æêî íîâå ïîëóòîðíå ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, ïðàëüíà ìàøèíêà 
«Àðäî» àâòîìàò, òåëåôîííèé àïàðàò «Ïàíàñîí³ê». 093-291-43-90, 
096-352-40-11
  Ëþëüêà - ãîéäàëêà òà äèòÿ÷à êîëÿñêà âñå á/ó. 067-537-46-28, 
063-254-92-35
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìàíåæ äèòÿ÷èé, êðàâ÷ó÷êà (â³çîê), ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, øòîðè. 097-
511-19-08, 073-428-25-95
  Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê íîâ³ 
ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 093-681-
01-44
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  Ìåáë³: ñïàëüíèé ãàðí³òóð, òóìáè íà êóõíþ, äèâàí, ñò³ë æóðíàëüíèé, 
òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, êîâðè, êð³ñëî ðîçêëàäíå. 093-498-00-69
  Ìåòàë á\ó, øâåëåð 10-12, óãîëîê Ò-îáðàçíèé ïðîô³ëü, áàëîí 
ãàçîâèé, áàëîí êèñíåâèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Ìîëî÷íå òåëÿ (áè÷îê). 096-717-97-88
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 ìì., êóïîíè 
Óêðà¿íè, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà â â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-766-66-96, 
096-890-10-12
  Ì’ÿêà ìåá³ëü: äèâàí ³ äâà êð³ñëà â õîðîøîìó ñòàí³ (íîâà îáèâêà), 
åë.ñîêîâèæèìàëêà íà 1 ë., åë.ñîêîâèæèìàëêà «Ðîäí³÷îê». 068-210-
77-01
  Íàêóâàëüíþ 100 êã., ïîâîðîòí³ ëåùàòà øèð. ãóáîê 200 ìì., âåíòèëü 
ìóôòîâèé ä³àì. 40, 50, 32, êîìïðåñîðíå ìàñòèëà ÊÑ-19, áî÷êè 
ìåòàëåâ³ 2 øò. 097-331-66-07
  Íóòð³¿ òóøêè, íóòð³¿ ïîð³ñí³, ìîòîáëîê «Çóáð». 067-152-76-83, 
063-694-20-04
  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âîð³ò, çàáîð³â, ðåø³òîê. 
097-369-60-59
  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 4 ÷àñà ðîáîòè áåç ï³äçàðÿäêè 
íîâèé, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, ñàïà íà êîëåñ³, äî ìîòîáëîêà ïëóæîê 
äëÿ íàð³çàííÿ, ï³äãîðòàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï. 068-216-34-20
  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 4 ÷àñà ðîáîòè áåç ï³äçàðÿäêè 
íîâèé, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, ñàïà íà êîëåñ³, äî ìîòîáëîêà ïëóæîê 
äëÿ íàð³çàííÿ, ï³äãîðòàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï. 068-216-34-20
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàïóãè õâèëÿñò³, âàçîí «Ô³êóñ». 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Ïåðåäíÿ áàëêà Ç²Ë-130, êîæóõ ìàõîâèêà Ç²Ë-130, áàê Ç²Ë-130, 
ï³äáîðùèê êîìáàéíà ÑÊ-5 Íèâà. 098-818-60-84
  Ïåðåìèêà÷ òèïó ÒÂ íà 1, 2, 3 ïîëîæåííÿ, óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê 
(Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè) - åëåêòðîäóãîâà, ãàçîâà, õîëîäíà, êîíòàêòíà 
çâàðêà, âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ñàäà, ãîðîäà, äà÷³, 
êîíñòðóêö³¿  ìåòàëåâèõ ïå÷åé, çàáîð³â, ñ³òîê, ãàðàæíèõ âîð³ò, ðåø³òîê, 
ïå÷åé- êàì³í³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïèàíèíî, äèâàí 2 êðåñëà, êîâåð íàòóðàëüíûé ðàçì. 1õ2. 067-
722-03-67
  Ïèñüìîâèé ñò³ë á/ó 500 ãðí., ñòîéêà ï³ä êîìïþòåð á/ó 200 ãðí. 096-
499-25-16, 093-940-91-27
  Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äëÿ 
êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
  Ïëåò³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó äîâæ. 9.6 ì., âèñ. 0.85 ì., + 2 ñòîâáèêà 
ñòàëüí³ 30 õ 30 ìì (18 ãðí./1 ï/ì), íîâèé øòàõåòíèé çàáîð (ñîñíà) ³ç 

øòàõåòàìè 6 ñì õ 2.5 ñì õ 85 ñì. äîâæ. 3 ì. 096-453-34-86, 2-51-56 
  Ïëèòêà äåøåâî (³çðàçö³) äëÿ ãðóá, êàì³íà, ñêëî ïðîñòå 3-4 ìì., 
óçîð÷àñòå «Ìåòåë³öà» 4 ìì., êë³òêà ìåòàëåâà 2 õ 1.2 õ 1 ì. ç óãîëêà 
³ ñ³òêè ðÿáèöà, êîìïðåñîð â³ä ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè.  067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Ïëèòêà íîâà ó âàííó 15 õ 15, âèòÿæêà äî ãàç. ïëèòè, êàðí³çè äî â³êîí, 
áàíêè 0.5 ë. 093-705-62-44
  Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
  Ïîãð³á â öåíòð³, äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-054-
77-67, 093-246-14-51
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí äî ïèëîñîñà Ðàêåòà 
øàðîâî¿ ôîðìè, ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà 
ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð + Ïåòðåí ïî 20 êã. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ 10 êã. ì’ÿñíà ïîðîäà, ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-
96-90
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 066-119-43-55, 093-827-26-66
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
  Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
  Ïîñ³áíèê «Àâòîìàòèêà ñâî¿ìè ðóêàìè», ïîñ³áíèê «Ðàä³îåëåêòðîíèêà 
äëÿ þíèõ», ïîñ³áíèê «Ñàìîäåëüíûå åëåêòðîííûå óñòðîéñòâà», 
ïóòåâîäèòåëü ïî æóðíàëó «Ðàäèî» 1973 - 1979 ðð., ïîñ³áíèê 
« Ðàä³îëþáèòåëüñüêà òåëåìåõàí³êà», ïîñ³áíèê «Ïðèñòàâêè äî  
ðàä³îïðèéîìíèõ ïðèëàä³â». 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSH â ãàðíîìó ñòàí³, ñò³íêà ê³ìíàòíà 
íîâîãî çðàçêà. 063-448-43-19
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Àòëàíò», á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-979-31-88, 
096-343-12-64
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit ç âåðõíüîþ çàãðóçêîþ á/ó, õîëîäèëüíèê á/ó 
Äíåïð, ãàçîâà ïëèòà «Åëåêòðà» âñå íåäîðîãî. 093-090-94-10
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí, íàï³âàâòîìàò. 096-229-81-69
  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 360 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 
Â, 0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà 
ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 
õ 2.5 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. 098-992-47-07
  Ïðè÷³ï ç âèñîêèìè áàðòàìè äëÿ ïåðåâåçåííÿ õóäîáè. 096-189-84-64
  Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-àâòîáóñ Ìåðñåäåñ Â²ÒÎ. 
063-111-25-27
  Ðåçèíà çèìîâà 4 øò. R 15 õ 195/65 - 2 øò. Ì³øåë³í, 2 øò. Éîêîõàìà 
ç ìåòàëåâèìè äòñêàìè ³ êîëïàêàìè íà Øêîäó Îêòàâ³þ òóð, äåøåâî.  
067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Ðåçèíà çèìîâà 4 øò. R 15 õ 195/65 - 2 øò. Ì³øåë³í, 2 øò. Éîêîõàìà 
ç ìåòàëåâèìè äòñêàìè ³ êîëïàêàìè íà Øêîäó Îêòàâ³þ òóð, äåøåâî.  
067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850, 845, 19 õ 13 - 1125 
ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, 
çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, 
ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñàìîâàðè, ãàç. áàëîí, 2 âåëîñèïåäè, òåëåâ³çîð, á³äîí àëþì., òî÷èëî 
åëåêòðè÷íå, 2 øàôè, òðèëüÿæ, 2 ï³íàëè, 2 òóìáè, ñò³ëüö³. 063-359-40-
27, 067-433-39-14
  Ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 063-774-02-91
  Ñåìáåðíàðà ä³â÷èíêó àáî îáì³íÿþ íà çåðíî, äåøåâî. 097-793-55-95
  Ñºòêà - ðÿáèöÿ, ë³íîë³óì, ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè, 
ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè ï³ä êâ³êè, ôàíåðà, òðóáà êàíàë³çàö³éíà. 096-258-
75-22, 073-052-93-37
  Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëüôåð, òåëåâ³çîð á/ó Panasonic, êð³ñëî 
- êðîâàòü. 063-695-30-20
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ. 096-414-07-70
  Ñ³íî ëþöåðíè Êîçÿòèí - íà äà÷³ çà ³íòåðíàòîì, êèëèì íîâèé 5 - 2.5, 
ïàðîâàðêà Â³òåê. 063-736-47-19
  Ñêðèíÿ, áóòë³ 20 ë., äîñêà ñîñíà, àíòåíà - òàðåëêà PAUXIS, øïàëè 
áåòîíí³, äåðåâÿí³, êàí³ñòðè 20 ë., 10 ë., ïðîâ³ä 4 æ. ïî 4 êâ.ì., îòë³âè 
îöèíêîâ. âóçüê³, á³ëà ãëèíà. 093-020-22-95
  Ñîêîâèæèìàëêà á³ëîðóñüêîãî âèð-òâà, ìàéæå íîâà. 063-191-23-75, 
097-873-36-99
  Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, ìîæíà îêðåìî. 063-402-16-25
  Ñï³í³íãè ë³í³íãðàäñüê³ 3 øò., ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ï³äõâàò, ðþêçàê, 
ñàäîê ³ç ñ³òêè ìîðñüêîãî òðàëà. 063-191-23-75, 097-873-36-99
  Ñï³í³íãè ë³í³íãðàäñüê³ 3 øò., ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ï³äõâàò, ðþêçàê, 
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ñàäîê ³ç ñ³òêè ìîðñüêîãî òðàëà. 063-191-23-75, 097-873-36-99
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
  Ñòàíîê ôðåçåð - âåðòèêàëüíèé ñ êàðåòêîé. 073-422-08-54
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó 1.55 ì. õ 0.79 ì., ìîéêà í/æ á/ó íà äâà 
â³ää³ëåííÿ, 2 êð³ñëà íå ðîçêëàäí³ á/ó, êëàäêà ïå÷åé ñâî¿ìè ðóêàìè, 
îïàëåííÿ ³íä. áóäèíê³â (âîäÿíå ³ ï³÷íå îïàëåííÿ), ïîñ³áíèé âèðîáíèêà 
ðîá³ò â áóä³âíèöòâ³, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè ³ âèðîáè (äëÿ áóä³âåëüíèê³â). 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ñò³íêà æîâòà 3.6 ì. 2 000 ãðí., ñò³íêà 4 ì. êîðè÷íåâà 2 000 ãðí., 
ïðèõîæà 1.5 ì. 1 500 ãðí., ì’ÿêèé êóòî÷îê ÷åðâîíèé 2 500 ãðí., ì’ÿêèé 
êóòî÷îê ãîëóáèé 4 000 ãðí., äèâàí÷èê «Ñîíÿ» 800 ãðí.  093-281-28-94 
Êîëÿ, 063-383-79-84 Ëàð³ñà
  Ñò³íêà ìåáëåâà 2ì õ 3ì áåç àíòðèñîë³. 093-786-41-52, 2-09-63
  Ñò³íêà ìåáëåâà â ê³ìíàòó. 093-597-56-21
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â 
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-
73-30
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð TGL ðîáî÷èé, ïåðèíà, åëåêòðî-ñàìîâàð. 073-003-80-13
  Òåëåâ³çîð Ô³ë³ïñ ä³àã. 29« - 500 ãðí. 063-825-85-19
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. 098-264-55-62, 098-441-04-44
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, äâà öàïêà ïîðîäèñòî¿ ïîðîäè 
(Íààíñüêî¿). 068-023-69-98
  Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè 1 ì³ñ. 063-791-28-46
  Òåëè÷êà. 063-260-05-84
  Òåëè÷êà. 098-65-48-414
  Òåëè÷êè (5 ì³ñ., 3 ì³ñ.), ñèâî-ðÿáà, ÷åðâîíî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí. 
Òåðñ³íîâî. 097-431-23-15
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98  
  Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò, òð-ð 
220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê 63 õ 63 =2 
ì/ï). 096-453-34-86, 2-51-56
  Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò í/æ 1 ìì (1000 
õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.), øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8 ìì., 
íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 
ìì. 096-453-34-86
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, ãóìîâ³ ³ãðàøêè, 
ðàäÿíñüê³ ìîíåòè, æ³íî÷èé ïëàù. 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-775-33-74, 093-185-
81-44 Ñåðã³é
  Óí³âåðñàëüíèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê äîâæ. ñòîëà 165 ñì., äîâæ. 
âàëà 40 ñì., îáåðòè äâ-íà 1400 - 4000. 097-156-43-66
  Óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè - âåëèêèé 
â³áðîñò³ë, ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè, ñòåëàæ³ (äëÿ âèñèõàííÿ). 063-767-92-96
  Ó÷àñòîê ç äîêóìåíòàìè ñ.Âåðíèãîðîäîê, 10 êì. â³ä ì³ñòà. 097-560-
60-65, 093-069-73-04
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-
971-15-31, 097-258-18-66
  Ôðåçà 4-õ ðÿäíà ÊÔ-2.8 äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ (ï³ä òðàêòîð 
ÌÒÇ-80), åë.êàëîðèôåðè (ïîâ³òðÿí³) ç çàõèñíèì âîçäóõîì 3-õ ³ 1-íî 
ôàçíèé, ïðåñ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàêàðîí³â ç  ñóøèëüíèì øêàôîì, 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» (ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà), äåøåâî.  067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà âåðòèêàëüíà âèñ. 1.85 ì. «Coca - Cola» îáºì 
265 ë., ðîáî÷à òåìïåðàòóðà 0+5 t, ñòàí ³äåàëüíèé. 098-026-42-45, 097-
612-81-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê Íîðä 3-õ êàìåðíèé 2 000 ãðí. 093-893-98-60
  Õîëîäèëüíèê Íîðä. 063-825-85-19
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-889-27-46
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ ïîðîäè, ç âåòåðèíàðíèìè äîêóìåíòàìè. 096-
242-12-65, 063-688-91-98
  Øàôà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-26-08
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà «Ðàäîì». 063-803-95-69
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Çèíãåð â ðîþî÷îìó ñòàí³ (øèº íàâ³äü 
âàëÿíêè), íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
  Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàãîí Àëîº. 063-234-
29-75

  Øèôåð á\ó â äîáðîìó ñòàí³. ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëèñåíêà, 10. 093-917-
19-94, 073-083-30-60
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç 
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ßãíè÷êè ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè äîðîñë³ íà ïëåìÿ òåë. 098-222-98-86
  ß÷ì³íü. 063-629-27-72
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 ðîëåòè íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-622-50-43 ²ðèíà

 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, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî, ïë 28,2/16,1/6,2 êâ ì., 1 
ïîâåðõ, ²íäèâ³äóàëüíå ãàçîâå îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. ì/ï 
â³êíà. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 
ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé 
öåãëÿíèé 6,9 êâ. ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 
ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé 
öåãëÿíèé 6,9 êâ. ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 
067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ç ðåìîíòîì, ÏÐÁ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 28/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 9 ïîâ., êàáåëüíå 
ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó. 073-030-03-72, 068-023-60-94, 093-917-57-23
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, îïàëåííÿ íîâèé êîòåë 
³ìïîðò., ãàðíèé ñòàí. 067-710-75-08, 098-403-73-06
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-890-90-37
  1-ê³ìí. êâ., ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà 35 êâ.ì, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, âàííà ðåìîíò. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º âåëèêà ëîäæ³ÿ, 
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ 
çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-
846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, òåðì³íîâî. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì. 093-023-97-
46, 093-017-75-82
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 êâ.ì.), êóõíÿ 10 
êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, ñàðàé/ãàðàæ. 067-432-45-85
  2õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 êâ.ì.), êóõíÿ 
10êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, 
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 39 êâ.ì., ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, 
ñàðàé, ïîãð³á, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-800-66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13 
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-38-84, 063-
259-41-94
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, òèõèé äâ³ð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-629-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-
80-25, 063-554-18-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ.ì., âóë. Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
  2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71

  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 
2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ, ìåáë³, áîéëåð. 
067-725-00-20, 093-730-51-67
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 1 ïîâ., ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 096-952-49-19, 063-198-46-57 Âîâà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
  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 ¹3, äèò. 
ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó 
â öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãîðüêîãî 9/1, ïëîùà 65.9 êâ.ì., âèñ. 
3.15, ³íä. îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, º ñàðàé. 073-310-91-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00, 
067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ., â ð-í³ 
ó÷èëèùà ç äîïëàòîþ. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 063-293-13-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíî ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 098-585-28-33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24. 096-463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.Øê³ëüíà 23 Á. 067-934-98-90, 
063-687-31-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063-274-19-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà. 096-277-73-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï 
â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 
26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-875-3774, 096-696-09-27 Ñåðã³é
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,4 ì2; æèòëîâà 40,1 
ì2. Ï³ä ðåìîíò! ²íä. îïàëåííÿ Öêîòåë Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ. 2 ï³äâàëà-
ïîãðåáà. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 14000 ó.î. 
(067) 549-61-62.
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ. ì. 
095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 063-448-43-19
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, ïëîùà 58.8 êâ.ì., íå êóòîâà, áåç ºâðî-
ðåìîíòó. 093-018-91-48, 096-663-32-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 
áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 8, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
º ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. (á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í). 067-
717-12-59, 093-728-48-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 8 ïîâ. 068-003-51-09
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë. âîêçàëó + ãàðàæ, ñàðàé, áåç ðåìîíòó, 
òåðì³íîâî. 063-293-14-19
  3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í 

«Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå êóòîâà. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, ñåðåäíÿ. 097-261-22-58, 067-445-72-42
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-
18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., º ³íä. îïàëåííÿ òà ºâðî ðåìîíò âóë.Êîòîâñüêîãî 7/10 àáî 
ïîì³íÿþ íà äâ³ 1-ê³ìí. êâ. 096-090-36-97
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð (íàâïðîòè ñòàðîãî ë³öåþ). 
096-378-80-86, 063-248-16-06 
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, çîâí³ 
óòåïëåíà, ïðè áàæàíí³ ç ìåáëÿìè, â äâîð³ º ãàðàæ. 093-732-42-02, 
098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ãëóõ³âö³ âóë.Êàðºðíà 42, 3 ïîâ., 40 êâ.ì. 063-740-51-15
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, 
»Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5. 063-156-65-41
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 57 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  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 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ì/ï 
â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
  4-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, öåíòð. 097-190-00-13
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå êóòîâà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò (ìîæëèâèé îáì³í 
ç äîïëàòîþ). 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5 ïîâ., ð-í ÏÒÓ. 095-596-63-78
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á. 097-130-29-02
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54 êâ.ì. 096-
440-69-77
  Áóäèíîê 120 êâ.ì. â ðîçñòðî÷êó â ñ. Ãëóõ³âö³  ñ åâðîðåìîíòîì, âñ³ 
çðó÷íîñò³, 20 ñîò.çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 098-417-09-18
  Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.çåìë³,ñàäîê, 
ïàðêàí. Ö³íà 85000 ãðí.Òîðã. 096-250-27-89, 063-877-94-50 Íàòàëÿ
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.Îäåñüêà 25, çåì. ä³ë-êà 16.6 ñîò., 
æèëà ïëàùà 101.6 êâ.ì., º ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ). 
093-018-61-81, 067-583-68-94
  Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà 
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 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. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿ñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, 16 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ. 097-923-
85-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, 
àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., ãîðîä 8 ñîò., âåëèêà ä³ëÿíêà, º ãàðàæ, ñàðà¿, 
îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà - â áóäèíêó, ïîðó÷ ìàãàçèí, äî çóïèíêè 100 
ì., äî öåíòðà 10-15 õâ. 063-628-93-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå òà 
ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê â öåíòð³ ñåëà, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, ì/ï â³êíà, çåì. 
ä³ë-êà ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, àáî 
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ.  . 097-130-29-02
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç. îïàëåííÿ, âàííà, òóàëåò, ³íòåðíåò, 
ñàäîê, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-677-24-52, 
067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãîðîä 10 ñîò. 
067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç, òâåðäîïàëåâíå, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-843-03-50, 093-091-54-11
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïîä³ëüñüêà 109 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), 20 ñîò. ãîðîäó, 
ñ.Êîçÿòèí. 063-402-66-12, 093-807-98-23
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñâàëüò. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 4 ê³ìíàòè îêðåì³, 2 ïðèõîæ³, êóõíÿ, â 
áóäèíêó - âîäà, òóàëåò, ãàç, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-353-76-84
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 9.5 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 
063-963-68-15
  Áóäèíîê ãàç. 6 õ 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 165. 093-006-
08-60
  Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ñèãíàë. 096-572-88-85, 050-503-
92-96
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  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê æèëà ïëîùà 89 êâ.ì., ãîðîä 6 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-282-30-49
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, ãîðîä 70 
ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º çåì. ä³ë-êà 15 
ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í. 096-574-49-04
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., ä³ëÿíêà 20 ñîò., 
º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 
êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, 
øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. 
ãîðîäó, 2 ñàäêà, êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13, 
068-006-82-47
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âèãð³áíà ÿìà, 
ï³äâåäåíèé ãàç òà ì³ñöåâà âîäà. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà 
ïëîùà 60 ñîòîê. ª ³íø³ áóäîâè äëÿ òðèìàííÿ äîìàøíî¿ æèâíîñò³. 
Ïðîäàæà ó çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. 097-782-13-75
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºðá³íà, â áóäèíêó ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 11/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., º ãàç, 
êîíâåêòîð, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. ãîðîäó ç ñàäîì, ïîãð³áîì, ãàðàæåì ³ 
ñàðàºì. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íà 2 âõîäà âóë.Ìàòðîñîâà, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè öåðêâè), ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-90, 097-940-68-94
  Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 10 ñîò. 
çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêà (ðàéîí ÄÀ¯), ãàç, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, 
êðèíèöÿ, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà, íåäîðîãî. 068-310-56-57, 063-181-51-43
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ïðîâ.Äåïîâñüêèé, òåðì³íîâî, 42 êâ.ì., º ãàç, âîäà, 4.5 
ñîò. - 221 000 ãðí. 096-167-30-42 ï³ñëÿ 19:00
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
063-353-58-16
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-670-71-14
  Áóäèíîê ð-í ðåäàêö³¿, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 37 
ñîò., ìîæëèâà ïðîäàæà ïî ÷àñòèíàì 26 ñîò. òà 11 ñîò. 093-427-55-10, 
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³, â äîáðîìó ñòàí³ àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí³ ç äîïëàòîþ. 067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, º 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³÷íèì îïàëåííÿì, ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ âóë.Ñëîáîäà 86, â ê³íö³ ãîðîäà ñòàâîê. 097-
744-46-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà 23. 067-976-68-81
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-842-68-51, 
093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç., öåíòð, íåäîðîãî, 35 ñîò. çåìë³. 067-
606-55-02
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-
47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ïðèñàäèáíèìè ä³ëÿíêàìè. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (á³ëÿ ñòàâêà), çåì. ä³ë-êà 47 ñîò., º ñàäîê, 
íåäîðîãî. 050-908-48-69
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, â äâîð³ 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. ð³âíèé äî áåð³ãà, ïîðó÷ ñòàâîê, õîðîøèé ï³ä¿çä 
ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 
71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 15, ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 098-405-49-27
  Áóäèíîê ñ.Ìåäâåä³âêà º ãàç, êîíâåêòîð äëÿ îïàëåííÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ, ïîãð³á, âñå ðàçîì 25 ñîò. 067-399-59-84
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7 êâ.ì., ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.5698 ãà. 
096-277-73-90
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 097-839-18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 149 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì.  ä³ëÿíêà 6 ñîò., 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 066-983-37-78
  Áóäèíîê ó ñ. Ñåñòðèí³í³âêà, 70 êâ.ì. Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó. ä³ë-êà 25 
ñîò., 10 ñîò. ï³ä ñàäîì, ïîãð³á, ñàðàé. 095-632-39-20, 098-279-32-83
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðî-ðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³, 
ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, ö/âîäîã³í, çåì. ä³ë-êà 5 
ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà 3), â 
áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø. 063-384-05-03 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14, âñ³ 
äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  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, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 063-854-
94-76
  Áóäèíîê ÷óäîâèé â öåíòð³ á³ëÿ áàçàð÷èêà, ³äåàëüíå ì³ñöå ï³ä 
á³çíåñ, 72 êâ.ì., ðåìîíò, óòåïëåíèé, òóàëåò, âàííà, çàëèøàþ ìåáë³, º 
ôóíäàìåíò 6 ì õ 8 ì. ï³ä çàáóäîâó, ë³òí³é áóäèíî÷îê, äóø - 780 000 
ãðí. 067-594-17-07, 063-188-37-92
  Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà ç òóàëåòîì, ãàç, âîäà, 
ãàðàæ, äâà ï³äâàëè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, êðèíèöÿ, ñ³íèê â ñ. 
Âåðíèãîðîäîê, 60 ñîò. ãîðîäà. 097-35-22-941. Þð³é

  Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñàðàé, ïîãð³á, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç, íåïîäàë³ê 
çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ñ.Êîçÿòèí. 097-535-68-78, 093-697-63-96
  Âðåì’ÿíêà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàç 
ïî âóëèö³, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, ñ.Êîçÿòèí. 093-481-59-77
  Äà÷à 5 ñîò., áóä³âëÿ, òåïëèöÿ, îïàëåííÿ, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. 068-
174-58-34, 063-671-40-42
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð. 097-
931-00-82, 2-37-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, êîîï.ßáëóíüêà ¹245, 30 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò., º ñâ³òëî, ñêâàæèíà. 063-628-93-81
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, êîîï.ßáëóíüêà ¹245, 30 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò., º ñâ³òëî, ñêâàæèíà. 063-628-93-81
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 6 ñîòîê. 
ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîìÖï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. Ôîòîãðàô³¿ 
â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 49 000 ãðí. (067) 549-61-62.
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 9 ñîò. Â ð-í³ Òàëèìîí³âêè, ïîðó÷ ç Á³ëîöåðê³âñüêîþ. 
097-278-77-68
  Äà÷íà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì á³ëÿ òóá.ë³êàðí³. 067-729-81-05
  Çåì. ä³ë-êà ç³ ñòàðèì áóäèíêîì 5.5 ñîò. çåìë³, äåøåâî. 097-341-
00-58
  Ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó â ì. Â³ííèöÿ, 18 êâ.ì., ðåìîíò, âèã³äíî äëÿ 
çäà÷³ â îðåíäó. 067-432-45-85
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 067-
431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ õèòðîãî áàçàð÷èêó), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
063-738-48-46
  Ï³â áóäèíêó âóë.Êóëèêîâñüêîãî 4, 3 ê³ìíàòè, ó÷àñòîê, ñàðàé, ð-í 2 
øêîëè. 050-705-41-75, 093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-77, 097-264-46-76
  Ïîëîâèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 74 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ö/
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãàçîâå îïàëåííÿ, º ãàðàæ ³ ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 
4.5 ñîò. 096-222-00-86
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 
íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20, 
093-091-02-55
  Ñòàðèé áóäèíîê â ãàðíîìó ì³ñö³ á³ëÿ ó÷èëèùà 5.5 ñîò. 097-341-
00-58
  Ó÷àñòîê 16 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 16. 096-879-30-75, 2-17-80 Ìèêîëà
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà ç³ âñ³ìà ³íä. çðó÷íîñòÿìè, 
íîâèé âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³çàö³ÿ, íà âñå º ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, º 
ãðÿäêà ³ ãîðîä 15 ñîò. 097-334-29-44
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-
24-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) àáî îáì³íÿþ íà 
Êîçÿòèí.  067-316-91-84
 1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 ïîâ. 
²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé öåãëÿíèé 
6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
 2õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 êâ.ì.), êóõíÿ 
10êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, ñàðàé/ãàðàæ. 067-432-45-85 

  АВТОМОТО
  2 ãàçîâè÷êà - ìîïåäè. 098-245-36-59
  Lanoc 2007 ð.â., íà ãàçó, äîáðèé ñòàí, ìóçèêà, ö/çàìîê, ç 
äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê. 073-078-82-79
  Lanoc 2008 ð.â, ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 097-859-45-37
  MFS-244, 2011 ð.â., ðå. ïðèâ³ä. 098-926-37-31
  Opel Omega A 1991 ð.â., îáºì 2.0 áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 
098-811-32-64
  Àáî îáì³íÿþ ñàìîðîáíèé òðàêòîð íà áàç³ Ò-16 ç äîêóìåíòàìè. 
093-885-38-24, 068-507-91-29
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Áóäüäîçåð Ò-74 â ðîáî÷îìó ñòàí³ .067-430-79-37, 093-756-39-33
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 5 ñò., ³íîìàðî÷í³ ñèä³ííÿ 
20 000 ãðí. 093-852-62-39, 097-915-23-60 Ñåðã³é
  ÂÀÇ 2101 1986 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 096-
804-47-51
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, º ãàç, 5 ñò., êîë³ð ÷åðâîíèé. 
096-394-14-67
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó ñòàí³, 16 000 ãðí. 
068-330-68-43
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 21013 ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2106 íà õîðîøîìó õîäó òåðì³íîâî. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 2108 1993 ð.â., á³ëèé, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-756-85-13, 
063-293-14-22
  ÂÀÇ 2109 1996 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøà ðåçèíà, òèòàíè, ìóçèêà, ç 
äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 068-904-41-59
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 21099 1997 ð.â., ãàç-áåíçèí 1.5. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., 1.5 äâ., ãàç, ñèíÿ, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé 
ñòàí. 098-725-96-53, 063-694-94-35
  ÂÀÇ 2170 Ïðèîðà, 2008 ð.â, ïðîá³ã 53 òèñ., ãàç-áåíçèí. 063-215-
68-09
  ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2008 ð.â., ñ³ðèé, ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³ 91 
000 ãðí. 063-775-10-97
  ÂÀÇ êîðîáêà, êàðäàí, ùåïëåííÿ Îïåëü Êàäºò. 098-007-84-33
  ÃÀÇ 2410, 1989 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, ïîòðåáóº 
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. 068-041-48-64
  ÃÀÇ-69 íåäîðîãî. 093-022-88-06
  Äåî Ñåíñ 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 067-
379-91-94
  Äèñêè ä.13 - 2 øò. Ëàíîñ, ðåäóêòîð ãàç ³ ³íæåêòîð Ëàíîñ - Îïåëü, 
çàï.÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
  Êàìàç 4310 ç ìàí³ïóëÿòîðîì 3.5 ò. òà ïðè÷³ïîì. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
  Ìàçäà 929 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
  Ìåðñåäåñ 210 1996 ð.â., ìîòîð 2.3, ãàç-áåíçèí, êîðîáêà àâòîìàò, 
êîë³ð ñèí³é. 097-971-15-31
  Ì³í³ - êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé «Âîëüâî 1130». 067-976-00-28
  Ìîòîáëîê íîâèé ÊÅÍÒÀÂÐ 2010 ð.â. Ä-4 (äèçåëü), ìîòîðåñóðñ 1.5 
÷àñà, ðó÷íèé ñòàðòåð, âàë â³äáîðó ïîòóæíîñò³ (êîìïëåêò íàâ³ñíèé, 
ï³äéîìíèê äëÿ çì³íè êîë³ñ). 063-641-51-79
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þïèòåð ç êîëÿñêîþ íà õîäó, ãåíåðàòîð ÈÆ 6 âîëüò, 
ìîòîðíà öåï ÈÆ, åëåêòðîäè ¹4-15 êã., ãîëîâêè â³ä 10 äî 30 êëþ÷³. 
2-30-50
  ÌÒ-9 - 2 øò. 098-245-36-59

  Îïåëü - Îìåãà 1988 ð.â., íà õîäó, ãàç-áåíçèí àáî îáì³í. 067-
597-87-64
  Îïåëü Êàäåò 1.3, ãàç-áåíçèí, á³ëèé, ñåäàí, äâèãóí ï³ñëÿ êàï.
ðåìîíòó, ôàðêîï, íå áèòà, íå ãíèëà, ñàëîí ÷èñòèé, âñå ïðàöþº - ñ³äàé 
³ ãàíÿé. 097-130-29-02
  Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-àâòîáóñ Ìåðñåäåñ Â²ÒÎ. 
063-111-25-27
  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2000 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-756-21-19
  Ñêóòåð Õîíäà AF-30 Òàêò â äîáðîìó ñòàí³ ç ðåºñòðàö³ºþ, íåäîðîãî. 
063-305-96-60 ²ãîð
  Ñêóòåð Õîíäà á/ó. 093-704-10-29
  Ôîðä Ñ³ºðà 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, âàðèòè, êðàñèòè íåòðåáà. 098-
007-84-33
  Øåâðîëå ÀÂÅÎ 2008 ð.â., 1.5 äâ., êîðåéñüêà çá³ðêà, ãàç 4 
ïîêîë³ííÿ, ñ³ðà, òèòàíè, íîâà ãóìà, êîíäèö., áåç ºäèíîãî ï³äêðàñà. 
093-095-17-57, 098-600-83-18
  ÞÌÇ-6, ïðè÷³ï ÓÀÇ-469. 098-657-19-89
  ßâà 350-638. 063-82-82-692, 096-068-22-77

  КУПЛЮ
  Àâòîìîá³ë³ Ãàçåëü àáî Ñîáîëü, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè ó áóäü-
ÿêîìó ñòàí³. 067-502-79-12
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Áàíêè á/ó 0.5 ë. - 0.25 ë. 063-181-02-00, 096-450-95-49, 099-
372-73-60
  Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü àáî Ñîáîëü, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 
067-502-79-12
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-
671-67-65
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
  Äîñêó30 ìì. ñóõó, íåâåëèêî¿ äîâæèíè.  2-11-64, 097-170-90-05, 
066-432-22-16
  Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ ñîëîìè, øèôåð 
á/ó, òðàâó ëþöåðíè àáî êëåâåðó íà êîðíþ. 2-30-43, 097-255-51-60
  Çàï÷àñòèíè íà ÇÀÇ 965 (ãîðáàòèé). 099-314-28-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 
097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ð³çíèé õëàì ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, à òàêîæ õîëîäèëüíèêè, 
ãàçîâ³ ïëèòè, êîëîíêè. 063-108-88-57
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, åëåêòðîäâèãóíè, 
ñòóï³öè Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 068-216-34-20
  Ðîãè îëåíÿ äîðîãî, àêóìóëÿòîðè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, ãàç. 
ïëèòè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, òåëåâ³çîðè, êàáåëÿ, ïðîâîäà, 
åë. ìîòîðè, ï³ðÿ. 068-275-55-16
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 
096-467-88-03
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 093-560-97-22
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, íåðîáî÷³, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-
581-29-55 Êîëÿ
  Øèôåð á\ó. 097-408-22-29
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèÕ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ 
ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîÌó ñòàí³: 
àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85

  МІНЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ìîæëèâî ç ìîºþ 
äîïëàòîþ. 093-943-00-65
  4-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âñ³ 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-520-13-14, 
093-626-83-81
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³, öåãë. 
áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. 063-
255-40-84, 098-704-92-09
  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) íà Êîçÿòèí.  067-
316-91-84

  РІЗНЕ
  24.05.18 ð. â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð» áóëà çàãóáëåíà çîëîòà ñåðåæêà, 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-414-00-43, 093-724-28-28 
Òåðåçà
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ç 
ìåáëÿìè, ò³ëüêè ñ³ìåéí³é ïàð³. 095-420-48-33
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 

ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàâ â äîáð³ ðóêè êîòèêà «Ìóð÷èêà» òåìíî ñìóãàñòîãî ³ äâ³ êèö³ 
ìèøèíîãî êîëüîðó íàï³â ïóõíàñò³ Ìîòþ ³ Ë³çó. 063-284-19-23
  Â³ääàì (ñàìîâèâ³ç àâòîñêàòè) ãðóçîâ³, ëåãêîâ³, íà êàíàë³çàö³þ, 
êëóìáó ³ ò.ä. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, ì³í³àòþðíî¿ ïîðîäè, äîâãà øåðñòü, 2 
ì³ñ., íàâ÷åí³. 098-386-16-12
  Â³ääàì ãëèíó ñàìîâèâ³ç. 073-310-90-74
  Â³ääàì ãëèíó ñàìîâèâ³ç. 096-219-94-51, 073-310-90-74
  Â³ääàì êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì, ïðèâ÷åí³ äî ã³ã³ºíè. 063-406-
23-10, 096-419-27-25
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ ä³â÷àò â öåíòð³. 063-641-51-34
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíó ëþäèíó, ãàç ë³òîì òà â îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí îäíàêîâèé. 063-289-04-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíó ìîëîäó (æ³íêó àáî ÷îëîâ³êà). 063-
021-81-38
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ùàáëåâñüêèé ²âàí Áîðèñîâèé 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî çàê³í÷åííÿ Áåðäè÷³âñüêîãî êîëåäæó, ñåð³ÿ 
ÒÌ ¹33203287 â³ä 29.02.2008 ð. íà ³ì’ÿ Îìåëü÷óê Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Áîðîäÿíåöü 
Ëþäìèëè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà íà ³ì’ÿ Ìàëåöüêèé Îëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé, ñåð³ÿ 
Â² ¹000853 â³ä 13 êâ³òíÿ 2018 ð., âèäàíîãî íà ³ì’ÿ Ïîë³ùóê Ë³ä³¿ 
Ïðîêîï³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé), ñåð³ÿ ÂÍ 
¹0510832 â³ä 05.04.1999 ð., âèäàíèé íà ³ì’ÿ Êîòëÿðñüêî¿ Áðîí³ñëàâè 
Äåì’ÿí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê Âàäèì Âîëîäèìèðîâè÷, 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-962-41-19
  Çàãóáëåíî ïàñïîðò íà ³ìÿ Áóõîâåöü Àë³íà Îëåã³âíà, ïðîõàííÿ 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-766-12-79
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 096-513-56-85, 063-406-68-14
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà. 093-596-42-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. áåç ìåáë³â. 067-772-36-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, ç ìåáëÿìè. 097-426-67-38
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ïîðÿäíèì ëþäÿì, áåç ñóáñèä³¿. 063-630-68-25
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ïîðÿäíèì ëþäÿì, áåç ñóáñèä³¿. 063-630-68-25
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè. 097-709-07-48 ç 10:00 äî 20:00
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî 
ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí 
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí 
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.Çàë³çíè÷íå, ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíó ï³ä îô³ñ, ñêëàä àáî ìàãàçèí áóä. ìàòåð³àë³â. 063-969-65-04, 
068-033-67-67
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.Çàë³çíè÷íå, ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíó ï³ä îô³ñ, ñêëàä àáî ìàãàçèí áóä. ìàòåð³àë³â. 063-969-65-04, 
068-033-67-67
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-
170-96-34
  Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 097-515-55-92, 063-694-56-92
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Çíàéäåíî ãàìàíåöü. Çâåðíóòèñÿ â Óí³âåðìàã 1 ïîâ. (â³ää³ë ïðèéîìó 
îãîëîøåíü).
  Çí³ìó 1-2 êâàðòèðó. 068-288-09-52
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ. áàæàíî 1 ïîâ. àáî áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè, 
÷èñòîòó, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 097-739-22-13, 093-546-95-81
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ. íà 1 ïîâ. àáî áóäèíîê. 097-739-22-13, 093-
546-95-81
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â Êîçÿòèí³. 093-936-47-08 
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-936-47-08
  Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ â³ä 100 êâ.ì. òà á³ëüøå ï³ä ðå÷îâèé ìàãàçèí. 
099-023-85-33
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ øóêàº 1-2 ê³ìí.êâ., àáî ä³ì íà äîâãîòðèâàëèé ïåð³îä. 
Îõàéí³ñòü òà ñâîº÷àñíó âèïëàòó ãàðàíòóºìî 073-305-38-78
  Ïîì³÷íèöÿ (-ê) ïî ãîñïîäàðñòâó (35-45 ðîê³â). Ïîñò³éíà ðîáîòà ç 
ïðîæèâàííÿì â çàì³ñüê³é ñàäèá³ (50 êì â³ä ì. Êè¿â). Äîñâ³ä âåäåííÿ 
ïðèñàäèáíîãî ãîñïîäàðñòâà (áóäèíîê, ñàä, ãîðîä 30 ñîòîê).  Ç/ï 8000 
ãðí.+æèòëî. 068-124-24-20
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 068-763-01-46
  Ñ³ì’ÿ îðåíäóº 2-õ ê³ìí. êâ., îïëàòó â÷àñíî òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. 
096-466-37-70
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ â ì.Â³ííèöÿ ç ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé 
âàõòîâèé ìåòîä. 067-430-18-48, 093-031-31-91
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ, ð-í ÏÐÁ. 096-037-00-67, 
093-427-67-40
  Øóêàþ æ³íêó, ÿêà çìîæå ãîòóâàòè ñîá³ òà ìåí³ ¿æó çà ìî¿ êîøòè, 
æèòëî áåçêîøòîâíå, ÿ çàëåæíèé ÷îëîâ³ê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, 
ìîæíà ç ñåëà - àëêîãîë³ê³â òà íàðêîìàí³â íåïîòð³áíî. 096-585-77-45
  Øóêàþ ëþäèíó áåç ø/ç ïî äîãëÿäó çà ñòàðåíüêèìè, ìîæëèâî íà 
ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 068-753-34-61
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-
312-99-81
 ïðîïàë ùåíîê - Ìîïñ â ð-íå îðñà, äåâî÷êà 3 Ìåñ., ïðîøó âåðíóòü çà 
ëþáîå âîçíàÃðàæäåíèå. ïîÌîÃèòå âåðíóòü äåòÿÌ äðóÃà. 093-752-52-21, 
063-999-74-78, 097-352-95-44
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СЕРЕДА,  6 ЧЕРВНЯ

 + 14 0С    + 21 0С
 + 24 0С    + 21 0С

ВІВТОРОК, 5 ЧЕРВНЯ

 +  15 0С   + 22 0С
 +  27 0С   + 23 0С

  ПОНЕДІЛОК, 4 ЧЕРВНЯ

 + 15 0С    + 21 0С
 + 27 0С    + 23 0С

СУБОТА,  2 ЧЕРВНЯ

 +10 0С     + 16 0С
 +24 0С     + 20 0С

П'ЯТНИЦЯ, 1 ЧЕРВНЯ

   + 14 0С   + 16 0С
   + 23 0С   + 18 0С

НЕДІЛЯ, 3 ЧЕРВНЯ

+ 14 0С   + 18 0С 
+ 24 0С   + 20 0С

ЧЕТВЕР,  31 ТРАВНЯ

+ 14 0С    + 22 0С
+ 27 0С    + 23 0С

Погода у Козятині 
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ОВЕН 
Не поспішайте! Приймати рішення, ро-
бити висновки – взагалі, поспішати не 

варто: все може змінитися за мить. Тому будьте 
пильні, щоб не упустити момент.

ТЕЛЕЦЬ 
Навколо вас – тисячі спокус. За яскравою 
обгорткою може виявитися порожнеча, 

робіть вибір усвідомлено.   
БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ви отримаєте допомогу, 
звідки не чекали. Всі справи підуть на лад, 

якщо ви докладете до цього зусилля і – найголо-
вніше – дуже захочете. Настає ваш час, хапайте 
удачу за хвіст!

 РАК 
У вашому болоті завелися чорти! При-
дивіться уважніше до оточення, хтось 

може підкласти вам свиню. 
ЛЕВ 
Чекайте сюрпризів і приємних новин. 
Цей тиждень обіцяє бути дуже насиче-

ним і цікавим.
ДІВА
 На цьому тижні вашої уваги домага-
тимуться постійно: вдома, на роботі, 

навіть на вулиці. Зберігайте спокій і доброзич-
ливість, і це принесе приємні плоди. 

ТЕРЕЗИ 
Зірки підготували для вас сюрприз: цього 
тижня приймати рішення буде простіше, 

ніж коли-небудь. Тож розслабтеся й отримуйте 
задоволення!

 СКОРПІОН 
Ваші емоції занадто розгулялися, поста-
райтеся опанувати себе. Інакше ризику-

єте втратити щось важливе, цінне. Намагайтеся 
більше бувати на свіжому повітрі.

 СТРІЛЕЦЬ 
Стрільцям цього тижня буде скрутно: 
вас неправильно розумітимуть, і це 

може зіпсувати все, що ви так довго готували. 
Не сумуйте, з усіма іноді трапляються непри-
ємності.  

КОЗЕРІГ 
Вас цього тижня переслідуватиме успіх у 
всьому. Чим не привід нарешті зробити 

те, що давно відкладали?
ВОДОЛІЙ
Зірки обіцяють Водоліям спокійний 
тиждень. Але не варто надто розсла-
блятися – це тільки перепочинок перед 

новими випробуваннями, тож запасайтеся 
силами і терпінням.

РИБИ 
Цей тиждень Рибам бажано провести в 
колі сім’ї. Не варто планувати поїздки і 

подорожі, хіба що виїзд всією сім’єю. Постарай-
теся зробити приємне домашнім, це не пройде 
непоміченим і принесе плоди в майбутньому.

ГОРОСКОП
з 31.05 по 07.06424889
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