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Місто перетворилося у Венецію

Не захищена перед стихією пенсіонерка шокована

Наша візитна картка — ПРБ з калюжами

Дмитро Артемчук

Максим ШУЛЯК

Під час грози, що була в Козятині
у вівторок, 24 липня, в редакцію газети “RIA-Козятин” зателефонувала
мешканка нашого міста Валентина
Петрівна. Вона повідомила, що до
її будинку після дощу стікає вся
вода, яка тече вулицею Склярова.
Крім того, в підземній комунікації
сточних вод, що мала витік у “водокачку”, забився канал зливу і вода,
яка мала потрапити до місця збору,
розливається перед будинком пенсіонерки.
Прибувши на місце, побачили
стихійне лихо. Вода під стінами
приватного будинку і на подвір’ї
господині. Не змилувалась вона і
над грядкою овочів пані Валентини,
яка розташована від будинку трохи
вище.
— Я декілька разів зверталася
в міську раду до міського голови,
— каже Валентина Петрівна. — Та
кожен раз мені повідомляють, що в
нього підвищена температура тіла.
А чиновники, які заміщають голову,
кажуть, що це моя проблема. Розумієте, вони не добудували дорогу
на нашій вулиці! Не почистили злив-

На вулицю Кошового свідомо і демонстративно місцева
влада не хоче звернути увагу.
Чиновники не хочуть навіть собі
уявити, як по ній серед темної
ночі добиратися з залізничного
вокзалу до помешкань і на автозупинки — не тільки жителям
ПРБ, але і навколишніх сіл і ра-

ний канал водостоку! А проблема моя?! Єдине, чого я від влади міста
добилася, то це того, що відрядили
до мене додому комісію. Комісія
оглянула прилеглу до будинку територію і побіцяла сточний канал
почистити. От як почистили канал,
ви бачите…
На подвір’ї ситуація має не кра-

йонів, особливо, гостям міста.
Відповідно вони і оцінюють турботу влади про своїх виборців.
Навіть після Другої світової війни тут було освітлення,
тому що на той час керівники
знали, що залізниця працює
цілодобово. Крім того, відчували відповідальність за довіру
їм та зауваження, особливо, у
місцевій пресі.

щий вигляд. Хіба що рівень води
менший. Тільки втіха від цього невелика, не ходити ж жінці поважних
років цілими днями в чоботях. Тож
Валентина Петрівна хоче звернутися до чиновників міської ради з
криком душі через газету. “Інакше
вони в своїх кабінетах людей не
чують”, — впевнена козятинчанка.
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Голова міста
розраховує
на засуху і…
Бога
Генерального плану забудови міста
Козятина не існує взагалі? Відповідно, схем проектних планувальних
обмежень з ремонту доріг також не
існує? На основі яких обгрунтувань
економічної та соціальної доцільності
тратяться мільйони гривень? Багато
запитань без відповіді — нікому нічого
не пояснюють. Є депутатська більшість,
яка погоджує марнотратство.
За останні два роки витрачено не
один десяток мільйонів. Пригадується, як заступивши на посаду міського
голови, з першого брифінгу за участю
також представників нашого видання,
Пузир зробив дуже доречну заяву. Що
він врегулює містобудівну документацію, адже немає основного закону
життя міста — немає генерального
плану розбудови Козятина! Тому, вважаю, що в місті неможливе або відсутнє поле для законності та прогресу.
Численні процеси урбанізації свідчать, що тільки за 2018-2020 роки населення сільського регіону скоротиться
не менше як на третину (в межах 18
тисяч). А це молоде покоління, що
може і здатне творити прогрес. Де
в місті та районі, щоб їх поселити, є
доступне житло, добротна оплачувана
робота, особисто не знаю. Сучасні
прогресивні міста мають акумулювати
все більше коштів. Питання, з чого
їх брати, де основний гравець, це
залізниця. А вона модернізується,
комп’ютеризується. Значить, шаленими
темпами скорочуватиме робочі місця.
А це значить, конкурентна здатність
міста для обживання молоддю зникає.
Можливо, що на 2020 рік потреба
в школах міста зникне, як мінімум, до
двох. Їх існування з точки зору доцільності буде сумнівним. Медицина
з її розшаруванням в Козятині також
зігнеться під тягарем недофінансування. Вижити і жити зможуть лише за
рахунок розвитку медичного туризму
в Козятині, коли приїдуть з-за кордону
до лікаря, бо тут дешевше.
Про профспілковий рух: на жаль,
він аморфний не тільки в Козятині, а й
в Україні, абсолютно контрольований
СБУ, яка його розглядає як платформу
для “доношу до Вашого сведенья”, а
матеріально-технічну базу — для особистого приватного збагачення.
Тому на питання: “Чому підтопило, затопило, засипало?” мають
відповідати депутати мерівської
більшості та міський голова, з яким
більшість вітається, і він живе в
комфорті. А тим часом вони вам мають забезпечити гнучку та динамічну
організацію простору, задовольнити
все нові та нові потреби для вашої
садиби, помешкання, потреб бізнесу
та громади. Адже черговий мораторій
на забезпечення комфорту чиновнику,
депутату, міському голові, поліцейському, прокурору, есбеушникам. Динаміці
вашого розвитку байдужість не сприяє,
сіє хаос. Прийде час і, я впевнена, подібна ситуація змусить не вас, то ваших
дітей вийти на мітинги та руйнування,
що може спричинити смерті, як на
сході України.
Р. S. Не чекайте чуда від влади.
Чудіть самі.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-0125, tetyana.lozinskaya@gmail.com

Олександр Усик - абсолютний
чемпіон світу з боксу
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 21 липня, в столиці
Московії Москві відбувся фінальний бій боксерської всесвітньої суперсерії між чемпіоном
світу Олександром Усиком та
чемпіоном світу Муратом Гассієвим. Українець — чемпіон світу
у важкій вазі за версіями WBO
i WBC (14-0 11 KO) перемог нокаутом. Росіянин кавказського
походження чемпіон світу за
версіями IBF i WBA (26-0-0 19
KO) перемог нокаутом. Таким
чином Олександр Усик після
бою з Гассієвим став переможцем боксерської суперсерії та
володарем п'яти поясів основних боксерських організацій
( WBO WBC WBA IBF пояс The
Ring) та кубка легендарного
Мухаммеда Алі.
Щодо самого бою, то Усик в
одного арбітра переміг осетина
у всіх 12 раундах (120-108) двоє
інших суддів дали українцю перемогу в 11 раундах (119-109).
У якому раунді росіянин був
кращим за українця, судді не
уточнювали.
Перед боєм Гассієв-Усик
букмекери змінили ставки. Від
перемоги Усика в червні вони
поставили на перемогу росіянина. Та коли букмекери і росіяни
побачили серед секундантів
Олександра Усика Ломаченкастаршого, то один із російської
делегації мовив: “Це буде бій
не Усика, а Ломаченка, тільки
у важкій вазі”. Вони не помилилися - наш земляк провів бій в
стилі іншого українського чемпіона Василя Ломаченка.
Олександр Усик став четвертим спортсменом в історії бок-

су, хто зумів у своїй баксерській
кар’єрі зібрати всі чотири пояси
боксерських версій. Та ще нікому це не вдавалося зробити за
15 боїв на професійному рингу.
Олександр протягом усього
бою володів ініціативою. Своїми
танцями на рингу наш чемпіон
так і не дав російському чемпіону вийти на зручну для себе
дистанцію. Гассієву доводилось
тягнутися з ударом чи розсікати
повітря. Кавказець ще до бою
передбачав, що за очками йому
в українця не виграти. Тому він,
як панчер, був налаштований
на один сильний акцентований
удар, який приніс би йому дострокову перемогу. Та такої
можливості кримчанин росіянину не дав. Зате сам сімферополець, не вкладаючись в удари,
атакував свою мішень серійно.
До комбінацій Усика Гассієв так
і не пристосувався протягом
усього поєдинку.
Відразу після бою Олександр
підійшов до свого суперника,
щоб подякувати за бій. Обійнявши його, сказав Мурату:
“Ти ще молодий, у тебе ще все
попереду, а мені вже не довго
осталось”.
Така позиція спортсмена
розділила суспільство. Одні
вважають, що він не повинен
був битися в Москві, обніматися з росіянином, і, після
отримання поясів абсолютного
чемпіона світу, мав би сказати
“Слава Україні!”, “Свободу
політв’язням”. Інші українці вважають, що Усик патріот своєї
держави.
Від редакції:
Позиція Усика, як і позиція

гравців футболу в Москві, нічого в Україні не ділить. У нас
давно все поділено. Оцінювати
події потрібно з позиції наслідків. А наслідки такі — мільйони глядачів після подібних
спортивних заходів приїдуть
додому з думкою, що Росія
успішна держава. І будуть розказувати всім: я ж бачив, там
супер! За фактом, це обдурені
Росією дипломати, які її будуть
захищати і свідчити, що українці придурки, які воюють між
собою і Росія тут ні до чого.
Чемпіон світу Усик в Москві
змагався силою з росіянином.
За найменшими підрахунками
бокс подивилися близько 10
млн людей з найпрогресивніших, найбагатших держав світу.
Усик продемонстрував миролюбивість до росіян, повагу.
Тобто, як у свій час заперечення
Голодомору знайшли підтримку
серед західних інтелектуалів і
журналістів. Одні, приїхавши в
Україну під час голодомору в

1933 році на територію, окуповану Радянським Союзом, де
за свідченням інших джерел
голодували люди, засвідчили,
що на Україні все процвітає і
їм повірив весь світ. У той час
на Україні кожну хвилину вмирало 18 людей. Це була дуже
добре організована кампанія з
дезінформації, що проводилась
радянською владою. І досягли
неможливого — обдурили всіх.
Саме такою розмінною монетою високоорганізованої дезінформації використала Росія
Усика, зважаючи на його самовпевненість, розумовість. Є всі
підстави вважати, що Усик пав
жертвою саме такої продуманої
операції. Оце і є наслідки діяльності Усика для України і українців, що гинуть на фронті. І те
зло, що він спричинив в пам’ять
про тих хлопців, що погинули на
передовій — це зрада мертвим
і ненародженим ними українок і
українців. Усик заперечив участь
Росії у війні на сході.

Пом’янути загиблих воїнів
прийшли 20 козятинців
Не було тих, хто обіцяв їх пам’ятати
В’ячеслав Гончарук

У четвер, 19 липня, біля
пам’ятника загиблим воїнам АТО
зібрався мітинг. Це була четверта
річниця, як в наш край прийшла
перша трагічна звістка. На сході
України в цей день загинув наш
земляк Володимир Чорноус з
села Перемога.
Організували День пам’яті за
загиблими воїнами у війні з Московією Петро Міськов допомагав
Петру Івановичу батько (вітчим)
Шайдули Камзінова — Василь
Лопушан. Петро Міськов був вчителем фізкультури у Володимира
Чорноуса. А Василь Борисович
віддає шану Шайдулі, якого ростив як сина.
Відкрив зібрання за загиблими воїнами Козятинщини Петро
Міськов. Він звернувся до присутніх зі словами подяки, що
прийшли пом’янути наших земляків. І назвав імена тих, хто віддав
своє життя за наш спокій і мирне
над нами небо. Називаючи прізвища героїв, для кожного запалювали поминальну свічку. Це
Шайдула Камзінов, Олександр
Москалюк, Юрій Осаулко, Сергій
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Кацабін, Микола Лукашук, Микола Шевчук, Валерій Вітківський,
Віктор Крючков, Василь Осипчук, Леонід Леонтюк, Олександр
Оцабера, Вадим Наумов, Віктор
Ковальчук, Олександр Лобжин,
Володимир Чорноус.
Чотирьох вояків з Московією
Сергія Цумана, Олексія Бутеска,
Миколу Романюка, Сергія Мішина війна наздогнала в мирній
Україні. Запаливши 19 свічок,
загиблих вшанували хвилиною
мовчання. Настоятель храму
Української Православної церкви
протоієрей Василь Влізло провів
службу Божу та проголосив заупокійну молитву.
Після вийшов батько Шайдули
Камзінова. Він з болем на душі
розповів, яким він бачив цей
день ще тиждень тому. Було
багато охочих підтримати День
пам’яті за загиблими воїнами у
війні з Московією. Колона мала
зібратися біля пам’ятника Грушевському. І звідти, тримаючи
в руках портрети героїв, пройти
вулицею Героїв Майдану і П.
Орлика. Та щось в комісаріаті,
у ветеранській організації, міській та районній раді із заходом

про все
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Вулицю Склярова покалічили
Галина Касянівська

Майже місяць минуло, як бригада дорожників на вулиці Склярова
замінювала люки водяних артерій
міста та комунікацій. Спочатку на
дорогу поклали свіжий асфальт.
А через два дні розбили той асфальт відбійними молотками та
витягли застарілі люки. Люки замінили на нові і виставили їх вище
дорожнього покриття, тому що
мали намір на дорогу покласти
ще один шар асфальту.
Те, що порушується технологічний процес, знали як працівники
дорожньої служби, так і чиновники, які найняли тих роботяг. Я не
маю на увазі людей, які викону-

ють чорнову роботу. У них своя
технологія — бери на лопату побільше і кидай чим подалі. Мова
йде про бригадира-майстра.
Наша газета часто дає
роз’яснення, що таке капітальний
ремонт дороги. Це коли відбувається заміна всіх комунікацій,
тобто люк каналізації чи водної
магістралі залишається на подушці криниці завжди на одній висоті.
Його не можна піднімати на висоту запланованої дороги. Сама дорога може бути вищою, нижчою, а
люк на одному рівні. Та на вулиці
Склярова вирішили змінити технологію і люки підняли. Що з цього
вийшло, вже всі сміються. Ми не
знаємо, як буде влада виправляти

недоліки на Склярова. Та ми знаємо, коли закладається два шари
асфальту в свіжій закладці, то це
капітальний ремонт дороги. Коли
два шари асфальту закладають
через місяць чи більше, то вже
поточний ремонт дороги після...
поточного.

Ремонт доріг: “32 мільйони на півріччя,
в тому числі 14 цьогоріч”
Вероніка ЛЮБІЧ

Як романтично влада Пузиря
розповідає про ремонт доріг. Офіційний сайт пише: “Немає іншої галузі яка була б так тісно пов’язана
із забезпеченням комфортного
проживання людей, життєдіяльності підприємств і установ, лікарень,
шкіл і дитячих садків. Благополуччя кожного будинку, кожної
родини багато в чому залежить
від надійності надання послуг, від
професіоналізму і відповідальності
людей, що працюють у цій сфері.
Належну увагу за останні більш
як 15 років сфері житлово-комунального господарства приділяє
міська влада, яка започаткувала
гарну практику – проведення якіс-

ного капітального ремонту доріг,
облаштування та будівництво повноцінних тротуарів, встановлення
нових дорожніх знаків.
Протягом 2016 - І півріччя 2018
років з міського бюджету виділено
більше 32 млн. грн. на ремонт дорожнього покриття, в тому числі 14
млн цьогоріч.
У порівнянні із 2016 роком площа капітальних та поточних робіт
доріг збільшилась на 60%. Наведені цифри говорять самі за себе”.
У дійсності ремонти доріг вражають недбалістю влади. Що
значить 32 мільйони на перше
півріччя і в тому числі 14 мільйонів
цьогоріч, запитати нема у кого.
Може, правоохоронні органи зацікавляться?

Лікарі вже отримали гроші Як пережити
за
пацієнтів
затемнення
Більше 28 млн грн — перший транш від Національної служби
здоров'я — отримали медичні заклади первинної допомоги області

Альона РЯБОКОНЬ

Уперше медичні заклади отримали
фінансування не за територіальним
принципом, а за пацієнтів, яких дійсно
обслуговують. Зокрема, перші 160 медичних закладів первинної допомоги
по всій країні, які підписали договори
з Національною службою здоров’я
України (НСЗУ), отримали перший
транш — 254 млн грн за принципом
«гроші йдуть за пацієнтом».
Серед областей найбільше грошей
за пацієнтів отримали заклади Київської (28 медзакладів і понад 84 млн
грн), Вінницької (21 та 28,289 млн грн),
Полтавської (16 та 28,112 млн грн) і

Дніпропетровської (14 та 26,695 млн
грн) областей.
Гроші за новими тарифами вони
будуть отримувати щомісячно. Також
щомісяця ця сума буде перераховуватися, залежно від того, наскільки
буде зростати кількість декларацій,
які підписують пацієнти з лікарями цих
медзакладів.
У Вінницькій області пацієнти підписали майже 800 тисяч декларацій з
сімейними лікарями.
Грошей стало більше. За словами
Ольги Задорожної, заступника директора обласного департаменту охорони
здоров'я, до кінця року медцентри будуть отримувати кошти за двома механізмами фінансування.
— На пацієнтів, які підписали
декларації з лікарями, заклади отримують капітаційну ставку (370 грн +
коефіцієнт, залежно від віку пацієнта),
— говорить Ольга Задорожна. — Додатково буде субвенція від держави
по 240 грн на рік за пацієнтів, які про-

живають на території обслуговування,
але ще не обрали лікаря.
Сам собі хазяїн. Починаючи з
наступного року, кожен заклад буде
фінансуватись індивідуально, залежно
від того, скільки пацієнтів вони будуть
фактично обслуговувати. Також медичні
заклади, працюючи за новою системою,
самостійно будуть планувати свої витрати. А за рахунок цих грошей пацієнти безкоштовно будуть отримувати
первинну медичну допомогу.
Завдяки нововведенням (заклади в
середньому на пацієнта отримують 550
грн, це вдвічі більше, ніж раніше —
авт.), медичним працівникам збільшать
заробітну плату.
Капітаційна ставка по грошах,
залежно від віку пацієнта
0-5 років — 1480 грн
6-17 — 814 грн
18-39 — 370 грн
40-64 — 444 грн
65+ — 740 грн

Школа виживання
Влад ПОВХ

пам’яті не склалося.
За словами батька загиблого
АТОвця, ще чотири роки тому
ставали козятинські чиновники

на коліна і обіцяли, що пам’ять
про загиблих воїнів буде вічно
в їхніх серцях. Як таке цинічно
виглядає тепер.

У спецпідрозділу «морські котики»
американських ВМС є одна спеціальна вправа – потрібно 5 хвилин

протриматися зі зв'язаними руками і
ногами у басейні завглибшки 3 метри.
Що більше людина намагається тримати голову над водою – то швидше
вона іде на дно. Щоб вижити, по-

трібно зібрати всю силу волі в кулак,
екстрено заспокоїти нерви, набрати
повітря в груди, опуститися на дно
басейну, відштовхнутися догори – і
так 5 хвилин… якщо хочеш вижити!

Софія ШЕВЧУК

У ніч на суботу, 28 липня,
жителі Східної півкулі, в
тому числі і України, зможуть спостерігати найдовше
за останні 100 років повне
місячне затемнення.
Воно триватиме 27 липня
з 22.30 до 00.14 28 липня
за київським часом. Українці зможуть побачити затемнення під час сходу Місяця.
Супутник нашої планети
набуде червоного відтінку,
завдяки чому явище називають "кривавим Місяцем".
Останній раз подібне було
в 1830 році. А ще зараз
Марс знаходиться на найближчій відстані від Землі
- найяскравіша точка на
небосхилі після Місяця і
Венери.
Така кількість астрономічних явищ не пройде безслідно для людей. Вплив
затемнення почав відчуватися за три доби - з 24 липня
і втратить силу 30 липня. У
цей час не виключені конфлікти і нервові зриви через активність войовничого
Марса. Тому бажано перенести зустрічі і провести
ці дні в самоті. Треба бути

обережними у громадських
місцях і не бути надмірно
активним в соцмережах.
У стосунках з коханими
можливі сварки і необхідно
контролювати емоції.
У роботі і справах є ризик потрапляння в складні
ситуації, з яких можна викрутитися тільки завдяки
відмові від шкідливих для
розвитку звичок, стандартних алгоритмів дій і помилок. У цей період небажано
приймати важливі рішення,
вести переговори. А якщо
немає іншого виходу, то
необхідно бути повністю
впевненим у собі і в позитивному результаті.
Місячне затемнення 27
липня 2018 року не обіцяє
нічого хорошого, але найбільш руйнівним воно стане
для Росії.
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Грабують храми

Повертаючись до надрукованого

Кого беруть сумніви, перевіряйте.
Ми — перевірили

Злодіїв цікавлять металеві речі
Вероніка ЛЮБІЧ

У екслюзивному інтерв’ю газеті отець Антон Борис розповів про пограбування у церкві,
яка будується в Козятині. Це
парафія Різдва Пресвятої Богородиці УГК.
— Двоє підлітків зламали
вхідні двері і, що було металеве, забрали.
— Підлітків правоохоронці
затримали?
— На дану пору ні.
— Тоді звідки відомо, що грабіжники підлітки?
— Їх бачила жінка, коли тікали з території храму. Вона
й викликала поліцію. А вони в

Дмитро Артемчук

свою чергу знайшли мене.
— Відомо, на яку суму і що
забрали крадії?
— На даний час йде інвентаризація. Чогось сказати конкретно поки не можу.
Під вечір, святий отець Антон
Борис написав на офіційній
сторінці церкви у ФБ: “Цікаво
виходить. Сьогодні відбулася
крадіжка, а кілька хвилин назад прийшла пожертва на наш
храм. Благослови нас, Боже, та
жертводавця пані Лесю.
Хто б хотів підтримати будову
нашого храму, то можна скласти пожертву на карту ПриватБанку з поміткою пожертва на
храм: 5168757336043528.”

У №29 газети “RIA Козятин” 19
липня була надрукована стаття
“Що відчули козятинці на День
міста”. Деякі мешканці нашого
міста звернулися до редакції
і повідомили, що вважають не
об'єктивною оцінку “лісапетному”
гурту. “Артисти виступили вище
всяких похвал”, — кажуть окремі
люди.
Для тих, хто навіть не читав
статтю, а чув різні перемови,
повідомляю, що про поганих
артистів в статті автора не було
навіть натяку. Вокальна частина
їхнього виступу дійсно на високому рівні. Мова йшла за те, що у

Мер Дніпра Філатов звільняє сепаратистів
Міський голова Дніпра Борис
Філатов три роки збирав інформацію про настрої працівників
сфери освіти і обіцяє звільнити
директорів і завучів шкіл міста,
які підтримували сепаратистські
настрої. Про це сам Філатов написав на своїй сторінці в Facebook:
“Я не СБУ і у мене немає сотень аналітиків і оперативників.
Я не кіберполіція і у мене немає
ніяких технічних можливостей. Я
не штатний націонал-патріот і не
ходжу по вулицях з червоно-чорним прапором. Я не депутат і не
клянусь в телевізорі в любові до

своєї країни. Я просто знаю, що
я повинен робити. А ще я вмію
чекати.
З другого дня своєї каденції я
почав збирати досьє на директорів і завучів міських шкіл і в
цьому мені допомагало обмежене
коло довірених людей. І на третій
рік своєї каденції я дочекався.
На даний момент гуманітарний
департамент проводить конкурси
на нові призначення директорів
шкіл. Більше 30 (!) відсотків претендентів, починаючи з 2014 року,
в соцмережах або непублічно підтримували сепаратистські настрої,
нехтували власну країну і дуже
любили суміжну державу.

Доходило до того, що деякі в
Фейсбуці писали за Україну, а в
«однокласниках» – за ЛДНР і
Росію! Тепер вони всі або будуть
звільнені, або не прийняті на
роботу. Юридично бездоганно.
Без можливості відновитися через суд. Адже ми не порушуємо
трудове законодавство і не переслідуємо за переконання. Краще
просто не подавайте на конкурс.
Адже рукописи не горять.
Я не СБУ, не кіберполіція і не
штатний націонал–патріот. Я просто знаю, що я повинен робити.
Адже «справжнє мистецтво
воїна, це вміти чекати» – написав
Філатов.

Виявили кореневу гниль, то й рубають дерева
В’ячеслав Гончарук

Минулої п’ятниці в редакцію
газети “RIA-Козятин” звернулася
група любителів природи. Вони
повідомили, що в районі залізничного переїзду “1009 кілометр”
біля розвилки доріг тубдиспансер
- село Махаринці варварськи вирізаються дерева. Повідомлялося
також, що вирізаються живі дерева в той час, як поруч стоять
сухостої. Щоденно бригада людей, озброєних бензопилами, з
самого ранку спилює все нові і
нові дерева.
Побувавши на місці події, пощастило зустрітися з працівниками лісового господарства —
лісничим урочища “Сестринівська
дача” Василем Сауляком та лісником Сергієм.
На запитання керівнику лісового
господарства, що відбувається в
даній ділянці лісу, він повідомив,
що іде санітарна вирубка дерев
(ясенів), ушкоджених хворобою
коренева та стовбурова гниль.
— Пошкоджені хворобою де-

рева, — розповідає Василь Андрійович, — були виявлені в
кінці червня. З цього приводу
був зроблений запит в експертну
комісію лісового господарства
міста Хмільник. Спеціалісти даної установи на місці поставили
пошкодженим деревам діагноз:
“коренева гниль”.
А ще наш співрозмовник розповів історію самого процесу видалення дерев. За його словами,
дерева на даній ділянці лісу знаходяться біля електроліній. Щоб
почати роботи з видалення хворих
насаджень, потрібно було зняти
дроти електроліній. Процес цей
настільки складний, що потрібно
було брати дозвіл на вікно і підключати Київ. Коли всі сроки були
встановлені, пізніше виявилось,
що назначений четвер припав на
свято Петра і Павла. У лісництві
також працюють українці, які дотримуються релігійних свят. Ще
раз зателефонували на Київ. На
тому кінці зв’язку повідомили, що
у них немає Петра-Павла, є вікно,
то ж пиляйте. Довелось розпочи-

нати роботи в свято...
Думка фахівців лісового
господарства щодо хвороби коренева гниль
У лісах України спостережено
всихання ясена в чистих та мішаних насадженнях, що призводить
до збільшення обсягу санітарних
рубок. За результатами обстежень
встановлено видовий склад збудників хвороб ясена: кореневих та
стовбурових гнилей – 14 видів,
некрозно-ракових хвороб – 5 видів. Особливу небезпеку становить
поширення нового небезпечного
збудника некрозу Hymenoscyphus
pseudoalbidus, який у Європі призводить до швидкого відмирання
дерев ясена різного віку. Ознаки
ураження ясена цим патогеном
виявлено в усіх обстежених нами
лісових насадженнях. Поширення
хвороби набуває характеру епіфітотії та становить значну загрозу
для лісів та зелених насаджень з
участю ясена звичайного.
Тож в даному випадку вражені
хворобою ясені і дуби, що накри-

Ми всі хотіли б, щоб поліція
працювала в рамках чинного законодавства. Але мусимо знати
статтю 43 “Порядок застосування
поліцейських заходів примусу”.

Маленький лікбез з цього
приводу.
Пункт першимй цієї статті говорить про те, що поліцейський
зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування
фізичної сили, спеціальних засобів

мабуть, в три рази людей було
більше, ніж на площі. А ви кажете,
що на місцевих зірок не підуть.
Так вже ходять. Навіть, якщо допустити, що виступ “Лісапетників”
сподобався всім, хто був на площі,
то це трохи менше п’яти відсотків
від всіх мешканців міста.
Ніхто не буде заперечувати
той факт, що навіть з чотирьох
учасників лотереї до Дня міста,
трьох лауреатів премій довелось
викликати по телефону.
Перш ніж писати, що відчували
люди на День міста, ми запитали
думку людей, що були на площі,
мешканців міста на окраїні Козятина. Більшість людей взагалі не розуміють подібні заходи у воюючій

країні. “Відзначати свято потрібно,
тільки не з таким розмахом, а значно скромніше”, —кажуть люди,
які знають стан справ у місті.
“Батальйонівки” взяли гонорар,
всілись на “лісапети” та й поїхали. А в зубопротезному стоїть
в черзі інший батальйон, якому
без зубів аж ніяк. А їм вже трохи
натякають, якщо міська влада не
переведе кошти на рахунок їхньої

установи, то міські жителі будуть
платити повну вартість послуги.
Закінчилися гроші на лампочки
і Козятин в повній мірі не освітлюється, зате на гастролерів гроші
знайшли, не задумуючись, а чи
потрібна така забава.
Перш ніж давати оцінку газеті
“RiA-Козятин” відносно висвітлення подій, хоча б читайте, що пишемо і вдумуйтесь у глибокий сенс.

і вогнепальної зброї, і надати достатньо часу людині для виконання законної вимоги поліцейського.
Це, крім випадку, коли зволікання
може спричинити посягання на
життя і здоров’я особи або інші
тяжкі наслідки, або в ситуації, що

Козятинський футбол: маємо те, що маємо
Вероніка ЛЮБІЧ

20 липня в Козятині відбувся турнір з футболу, присвячений героям
АТО. Переможцем стала команда
СК "Бердичів", одним з тренерів
якої є Володимир Синяк, що довгий час працював в ДЮСШ м.
Козятин.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” тренер розповів,
що вперше за сорок років привіз у
Козятин іншу команду.
— Є моральний підтекст цього
приїзду, — каже пан Володимир.
— Мій син офіцер ЗСУ і зараз
знаходиться в АТО. По-друге, в
Козятині у мене є друзі, з якими
хочеться зустрітись і поспілкуватись.
— Розкажіть про вашу команду.
— У СК "Бердичів" займаються
діти з Бердичева, Бердичівського
та Козятинського районів. Причому, двоє козятинчан з 1 вересня
продовжать навчання у футбольних
закладах. У травні у нас був представник ФК "Шахтар" (Донецьк).

З ним домовлено співпрацювати.
— Які, на вашу думку, перспективи у козятинських футболістів?
— У тому вигляді, в якому знаходиться козятинський юнацький
футбол, перспектив я не бачу.
— Які аргументи?
— Аби мати серйозні успіхи,
треба не тільки підготовити, але і
виховати (з точки зору психології
і менталітету) сильну футбольну
особистість, яка б на юнацькому
рівні "тягнула" за собою інших,
а згодом могла б реалізувати
себе і на дорослому рівні. Сьогодні в Козятині серед молодих
футболістів, гравців рівня Олега
Кудрявця, Олександра Порхуна,
Олександра Півня, Вадима Павлюка, Дмитра Загалевича, Артура
Підручного, Валентина Полякова я
не бачу і близько. Тож висновки
робіть самі.
— У чому причина такої ситуації?
— У тому бардаку, який є в
юнацькому футболі, який нагадує
комунальну квартиру, де кожен

робить те, що йому заманеться.
Сьогодні в Козятині футболістів
тренують усі: слюсарі, сантехніки,
фінансисти та охороники, крім
того, до цих процесів долучаються
вже і батьки. Тобто маємо таку
собі футбольну артіль. Одні члени
цієї артілі використовують футбол
як бізнес. Причому, стартовий капітал, у вигляді вже підготовлених
футболістів, був "запозичений" в
ДЮСШ. Працюють за принципом:
"хапай мішки, вокзал відходить".
Головне урвати гроші сьогодні,
а що буде завтра і які наслідки
будуть для усього козятинського
футболу, не хвилює. Для інших
чпенів артілі, футбол - це така собі

цяця, з якою можно погратись, а
коли надоїсть, то можна і кинути. Саме це сталося з командою
2001-2002 р. н. яку "тренери"
кинули у розпал сезону, знявшись
зі змагань. І це при тому, що були
задіяні бюджетні кошти. Тож час
все ставить на свої місця, але з
фатальними наслідками. Авторитет
козятинського юнацького футболу,
який створювали і формували цілі
покоління тренерів та футболістів,
розстанув, як сніг під весняним
сонцем. Тож маємо те, що маємо.
— Виникає риторичне питання,
що робити?
— По-перше, треба відповісти
на питання: “Чи потрібен Козятину

Сміттєвий бум

Не європейське життя у Махнівці
Інокентій ГУК (з листа в номер)

ли дорогу, випилюються з болем
та разом з тим і поясненням.
Від редакції:
Отож, Сауляк ріже, бо в такому
процесі є необхідність? Це не варварство, не заробітки, а крайня
міра? Він стверджує, що саме так.

Редакція газети “RIA-Козятин”
вдячні за інформацію, яку дають
не байдужі до природи люди. І
чим буде таких людей більше, тим
більше дерев вдасться врятувати
в повному розумінні цього слова.
Адже крім любителів природи
багато є і любителів лісу.

Причини затримання “Ви мені не подобаєтесь!” не існує!
Влад ПОВХ

них не лади з гумором. Гумор, він
тоді гумор, коли смішно всім і всі
від того жарту задоволені. Коли
один регоче, а інший відчуває
якусь неповноцінність вислову, то
не гумор. А які в нас жінки, можуть говорити тільки козятинські
чоловіки. Які в нас чоловіки і до
чого можуть дістати, судити тільки
жінкам тих чоловіків. Дехто погоджується, що з гумором не все
гаразд, та на концерт місцевих
артистів, кажуть, ніхто не прийшов
би. Можливо й так, сперечатися
не будемо.
Зразу пригадується недавнє
свято Купала. Ой, скільки приїхало люду дивитися на наші місцеві знаменитості! В Журбинцях,

Наші інтерв’ю

Вперше в історії України

Вероніка ЛЮБІЧ

влада і ми
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склалася, таке попередження є
невиправданим або неможливим.
Пукт 2: попередження може
бути зроблено голосом, а за
значної відстані або звернення
до великої групи людей - через
гучномовні установки, підсилювачі

звуку.
Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються
з урахуванням конкретної ситуації,
характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи,
яка вчинила правопорушення (п.3).

Жителі Махнівської громади потерпають від смогу, який кожен вечір
піднімається над селом. Добре, коли
вітряна погода. Тоді смог від згоряння твердих побутових відходів розвіюється щвидше.
А в основному — неможливо відкрити кватирки та вікна бо їдючий
та шкідливий дим попадає в кімнати.
Причина такої ситуації, звичайно,
безгосподарність та бездіяльність
місцевої влади. Комунальне підприємство не проводить повуличного
збору сміття. Відсутня схема санітарної очистки вулиць. Трактор місцевого комунального господарства
обслуговує тільки підприємства села,
з якими заключений договір на вивіз
твердих побутових відходів. Хто має
гужовий та автотранспорт, “мотоблоки”, самотужки вивозять сміття.
Ті жителі, які не мають можливості
вивезти сміття, вечорами його спалюють.
Адже останнім часом майже кожен
двір має проблему: куди подіти сміття? Місцеве сміттєзвалище сільська
рада та комунальне підприємство не
утримує в належному стані. Сміттям
та твердими побутовими відходами

загромаджена дорога. Скидати залишилось на міжнародну трасу.
Мешканці неодноразово зверталися до сільради та голови Кузьмінського зі скаргами на те, що сміттєзвалище утримується незадовільно,
а комунальники не організовують
повуличний збір сміття.
Хто ж заплатить особисто директору комунального підприємства
Цуркану 200 грн, тому він направляє
трактор та особисто вивозить сміття. Його самого на робочому місці
побачити важко. Свій промисел він
розвиває успішно — під час роботи
продовжує вставляти євровікна, двері, краники міняти. Не як волонтер, а
як годувальник своєї сім’ї.
Щоб поскаржитись останній раз
на незадовільне утримання сміттєзвалища, люди його знайшли у с.
Мшанець. Думали, що він разом з
головою ремонтує пам’ятник загиблим у Другій світовій війні (той, що
підпертий хрестом з могили жертв
голодомору). Але помилились! Цуркан ремонтував дах на свинарнику
депутата Махнівської сільради В. Полічковського. Це той інспектор ДАІ,
який за рік побудував житловий палац в селі, неодноразово попадався
на хабарах та на колінах вимолював

Нові 20 гривень з тим же
портретом Івана Франка
Максим Українець

перед начальством, щоб не виганяли
з роботи. Це той, який без дозвільних докуметів віддає земельні ділянки над дорогою до Райгородецького
перехрестя. Орендну плату бере
комбікормами для годівлі свиней.
Це той, що хотів забрати земельну
ділянку над трасою у громадянина
Д. для будівництва магазину. Це
той, що разом з П. Кузьмінським та
С. Цурканом ходили з хати в хату і
просили вибрати їх у сільську раду.
Мовляв, заживемо по-європейськи,
дорогі громадяни!
Так, всі вони в Європу їздять, самі
живуть по-європейськи. А от від таких “європейців” громадянам краще
жити не стало. Сьогодні їх бездіяльність стає проблемою для громадян.
Перемога - це не лише вибори. Перемога - це коли люди живуть добре.

футбол в тому вигляді, в якому він
існує. Для міста, що має хороші
футбольні традиції, це ганьба. Подруге, далі все буде залежати від
того, хто і як буде працювати. А
для цього існує правило: "Той, хто
хоче працювати, шукає можливість.
Хто не хоче — шукає причину".
Якщо людина хоче працювати,
вона повинна розпочати з набору дітей молодших вікових груп,
пройти весь шлях - від набору до
випуску, і нести відповідальність
за результат роботи. Якщо на
футболі будуть працювати просто
"хороші хлопці", для яких футбол
— хобі, або додатковий заробіток,
то будемо знову мати, що маємо...

Банк України планує виготовити і ввести в обіг з 25 вересня близько 5 млн 20-гривневих банкнот нового зразка.
За словами директора департаменту грошового обігу
НБУ Віктора Зайвенка, з
оновленням дизайну і системи
захисту банкнот Національний
банк прагне підвищити їх надійність. Банкноти зразка 2003
та 2018 років перебуватимуть
в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 20 гривень
не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка
на нові.

Особливості банкноти.
Багатотоновий водяний знак —
портрет Івана Франка. Світлий
елемент водяного знака, цифрове позначення. Занурена захисна стрічка, полімерна стрічка, яка містить написи, прозорі
зображення, стрічка, занурена
в папір, захищена магнітним кодом. Оптично змінний елемент
— зображення стилізованої

квітки і надруковано фарбою,
що змінює колір при зміні кута
нахилу банкноти. Наскрізний
елемент (зображення двадцятки). Рельєфні зображення,
основна їх особливість полягає
в тому, що ви можете їх відчути.
Окремо виділено елементи для
людей з послабленим зором.
Захист вищий, ніж у одного долара. Окрім звичайних елементів, банкнота має
комплект захисту, що мають
магнітні властивості. НБУ ще
кілька років тому заявив про
готовність осучаснювати готівковий грошовий обіг і підвищувати захист українських
грошей. 100 і 500 гривень були
перевипущені в новому дизайні
у березні 2015 року та у квітні
2016 року відповідно.
— У банкноти в 20 грн захист навіть вищий, ніж у одного долара. Ми хочемо, щоб
таке ж, як до долара, ставлення було і до нашої банкноти,
наша банкнота не менш захищена, — зазначили в НБУ.
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Він ще не президент, а Путін вже його боїться
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Слідче управління Росії відкрило кримінальну справу проти
нашого лідера “Громадянської
позиції” Анатолія Гриценка: “...
о публичных призывах бывшего
Министра обороны Украины Анатолия Гриценко к осуществлению
террористической деятельности
на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире
канала «112 Украина» 2 июля
2017 года (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)
выявлен эпизод его преступной
деятельности..”. “...в ходе прямой
трансляции онлайн-конференции
телерадиокомпании «Студия 1+1»

(2014 рік - прим. авт.) Гриценко
выступил с публичным призывом к
осуществлению террористической
деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва
железнодорожных поездов. По
данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК
РФ (публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности).”
Зрозуміло, що це визнання потенціалу. Не дивує збіг у часі цієї
“справи” з тими потоками бруду,
який зараз ллється на нашого
кандидата в Президенти України з

відомих кабінетів. Щось підказує,
що є тут зв'язок. Оскільки Путін
та його друзі при владі, вони завжди не допускають до виборів
конкурентів (найкраще — садять
у тюрму). Росія вважає Україну
продовженням своєї території, то
цілком логічно, що не допускають
свого конкурента Анатолія Гриценка до виборів.
Анатолій Степанович на своїй
сторінці у Фейсбуці звернувся до
Путіна:
“Верно, гражданин Путин?"
Следственный комитет России
выдвинул мне обвинение и возбудил уголовное дело. Это первое
уголовное дело за всю мою жизнь.

И кто возбудил, путинская власть?
Обвиняя в призыве к терроризму?
Журналисты просят комментарий.
Будет, из двух частей. На русском,
чтобы и там прочитали. Первое именно так «наши деды воевали»,
отражая вероломное нападение
фашистских оккупантов - верно,
гражданин Путин? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу
врага тоже дела повозбуждаете?
Ну-ну. И второе - во всем мире
террористами признают тех, кто
сбивает гражданские авиалайнеры,
убивая сотни невинных людей. Кто
травит исподтишка химическим
оружием. Кто подрывает жилые
дома, поджигая войну в Чечне. О

Влад ЛІСОВИЙ
У Польщі підходить до завершення дія закону,
який обмежує продаж землі іноземним
громадянам. Чому та як
поляки закривають ринок перед
іноземцями, розповів польський
журналіст, політолог, кореспондент Національного банку Польщі
в Україні, Міхал Козак.
За його словами, продовжити
обмеження польський уряд не
може через зобов'язання, взяті
державою за вступу до ЄС. Тому
і змушені були створити такі умови, які фактично закривають цей
ринок перед іноземцями, юридично не обмежуючи можливість
здійснення угоди.
«Чому було прийнято таке рішення? Ми добре пам'ятаємо, що
трапилося з ринком нерухомості

в Польщі, коли його відкрили для
іноземців. Якщо у 2004-му, після
вступу до ЄС, квадратний метр
у Варшаві коштував 2000—2500
злотих, то буквально за 2—3
роки, використовуючи дешеві
європейські кредити, іноземні
спекулянти накрутили ціни у кілька разів — до 10000 злотих», —
нагадав Козак.
За його словами, через це
більшість звичайних поляків більше не могли купити собі житло.
Деякі змушені були взяти кредит на 40 років. Після кризи 2008
року ціни на нерухомість впали,
але ті, хто встиг купити нерухомість на піку, так і залишилися на
кредитному гачку на десятиліття!» — розповів політолог.
Він додав, що цей урок показав, що спекулятивний ринок
— це не надто добре, а ситуація
загрожувала й землі.

Уряд почав побоюватися, що
сільського господарства в Польщі
не залишиться взагалі. До вступу в ЄС Польща була одним із
найбільших виробників цукру та
цукрових буряків. Після відкриття
ринку кооперативи з переробки
цукрових буряків були викуплені
німецьким бізнесом і вирізані на
метал. Це призвело до того, що
зараз цукрові буряки в Польщі
взагалі не вирощуються — немає заводів з їхньої переробки.
У свій час у магазинах взагалі не
було польського цукру, зате був
привізний німецький, за ціною в
2-2,5 рази вищою, ніж у Німеччині! А польські зарплати — утричі
нижчі від німецьких», — зазначив
Козак.
Польський журналіст розповів,
що можна лише уявити ситуацію,
яка могла статися в сільському
господарстві.

Сюди заходить західноєвропейська компанія, у якої є можливість отримання доступного
кредиту, і скуповує землю. Вона
може нічого тут не вирощувати — тримати в бур'янах, їй усе
одно це цікаво. А на польському
ринку продаватиме те, що виростила у себе. Нам такий підхід
відомий із досвіду з цукровими
буряками. Чому б так само не
зробити з польськими яблучними
садами — просто вирізати їх і
поставляти сюди яблука із західної Європи. А краще — відразу
яблучний сік або джем. Уявіть
собі можливості ціноутворення
для такого монополіста, адже
ціну можна було б призначати
практично будь-яку», — наголосив політолог.
Він зазначив, що таким чином
працює майже весь бізнес, і
неважливо — європейський чи

них, безбашенных и безжалостных,
не забудьте!”
Слава нації! Українець — тільки
за Українця.

російський.
Українці платять подвійну-потрійну ціну за товари, які не
виробляються локально. Досить
згадати, що безліч заводів, зокрема в Дніпропетровській області, були викуплені росіянами і
вирізані на метал, щоб звільнити
ринок для своєї продукції. Але,
на відміну від України, Польща
зуміла швидко винести уроки з
подібної «лібералізації» і зупинити цей процес. Були прийняті
закони, якими земельний ринок
закрили для іноземних покупців
і зробили наголос на розвиток
власного сільського господарства
та переробної галузі. Іншими
словами, було прийнято такий
формат сільського господарства,
який дає економічно розвиватися
країні й забезпечувати зайнятість
на селі», — підсумував Міхал
Козак.

Нове пенсійне посвідчення — електронне Щоб не ходити у Пенсійний
фонд — зареєструй там свій
Пенсійний фонд України переходить на електронний документообіг. Тепер клієнти зможуть
мобільник
отримати послуги в будь-якому агентському пункті,
Максим Українець

а не тільки там, де подавали документи.
Переваги.
Електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) — це
сучасний інструмент, який дозволяє отримати пенсію, оплатити комунальні та інші послуги онлайн.
Це посвідчення поєднує функції пенсійного посвідчення та банківської картки, містить електронну
інформацію про власника та електронний підпис.
Воно також надає право користуватися всіма пільгами, які належать пенсіонеру.
Тільки в “ОЩАДБАНКу”. Пенсійні посвідчення,
які видані раніше, дійсні до закінчення їх терміну дії
або до заміни на нові. Електронне пенсійне посвідчення видається банком, в якому відкритий рахунок
для виплати пенсій та виготовляється безкоштовно.
Наразі уповноваженим банком, який здійснює емісію
електронного пенсійного посвідчення — є лише АТ
«ОЩАДБАНК».
Пенсійне посвідчення використовуватимуть як
платіжну картку до кінця строку її дії (але не
більше трьох років), у тому числі у разі закінчення терміну призначення пенсії. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення
інвалідності або продовження її на новий термін,

Софія ШЕВЧУК

За допомогою мобільних СМСповідомлень пенсіонери можуть дізнатися про тривалість свого страхового
виготовлятимуть нове електронне пенсійне по- стажу, суму призначеної пенсії, дату
її виплати, результати проведеного
свідчення.
перерахунку пенсії, про здiйсненi
Що потрібно для отримання. Банк утримання з пенсійної виплати, про
зобов'язаний буде виготовити електронне пенсій- припинення чи поновлення виплати
не посвідчення протягом 30 робочих днів від дня пенсії. Застраховані особи зможуть
прийняття заяви від одержувача пенсії територі- довідатися про сплату страхових
альним органом Пенсійного фонду. Крім заяви, внесків та зарахування періодів страдля оформлення посвідчення потрібно буде надати хового стажу, що дасть змогу контрпаспорт, ідентифікаційний код, фотокартку — роз- олювати доброчесність свого роботоміром 2,5 х 3 см. У заяві треба вказати вид пенсії давця. Досить тільки надати у фонд
(за віком, по інвалідності, за вислугу років). Якщо вiдповiднi контактні дані мобiльного
пенсію призначено через інвалідність — зазначити зв’язку та згоду на отримання СМСгрупу та причину.
повiдомлень вiд Пенсiйного фонду.
Для отримання детальної інформації щодо отриТакож є можливість реєструватися
мання послуги виготовлення електронного пен- користувачами електронних посійного посвідчення звертатися до Козятинського слуг веб-порталу Пенсійного фонду
відділу обслуговування громадян Козятинського України, щоб мати доступ до даних,
об’єднаного управління Пенсійного фонду України. які містяться в реєстрі застрахоДля отримання додаткової інформації телефонуй- ваних осіб Державного реєстру
те на номери “гарячої “ лінії 2-10-23 (Козятин).
загальнообов’язкового державного

соціального страхування, володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та сплачених страхових внесків.
Особи, якi користуються послугами ВЕБ-порталу за допомогою
електронного цифрового пiдпису,
мають можливiсть замовити послугу
СМС-iнформування безпосередньо
на порталi, не звертаючись до управління.
Адреси відділів обслуговування
громадян: Козятинський відділ обслуговування громадян – м. Козятин,
вул. Винниченка, 56. тел. 2-02-32;
Калинівський відділ обслуговування
громадян – м. Калинівка, вул. Вадима
Нестерчука, 24. тел. 4-06-55, відділи працюють з понеділка по четвер
з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до
15-45.

Українські слова для збагачення словникового запасу
Софія ШЕЧУК
Особливі українські слова
часто замінюють надокучливий
суржик у щоденному спілкуванні. З ними співрозмовники
вражають людей своєю начитаністю.
Блавати – так називають
волошки, які тішать наше
око в червні-липні, а іноді й

впродовж усього літа. Чудова
альтернатива банальним трояндам =)
Горілиць – обличчям догори.
Уявіть ідеальну картину: ви
лежите на пляжі горілиць або
й долілиць – тобто обличчям
до землі – і насолоджуєтеся
сонечком.
Затишок – тихе місце, спокій. Сподіваємося, саме це
слово характеризує вашу

відпус тку. А д же іноді так
хочеться побути наодинці з
природою та з самим собою у
затишному місці.
Пахощі – приємний запах,
аромат. На носі вже серпень,
тому поспішайте насолодитися
пахощами літа.
Обіруч – можна сказати
обома руками, але значно
краще, погодьтеся, звучить
обіруч. Це слово також озна-

чає “узявшись за руки, разом”.
Знічев’я – від нічого робити,
простіше кажучи – з дурного
розуму, здуру. Ще вживається
в значенні “несподівано, раптово, без причини”.
Люстерко – красивий синонім до “дзеркальця”.
Залицятися – загравати, кокетувати, тобто, маючи почуття
симпатії або кохання, упадати
біля кого-небудь, виявляти

Життя без авітамінозу з кабачком
Софія ШЕВЧУК

Чому Польща згортає вільний ринок землі? Національно патріотичній державі по іншому не можливо
блог

здоров'я
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Говори красиво!

знаки уваги, зачіпати розмовою, жартами.
Та лан – доля, жит тєвий
шлях. Оскільки так говорять,
здебільшого, про щас ливу
долю, удачу, успіх – бажаємо
вам талану без клопотів та
проблем.
Поготів – цим колоритним
словом пропонуємо вам замінти у своїй мові прислівник
“тим більше”.

Кабачок, родом з жаркої Мексики, є родичем гарбуза. Він має
довгасту форму, буває білого,
зеленого або жовтого кольору.
Багато хто недооцінює цей овоч,
вважаючи, що в його складі переважно одна вода. Дана думка правильна тільки частково – кабачок
дійсно на 95% складається з води,
а ще в ньому близько 0,5% білка
і 4,5% вуглеводів. Причому, склад
усіх сортів кабачків приблизно
однаковий. Отже, яку користь ми
знайдемо в цьому першому літньому овочеві?
Склад. У 100 г м’якоті кабачків
міститься:
Вітамін В1 – 0,03 мг;
Вітамін В2 – 0,03 мг;
Вітамін В3 – 0,01 мг;
Вітамін В6 – 0,1 мг;
Вітамін В9 – 14,0 мкг;
Вітамін А (каротин) – 12 мг;
Вітамін РР – 0,6 мг;
Вітамін С – 15,0 мг;
Вітамін Н – 0,4 мкг.
Також у складі кабачків велика
кількість мінеральних солей, які
відіграють важливу роль у регулюванні обміну речовин в організмі.
Солі кальцію – 17,2 мг;
Солі калію – 309 мг;
Солі фосфору – 28,2 мг;
Солі магнію – 16,2 мг.
Співвідношення солей калію і
натрію (150:1) сприятливе для під-

тримки ідеального водного балансу
організму. На практиці це означає,
що кабачок сприяє виведенню
зайвої рідини з організму і тому
рекомендований людям в післяопераційний період і жінкам під час
вагітності. У менших кількостях в
овочі містяться солі заліза, сірки,
натрію та ін.
Крім того, в складі кабачків досить багато таких мікроелементів
як алюміній, молібден, цинк, літій,
арсен, титан.
Калорійність продукту – 100
ккал на 100 г кабачка.
Користь для організму. Велика кількість каротину і вітаміну
С обумовлює загальнозміцнюючі
властивості овоча. Так як кабачок
допомагає позбутися зайвої рідини
і нормалізувати водний баланс (простіше кажучи, овоч має виражену
сечогінну дію), то він показаний при
холециститі, пієлонефриті, хронічних нефритах, хронічному коліті,
сечокам’яній хворобі.
Ці ж властивості овоча сприяють
зняттю набряклості, виведенню
шлаків і навіть допомагають у
боротьбі з целюлітом. У ньому високий вміст пектинових речовин, а
це сприяє виведенню «поганого»
холестерину. Таким чином, кабачок
незамінний овоч у раціоні людей,
які страждають на атеросклероз,
гіпертонію, гепатит і при порушеннях обміну речовин.
Рекордно високий вміст калію

і магнію корисний для серцевого
м’яза, залізо покращує властивості
крові і збагачує її киснем.
Протипоказання і обмеження. Не рекомендується вживати кабачки в сирому вигляді за
наявної виразки шлунка, а також при
гастриті з підвищеною кислотністю.
Так як в кабачках багато калію, не
варто зловживати цим овочем тим,
хто має хвороби нирок, пов’язані
з порушеним виведенням калію з
організму.
Які найбільш корисні? Оскільки склад різних сортів практично
ідентичний, то для використання в
кулінарії можна використовувати
будь-які сорти, залежно від особистих смакових уподобань.
Однак важливо вибрати правильні плоди. Найбільш корисними
вважають молоді недостиглі кабачки 20-25 см, які готують разом
зі шкіркою. Такі можна вживати
в їжу навіть у сирому вигляді, а
от «старші» кабачки повинні в
обов’язковому порядку пройти кулінарну обробку.
Молоді кабачки не тільки найбільш корисні, але і володіють
найкращими смаковими якостями.
Вони рекомендовані і дітям (до
речі, цей овоч один з перших
з’являється в раціоні дітей до
року), і літнім людям, і тим, у кого
є проблеми з шлунково-кишковим
трактом, і страждають цукровим

діабетом. До речі, низькокалорійний і корисний кабачок часто стає
основою різних дієт для схуднення.
Особливості кабачкової
дієти. Вибирайте молоді кабачки
темно-зеленого кольору (ідеально
підійдуть цукіні). Чистити їх не потрібно, так як саме шкірка містить
максимальну кількість вітамінів і
мікроелементів.
Незважаючи на багатий склад,
кабачки потребують партнерів,
тому сміливо поєднуйте їх з іншими
овочами, наприклад, в салатах або
овочевих рагу.
У кабачку мало білка, потрібного
організмові і під час дієти в тому
числі. Це означає, що кабачкова дієта повинна включати білок тваринного походження: м’ясо птиці, риби.
Особливості кулінарної обробки. Існує безліч страв з кабачка. Їх вживають у свіжому вигляді,
смажать, тушкують, маринують,
фарширують, використовують для

засолювання та приготування ікри.
Важливо вибирати недостиглі молоді
плоди, так як зрілі кабачки досить
жорсткі, вони втрачають свої корисні
та смакові властивості.
Не можна піддавати цей ніжний
овоч тривалій кулінарній обробці,
так як це призводить до руйнування вітамінів і мікроелементів. Не
рекомендується використовувати
в дитячому харчуванні сирий овоч.
Також використовують насіння
зрілих кабачків, які для збереження їх корисних якостей рекомендується підсушувати в духовці або
злегка обсмажувати на рослинній
олії.
Кабачки круглий рік. Навіть при
довгому зберіганні кабачки не втрачають своїх корисних властивостей.
Якщо заготовите цей корисний овоч
про запас і подбаєте про правильне зберігання (наприклад, в сухому
прохолодному погребі), то кабачок
стане вашою страховкою від весняного авітамінозу.

Ця інформація може врятувати життя

Що робити, якщо вкусила гадюка?
Вероніка ЛЮБІЧ

Яких змій варто побоюватися. В Україні водяться цілих
11 видів змій, але з них тільки три
є отруйними. Йдеться про гадюку
звичайну, гадюку Нікольського і степову. Ще дві змії несуть серйозну
небезпеку для людини, не будучи
отруйними – це каспійський полоз і
ескулапів полоз.
Експерти попереджають, гадюки
водяться поблизу боліт, в лісах,
горах і на луках. Єдина умова –
наявність поблизу (не більше 100
м від гнізда) відкритих ділянок для
прийняття сонячних ванн. Коли температура повітря перевищує середні
показники, їх активність знижується, вони стають малорухомими
і млявими, тому зазвичай люди
отримують укуси, якщо випадково
наступають, сідають або лягають
на плазунів.

Як уберегтися від укусів. Правило №1. Не рухайтеся. Побачили змію
– не робіть різких рухів і почекайте,
поки вона не відповзе, оскільки, як
правило, змія просто не побачить
нерухомий об’єкт.
Правило №2. Одягайтеся відповідно. Якщо ви відправляєтеся
в місцевість, де можуть жити змії,
вибирайте довгі штани зі щільної
тканини, високі черевики. Штани
потрібно заправити в черевики.
Правило №3. Перевіряйте місце
відпочинку. Щоб відлякати змію,
перед тим, як сісти на траву, камінь
або колоду – пошурхотіть або постукайте палицею.
Правило №4. Не торкайтеся до
неперевірених предметів руками.
Змії часто ховаються в старих пенька, стогах сіна, під каменями або
стовбурами дерев. Саме тому до
цих предметів краще торкатися не

руками, а користуватися палицею.
Якщо вкусила. Намагайтеся
якнайшвидше потрапити до лікарні,
адже тільки лікар зможе надати необхідну допомогу. Однак пам’ятайте,
що навіть без медичного лікування
укус гадюки дуже рідко призводить
до смерті.
Якщо до лікарні далеко, надайте
першу допомогу потерпілому, дотримуючись кількох простих правил:
– спокій і мінімум рухів;
– місце укусу обробіть антисептиком;
– зніміть з ураженої кінцівки
весь одяг, прикраси або взуття;
– якщо є, випийте 1-2 таблетки
ліків від алергії;
– прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину;
– не можна висмоктувати отруту:
таким чином ймовірність зараження
збільшується, до того ж на небез-

пеку наражається і людина, у якої
отрута опинилася у роті (відсмоктувати отруту можна, тільки якщо
в найближчі години неможливо
отримати медичну допомогу);
– не накладайте джгут;
– не припікайте рану;
– не можна вживати алкоголь.
Доцент кафедри зоології та
екології Дніпровського університету імені Олеся Гончара Віктор
Гассо розповідає, що через занадто

спекотну погоду, підвищилася активність у гадюк. За його словами,
висока температура на вулиці підштовхує змій до активного пошуку
корму. Через це їх можна бачити
частіше звичайного на вулицях.
Найкраще гадюки відчувають себе
на лівобережжі Дніпра. Подальша
зміна клімату, на думку експерта,
дасть ще більший поштовх до появи
гадюк. Крім того, на них впливають
зміни в роботі на полях.

Вакцинуйте тварин від сказу — уже 1730 покусаних людей

На території області виявлено 9 видів тварин, які можуть заразити людину
Альона РЯБОКОНЬ

Міністерство охорони здоров'я
закупило і передало в регіони
понад 39 тисяч доз вакцин для
профілактики сказу. Їх використовують для вакцинації людей, якщо
є підозра, що тварина, з якою
контактувала людина, може бути
заражена збудником сказу. Така
підозра виникає в кожному випадку
укусу, або коли слина такої тварини
потрапила на слизову людини чи
ділянки шкіри, де є порізи чи подряпини.
За словами завідувача відділу
епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфек-

ційних захворювань ДУ «Обласний
лабораторний центр» Степана Томіна, за останні півроку сказ лабораторно підтверджений у 105 тварин.
— Як і раніше, найбільша кількість сказу реєструється серед собак, хоча основним джерелом цієї
інфекції залишається руда лисиця,
не лише на території нашої області,
але й України в цілому, — сказав
Томін.
Стосовно антирабічних препаратів
— лікар запевняє що на сьогоднішній день вони є. І антирабічна вакцина, і антирабічний гамаглобулін.
Тому проблем з імунізацією людей
проти сказу немає.
Куди звертатися. Людині, яка

постраждала від нападу тварини,
потрібно звертатись (навіть у вихідні
дні — авт.) в травматологічний пункт,
який працює на базі лікарні швидкої
допомоги. Або в найближчий лікувальний заклад, куди можна добратися. Таких пацієнтів скеровують до
хірургів, травматологів, а далі вони
вже визначають порядок надання
медичної допомоги, потрібність чи
непотрібність введення антирабічної
вакцини.
Джерела інфікування
60% - собаки
10% - кішки
3% - лисиці
3% - вовки та інші тварини

Ознаки захворювання тварин. Дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених
пунктах, нападають на людей і тварин. Домашні тварини не споживають
їжу, неспокійні, через декілька днів
- стають агресивними. Буйний період
триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть.
Якщо вас укусили.
1. Негайно та ретельно
уражене місце великою
води з милом.
Ця проста процедура
ливе значення і може
життя.
2.Дезінфікувати рану.

промийте
кількістю
має важврятувати
Викорис-

тайте антисептичний засіб на основі
спирту чи йоду. Перекис водню не
допоможе.
3. Зверніться до найближчого
медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була
здоровою, вам обов’язково мають
зробити щеплення вакциною, які є
в усіх областях України.
4. Якщо є можливість — зверніться до ветеринарної служби з
твариною, яка вас вкусила. Там
проведуть дослідження цієї тварини.
5 При пошкодженні одягу під час
укусу, спочатку обробіть його гарячою праскою і тільки після цього
ремонтуйте.
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Молодіжна колонка

Вадим Липський — чемпіон України
Цей титул він здобув в особистому заліку, виступаючи в складі збірної Вінницької області
Галина Касянівська

На Рівненщині з 18 по 23 липня
проходив чемпіонат України з пішохідного туризму серед юніорів.
Проходили змагання в мальовничому куточку заходу України в
селі Теремне Острозького району.
Учасниками стали близько 300
спортсменів з 21 області України
та міста Києва. За команду нашої
області виступали двоє представників Козятинщини. Це Вадим
Липський та Віктор Баюк

Збірна Вінницької області зайняла І місце на дистанції “Смуга
перешкод”. А вихованець турклубу
”Гепаніс” Вадим Липський (тренер
і керівник клубу — Франц Чашковський) став чемпіоном України
в особистому заліку на такій же
дистанції.
У командному заліку, за підсумками всього чемпіонату України,
збірна Вінницької області зайняла
2-ге місце. Наші земляки поступилися тільки команді Хмельницької
області, яка стала чемпіоном 47

чемпіонату України з пішохідного туризму. Та й бути віцечемпіонами серед всіх областей
України — великий успіх команди з Вінниці.
До речі, Вадим Липський, виборовши чемпіонство України,
став 7 чемпіоном України серед
посланців нашого краю. До цього чемпіонами були: у 2011 році
– Сергій Головатюк, Дарина
Костенчук, Інна Дячук, Людмила Гайдучок. У 2013 році – Вадим
Нестюк. У 2016-му – Вадим Ков-

У п’ятницю, 20 липня, на Козятинському на стадіоні “Локомотив”
відбувся дитячий турнір з футболу.
Ці змагання були організовані в
пам’ять загиблих воїнів Козятинщини у війні з Московією. Взяли
участь у змаганнях 11-13-річні
спортсмени сіл Вернигородка та
Перемоги від Козятинського району і дві команди — “Спортивний
клуб” Бердичів. Усі у форматі 8+1
за коловою системою визначали
кращу команду турніру.
Зігравши з усіма суперниками,
кращий результат показала команда Бердичів-1. Підопічні козятинського тренера Володимира Синяка, перемігши суперників в усіх
матчах, здобули золоті нагороди.

Восьмикласник школи № 9 розписався у воротах суперників п’ять
разів і став кращим снайпером!
На цьому турнірі, щоб скласти
конкуренцію першій бердичівській команді, було дозволено
підсилення футболістами з інших
футбольних колективів. Таким правом не скористалися тільки гравці
села Вернигородок. Тому, щоб був
організаторами передбачений приз
справедливої гри, він би по праву
дістався б цій команді з берега
річки Гуйви.
Щодо самої гри, яку демонстрували команди на турнірі, то
це футбол яскравих індивідуальностей. Командні дії гравців
епізодами не вписувались в план
на гру тренера. Тренери, в пошуках моделі, яка б забезпечувала

бій. І у 2018 — Вадим Липський!
Вітаємо!

результат в кожному матчі, навіть
під час змагань.
Найбільш видовищний матч на
турнірі продемонстрували команди Бердичів-1 і Бердичів-2 в
зустрічі між собою. А бойовий дух
— жагу до перемоги продемонстували команди Вернигородка й
Перемоги.
Шкода, що, як і в день пам’яті

Глухівці вправно прийняли 10 громад
Пройшли спортивні ігри
Галина Касянівська

У суботу, 21 липня, в селі
Глухівці відбулися 26-ті районні
сільські спортивні ігри. Вони були
присвячені 95 річниці утворення
Козятинського району та Дню незалежності України.
У фінальних змаганнях господарів проведення спартакіади взяли
участь більше двухсот спортсменів
з 10 територіальних громад (!). Це
команди сіл Білопілля, Бродецького, Безименного, Махнівки, Пиковця, Пляхови, Самгородка, Сокільця,
Сестринівки, Глухівець.
Складалася програма з п’яти видів спорту: перетягування канату,
гирьового та армспорту, легкої
атлетики та змагання сімей “Папа
мама і я — спортивна сім’я”. Відбулися також змагання волейбольних
команд ветеранів Козятина та Безименного.
У змаганнях з армспорту команди розташувалися в такій послідовності: найвищий бал здобули атлети
з села Пляхова, друге — спортсмен Сестринівки, третій результат у
господарів спартакіади.
У гирьовому спорті кращий
результат показали силачі з Самгородка, у них золоті нагороди.
Друге місце і срібні медалі виборола команда Глухівець. Третім
призером в цій дисципліні стала
команда села Пляхова.
У командній першості з легкої
атлетики золоті нагороди у господарів. На другому місці спортсмени
села Махнівки. Третім призером
стали легкоатлети Самгородка.
Напружено та цікаво проходили
змагання в перетягуванні каната.

Минулорічній чемпіон у цій дисципліні в боротьбі за перше місце
поступився команді Сестринівки.
У боротьбі за бронзові нагороди
сильнішими були спортсмени Махнівки. Вони виявились сильнішими
за силачів Глухівець.
У “Папа, мама, я — спортивна
сім’я” золото в родини Кирилюків
з Глухівець, срібло у родини Опоки
з Пляхової, третє — сім’я Щербатюків із Самгородка.
На турнірі ветеранів волейболістів золоті нагороди - у козятинських волейболістів. Вони переграли безименчан. У них срібло.
Усі призери були нагороджені
медалями і грамотами Вінницької
обласної організації товариства
“Колос”.
Під завісу свята організатори
спортивного проекту (глухівчани)
передали естафету сільській громаді Пляхової, де буде проведена
наступна 27 спартакіада районних сільських ігор. А в Глухівцях
спортивну програму замінили на
концертну.
До побачення, Глухівці! Привіт,
Пляхова!

Хто гарно перевіряє, той вчиться і
відпочиває: Конгрес RIA… в Одесі!
Вадим ПАВЛОВ

Серед них Владислав Мосійчук та Роман Сухенко
На другому місці фінішували
футболісти села Перемога. У них
срібні медалі. Замкнули трійку
призерів футбольний колектив
села Вернигородок. Четвертою командою турніру стали футболісти
Бердичів-2.
Крім нагород, у командному заліку організатори змагань передбачили призи в номінаціях “Кращий гравець турніру”. Ним став
виступаючий за команду тренера
Синяка наш земляк з Флоріанівки Владислав Мосійчук. Кращим
воротарем турніру було визнано
стража воріт команди Бердичів-2
Даниїла Юзопольського. Кращим
захисником турніру став гравець
команди Бердичів-1 Артем Сєров.
А нападником — наш земляк Роман Сухенко з команди Бердичів-1.
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Конгрес RIA зібрав в Одесі своїх менеджерів, it-фахівців, маркетологів і журналістів. Говорили про перевірений
інтернет, про те, як необхідно чути і клієнтів, і читачів; як бути першим в Україні і надалі знову і знову дивувати!

Наші футболісти - кращі в бердичівській команді
В’ячеслав Гончарук
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загиблих воїнів Козятинщини у
війні на сході України, так і на дитячий турнір, присвячений воїнам,
ніхто не прийшов з чиновників. Під
завісу турніру прийшов депутат
міської ради, голова бюджетної
комісії Олексій Каратеєв. Він
разом з організатором турніру
Петром Міськовим нагороджував
спортсменів-футболістів.

Одеса. 13 липня. У конференцзалі готелю Atlantic зібралися
250 людей, які і будують перевірений інтернет в Україні. Тому
доказ — найвідоміші AUTO.RIA,
DOM.RIA, RIA.com які належать
компанії RIA.com Marketplaces,
всеукраїнські сервіси Hotels24.ua
і Automoto.ua, а також продукти
RIA Media (20minut.ua, газета
RIA, 20.ua, Сахарок і MoeMisto.
ua).
"Ми, RIA — воїни світла". Відкривав Конгрес президент RIA
Олександр Човган з насправді надихаючою промовою (презентація
і текст: goo.gl/eiArdn )
— Інтернет наповнений і порядними людьми, і недобросовісними продавцями, і шахраями.
Але кожному з нас приємно
вірити один одному, отримувати
задоволення від свого оточення. Ми, RIA — воїни світла. Ми
боремося з темними силами і
віримо, ідеалістично віримо, що
наповнимо світ інформацією, яка
тільки приносить користь, — говорить Олександр Човган. — Ми
цілимося в ідеальний перевірений інтернет. Суспільство вже
дуже високо оцінює це. І буде
оцінювати ще більше, безмежно
сильно. Завдяки нашій спільній
роботі, націленій на 16 видів перевірки, ми визнані у всій країні.
Також Олександр Човган нагадав свою давнішню тезу, що
ніхто не може досягти успіху
інакше, ніж приносячи користь
іншим.
— Ми віримо, що довіра між
людьми допомагає приємніше і
швидше продавати і купувати. І
наші технології спрямовані на
безпеку, перевіреність, швидкість, індивідуалізацію. Ми приносимо колосальну користь нашому суспільству, кожній
окремій людині тим, що даємо
їй перевірені авто, перевірені
квартири, перевірені факти. І
будемо давати перевірені відносини між людьми (покупцями і
продавцями)!
Про "Перевірений інтернет"
і майбутнє. Сергій Лужецький
(RIA.com) розповів у свою чергу
про те, що дуже важливо будувати
довіру між продавцями і покупцями. Для цього менеджери постійно презентують клієнтам нові
можливості.
— Ми починали 15 років тому.

Тоді сайти були дуже статичними.
Люди хотіли бачити прості речення, подібні до газетних, тільки в
інтернеті. Щоб можна було погортати і знайти те, що потрібно.
Завдяки тому, що з'явилися javaскрипти і ми особисто почали
розвивати технології, з'явилася
можливість не тільки переглядати пропозиції, але і фільтрувати
їх за своїм бажанням. І тепер
ми рухаємося до перевіреного
інтернету! — говорить Сергій
Лужецький. — Вони знають, що
в інтернеті вже мільйони пропозицій і дуже багато інформації.
Тому дуже складно осилити все,
що є в інтернеті. Наші клієнти задаються питанням: "Кому я можу
довіряти?" І саме через це ми
впроваджуємо концепцію, яка називається "Перевірений інтернет".
Також Сергій Лужецький розказав про те, що кількість користувачів з кожним днем зростає.

І
буде потреба не просто в перевіреному інтернеті.
— Завдяки алгоритмам і нашим інструментам, ми зможемо
не тільки перевірити пропозиції,
але і зробити їх максимально
персональними під кожну людину. Щоб користувач зміг побачити зі списку перевіреного
контенту те, що важливо саме
для нього.
Безпека — головне. Директор
з розвитку AUTO.RIA і DOM.RIA
Роман Марченко розповів про технології перевіреності. Поки відвідувачі сайту продають/купують
автомобілі та нерухомість, відділ
безпеки не спить.
— За останній рік ми заблокували 5822 шахраї і видалили 22
тисячі 866 їх оголошень з наших
сайтів. Працюємо з Національною поліцією, щоб убезпечити
наших клієнтів від недобросовісних людей, — каже Роман. —
Ми ввели відгуки про продавців
і рейтинг. Це допоможе відвідувачу вибрати кращих з кращих.
Також з серпня ми запускаємо
перевірку автодилерів. Будемо
перевіряти платформи для продажу авто, наявність автомобілів,
робити фото 360 градусів.
Звичайно, Роман згадав і про
відеоролики на телебаченні про
16 перевірок і перевірені квартири. Вони дійсно стали улюбленою рекламою у мільйонів
українців.
Перевірки при бронюванні
готелів. Ігор Громада і Олек-

сандр Шендеренко (Hotels24.ua)
розповіли про три перевірки при
бронюванні готелю, які забирають всі проблеми. Перша перевірка — протягом години після
бронювання. Це допомагає дізнатися про розбіжності замовлення/
очікувань. Друга — за день до
заїзду. Якщо готель продав комусь бронь безпосередньо, можна
знайти інший готель. Ну і третя
перевірка проводиться після виїзду, щоб отримати відгук клієнта
і чи все йому сподобалося.
Також хлопці перевіряють
фото готелів і опис. Щоб усе
було перевірено!
Замість реклами — дзвінки.
Олег Горобець (RIA Media) розповів про новий продукт, який став
самодостатнім і успішним на вінницькому ринку.
— Загроза краху змусила нас
створити новий продукт 20.ua,
привела до інновацій і відкрила
глобальні перспективи. Сайт відгуків про перевірені компанії і
фірми швидко став самодостатнім, — каже Олег Горобець.
На його думку, сьогодні схема
"дзвінки замість реклами" —
справедливо і вигідно для всіх.
— Бізнес починає покращувати
сервіс. І продаж дзвінків змінює
нашу бізнес-модель. Економіка
дзвінка — залучити побільше
людей. Це перевіреність і надійність для бізнесу, — каже Олег.

— Оплата тільки за дзвінки, із
записом аудіо та всіх даних. Завдяки цьому можна контролювати сервіс, показник впізнаваності,
а також вести облік клієнтів.
Училися на 8p, семінарі з
сервісу і купалися в морі.
Усі 250 осіб не тільки слухали доповіді спікерів Конгресу RIA 13
липня. На наступний день частина
співробітників RIA відвідали найбільшу конференцію по інтернет
маркетингу — 8p, а інші — семінар з сервісу. І це було ВАУ!
К е й с и в і д к р а щ и х S EO експертів, як просувати і розвивати проект, про неочевидні і
застосовані на практиці фішки і

багато іншого — про це на чотирьох потоках 8p слухали кращі
співробітники RIA, щоб робити
ще більш корисний і перевірений
інтернет.
Ну куди ж без сервісу? Свій
тренінг "Сервіс як цінність компанії" для співробітників RIA провели гуру Анастасія Владичинська
і Тетяна Петруха. І це також було
ВАУ! Усе для того, щоб кожен
клієнт і кожен відвідувач продуктів RIA.com Marketplaces був
у прямому сенсі в захваті від
спілкування.
Ну і звичайно, який же відпочинок без моря і купання! Адже,
хто добре працює — той добре
відпочиває!

Що позитивного у вас відбулося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Глухівчани перемогли жмеринчан
У суботу, 21 липня, відбувся черговий тур аматорської ліги з футболу
Вінницької області. Зустрічалися
футбольні клуби АКВ “Поділля”
Глухівці та “Стріла” Северинівка
Жмеринського району. Гра викликала великий інтерес у любителів
футболу. Адже обидві команди
намагалися грати в атакуючий
футбол, а при втраті м’яча засто-

совували пресинг. Та красиві комбінації краще давалися спортсменам з Глухівець. Вони перемогли
своїх суперників з рахунком 3:1.
Слід відзначити, що в цій зустрічі
дублем відзначився лідер атак команди “Промінь АКВ” Олександр
Козюк. Ще один гол у ворота гравців Жмеринського району забив
Максим Мазанюк.

Олексій (17), студент:

Катя (25), медсестра:

Тетяна (54), домогосподарка:

— Зустрівся з друзя- — У родинному колі від- — Мій позитив у тому, що я не
ми і стало відомо, що мітили день народження розслабляюся в цьому складному
їдемо на море.
батька.
для всіх українців житті.

Григорій (52), електрик з
внуками Макаром (3) і
Машею (9):

Галина Середіна (71),
пенсіонерка:

Альона (26), у декретній відпустці:

— У моєї донечки з’явилися
— Готую до школи обох перші зубки і кожен день я по— Приїхали онуки, веземо онуків.
мічаю у неї щось нове, що приїх на море.
носить радість.
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Криниці «Під ключ»
а Якісно
Швидко т
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

429539

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

430267

429652

429654

428900

428358

429245

продам

 1 ê³ìí. êâ. Â³ííè÷åíêà,25, áåç ðåìîíòó 063-178-82-43
 2 äèâàíà, 2 êð³ñëà, õîëîäèëüíèê, êèëèìè. 093-704-31-57
 Àðìàòóðà ä³àì. 10, 12, 16, 18. 097-886-27-25
 Áàãàæíèê - ÿùèê äëÿ ìîïåäà, öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà
250 øò. 067-584-85-58
 Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 063-289-24-74, 068-519-07-04
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 2 øò., 10 ðåáåð ³ 7 ðåáåð. 063-113-22-18
 Áåíçîêîñà íîâà, ìëèí ïîòóæíèé, êîìïðåñîð 2-õ
öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà íîâà, ßâà-350, ñâàðêà 300 À, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, áàëêè äåðåâÿí³, ðåéñè Ç-55, êàì³íü,
äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó. 068-216-34-20
 Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
 Áè÷êà 1 ì³ñ., ïîðîñÿòà íåäîðîãî. 066-556-89-73
 Á³äîí àëþì., áóòë³ ñêëÿí³, øâåéíà íîæíà ìàøèíêà
«Îðøà», âèòÿæêà êóõîííà á/ó, êèëèì 2 õ 3 ì., ê³ìíàòíà ñò³íêà
«Ïîëüøà». 063-344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
 Á³íîêëü 90 õ 80 «Ñàêóðà», ßïîí³ÿ, íîâèé 1 000 ãðí. 067710-00-84
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36,
063-288-42-72
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 500 øò. 097-495-88-36,
063-288-42-72
 Áðîëåðè â³ä 1 êã. äî 1.5 êã. ÊÎÁ 500. 097-154-49-36
 Âåëîñèïåä «Ñàëþò» ÷îëîâ³÷èé â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
063-398-83-24
 Âåëîñèïåä á/ó. 067-584-85-58
 Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì, íóòð³¿ 3 ì³ñ. 096-350-73-41, 063299-32-96
 Âåëîñèïåä òèïó «Óêðà¿íà» - 500 ãðí. 063-231-31-44
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ð.52-54 êîë³ð á³ëèé.
093-921-51-11, 098-786-75-14
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.48. 097-170-33-90
 Â³äðî ç êëàïàíîì 18 õ 46 äëÿ âîäè, àâòîêëàâ 600 ãðí. 068683-81-70, 093-563-81-40
 Â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü. 067-365-66-28
 Â³êíà 3 øò. á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, âàãîíêà
ïëàñòèêîâà, òàð³ëêè â³ò÷èçíÿí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí,
ìåáë³: òðþìî, øàôà, êðîâàò³, êîëîíêè Àóä³î. 093-773-34-02,
098-675-21-69, 099-080-08-26
 Â³êíà äåðåâ’ÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò íîâ³ 4 øò. 067-976-19-54,
063-616-18-22
 Â³êíà ì/ï á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ð.2.4 ì õ 1.4 ì.; 1.4 ì. õ
0.8 ì., äâåð³ ì/ï íà áàëêîí. 096-999-24-79, 063-791-28-68
 Âîðîòà á/ó ç êàë³òêîþ 4.6 ì õ 1.6 ì., âîðîòà 3.0 ì õ 1.5 ì
(çàë³çí³). 096-150-47-05
 Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, õîëîäèëüíèê, åëåêòðîäóõîâêó, äèâàíè,
êð³ñëà, îä³ÿëà, øàôà äóáîâà, êîìîä, ïîëè÷êà, ñêëÿí³ áàíêè
ð³çíî¿ ºìíîñò³, â³äðà, ìèñêè, òàçè, ñàäîâèé ³íâåíòàð (ëîïàòè,
ñàïè, ãðàáë³, êîñó, ñîêèðó) 097-425-76-87
 Ãàçîâà ïëèòà «Äðóæê³âêà» á/ó, 4-õ êàìôîðíà. 067-74453-02
 Ãàçîâ³ ïëèòè «²äåëü», «Âåñòà», âàííà ÷àâóííà, íàêðèòòÿ
íà êðèíèöþ, ì³äíèé ïðîâ³ä 7-ìè æèëüíèé 2.5 ìì 18 ì.,
àëþì³í³ºâèé ïðîâ³ä 2 ìì 60 ì., òåíè 5 Êâò äëÿ íàãð³âà âîäè.
093-031-24-52, 067-889-49-67
 Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà
çàöåìåíòîâàíèé, âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-64335-23
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêà 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ ð.4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé
òà çàìåöåíòîâàíèé. 096-054-77-67, 093-246-14-51
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ ð.6 õ 4, 2013 ð. ïîáóäîâàíèé. 097346-90-40
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37

 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí.
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí.
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé 2-õ ïîâ. âóë.Ê.Ìàðêñà (á³ëÿ ÏÌÊ), ð. 6 õ 9
ì, íà 2 áðàìè. 096-779-60-83
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80,
068-077-20-37
 Ãàðàæ öåíòð ì³ñòà 063-178-82-43
 Ãóñàê ³ ãóñêà, êðîë³. 096-963-73-52
 Äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. õ 3.3 ñì. ê³ìí., áî÷êà çàë³çíà,
ðîçêëàäóøêà äëÿ â³äïî÷èíêó. 098-597-13-15
 Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè
íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098312-99-81
 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ äóáîâ³, íàðóæí³, ô³ëîí÷àò³ íåäîðîãî 2 ì
õ 1 ì., âàçîí «Àëîº» 5 ðîê³â. 097-441-62-50, 063-696-39-08
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò
V Êâò. 093-375-06-61
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 068-020-19-18
 Äèâàí, õîëîäèëüíèê, êóõíÿ á/ó ñèíüîãî êîëüîðó, ãàç. ïëèòà.
093-941-32-40, 097-106-48-47
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 + ñóìêà ( â ò.÷. ëþëüêà) «GEOBY».
063-629-25-28
 Äèòÿ÷à ñò³íêà äîâæ. 2.90 ñì. 096-757-05-02
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷å ë³æêî «Ôåðàð³», òà øàôó 063-178-82-43
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä á/ó, ñàìîêàò á/ó äëÿ ä³â÷èíêè â
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 093-587-14-00
 Äèòÿ÷èé â³çîê ç/ë âàð³àíò, ãàðíî¿ ÿêîñò³ ³ â ãàðíîìó ñòàí³ 3
000 ãðí. 097-073-57-35
 Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
 Äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç
óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí Âåñíà
íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè. 097-643-40-14
 Åë. ëîáçèê 520 Âò (CEEinhell(Áîâàð³ÿ) - 500 3000 îá./õâ.,
ãàç. áàëîí, íàá³ð âèêðóòîê, òîêàðä. êèëèì ñèí³é 1.7 õ õ2.7
íîâèé, òóðìàí³ºâ³ íàìèñòà (æ³í. òà ÷îë.), ñïîðòèâíèé êîñòþì
Ãåðìàí³ÿ íîâèé, ïîñ³áíèê ïî øàõìàòàõ, õðóñòàëü (âàçè,
ñàëàòíèö³ ç êîëüîðîâîãî ñêëà (æîâòà, ñèí³), õóäîæíÿ ë³ò.
(Àáäóëàºâ, Áàêøåºâ). 093-850-01-60
 Åëåêòðî äóõîâêà íîâà. 2-10-17, 093-022-75-64, 096-33501-12

Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 âîëüò, íàñîñ îäíî ôàçíèé 250
âîëüò äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè ïðîäóêòèâí³ñòþ 2.4 êóá.ì/
ãîä., ïëåò³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó äîâæ. 9 ï/ì 18 ãðí./ï.ì.,
âèñ. çàáîðà 0.85 ì., ïëåò³ øòàõåòíîãî íîâîãî çàáîðà (ñîñíà),
âèñ. 0.85 ì/ï, äîâæ. 3 ï/ì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà á/ó.
096-453-34-86
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 097-859-45-37
 Çåëåíà ëþöåðêà. 097-904-25-48
 Çåì. ää³ëëÿíêà 8 ñîòîê ïî âóë. Ääæåðåëüíà (êîëèøíÿ
Ê³ðîâà) 2 õâ. â³âä çóïèíêè «Äåïî» 073-407-68-50, 063-87179-28, 097-674-88-91
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè),
çðó÷íèé ï³ä¿çä, âîäà, ñâ³òëî. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063272-99-14
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
 Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 141. 093-405-50-69
 Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí
âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà

 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. â ãàðíîìó ñòàí³ ìîæíà ï³ä çàáóäîâó ç
äîêóìåíòàìè. 093-937-65-00
 Çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. 096-983-18-68
 Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿.
067-494-74-78
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097-32911-75
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 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. 098-306-63-98
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà. 097-135-71-72
 ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êàáàí÷èêè ¿ñòè òà äëÿ ãîñïîäàðñòâà. 097-154-49-36
 Êàëÿñêà äâà â îäíîìó «Àäàìåêñ» â äîáðîìó ñòàí³. 09300-80-255
 Êàðòîïëåêîïàëêà ðîòîðíà 5 000 ãðí. 099-600-20-24
 Êàñåòè á/ó äî áàá³ííîãî ìàãí³òîôîíà ç çàïèñàìè, ñò³ë
á/ó ðîçêëàäíèé, äâà êð³ñëà á/ó íå ðîçêëàäí³, ðó÷íèé ïðåñ ñîêîâèæèìàëêà í/æ (ìàãí³ò íå áåðå). 096-453-34-86
 Êíóð ìîëîäèé ïëåìåííèé ïîðîäè Êàíòóð (Äþðîê +
Ïåòðåí). 067-199-86-20
 Êîáèëà 7 ðîê³â. 063-383-79-51
 Êîçà ä³éíà 4 ðîêè, êîçî÷êà òà êîçëèê 6 ì³ñ. 063-820-50-52
 Êîçà ä³éíà, êîçåíÿòà 5 ì³ñ. 068-753-34-10
 Êîçè ïîðîäè «Ëàìàí÷³» òà àíãëî - íóá³éö³. 098-259-39-20
 Êîìîä íîâèé. 093-411-26-08
 Êîíòåéíåð 5 ò. - 6 000 ãðí. 097-664-90-02
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà äà÷³ Êîðäèø³âêà. 067-595-44-04, 093125-52-72
 Êîïàëêó-òðÿñó÷êó íîâó äî ìîòîáëîêà 063-670-31-48
 Êîðîâà äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì. 068-760-50-68
 Êîðîâà ðèæî ðÿáà 096-769-38-57
 Êîðîâà ò³ëüíà 3.5 ì³ñ. ç 5 òåëÿì, ñ.Á³ëèë³âêà. 067-72212-76
 Êîðîâà ò³ëüíà ç 3 òåëÿì ñ.Ïëÿõîâà. 096-350-73-48
 Êîðîâà õîðîøà. 096-600-27-85, 093-794-47-14
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì, êîçî÷êà 4 ì³ñ. 093-40550-69
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 7 òåëÿì, ïîãóëÿëà â³ä äîáðî¿ êîðîâè.
096-180-59-20 Ñâºòà
 Êîðîâà, òåëè÷êà 6 ì³ñ. 067-165-14-93
 Êîðîâà. 068-041-82-19
 Êîðîâà. 098-633-91-73
 Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-69309-24
 Êîñòþìè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â (6-11 êëàñ), á/ó, â
õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-709-26-79
 Êîòåë «Êîðä³» 10 Êâ. òâåðäîïàëåâíèé íîâèé â óïàêîâö³,
êàì³í íîâèé â óïàêîâö³. 093-808-27-73, 097-642-10-54
 Êîøåíÿò øîòëàíäêè, ïðÿìîâóõó, â³ñëîóõó, íåäîðîãî. 09383-70-272
 Êðîëåíÿòà 3.5 ì³ñ. ìîæíà íà îáì³í. 096-963-73-52
 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. 096-45334-86, 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
 Êóõîííèé óãîëîê. 097-112-64-95
 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 äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî, ìåõàí³÷íå. 063-258-22-58
 Ë³æêî ìåõàí³÷íå äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî â ãàðíîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 097-230-71-94
 Ë³íîëåóì, ëàì³íàò, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè, íàë³÷íèêè äëÿ
äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé, êàíàë³çàö³éí³ òðóáè, óãîëîê
ìåòàëåâèé, ôàíåðà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìàëûøåé áîëüøîé àôðèêàíñêîé óëèòêè àõàòèíû. 093041-58-34
 Ìåä. 098-999-98-72
 Ìåòàëåâèé ïîñóä, êàñòðþëÿ 15 ë., 20 ë., ñóë³ÿ, â³äðî
åìàë³ðîâàíå, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, ðàä³îëà - Ðåêîðä, ÄÂÄ,
êîñòþì ÷îë., ðîçêëàäóøêà. 096-364-80-30
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì òà ï³äâàëîì 6 õ 8 ì., º
äåðæ. àêò ð-í 3 øêîëè. 093-597-56-21, 096-570-39-62
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï. «Òóíåëü». 096-144-73-10
 Ìîëîäèõ êóðî÷îê òà ï³âíèê³â ïàëåâîãî îðï³íòîíà. 097893-74-92
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954-1991, êóïîíè Óêðà¿íè, êàñåòè á/ó
ç çàïèñàìè 80 ðîê³â äëÿ áàá³ííîãî ìàãí³òîôîíà, ïðèñòàâêà
äî â³äåîìàãí³òîôîíà íîâà â ðîáî÷îìó ñòàí³, ð³çí³ ðàä³îäåòàë³.
ºìí³ñòü í/æ 18 õ 18 õ 18 ñì. (êóá), çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10(380
âîëüò) - 3 øò., êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ (âèïóñê 3), ïåòë³
äî ãàðàæà âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿. 096-453-34-86
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-2046, 063-629-01-49
 Íàñò³ëüíà ãàç. ïëèòà Ãåôåñò 4-õ êàìôîðíà 700 ãðí.,
âèòÿæêà Ãðåòà 700 ãðí., âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 4-6 ðîê³â 800
ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà LG àâòîìàò 2 000 ãðí. 097-624-05-85
 Íîóòáóê «Lenovo z580», ãàðíèé ñòàí, êîìïëåêòàö³ÿ, íîóòáóê
+ çàðÿäêà. 6500 ãðí. 096-797-90-53
 Ïàíåë³. 063-530-83-82
 Ïàñ³êà, ðàìêè ç âîùèíîþ, êîðìóøêè, çáèðà÷³ ïèëó, 2 íîæ³,
ñèòî íà â³äðî, ðàìêè ïóñò³ óêð., êàñòðþëÿ äëÿ ìåäó 20 ë.
096-364-80-30
 Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé.
063-553-64-78
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëêè 800 ë. 2 øò.,
îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â Áåëüã³ÿ äëÿ âîäè, ïèâà, êâàñó. 067-49933-26
 Ïîãð³á â öåíòð³, DVD â³äåî, á³áë³îòåêà «Âñåìèðíàÿ ëèòåððà» 1973 ð. 130 òîì³â. 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
 Ïîðîäèñòà êðàñóíÿ - øèíøèëà (ä³â÷èíêà). 096-124-95-62
 Ïîðîñÿòà - ñêîðîñïºëêè ìàëåíüê³, Ëàíäðàñè, ìÿñíî¿
ïîðîäè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà 10-12 êã., 2 300 ãðí./ïàðà. 097-661-80-42
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè «Ìàêñòåð». 063-406-68-14, 096513-56-85
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè «Óêðà¿íñüêà á³ëà». 063-383-76-61,
097-776-24-25, 098-650-00-59
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã. Ëèòîâñüêà + Ëàíäðàñ
ñ.²âàíê³âö³. 068-216-70-39, 097-555-10-06

428663

428802

427750

428721

428128

403652

 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ³÷êàðíÿ íà 4 íîæ³. 067-95395-67
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-444-96-90
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-827-81-95
 Ïîðîñÿòà. 063-939-83-97, 097-763-70-73
 Ïîðîñÿòà. 097-170-19-22
 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». 096-45334-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû íà ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêå» (ñïðàâî÷íà êíèãà), á³áë³îòåêà «Áóä³âåëüíå
âîäîïîíèæåííÿ â ñêëàäíè¿ ã³äðîãåîëîã³÷íèõ óìîâàõ»,
ïîñ³áíèê «Åêñïëóàòàö³ÿ âîäÿíè¿ ñêâàæèí», «Êëàäêà ïå÷åé
ñâî¿ìè ðóêàìè (êóõîíí³ ïå÷³ àáî ïëèòè, îïàëþâàëüí³ ùèòêè,
îïàëþâàëüíî - âàðî÷í³ ïå÷³, âàðíåò³ ïå÷³, îïàëþâàëüí³
ïå÷³, âëàøòóâàííÿ äèìîõîä³â, ðåìîíò ³ åêñïëóàòàö³ÿ ïå÷åé,
êàì³í³â, áàíí³ ïå÷³, ïå÷³ - ïðàëüí³), »Îïàëþâàííÿ ³íä. áóäèíê³â
(îïàëþâàííÿ ïå÷³, êàì³íè). 096-453-34-86
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «BEKO» ìàéæå íîâà. 098-403-73-06,
063-691-86-90
 Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè,
äèñêè äî êîëåñ ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
 Ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, â öåíòð³. 093704-31-57
 Ïøåíèöÿ 1 ò. 068-592-09-10
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðîëèêîâ³ êîíüêè äèòÿ÷³ íà ìåòàëåâ³é ðàì³ ð.30-33 - 520
ãðí., áàíàíîâà ïàëüìà 50 ãðí., 70 ãðí., 720 ãðí. 096-37012-26
 Ðîòîðíà êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096717-96-77
 Ðóáàíîê ðó÷íèé ìåòàëåâèé, öàïîí - ëàê çåëåíèé, ôóãàíîê
ðó÷íèé çàâîäñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ äîâæ. 65 ñì., ñòàëü ëèñòîâà
610 õ 175, òîâù. 43.5 ìì.; ñêëî Ä165 õ 20 (ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ
ð³äèíè), ñòàëü í/æ 715 õ 675 õ 2, ìåòàëåâ³ ñòîï÷èêè êâàäðàò
30 õ 30 ìì äîâæ. 1540 ìì ç ïëàñòèíàìè äëÿ êð³ïëåííÿ ðèíîê
3 øò., íà êîíòóð çàçåìëåííÿ ãîòîâà êîíñòðóêö³ÿ åëåêòðîäè,
êðóã Ä18, ïîëîñà 20 õ 5 ìì. 096-453-34-86
 Ñâèí³ 30-35 êã. Ëàíäðàñè. 098-645-80-12
 Ñ³÷êàðíÿ ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðó÷íà. 063-349-67-88, 093189-66-63
 Ñêàòè Ãàçîí 8.25 R 20, 240 R 508 ñòàí ñåðåäí³é 600 ãðí./
ïàðà. 096-520-96-94
 Ñîáà÷îê ê³ìíàòíèõ, õîðîøèì ëþäÿì, ìàëåíüêî¿ ïîðîäè.
063-305-97-15
 Ñîêîâèæèìàëêà - øèíêîâêà, ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ðþêçàê.
063-191-23-75, 097-873-36-99
 Ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê, áàëîíè
êèñíåâ³ òà âóãëåêèñíåâ³, âàëè ôóãîâàëüí³ òåðì³íîâî, äåøåâî.
098-103-55-21
 Ñò³ë á³ëüÿðäíèé. 067-927-15-58, 063-676-63-02
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà 4 ì., ²òàë³éñüêèé ãîð³õ 3 000 ãðí. 096458-97-19

 Òåëåâ³çîð LG ä³àã. 70 ñì. + DVD, ñòàí ³äåàëüíèé 1 900 ãðí.
067-753-80-37, 063-181-59-15
 Òåëåâ³çîð, âóã³ëëÿ ÀÊ, øâåéíà ìàøèíêà, ñºòêà ðàá³öà 6
ìì., òåëüôåð, áàÿí. 063-695-30-20
 Òåëåôîíè á/ó Ëåíîâî òà Ñàìñóíã â ãàðíîìó ñòàí³. 093781-65-84
 Òåëè÷êà íà êîðîâó. 063-648-20-99
 Òðèíàæåð äëÿ í³ã òà ñ³äíèöü. 063-622-64-98
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëÿ, âàçîíè
«Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
 Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð,êîìïþòåðíèé ñò³ë, ïèëîñîñ
«Ñàìñóíã», òðàíñôîðìàòîð «Óêðà¿íà», ï³äñèëþâà÷ ñòðóìó
«Êîðâåò - 50Ó068Ñ. 2-39-09
 Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí., ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Òþêè ñ³íà ëþöåðíè. 067-779-68-60
 Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ, äçåðêàëîì ó ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðåÿ
«Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. 063-741-21-86
 Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ». 063-530-83-82
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ñ.Êîçÿòèí ð-í Òåïëèöü. 096-757-07-46,
063-648-68-03
 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
 Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 2-õ
ÿðóñíà «Óìêà». 063-775-56-96
 Öåãëà âîãíåòðèâêà. 063-622-64-98
 Øèíüîí êîë³ð ðóñèé. 073-428-25-52
 Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé, êðîâàò³ ïîëóòîðí³ 2 øò., êèëèì
íàòóðàëüíèé 2 õ 3, õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» á/ó â õîðîøîìó
ñòàí³. 093-427-54-42
 Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé
îðòîïåäè÷íèé, ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
 Øêàô, âàííà ÷àâóííà, ïðàëüíà ìàøèíêà, øèôåð. 096797-91-89
 ßãíè÷êè ,áàðàí÷èêè ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 068-941-4447,063-108-20-87
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Òîðãîâå òà õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. 097-449-53-15
 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., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 4/9 ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ.
063-617-10-14
 1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5 ïîâ., 32 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 097-576-29-44, 093-743-16-36
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ., ñòàí

æèëèé. 093-890-90-37, 063-740-98-52
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 36.6 êâ.ì., 5 ïîâ.,
óòåïëåíà, ºâðî áàëêîí, ðåìîíò, íîâà åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà,
íàòÿæí³ ñòåë³. 097-374-43-23 Âîëîäÿ, 097-566-92-56
Àëºâò³íà.
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-34,
068-760-51-03
 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, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì, 1
ïîâ. 093-017-75-82, 067-847-67-19
 1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 1 ïîâ. 093-01333-70
 2-õ ê³ìí. 4/4 ïîâ., 38/29 ì, ÖÅÍÒÐ âóë.Â³ííè÷åíêî 25,
æèëèé ñòàí, ³íä.îïàëåííÿ, ïîòðåáóº êîñìåò. ðåì, íå êóòîâà
Ö 12 òèñ. Òîðã ï³ñëÿ îãëÿäó. 093-631-90-00
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 09724-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ð-í ÏÐÁ. 073-060-50-43, 063-27430-61
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ð-í øêîëè ¹3, ³íä. îïàëåííÿ,
óòåïëåíèé áàëêîí, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò., ñòàí
æèëèé, íå êóòîâà. 063-286-78-05, 096-026-42-45
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, òèõèé äâ³ð, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., 1 ïîâ., ð-í ÏÐÁ âóë.8Ãâàðä³éñüêà. 063-889-52-84
 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., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 51.8 êâ.ì., 1 ïîâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 063294-97-77
 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., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç
ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî.
097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 48 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíå
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà (ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ
ê³ìí. àáî 4-õ ê³ìí. êâ.). 063-189-86-17
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 êâ.13. 096-697-14-18
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-35-23
 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 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà.
096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27.

063-452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 48 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ï³äâàë, 2 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-406-2213, 097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 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, 063-390-36-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, âóë.Øê³ëüíà 23-Á. 067-93498-90, 063-687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063-274-19-03
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì Ìèð á³ëÿ 1
øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò.
êîíòåéíåð. 067-406-33-89, 067-693-30-67
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 44 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-704-31-57
 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. 067181-05-28
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 9/7. 093-627-24-49
 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. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, íå óãëîâà. 063-34951-27, 067-811-07-23
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, êîíòåéíåð, ïîãð³á. 099294-82-38
 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., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå
êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 70 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè, 2 áàëêîíè, 2 ï³äâàëè, 5 ïîâ., òåðì³íîâî. 063406-22-13, 097-590-77-08
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8, ³íä. îïàëåííÿì.
099-738-49-75
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë. Ã.Ìàéäàíó 13, 5 ïîâ. 063-170-09-42
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., º ãàðàæ, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî.
063-293-14-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - ²², ³íä. îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàç
- º ë³÷èëüíèêè, 2 ïîâ., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 067-698-37-27
 3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, æèòëî, ìàãàçèí, âóë.8Ãâàðä³éñüêà. 073-304-69-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿
ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, 64 êâ.ì., ³íä. í³ìåöüêå îïàëåííÿ,
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 26 липня 2018

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 26 липня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

429453

428800

429708

428897

430265

427945

421331

428842

428801

429604

429746

428129

429312

Терміново, дешево продам будинок м.Козятин вул.Матросова 26,
зі всіма зручностями. 068-024-8919

429689

Продам 3-х кімн. кв., центр вул.
Грушевського 74, 3 пов. 097-74295-90 Вадим
22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

430289

ремонт

25.1. Продам

6. Будiвельнi матерiали

робота

Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання
і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Водій з досвідом роботи на самоскидах
(30 тон) VOLVO FM, DAF полупричеп (40
тон). Вахта -15 днів. Робота в м. Київ,
Київська область. З/п 6500-9000 грн. Тел.:
0674074882, 0632299090
На роботу запрошуються: водій ЗІЛ-130,
оператор - касир, бухгалтер, кухар-кондитер. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 6000 -7000
грн (з податками). 8 - годинний робочий
день. Компенсація харчування. 067-43002-80
Запрошується пекар для випічки пиріжків.
067-791-11-73
На Нову пошту Козятин потрібен Касир 2035 років. 063-231-31-44 - Артур Петрович,
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
В продуктовий магазин запрошується продавець. Терміново 097-947-26-24
На Нову пошту Козятин потрібен. Приймальник-хлопець від 20-35 років 063-23131-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб.
з 9:00-18:00
Таксі "Джокер" запрошує на роботу диспетчера, дівчина 20-35 років 063-231-3144 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з
9:00-18:00

25. Загальнi оголошення

430268

Зроблю якісно: шпаклівку стін,
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую.
067-889-16-25
Покраска та ремонт куполов, криш. 093730-99-19, 097-090-65-06

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги

На роботу в "Укртелеком" потрібен монтер,
кабельник. Офіційне працевлаштування.
Повний соц. пакет. Звертатись за адресою:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39. 2-38-38,
068-951-95-78
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на
роботу: автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п.
067-920-67-94
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну роботу потрібен кухар, офіціант. 096-901-69-66
На постійну роботу потрібен продавець в
продуктовий магазин. 063-234-29-75
На роботу в цілодобовий магазин потрібен
касир та продавець. 067-609-10-49, 093925-92-67
Запрошуємо на роботу закрійника та швею,
пропонуємо достойну і стабільну заробітну
плату, комфортні умови праці. 073-21892-35
В кафе на постійну роботу потрібен
офіціант, помічник кухаря. 093-870-73-22
Пропоную роботу: потрібні майстри по укладанню тротуарної плитки (бруківки), утеплення фасаду будинку, с.Козятин, оплата
достойна. 093-256-07-32
Потрібні вантажники. 067-131-65-99, 2-1236

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

На роботу в продовольчий магазин потрібен
продавець. 093-341-64-08
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен
хлопець кухар - піцайоло, (досвід не
обов'язково), офіційно, графік 2/2, з/п 4 000
- 4 500 грн.. 063-157-59-96 Олексій
В торговий причіп фастфуда потрібен продавець. 063-676-53-02
Потрібен: водій, торговий менеджер,
помічник кухара, продавець, офіціант, пекар. 093-759-33-66, 063-477-91-14
На АЗС на постійну роботу потрібен оператор. 067-713-10-00
Водії кат. Е (далекобійники). Робота по
території України. З/п від 13000 грн. Строгий облік палива. Дзвонити з 9-00 до 18-00.
Тел.:0734379994

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.6. Будинки
м.Козятин, поверх: 1/-, ч/б. Цiна: 251989, тел.:
(097) 612-64-56
с.Павлiвка, Калинiвка. Цiна: 3978780, тел.: (098)
623-74-43

1.8. Дiлянки
с.Малютянка, Київська обл., м.Днiпрорудне. Цiна:
411141, тел.: (099) 913-79-27

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Вiддам в добрi руки молоду кiшечку Жизель. Вакцин.,
стерилiз., до лотка привчена. Тел.:(098) 177-84-34
Охоронник на вахту 21/10 або 30/15. Деннi змiни по 12 год.
Проживання, харч. 7000 Тел.:(063) 219-06-30

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55

Продам цибулини сортових тюльпанiв. 30 кольорiв (жовтi, бiлi,
рожевi).1,5-3 грн Тел.:(067)431-73-98, (063)692-22-49

26. Різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Кредитная карта
до 50 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10
ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà - íà â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ïîãð³á,
ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà), 68 êâ.ì., ºâðî-ðåìîíò,
ì/ï â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà ï³äëîãà, âñå íîâå
ó âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âè¿çäîì çà
êîðäîí. 063-506-86-82, 067-843-67-15
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå â õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà,
³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì,
10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-795-17-07 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 65 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè,
áîéëåð. 093-091-00-50
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íîâå ³íä. îïàëåííÿ. 097-070-59-42
Íàòàë³ÿ
 3-õ ê³ìí. êâ., ÷óäîâå ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, çàòèøíà,
âìîíòîâàíà ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí - ëîäæ³ÿ
çðîáëåíà ÷óäîâî, ñòîëÿðêà, ïàðêåò, âàííà ï³ä ñàóíó, òóàëåò
îáêëàäåíî ïëèòêîþ, êóõíÿ ïëèòêà, çàã. ïëîùà 66.1 êâ.ì., 8
ïîâ. 067-940-41-22, 063-675-93-04 Ãàëèíà
 4-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, áåç ðåìîíòó,
âóë.Â.Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 097-190-00-13, 063-77589-33
 4-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ì/ï â³êíà, áåç îïàëåííÿ. 093-006-08-92,
093-632-06-55
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ,
áîéëåð, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5,
ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78
 Àáî çäàì 1-ê³ìí. êâ. ç ìåáëÿìè â öåíòð³ (áóäèíîê
íàâïðîòè ìàã.«Ãðîø), ³íä. îïàëåííÿ, 7 ïîâ., 38 êâ.ì. 063406-22-13, 097-590-77-08
 Àáî îáì³íÿþ äîáðîòíèé, æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè â

428883

Здам офісне приміщення від
власника по вулиці П. Орлика.
Знаходиться під охороною, площа
17 кв.м(кабінет). Ціна договірна. Звертатись за телефонами:
+380938816236, +380676047242
Продам м'який куточок б/у, 2-х
ярусне ліжко дубове, кухня з дубовим фасадом, стінка дитяча.
067-757-89-25
ñ.Êîçÿòèí³ íà íåâåëèêèé æèòëîâèé áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ.
â ì.Êîçÿòèí³. 063-881-70-59, 096-466-24-15
 Àáî îáì³íÿþ ÷àñòèíó áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿ â öåíòð³ (á³ëÿ õèòðîãî áàçàð÷èêà) íà 2-õ
ê³ìí. êâ. àáî 3-õ ê³ìí. êâ. 063-738-48-46
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54
êâ.ì. 096-440-69-77
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15
ñîò., º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå,
âåëèêèé ñàðàé 10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, â öîêîë³ ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà
 Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. Ö³íà 70000 ãðí. 096-250-27-89, 063877-94-50 Íàòàëÿ
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. áóä³âëÿìè. 063384-01-15
 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. âóë.
Îäåñüêà, 25. 093-018-61-81
 Áóäèíîê 40 êâ.ì., ïàðîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., íåïîäàë³ê ñòàâîê,
ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-481-5977, 097-535-68-78
 Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., âîäà,
òóàëåò - â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè.
097-523-09-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, 3 ê³ìíàòè, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ,
ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà, õë³â, ïîãð³á, 18 ñîò. çåìë³.
093-766-22-76
 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 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-85-75
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàëüíà,
îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå, 60 ñîò. ãîðîäó, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 067-415-23-49
 Áóäèíîê 75 êâ.ì., ãàç, âîäà, âàííà, ïîãð³á, 10 ñîò.,
êðèíèöÿ, ñàä, ãàðàæ, çóï.Îñòðîâñüêîãî. 068-753-34-61
 Áóäèíîê á³ëÿ 9 øêîëè, 126,7 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 17 ñîò,
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ãàðàæ³. 097-796-70-24 063609-91-25
 Áóäèíîê â ð-í³ 5 øêîëè, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé, 6 ñîò. 093-123-51-09
 Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà. 097-344-14-56
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 097-12-86-115, 073-42852-88
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé,
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90,
067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 10 ñîò.
ãîðîäó. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, (ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, âîäà).
067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 9.4 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ñàðàé. 063-963-68-15

430291

429536

428803

429276

430270

429249

429886

430266

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067-30405-54

Здам торгові приміщення різних
розмірів, центр, вул.Г.Майдану
- під офіс, магазин, склад і т. д.
063-150-09-77
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ëêà. 067-966-19-14, 067-412-28-56
 Áóäèíîê ãàç 84 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. ð-í «Á³ëà Êàçàðìà»
àáî îáì³íÿþ íà 1-2 - õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-107-23-22,
067-599-29-07
 Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì.,
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., êðèíèöÿ, ñàäîê,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 063-296-30-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà,
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 13 ñîò. ãîðîäà, á³ëÿ ñòàâêà,
ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ãàç. ì.Êîçÿòèí (á³ëÿ 5 øêîëè), ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. 097-821-30-11, 050-326-58-80
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ãîð³õè,
ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³. 097-056-19-78, 093-920-65-29
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ñèãíàë, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàäîê,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä 25 ñîò., â 2-õ êì. â³ä ì³ñòà.
095-769-97-36
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Òèòóñ³âêà, 35 ñîò., ñàäîê, ñàðàé, ãàðàæ,,
âèã³äí³ óìîâè. 098-225-69-05 Ñåðã³é
 Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ.
093-12-35-109
 Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ.
093-12-35-109
 Áóäèíîê äîáðèì ëþäÿì. 063-191-12-99, 096-466-24-15
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³, áåç çðó÷íîñòåé, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ ñòàâó, â äâîð³ êðèíèöÿ, ìîëîä³
ôðóêòîâ³ äåðåâà - 55 000 ãðí. àáî îáì³í íà Æèòîìèðñüêó
îáë. 098-833-44-13, 097-756-72-13
 Áóäèíîê ç ãàçîì, ìåáëÿìè, òà óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè.
097-997-03-23
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 18.
093-065-11-35
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, çåì.
ä³ë-êà 0.10 ãà., ïðèâàòèç. 097-135-71-72
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ùîðñà (ßðîñëàâà
Ìóäðîãî) 2, ñ.Ñèãíàë. 096-967-82-89
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3. 093-461-52-70,
063-056-41-75
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19,
097-592-71-62
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3
êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ,
äâà ñàðà¿. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ,
10 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57

 Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 093460-73-70
 Áóäèíîê ï-ê Âèøíåâèé 4, æèòëîâèé ñòàí, øàç, âîäà,
ñâ³òëî. Êóõíÿ, âàííà-ºâðîðåìîíò 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê ïëîùà 120 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç,
âîäà, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³,
ìîëîäèé ñàäîê, òåðèòîð³ÿ çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò.
066-488-97-91
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
êâ. 063-353-58-16
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ
êóõíÿ ç õë³âîì. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ ë³ñ, âñ³
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó - 50 000 ãðí. 097-659-28-17
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 093-979-47-27,
067-440-26-37
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.Çåëåíà 10 (4
êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí), çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ
ï³÷íå. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (90êâ.ì), öåãëÿíèé, ïîêðèòèé
øèôåðîì, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíèé (4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
êëàäîâêà), âóë.Âîäîêà÷íà (â öåíòð³ ñåëà, äî àâòîáóñó,
ñ³ëüðàäè (êëóáó) - 100 ìåòð³â). Ãîðîä 11 ñîòîê, äåðåâà (ãîð³õ,
àáðèêîñ, âèøíÿ), êóù³ (ìàëèíà, ÷åðâîíà ³ ÷îðíà ñìîðîäèíà).
Ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîñïáóä³âë³, ñòàâîê. Ãàç, åëåêòðèêà, ï³÷êà.
097-425-76-87
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì, 10 ñîò., ãàðàæ,
ñàðàé, äâ³ð àñôàëüòîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³. 067-368-56-14,
2-23-74
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19, º ãàç, ãîðîä, ñàðàé,
ãàðàæ. 063-414-84-50
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó 15 (Àðòåìà 15). 073-12362-17, 097-213-36-51
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà 45 (íàâïðîòè
ïîæàðêè). 093-849-93-36
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ì³÷óð³íà 5. 067-130-83-60
Âîëîäÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-8072 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âîäà, ãàç, ñàäîê, ãîðîä, ãîñï.
áóä³âë³. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà â
áóäèíîê, êðèíèöÿ â äâîð³, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà,
ïîðÿä ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä¿çä. 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, 063-605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, º ñàä, ãîðîä 37 ñîò., ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ. 097-718-75-83
 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
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КУПЛЮ

429455

 Áóäèíîê ñòàðèé ð-í ó÷èëèùà, 5.5 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ,
äåðåâà, â ãàðíîìó ì³ñö³. 097-341-00-58
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 135 000 ãðí. 093-209-06-88,
097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç.,
ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì. ä³ëÿíêà 6
ñîò., 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 066-983-37-78
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 Äà÷à êîîï. «Âèøåíüêà» - 42 000 ãðí. 093-808-27-73,
097-642-10-54
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì. 096-054-77-67, 093246-14-51
 Äà÷à öåãëÿíà 2-õ ïîâåðõîâà íà Ïëàíîâîìó. 063-738-48-46
 Ìàãàçèí «Â³ðàæ» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 32. 096-967-82-89
 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 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âåðàíäà, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, öåíòð ì³ñòà âóë.Êóëèêîâñüêîãî
4/1, º ó÷àñòîê, ãàðàæ, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 098-466-44-27,
050-705-41-75, 093-893-23-89
 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 íå æèëèé, ó÷àñòîê 10 ñîò., ñâ³òëî, ãàç,
âîäà, íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 097-74022-42
 ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïî âóë. Â³ííè÷åíêà.
Çðîáëåííèé ðåìîíò.²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà,
ë³÷èëüíèêè íà âñå. Íà òåðèòîð³³ áóäèíêó º ãàðàæ òà çåìåëüíà
ä³ëÿíêà. 067-298-04-95
 ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà,
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò.
(ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40,
093-427-55-10 ï³ñëÿ 18:00

АВТОМОТО

 Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë,
ïàñàæèð. 073-070-08-77
 W Transporter t 4 1.9 Td, ïîòðåáóº çàì³íè ÊÏÏ 2002 ð.â.
063-383-79-51
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
 ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 067378-00-56
 ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ö/çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàç 3

430271

ïîêîë³ííÿ, íå áèòà, íå êðàøåíà â îðèã³íàë³. 097-642-10-30
 ÂÀÇ 2107 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-178-67-70
 ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
 ÂÀÇ 2109 «Áàëòèêà» 1998 ð.â. 097-449-25-88
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
 ÂÀÇ 21093 2001 ð.â., 1.5, ãàç-áåíçèí. 093-125-45-65
 ÂÀÇ 21099 1.5, ³íæåêòîð, 2006 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé. 063259-20-00
 ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí 4 ïîêîë³ííÿ, íå áèòà,
íå êðàøåíÿ, õîçÿ¿í, ö/çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, òîí³ðîâêà. 097642-10-30
 ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-766-05-18
 ÂÀÇ 21111, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2004 ð.â. 098-999-98-73
 ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-859-45-37
 ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà,
÷îðíîãî êîëüîðó 098-800-77-03, 093-481-74-05
 ÃÀÇ-69 íåäîðîãî.093-022-88-06
 Äà÷³ÿ Ñîëåíçà 2003 ð.â. ãàç-áåíçèí. 068-041-47-47,
093-227-64-67
 Äåî Ëàíîñ «Ïîëÿê» 1.5, ñèí³é, 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí.
093-995-48-89
 Ç²Ë ñàìîñêèä òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 097-612-85-97
 ÈÆ Þï³òåð-3 â ãàðíîìó ñòàí³. 068-022-64-95
 ² Æ Ïëàíåòà - 5 10 000 ãðí. 097-527-19-76, 093-436-05-16
 Ìàçäà 929 1988 ð.â. ãàç-áåíçèí. 096-264-75-92
 Ìåðñåäåñ Áåíñ 207, áóñ, íà õîäó. 067-449-03-43, 063296-24-26
 Ì³í³ - òðàêòîð á/ó, äèçåëüíèé. 097-886-27-25
 Ìîïåä Ìóñòàíã ÌÒ-50 2008 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé 4 000 ãðí.
063-625-75-16, 068-023-70-93
 Ìîñêâè÷ Êîìá³ 1991 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-02547-76
 Ìîòîöèêë ÈÆ - Þï³òåð-5. 068-592-09-10
 Ìîòîöèêë Óðàë òà çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750. 097154-49-36
 Ñ³òðîºí Äæàìï³ 2005 ð.â., á³ëèé. 097-112-64-95
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î AF-27 â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 5 000 ãðí.
063-305-96-60 ²ãîð
 Ñëàâóòà 11.03 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³.
098-563-16-51
 Ò-40 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 096-427-77-64
 Òàâð³ÿ íà õîäó 16 000 ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
 Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³.
097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-40 22 000 ãðí. 068-797-19-25
 Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó,
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 2-3 òîíè ÿ÷ìåíþ, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä,
îöèíêîâàí³ ëèñòè çàë³çà. 2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-6907, 068-602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Âóëèêè. 063-181-02-00, 099-372-73-60
 Ãàç. ïëèòè, êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ïîäóøêè,
ïåðèíè, åë. ìîòîðè, ïðîâîäà, êàáåëÿ, ãîð³õè, ï³ð’ÿ ãóñÿ÷å,
êà÷èíå, òà áóäü-ÿêèé õëàì. 098-833-44-13
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³, ñòàòóåòêè, ³êîíè. 063896-75-77
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65
 Çíà÷êè, ìåäàë³, îðäåíà, äîðîãî. 093-256-07-32
 Ë³ñ - êðóãëÿê. 067-369-13-23
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ìîëîäó êîçó (ìîæíà ä³â÷èíêó êîçåíÿ) ïîðîäè «Øóòà»
(áåç ðîãà). 067-968-40-45
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàðñüê³ ìîíåòè. 067-594-44-38
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Íàñîñ äî ïå÷êè ÇÀÇ-968 Ì. 063-503-53-49
 Ïèëîñîñ Ðàêåòà ðîáî÷èé á/ó. 096-600-50-86
 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
 Ï³ð’ÿ ãóñÿ÷å òà êà÷èíå. 098-833-44-13
 Ðàêóøíÿê æîâòèé. 093-995-51-47
 Ñ³íî 067-264-80-25
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà,
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
 Òåðì³íîâî, íåäîðîãî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, â æèëîìó
ñòàí³, ïåðøèé òà îñòàíí³é ïîâåðõ íå ïðîïîíóâàòè. 063398-83-24
 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,
ãíèë ³ ïðîáëåìí ³, íåðîçìèòíåí ³.Äîðîãî. 063-58-52-350,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-68250-85

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà
73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà íà áóäèíîê, âñ³ âàð³àíòè. 063289-24-74, 068-519-07-04
 4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093773-34-02, 098-675-21-69
 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 âñ³
âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09

РіЗНЕ

 Àäì³í³ñòðàòîð, ïîêî¿âêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êè¿â,

â ì³í³ ãîòåëü äîìàøíüîãî òèïó. Ãðàô³ê - 2/2, 2/1, òèæí³.
Ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ! Ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà. Òåë.:
0632331709
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó
÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â,
áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå,
ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ ñîáà÷îê (ä³â÷àòêà) äâîº,
ãðàéëèâ³, ñàì³ âñå ¿äÿòü, íåâåëèêîãî ðîñòó (òàêñàáðàêê)
1.5 ì³ñ. 063-280-18-63, 063-818-53-83
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè, ãàðíåíüêèõ êîøåíÿò 3 ì³ñ. 063359-40-07
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, ÿê³ ïðèíîñÿòü
â ä³ì äîáðîòó ³ ùàñòÿ, äóæå ãðàéëèâ³, ö³êàâ³ òà íàâ÷åí³,
¿äÿòü âñå - íå ïîæàëêóºòå. 093-459-21-36
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 067-289-25-75
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ìîëîäèõ ëþäåé. 093-773-34-02,
098-675-21-69
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Çãîäüêî Âîëîäèìèð
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ²ë’ºíêî Îëåêñàíäð
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿
íà ³ì’ÿ Êàë³í³í Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âûääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè â³ä áàòüêà êðèñîëîâà.
093-274-49-71
 Æ³íêà 38/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äî 50
ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³, ðîçãëÿíó
áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, àáî äîïîìîãà ïî äîìàøíüîìó
ãîñïîäàðñòâó. 067-192-67-78
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí «Â³ðàæ» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà
32. 096-967-82-89
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ âîºíêîìàòó). 063-353-6128, 068-674-78-53
 Çäàì áóäèíîê ç ãàçîì, áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð. 063383-79-18
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ
àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-62848-49
 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093488-48-78
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-62435-39, 067-170-96-34
 Çäàì ï³â áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà 46, ð-í 3 øêîëè, ãàç,
âîäà, îïàëåííÿ. 063-625-65-41, 093-917-19-88
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35
êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çäàì ÷àñòèíà áóäèíêó º ãàç. çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, âóë.
Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
 Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, ñâîº÷àñíó
îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãóðàíòóºìî. 098-714-59-48 ²âàí
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â æèëîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè íà
äîâãîñòðîêîâèé òåðì³í, ÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ.
093-827-86-32
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-021-81-12
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-89-71-941,
073-42-17-255
 Ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³ÿ
ÂÍ ¹0294296, âèäàíèé íà ³ìÿ Íàçàðóêà Àíàòîë³ÿ
Ëåîí³äîâè÷à 15 ëèïíÿ 1997 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ, ð-í ÏÐÁ.
096-037-00-67, 093-427-67-40
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ,
äîñòîéíà îïëàòà. 063-814-18-69
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó
ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-99-81
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Чудовисько
- Мамо!.. Мамочко!
- Що, синку?
- У мене під ковдрою якесь чудовисько!
- Яку з нічного клубу привів, така і

Розлучення
- Галя, нам потрібно розлучитися.
- Чому?
- Пам’ятаєш, ми гуляли, і нам перейшла дорогу чорна кішка?..
- Це все дурні забобони.
- Тоді навіщо ж ти її зловила і з’їла?
Як казав Бандера
Як казав Бандера: - Краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити,
ніж світити ліхтариком і питати: “Хто
тут?”
Цеглина – як джерело пізнання
Ось у вас летить цеглина. Побачити
її політ – це Сприйняття, зрозуміти, що
якщо вона потрапить, буде боляче – це
Мудрість, прикинути траєкторію і місце
попадання – це Інтелект, ухилитися
від цегли – це Спритність, а високохудожньо обкласти того, хто кинув – це
Харизма. А якщо отримав по кумполу,
то це - Доля.
Щастя
- Фіма, а шо ти скажеш за таку мудрість: «Щасливий не той, у кого все є,

Розміщення Реклами

(093) 766-18-41; (063) 66-20-675

Невичерпний запас
У справжнього джентльмена повинен
бути невичерпний запас компліментів
для леді, на випадок, якщо вичерпаються гроші.

скануй#

Точка зору
З точки зору менеджера, жебрак в
переході працює в десять разів ефективніше за будь-якого доктора наук.
Я не заперечую
- Вибачте, пане директоре, я хотів
би вам дещо сказати.
- Будь ласка, дорогий Юхим Соломонович!
- Нещасний колега Рабинович помер.
Я не міг би зайняти його місце?
- Я не заперечую. Домовтеся про це
в бюро ритуальних послуг.
Як мені змінити життя?
- Перестань платити за інтернет.
Інтернет
Як заробити за допомогою Інтернету
всього в два етапи:
1. Відключаємо Інтернет.
2. Йдемо працювати.
Нудно
Чому ви вирішили покінчити життя
самогубством?
- Мені нудно жити.
- А ви думаєте, що самогубство вас
розвеселить?

Погода у Козятині
четвер, 26 липня

+ 19 Ñ	
+ 27 0Ñ	
0

п'ятниця, 27 липня

+ 21 Ñ
+ 23 0Ñ
0

понеділок, 30 липня

+ 20 0Ñ	 + 24 0Ñ
+ 25 0Ñ	 + 21 0Ñ

+ 20 Ñ + 22 Ñ
+ 30 0Ñ + 25 0Ñ
0

0

вівторок, 31 липня

+ 20 0Ñ + 22 0Ñ
+ 28 0Ñ + 22 0Ñ

субота, 28 липня

+21 0Ñ
+29 0Ñ

+ 24 0Ñ
+ 25 0Ñ

середа, 1 серпня

+ 19 0Ñ
+ 28 0Ñ

+ 22 0Ñ
+ 23 0Ñ
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ГОРОСКОП
з 26.07 по 01.08

неділя, 29 липня

+ 21 0Ñ	 + 24 0Ñ
+ 31 0Ñ	 + 25 0Ñ

(068) 308-01-25

Любов буває різна
Ніхто так не любить Україну, як сепаратист, якого суд відпускає під домашній арешт.

лежить…

D

Крем від зморшок
Якби креми від зморшок реально
допомагали, то у жінок вже не було б
відбитків пальців.

Маєш новину?

428814

427990

Веселий чоловік
Йде жінка вночі, підходить до кладовища, боїться пройти. Бачить, раптом
йде чоловік, просить провести. Ідуть
разом, мужик анекдоти розповідає.
Жінка сміється, каже:
- Який ти веселий чоловік.
Мужик каже:
- Бачила б ти мене при житті …

P

а той, у кого немає нічого зайвого»?
- Моня, я з нею абсолютно згоден!
Якщо з мого життя прибрати тещу, начальника і податкову інспекцію, я таки
буду щасливий!

Народні усмішки

У школі
- Як справи в школі?
- Сьогодні на перерві намагалися викликати сатану.
- І як?
- Ні в кого не вийшло.
- Мене не цікавить, що там у інших
дітей, у тебе чому не вийшло?

428824

429250

428816

427955

417620

430260

Овен
Цього тижня ви можете розслабитися і
зайнятися собою. Це найкращий період для відпустки. Хороший період також для
роздумів і планування майбутнього.
Телець
На початку тижня до вас проявить
прихильність начальство. Укладайте
угоди і проводьте ризикові переговори. Зірки
на вашому боці.
Близнюки
Якщо будете правильно розраховувати свою енергію і направляти в потрібне русло, то до кінця тижня уникнете конфліктів і зумієте домовитися з керівництвом.
Рак
Не піддавайтеся на авантюрні пропозиції. Зберігайте здоровий глузд
і покладайтеся лише на себе. В кінці тижня
можливий додатковий прибуток.
Лев
Вам доведеться дуже швидко закінчувати всі свої справи. Вам бракуватиме
часу і вас будуть квапити. Розпишіть свій
тиждень і дійте за планом.
Діва
Вам щаститиме, але не варто тягнути
час на виконання мрії. Удача може вас
покинути, якщо будете довго думати.
терези
Цього тижня вам вдасться повністю
вирішити всі свої важливі питання. У
цьому вам допоможуть ваша харизма і чарівність. Користуйтеся собі на благо.
Скорпіон
Вам доведеться приймати дуже важливе рішення, яке здатне змінити ваше
життя. Не поспішайте, а добре все зважте: чи
ви оберете комфорт, чи можливість стати
успішним.
Стрілець
Цей тиждень вас гризтимуть сумніви.
Не поспішайте з висновками, дайте
собі час і поспостерігайте за ситуацією.
Козеріг
Перед вами постане вибір: або робота, або переїзд в інше місто. Щоб
визначитися, зверніться по пораду до рідної
людини.
Водолій
Тиждень буде бурхливим та енергійним. Головне завдання – все встигнути. Продумуйте кожну дію в деталях, тоді
у вас все вийде.
Риби
Тиждень буде складним, потрібно
набратися терпіння та мудрості.
Правильно розраховуйте свої дії та вчіться
йти на поступки

