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• відкрита для всіх, але не підвладна ничийому впливу
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Маєш новину?

Відстояли медпункт у Верболозах
Люди організувалися на акцію протесту, адже медпрацівниця перестала отримувати зарплату і ФАП закрився
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причина розлучень - 
соціальні негаразди

Більшість тем номера: 
“Благоустрій по-
козятинськи”
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в’ячеслав гончарук

Мешканці села Верболози ви-
йшла на протест. Причиною акції 
стало закриття  медпункту. У 
будинку культури, де відбувалися 
слухання минулого четверга, зі-
бралися до сотні селян. 

чиновники нічого не оБі-
цяли людям. Прибули пред-
ставник центру медичної допомоги 
Ольга Радецька, чиновник з рай-
ради пан Задорожній, сільський 
голова Володимир Гупяк та дирек-
тор агропідприємства Володимир 
Шубович.

Ольга Михайлівна сказала те, 
що є. Тільки, як представник 
центру первинної медицини, 
вона не назвала речі своїми іме-
нами. Але всім присутнім дала 
зрозуміти, що грошей на мед-
пункт у Верболозах нема і вона 
в цьому не винна. Тому що не 
реформували такого, що в здо-
ровий глузд не вкладається. На-
ціональна служба здоров’я, яку 
створили на конкурсній основі, 
за фактом створена для закупок 
послуг, а не для фінансування 
медицини. Та й сама охорона 
здоров’я вже давно перестала 
нею бути. Зараз в МОЗу інша 
назва: “Купуй і лікуйся”. Другим 
до людей вийшов представник 
влади. Він сказав, що кошти на 
функціонування медустанови у 
Верболозах є до кінця року. 50 
відсотків - районний бюджет, 

50 - сільський. На запитання 
громади, а що буде після нового 
року, він сказав: “Якщо будуть в 
бюджеті кошти, то змін на селі 
з медициною не відбудеться”. 
Така відповідь чиновника не вла-
штувала громаду. У залі кипіли 
пристрасті. 

голову змусили задума-
тися. Після виступів шанованих 
в селі людей Марії Головатюк та 
Миколи Максимовича владі села 
довелось задуматись. Знизити 
градус напруги взявся голова: 

— У сільській касі є 100 тисяч, 
— повідомив він. — Це кошти 
з залишку минулого року. На 
зарплату медичним працівникам 
сіл Велике, Вернигородок, Вер-
болози грошей до кінця року 
90 тисяч вистачить. Та будемо 
надіятись, що і надалі кошти на 
медично-фельдшерський пункт 
знайдемо. Не знайдемо, тоді за-
криємо всі інші програми.

Фермер — за медицину на 
селі. Обнадійливо виступив і фер-
мер. За його словами, у села є 
великий потенціал. Це земля.

— Потрібно всім орендаторам 
землі зібратися разом і прийняти 
спільне рішення, — висловив він 
свою думку. — Медицина на селі 
вкрай потрібна. 

Він розказав один епізод із 
зустрічі з чиновником часів до-
мінування Партії регіонів. 

— Регіонал запитав: “Воло-

димир Іванович, як вам вдалося 
зберегти своє господарство при 
всіх змінах в сільській галузі?”, 
— повідав пан Джига. —  А ми, 
аграрії не виконували дурних 
законів, які ви там наприймали.

Дійсно, що нареформували в 
МОЗі, і самі не знають. Поки що 
ця медична реформа направле-
на не на турботу про здоров’я 
українців,а на скорочення витрат.

Виконуючий обов’язки міністра 
охорони здоров’я Олександр 
Ябчанка зауважив: “Національ-
на служба здоров’я, це та сама 
служба, яка буде закуповувати 
послуги. Потрібно автоматизу-
вати заклад, а це теж рішення 
місцевої влади”.

Ще коли ту реформу приймали 
в парламенті, на трибуну Верхо-
вної Ради вийшов Віктор Пинзе-
ник. Він застеріг слуг народу від 
ризиків в такій медичній рефор-
мі. Не дослухались. Проголосу-
вали. Тепер стало зрозуміло, що 
народні обранці помилились і не 
тільки з медициною на селі.

ціна перемоги в співпра-
ці з пресою. У результаті всіх 
дебатів, медпункт в селі активна 
громада відстояла. Чому на про-
тест вийшли люди? Вони відреа-
гували на невизначеність влади. 
У селі вже закрився медпункт. 
Медпрацівнику Аллі Головатюк 
не платили заробітну плату. А це 
означає, що влада села в цьому 
питанні втратила контроль над 

ситуацією. Побачили чиновники 
акцію протесту сотні, з яких біль-
ше половини людей похилого віку 
і відреагувала. Прийшли б на схід 
села одиниці представників гро-
мади, могли б сказати: “Не ми ту 

реформу приймали!” Але ситуацію 
влада виправила, за що отримала 
аплодисменти від громади. Люди 
довели, що коли виходять на про-
тест, запросивши незалежну пре-
су, то дійсно — велика сила. 
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Коли кнопки на калькуляторі западають...

з повагою,  тетяна лозінська, (068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

таких силоВикіВ 
— у ВідстаВку 
разом з міністром 
Внутрішніх спраВ

Громаду роблять рабами статистики

коли більшість Вулиць темна, на інших 
Вдень — сВітло 

спортсменіВ зі спортмайданчика обслуГоВують кущі

хресна хода: праВослаВних 
киїВськоГо патріархату було 
Втричі більше

москоВські попи покинули 
захід через Вірш шеВченка

хто цей дідусь, який зачитаВ кобзаря, 
що москоВські попи поВтікали

За рахунок так званої модернізації колишньої міліції, а 
тепер поліції, армія чиновників з погонами, пістолетами, ду-
бинками, висококласними автомобілями, раціями, сучасними 
засобами зв’язку, прослушкою, — з неабиякою люттю і нена-
вистю крутять, ламають, складають протоколи за неповагу і 
чинення опору поліції за торгівлю петрушкою в невстановле-
них місцях. Як приклад - на вулиці Земляка в Козятині, коли 
як доказ вилучали консервацію і так далі.. 

І армія ця становить 320 тисяч осіб!!! Це в два рази більше, 
ніж Збройні сили України. Додайте сюди СБУшників і тіту-
шок, що, як виявляється, зараз стоять на службі в поліції. І 
ця вся гвардія не могла передбачити, попередити та відпо-
відно присікти вчинення злочину проти пасажирів київської 
електрички 30 липня о 21 годині 20 хвилин на перегоні Си-
рець та Вишгородська. Молоді люди із закритими обличчями 
зупинили електричку і почали її розмальовувати з балончиків 
фарбою. Людей не випускали. Вони задихались у вагонах. 
Там були жінки, діти, літні люди. Стоп-крани були зірвані і  
існувала реальна небезпека травматизму. У вагони, у вікна 
летіло каміння, розтрощили кабіну машиністів.. 

Кількість заблокованих пасажирів сягала до тисячі. Безза-
перечний факт - пасажири електрички,  найменш захищені 
люди. Вони не мають адвокатів, прокурорів, друзів-полі-
цейських, навіть, можливо, не всі мали мобільні телефони. 
І саме їм силові структури запропонували варіант стати до 
самооборони власного життя та життя дітей і похилого віку 
осіб. Забути, що є поліція і всі, що до них примазались, і 
самим робити затримання злочинців. Не навченим, без зброї, 
наручників, повноважень, передбачених законом. Вони мали 
ризикувати власним життям, щоб зробити роботу поліції, яка 
саме для цього створена і фунціонує? Відразу пригадується, 
скільки сидить в тюрмі людей-добровольців з фронту зі зви-
нуваченнями “незаконне затримання”.

На моє велике переконання, громадяни мають право на 
захист саме руками поліції, а не поліція має захист у вигляді 
бездіяльності від громади. І те, що люди з електрички не 
кинулись затримувати когось, ламати і ще більше ризикувати 
— це і є громадянська зріла позиція. Нехай поліція виконує 
свою роботу!

Заручники в електричці викликали з мобільників поліцію, 
але вона не їхала і не їхала…

На сьогодні найчисельніша добре розгалужена патрульна 
служба. І це її професійна недбалість. Ганяє по селах, ловить 
трактористів, бере хабарі по 500 гривень на рило кожному, а 
екіпаж мінімум з двох осіб. Аж ніяк не хоче ризикувати в ре-
альних зіткненнях та протистояннях зі злочиними проявими в 
суспільстві. А для чого це їм — втратить хлібосольну посаду, 
у якої заробітна оплата праці — це підробіток, а основний, 
це побори під час патрулювання.

У даній ситуації вважаю, що народ в електричці спрацював 
правильно. Не розумно було чинити опір хуліганам в масках, 
а потім сісти в тюрму за незаконне затримання, як це робили 
з добробатами. Тепер потрібно акцією протесту громити по-
ліцію за бездіяльність. Адже поліція - це сервісна служба, 
яка охороняє безпеку та життя громадян. Така робота по-
ліції несе в собі зміни, покликані на  не довіру населення 
до поліції.  

Безпека, яку поліцейські мають забезпечити для людей, - 
це основне правило, аби ми могли думати про майбутнє та 
будувати нову Україну. Саме відкрите обговорення за участю 
представників влади, громадськості змусить працювати на 
попередження таких злочинів, де тисячі потерпілих тільки за 
одну подію. Тут всі ознаки терористичного акту, а за фактом, 
скажуть силовики, нічого не сталося. “Джинсові” засоби ін-
формації промовчали тому, що так вигідно олігархам.

віталій мостовий

Схоже, пузиреботи знайшли 
новий спосіб потішити непомірне 
владне его свого шефа. Цього 
разу за допомогою безсоромно-
го маніпулювання статистикою. 
Стрічка новин на сайті міської 
ради, а вслід за нею підконтр-
ольне меру друковане видання 
рясніє заголовками з вражаю-
чими цифрами бюджетних ко-
штів, виділених на ремонт доріг, 
оздоровлення дітей, матеріальну 
допомогу нужденним. За цими 
цифрами чітко проглядається 
бажання наших чиновників 
перетворити громаду на рабів 
статистики. 

Розрахунок авторів перемож-
них реляцій примітивний, але 
дієвий: промовистий заголовок 
впаде в око навіть тим, кому 
газета мера потрібна для загор-
тання оселедця, а інформацію 
дрібним шрифтом ніхто не про-
читає. А якщо й прочитає, то не 
проаналізує, а відтак не усвідо-
мить, що для більшого ефекту 

чиновники збили докупи кошти 
за три останні роки. 

Пузиреботів, до певної міри, 
можна зрозуміти. Завдяки змі-
нам у формуванні бюджету, 
громади в Україні отримали 
значні кошти. Наприклад, у 2017 
році доходи міського бюджету в 
Козятині склали більше 134 млн 
грн, а у 2018 році – 160 міль-
йонів, і це не рахуючи коштів, 
які держава залишає в бюджеті 
міста на виконання делегованих 
повноважень (освіта, медицина, 
соціальний захист). Володіючи 
цією інформацією, навіть люди-
на з посередніми аналітичними 
здібностями здогадається, що 
при таких доходах відремонто-
ваних доріг щорічно могло бути 
значно більше. Щоб запудрити 
мозок виборцям і виглядати 
переконливо, міська влада вда-
лася до маніпуляцій цифрами: 
народ дурний, ковтне, як риба 
опариша, трирічну суму коштів 
як поточну. Причому – гуляти, 
так гуляти! Цей номер вико-
ристали і щодо оздоровлення, 

і щодо коштів на матеріальну 
допомогу. 

Перевірка інформації, опри-
людненої міською радою, також 
виявила в її авторів проблеми 
з математикою. Якщо додати 
на калькуляторі суми коштів, 
виділених за три роки на оздо-
ровлення дітей та матеріальну 
допомогу нужденним, виявиться, 
що в обох випадках інформато-
ри помилилися десь так на сто 
тисяч гривень. Звісно, в більшу 
сторону.

Одразу згадалася радянська 
практика приписок. Але то, 
мабуть, домисли з боку автора. 
Хіба можна звинуватити під-
леглих молодого прогресивного 
мера в совковому бажанні ви-
дати бажане за дійсне? Про-
сто, коли вони підраховували, 
кнопочки в калькуляторі запали. 

У Америці статистику порів-
нюють з купальником-бікіні. Те, 
що вона показує, дуже прива-
бливо, але куди цікавіше те, що 
вона приховує. А було б цікаво 
дізнатися, в якому процентному 

відношенні і між ким розподі-
ляються суми відкатів за ремонт 
доріг і тротуарів. Не менш ці-
кавою може бути статистика, 
скільки з оздоровлених за ко-
шти міського бюджету є дітьми 
з дійсно бідових сімей, а скільки 
є дітьми «потрібних» людей, 
для яких знайшлася підходяща 

«пільгова категорія». Невідомо 
також, скільки родичів, друзів та 
знайомих міського голови, де-
путатів та їх близького оточення 
отримали матеріальну допомогу 
за рахунок міського бюджету.

Ну що, слабо оприлюднити 
таку статистику? І теж бажано 
за три роки!

в’ячеслав гончарук 

У редакцію газети ”RIA-Козятин” 
зателефонувала мешканка вулиці 
В. Великого. Вона повідомила, що 
на згаданій вулиці третій тиждень 
горить світло. За її словами, вона 
телефонувала в різні інстанції. У 
електромережах їй повідомили, 
що ту лінію не обслуговують. У 
районній раді, що вулиця В. Ве-
ликого відноситься до території 
міста. А в міській раді порадили 
звернутися на “гарячу лінію”. Ви-
рішила наша співрозмовниця за-

телефонувати в редакцію газети. 
Вона, як звичайна жителька міста, 
не може зрозуміти байдужості 
чиновників, з якими спілкувалась. 
Чому вона телефонує в різні ін-
станції, а їй відповідають наче це 
її проблема? Адже це проблема 
всіх! Це наше місто.

Ми перевірили, на якій електро-
лінії відбувся збій системи. Вияви-
лось, що збій дала енергозберіга-
юча система, яка толком вулицю 
не освітлює. А щодо економії, то 
також є питання.

Ми зателефонували у міську 

раду. Там повідомили, що спеціа-
лісти, які обслуговують вулицю В. 
Великого, відремонтують електро-
лінію у вівторок, 31 липня. А до 
того часу чотири ліхтарі з 8-ми, 
що є на вулиці В. Великого будуть 
“горіти”.  

От тільки не погасло освітлення 
на вулиці В. Великого ні в день 
вівторка, ні в середу, 1-го серпня. 
Чи то досі шукають кваліфікова-
ного майстра? Чи в міській раді 
зачерствіли байдужістю. А може 
лінія в міській раді не така вже й 
гаряча?

в’ячеслав гончарук

Батьки дітей, які часто свій 
вільний час проводять на спор-
тивному майданчику двору на 
вулиці Грушевського, звернули-
ся до редакції “RIA-Козятин”. 
Мешкають вони в районі школи 
№2. За їх словами, дітей на 
майданчику  збирається бага-
то. Разом грають в різні ігри і 
хлопчики, і дівчатка. Проблема 
одна: справити дітям нужду ніде 
та й роздягальні нема... 

Побувавши на згаданому 
спортмайданчику після 18 го-
дини, застали там близько 30 
діток.

Думку дітей відносно біо-
туалету ми дізналися пізніше. 
Та спочатку поспілкувалися з 
батьками маленьких спортсменів 

і батьками підлітків. Таку ідею 
вони підтримують, от тільки 
категорично проти звертатися 
з цього питання в міську раду. 

— Ми ледь домоглися, щоб 
наших дітей пускали на цей 
майданчик, — кажуть батьки. — 
Він був відкритим тільки під час 
спортивних змагань. Піднімемо 
питання туалету, візьмуть і за-
криють спортивний майданчик. 
Хай буде, як є.

Така переважна думка батьків.
Поспілкувалися представники 

преси й з тими, в кого вже й 
онуки повиростали. Серед лю-
дей поважного віку знайшовся 
один, який відповів за всіх. 
Мабуть, чиновник з великим ста-
жем, коли вважає тільки свою 
думку правильною.

Поспілкувалися й з групою 

підлітків, які тільки йшли на 
майданчик. На поставлене за-
питання відповіли: “Так он наш 
біотуалет!” Показали на купу 
гілок з засохлим листям.

— А як те гілля вивезуть? — 
запитуємо ми. — Тоді в кущі. 
Не треба тут біотуалету. Досі 
обходились.

Звичайно, є люди, яким ні-
чого не треба: ні біотуалету, ні 
дитячого галасу. Але, якщо той 
галас є, то це є Козятин. Він 
живий і жива в ньому україн-
ська нація. У душі ідею туалету 
батьки дітей підтримують. Та бо-
яться наразитися на гнів влади. 
Дивна позиція людей, які владу 
найняли на роботу. Замість 
того, щоб запитувати, що влада 
зробила, бояться, щоб вона не 
розгнівалась.

Владо, облаштуйте дітям 
роздягальню! А туалет, діти 
кажуть, не потрібний, поки біля 
майданчика є кущі. Наші діти 

звичні. А що робити дітям з Ві-
нниці, Бердичева чи дорослим 
дядям з Калинівської спортроти 
“Ягуар”?

максим українець

Як повідомив перший за-
ступник міністра внутріш-
ніх справ Сергій Яровий, 
у заході УПЦ Москов-
ського патріархату з на-
годи 1030-річчя хрещення 
Київської Русі-України у 
Києві взяли участь близь-
ко 20 тисяч осіб. За його 
словами, правоохоронці не 
зафіксували фактів вияв-
лення заборонених речей 
на фільтраційних пунктах і 
провокацій. Він також оці-
нив ситуацію як спокійну і 
контрольовану.

Проте журналістами на 
відео було зафіксовано те, 

що деяким учасникам за-
ходу платили по 200 гри-
вень. https://www.youtube.
c om/watc h? v= r k 2L c _
KDBpY

упц кп зіБрала в рази 
Більше віруючих. У 
хресній ході Української 
православної церкви Київ-
ського патріархату в День 
хрещення Русі взяли участь 
близько 65 тисяч людей.

— Ситуація була спо-
кійна і контрольована. 
Підрозділи вибухотехніків 
і кінологів перевірили 
маршрут Ходи, щоб не до-
пустити терактів і провока-
цій. За безпеку громадян 

відповідали поліцейські, 
нацгвардійці і підрозділи 
ДСНС, — повідомив Сергій 
Яровий.

У хресній ході 28 липня 
взяли участь президент 
Петро Порошенко, міністр 

оборони Степан Полторак, 
міністр культури Євген Ни-
щук і інші чиновники.

https://prm.ua/1030-
richchya-hreshhennya-rusi-
ukrayini-u-kiyevi-gotuyutsya-
do-hodi-viryan/

влад лісовий 

Служителі церкви та 
прихожани обурилися, 
коли почули вірш Кобзаря, 
який зацитував місцевий 
мешканець. Сталося це під 
час офіційного святкуван-
ня Дня міста Володимира-
Волинського, яке відзна-
чало свою 1030 річницю.

Біля пам’ятника князю 
Володимиру зібралися 
священики міста для свят-
кової літургії. 

Дмитро Себій, воло-
димирський активіст та 
борець за незалежність 
України, зачитав присутнім 
твір Тараса Шевченка “І 
мертвим, і живим, і нена-

родженим…” Коли чоловік 
дочитував вірш, священики 
Московського патріарха-
ту забрали ікону Божої 
Матері та стали співати 
церковні пісні і йти в на-
прямку храму через парк. 
Прихожани дещо емоцій-
ніше сприйняли твір, дехто 
перехрещував декламато-
ра, хтось плював в його 
сторону, а хтось казав, що 
він “нечиста сила”.

У цей же час священи-
ки і прихожани УПЦ КП 
підтримали декламатора 
оплесками. А в кінці про-
лунало “Слава Україні – 
Героям Слава!”.

Залагодити ситуацію 
спробував міський голо-

ва Петро Саганюк, який, 
взявши мікрофон, звер-
нувся до всіх з проханням 
обійтися в ці дні без по-
літики.

"Умийтеся! Образ Божий

Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тільки, щоб пану-

вать…" - писав Шевченко у 
цьому вірші.

вероніка люБіч

Дмитро Себій, із села 
Верба Володимир-Волин-
ського району, так про-
читав вірш Шевченка на 
площі у Володимирі, що 
священики та прихожани 
УПЦ МП розвернули хо-
ругви і пішли з офіційного 
святкування Дня міста. 

Як стало відомо, на 
Волині 76-річний Дмитро 
Себій - людина досить 
відома. Його часто нази-
вають найстаршим ферме-
ром краю. Дисидент, адже 
свого часу судилося чоло-
вікові пережити пересліду-
вання влади і спецслужб. 

Він товаришував із Лев-
ком Лук’яненком, був зна-
йомий із В’ячеславом Чор-
новолом. Був одним із 
засновників Волинської 
крайової організації На-
родного Руху України.

У 80-х роках Себій очо-
лював на Волині Гельсін-
ську спілку. 

Він до цих пір береже 
протоколи обшуку його 
оселі працівниками проку-
ратури і КДБ, акти опису 
майна. Бо громадянська 
позиція йому не минула-
ся дарма. Влада не раз 
присилала в його оселю 
представників спецслужб. 
У хаті шукали літературу, 

яка ганьбить радянську 
владу.

Дмитро Себій має добру 
пам’ять, часто цитує Шев-

ченка, Франка.
— Мало багато читати, 

треба вміти думати й ана-
лізувати, — каже він. 
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влада і мипозиція

у міськраді рекламують 
безГосподарність очільника

ляпи прес-секретарів мера 

вода камінь точить

влад повх

Спочатку кате-
горично відмовився 

давати інтерв'ю. Зго-
дом погодився розпо-

вісти на відеокамеру. Але право 
публікації по меморандуму на-
дасть пізніше.Тому прізвище його 
поки не називаємо. Вік 70 років. 
Батьки родом з Вінниччини, роз-
мовляли українською до самої 
смерті. Слово “паляниця” вимовляє 
щиро українською промовою. Він 
українського коріння цурався та 
мову зневажає (хоча знає і не за-
був з дитинства). Дитинства свого 
не пригадує. Приїхав у Донецьк 
малою дитиною і до виходу на 
пенсію ніколи не полишав свого 
міста. Нині пенсіонер по причині 
війни живе один. Пенсія 11 тисяч 
гривень. Плюс в Донецьку путін-
ську отримує - 6 тисяч рублів. Двічі 
пенсіонер, тут ніяких умов перед 
ним  не треба ставити. Будуть ви-
бори, він проголосує за Путіна, за 
Росію.

монолог

- Іншого не чекайте, я ж не дур-
ний, щоб позбавляти себе доходу. 
Ми, пенсіонери, живемо набагато 
краще, ніж у Вінниці та Козятині.

- Що ви пригадуєте про при-
ємне в житті.

- І понині в голові, як ще тоді, в 
СРСР, я - шахтар. На кожну зміну, 
особливо в нічну, як бригадир, ку-
пляв ящик шампанського. Робота 
розпочиналась розпиттям шам-
панського в забої. Так що і тоді, 
і тепер я маю можливість це собі 
дозволити. А по завершенню, як то 
теля, у двох маток ссу. Ми, доне-
цькі, вміємо навіть біду перетворю-
вати в користь, у вигоду для себе.

- Що з дітьми?
- Рідного єдиного сина називаю 

бандерівцем за те, що той влітку 
2014-го виїхав до Києва. Каже, що 
сім’ю уберіг від обстрілів. Злюсь, 
що той не збирається повертатися 
в Донецьк. 

- Що ви їм говорите?
- Синові, і внукам регулярно і 

методично розповідаю, як у мене 
все добре. А ті - ніяк. Невістка, 

та взагалі здуріла. Неможливо 
спілкуватись. Уявіть, корінна до-
неччанка, бандерівка. Мовчу про її 
синка - контрактника ЗСУ. Онуків 
та правнуків не привозять. Я хочу 
бачити. Назбирав чималі гроші за 
період війни. Хочу їм дати, але 
вони цураються.

- То хто винуватий?
- Однозначно, ненавиджу і ви-

нувата київська хунта (оглядається, 
щоб хтось ще не почув або сам не 
вірить, що сказав).
пауза

- А кому ви ще цікаві, крім 
власних дітей?

- Думаю, що  комусь цікавий. 
Як гарант, при будь-яких виборах 
я проголосую так, щоб мати дві 
пенсії.

- Як і де ви закріпили україн-
ську пенсію.

-  У Маріуполі в малосімейці, не 
у сина. У Київ, в саме бандерівське 
лігво, не поїду. Періодично під-
тверджую, що живий, проживаю 
за тією адресою, щоб пенсію про-
довжували нараховувати.

 Поскаржився, що два місяці 

йому пенсію затримують і необхід-
но знову їхати розбиратися. 

Запитав мене, чи дививсь бій 
Усика. Признався, що за Росію 
вболівав. Прізвище російського 
боксера не знає. Став стверджу-
вати, що бились два російські 
спортсмени. Україна тут ні до чого.

Я сказав, що не дививсь, бокс у 
Росії не цікавий. Але подражнив 
його, додав, що в підсумку бою 
це був договорняк, який добре 
організувало і провело КДБ Росії. 
За протоколом, він мав відбутися в 
Арабських Еміратах. Про це дуже 
швидко стане відомо. І що боксери 
себе вели так, як  було прописано 
по сценарію режисерами Путіна.

Мій співрозмовник аж став за-
дихатися. Злий, почав верещати 
щось, що Росія по-любому зни-
щить Україну. Сказав і замовк. 
Зажурився.

Дідусь, по суті - нещасна лю-
дина, дурний, що заплутався, 
озлоблений. Назавжди втратив 
внуків... У той час, коли жити йому 
треба за умови перспективи роз-
витку свого родинного молодого 

покоління.
І таких багато…
Як висновок, сам резуюмував:
- Я шахтар зі спеціальним досві-

дом. Хочу помітити, що Донецьк і 
закриті шахти - це вже екологічна 
катастрофа. Можна співставити її 
за трагічністю до Чорнобиля. Люди 
самі полишать цей край і без війни, 
як непридатний для життя.

Головне - молодь рятувати. А 
нас не виправити і не переробити. 
Я втратив спадковість поколінь 
від своїх батьків, а тепер і власної 
родини. 

Колишній шахтар, біженець з окупованої території: правда життя
Блог

микола 
мединський

ДУХОВНІСТЬ! 
ЧЕСТЬ! ЗВИТЯГА!
— Тут місце пус-

тинне, і година вже пізня; відпусти 
народ, хай по селах розійдуться, і 
куплять поживи собі…. (Мт.14:15) — 
звертаються учні до Ісуса.

І дійсно, народ був стомлений, 
терпів від спраги та потребував 
поживи.

Український народ віками також 
томиться від “спраги” та потребує 
поживи. І століттями, як по чужині, 
так і по "нашій та не своїй землі" 
(Тарас Шевченко) скитаються сини 
та дочки України. Шукають змоги, 
щоб втамувати “спрагу” гострого 
відчуття потреби СПРАВЕДЛИВОС-
ТІ та подолати “голод “ у пошуках 
ПРАВДИ БОЖОЇ для свого народу.

— Не потрібно відходити їм, на-
годуйте їх ви! (Мт.14:16).

Такими словами Христос під-
бадьорює своїх учнів та водночас 
словами святого Євангелія, ніби 
звертаючись до всього україн-
ського народу. Особливо до тих, 
кому Господь доручив надзвичайну 
місію: іноді навіть ціною власного 
життя боронити свій край та від-
новити віру у свідомості народу. 
Віру у Справедливість, Правду та 
власні сили.

Не завжди радо віддається лю-
дина на промисел Духа Святого. 
Іноді вагання, сумніви та недовіра 
стають перепоною.

— Не маємо чим нагодувати, тут 
є тільки п'ятеро хлібів й дві риби. 
(Мт.14:17) — недовірливо звучать 
слова учнів.

— Хіба ми зможемо щось зміни-
ти? Та що від нас залежить? Хіба 
на нас зважатимуть "князі" світу 
цього? — лунає вагання та розпач 
вже з вуст нашого народу.

І здається, ніби оте "місце пус-

тинне", що згадується у Євангелії, 
стало основою свідомості суспіль-
ства. На перший погляд здається, 
ніби пустота, і нав'язаний комплекс 
меншовартості остаточно зруйнува-
ли внутрішній дух Віри та Звитяги 
української нації.

— ... І взяв Він п'ятеро хліба й 
дві риби, споглянув на небо, по-
благословив й поламав ті хліби, і 
дав учням, а учні — народові. І всі 
їли й наситились, а зі шматків по-
зосталих назбирали дванадцятеро 
повних кошів... Їдців же було мужа 
тисяч із п'ять, окрім жінок і дітей.
(Мат. 14:19-21)

Учні, дивуючись, ще більше укрі-
пились у Вірі. Натхненні чудом Спа-
сителя ще ревніше пішли за ним.

Як через ламання Спаситель по-
множує хліби, так через Благодать 
Духа Святого помножує відвагу та 
ревність у серцях тих, хто в Любові 
та Жертовності наслідує Його в 
наші дні. Тих, хто готовий прине-
сти найвищу жертву — своє життя 
— во ім'я Перемоги і Торжества 
Божої Правди на Святій Україн-
ській землі, у серцях Українського 
воїнства. І щедро родить, помно-
жуючи своїх героїв, Українська 
земля. Сягаючи корінням у глибину 
тисячоліть, проростає із сердець 
героїв могутнє дерево славного 
Українського роду.

Щедро, рясніючи плодами Чину 
боротьби та Перемог, втамовує і 
"голод", і "спрагу" нашого народу 
— відновлює дух Віри та Свободи.

Століттями чужинці дивувалися 
неповторній звитязі українського 
воїна. Варто пригадати блискучу 
перемогу козацтва під керівни-
цтвом Богдана Хмельницького та 
отамана Івана Сірка по взяттю за 
лічені дні фортеці Дюнкерк, що 
була захоплена іспанцями, і котру 
понад десять років не могла від-
бити французька армія.

Чи то слова,сказані Шарлем де 

Голлем:
— Якби я мав таку армію, як 

УПА, німецький чобіт ніколи не 
топтав би землі Франції.

Та й у наші дні на початку війни 
на сході, в час, коли Українська 
армія перебувала у напівзруйно-
ваному стані, колишні студенти, 
інтелігенція та прості хлібороби, 
об’єднавшись у добробати, не 
маючи належного озброєння та 
амуніції, дали достойну відсіч, до 
зубів озброєній, вишколеній мос-
ковській орді.

Так і сьогодні, коли за короткий 
термін, за підтримки цілої армії 
злагодженого волонтерського руху, 
Українська армія перетворилася 
на одну з найбільш боєздатних 
та дієвіших, український народ не 
припиняє дивувати світову спільноту 
своєю злагодженістю та звитягою.

То в чому ж полягає таємниця 
непереможності та незламності 
українського козацького духу про-
тягом цілих віків аж до сьогодення?

Духовність, Віра, дух Свободи та 
гостре відчуття потреби боротьби 
за Справедливість — ось вони 
— фундаментальні камені нездо-
ланності Українського козацького 
духу.

Пригадаймо собі відгуки сучас-
ників про духовне життя запорож-
ців: під час посту Січ нагадувала 
величезний монастир, а курені 
— своєрідні келії, де мерехтіли 
лампадки, витав запах ладану та 
панував дух молитви.

Чи з яким трепетом душевним 
чубаті, кременочолі запорожці у 
своїй січовій церковці на молебнях 
просили благословення у Богоро-
диці перед походом чи приносили 
подяки по завершенні його.

А вже у дрімучих карпатських, 
непрохідних волинських лісах, 
де на якомусь старезному пні, 
перетвореному на тимчасовий пре-
стіл перед лавами суворочолого 

воїнства УПА служили святкові 
та недільні літургії бувалі фрон-
тові капелани. У вись підносилась 
молитва, і Віра, віра у Христа та 
правоту визвольної боротьби, нада-
вала наснагу та сили до подальшої 
боротьби і перемог.

Також і сьогодні: з якою обереж-
ністю прикріплюють до бронежи-
летів вервички наші воїни, з якою 
радістю зустрічають на бойових 
позиціях своїх капеланів!

А настільки щирою та справж-
ньою є молитва там, де свистять 
кулі та вибухають міни і снаряди. 
Молитва, на котру, немов у блінда-
жах духовних, частенько збирають-
ся побратими різних конфесій, а то 
й віросповідань.

Молитва за Перемогу, за Украї-
ну, за побратимів, за Майбуття.

Хочу навести один із таких при-
кладів. Посвячуючи Великодні 
кошики воїнам по лінії фронту 
(за кошики, як правило, слугувати 
бойові шоломи чи скрині з-під 
боєприпасів), ми зайшли на пере-
дові позиції 10-тої окремої гірсько-
штурмової бригади ЗСУ.

Освятивши паски, промовивши 
слово науки та благословивши 
воїнів, я продовжую розмову з рот-
ним, це Максим Ємець, мій земляк 
— Березун. Цей молодий за віком, 
але зрілий за помислом бойовий 
офіцер залишає неповторно-пози-
тивні враження від розмови з ним.

Неквапно розповідає як про 
проблеми, так і про досягнення, 
ознайомлює із подробицями фрон-
тового життя їхнього бойового 
товариства.

— Отче, хочу вам дещо показати 
та попросити про послугу — якось 
поспіхом, ніби чогось устидаючись, 
мимоволі промовляє, допоки під-
ходимо до одного з бліндажів.

— Ось! — і з якоюсь особливою 
благоговійністю Максим знімає з 
центральної полиці бліндажа неве-

личку ікону Димитрія Солунського. 
— Я її знайшов ще в далекому 
2015 році, на місці вщент снаряда-
ми розбитої каплички неподалік від 
Дебальцевого...

Вона єдина, що там було вцілі-
ло... З того часу вона завжди зі 
мною, молюся і я, і хлопці. Гос-
подь, за молитвами святого Дими-
трія, завжди оберігав нас, а зараз 
ми збираємось на ротацію, тож я 
хочу передати її вам до храму.

І розповідь бійця, і сам акт, спо-
нуканий глибокою вірою, розчулив 
мене до глибини душі.

Тож, коли через певний час я 
побачив його разом із нареченою 
у себе у храмі на святій літургії, 
радості від зустрічі, здається, меж 
не було.

Тримаючи в руках посеред храму 
цю новітню святиню та символ Віри 
і Боротьби Українського козацтва, 
славний воїн Максим Ємець під час 
молитви підніс ікону до благосло-
вення свяченою водою. Відмовив-
ши Вервицю Перемоги, встановили 
її на чільному місці.

І вже у близькому часі вона буде 
прикрашена своєрідним кивотом у 
фронтовому стилі.

Якийсь особливий сакральний 
зміст відчувається у всій цій події, 
адже знаходитись ікона буде у 
храмі Всіх Святих Українського на-
роду — а саме їх та самого Христа 
наслідують наші воїни, захищаючи 
свій народ.

Більше того, фундамент храму 
був освячений саме в цей день, у 
день, коли свята церква поминає 
святого Димитрія Солунського. 
Тож знаменно, що з фронту ікона 
примандрувала саме до нашого 
храму, адже Чином своєї Бороть-
би та героїчно пролитою кров'ю 
наше воїнство освячує фундамент 
майбутньої, Великої Могутньої 
Української Держави.

СЛАВА ХРИСТУ — Слава нації!

У чому полягає таємниця непереможності та незламності українців
Блог

костянтин гончаренко

У стрічці новин міської ради 
розміщена інформація про візит О. 
Пузиря до Могилева-Подільського 
в рамках виїзної колегії Вінницької 
ОДА. Цей допис має трохи більше 
50 переглядів, тобто, його бачило 
навіть менше  половини  працівни-
ків самої міської ради. Однак своїм 
змістом він заслуговує більшої 
уваги, тож беремо на себе місію  
поширити  інформацію серед зна-
чно більшої кількості городян  і 
прокоментувати її з  точки зору 
здорового глузду. 

Перший абзац замітки цікавий 
лише граматичною недолугістю. 
Після  фрази «Олександр Дмитро-
вич на чолі з керівником Вінниччи-
ни, міськими головами та головами 
райдержадміністрацій...» спра-
ведливо можна припустити, що 
автор матеріалу «на чолі з мером» 
побував на обіді після завершення 
колегії, де перебрав молдавського 
коньячку, зело популярного в Мо-
гилеві-Подільському. А коли голо-
ва на ранок розколюється, спро-
буй зосередитися на граматиці. 
Інакше, як пояснити, що в уявленні 
невідомого автора губернатор і ко-
леги Пузиря персонально очолили  
Олександра Дмитровича?

 Однак є й альтернативне, не 
менш вірогідне пояснення цього 
ляпу: за допомогою таких ви-
чурних, хоч і безграмотних фраз 
підлеглі стимулюють найбільш ін-

тимне місце міського голови. Вони 
вже давно нащупали його точку 
G – слабкість до лестощів, а тепер 
один з-перед одного облизують її 
(хоч би язики не стерли!) Однак 
цього разу – чи то з перепою, 
чи то через банальну розумову 
недалекість, підлеглі відверто 
підставили свого шефа,  розпові-
вши про досягнення керівництва 
Могилева-Подільського в питаннях 
благоустрою міста. 

Навіть скупий перелік побачено-
го Пузирем «на чолі з керівником 
Вінниччини» викликає щиру за-
здрість пересічного козятинця. 
Ба, навіть сам Пузир перебував у 
повному ауті, принаймні такий ви-
раз його обличчя зафіксований на 
фотографії з візиту. З 2016 року у 
Могилеві-Подільському облаштова-
но меморіал «Майдан Шани» (до 
речі, за благодійні кошти громади 
міста), до невпізнанності осучас-
нена територія міського парку 
культури і відпочинку, реконстру-
йована центральна площа, на якій 
з’явилися європейські  пішохідні 
доріжки та алея, облаштовані газо-
ни, фонтан та пішохідний місток, 
зведено  дитячий майданчик, від-
ремонтовано пам’ятник засновнику 
Могилева, здійснено благоустрій 
прилеглої до площі території. 
Словом, там зроблено усе те, що 
обіцяли нам. 

Доповнивши цей опис кілько-
ма фотографіями, зокрема арки 
перед входом у парк та його до-

глянутої сучасної території, міська 
рада з власної ініціативи спонукає 
нас порівняти результати роботи 
професійної команди з нашою не-
долугою. Ось що можна зробити, 
коли мер господар! 

Цікаво, що  до 2016 року, коли 
місцеві громади отримали у своє 
розпорядження значні фінансові 
ресурси, ситуація у Могилеві-По-
дільському була куди гірша, ніж у 
Козятині. Місто мало заборгова-
ність по заробітній платі бюджет-
никам, проблемним питанням була 
децентралізація опалення. Пузир 
же успадкував посаду міського 
голови з уже налагодженим те-
плопостачанням, сталою роботою 
бюджетних установ, ще й з везін-
ням відомої розумової категорії 
став розпорядником купи грошей. 
І що? Поки його колеги осучасню-
ють свої міста за європейськими 
стандартами, реалізовуючи один 
проект за іншим, наш мер на чолі 
з депутатським корпусом розпо-
рошує кошти. Там шматок тротуару 
зроблять, там дорогу як-небудь 
залатають. Як коментують городя-
ни – то тут пос...руть, то там, аби 
відкати в кишенях осіли. А сквер, 
центральна площа, як і центр 
міста – обійняти і плакати. Та що 
там казати, у нас газонокосіння в 
цьому році таке ж рідкісне явище, 
як повне затемнення Місяця.

Треба буде вийти на губернатора 
з пропозицією наступну виїзну ко-
легію провести у нас. І тему запро-

понувати: «Впровадження міським 
головою Козятина передового 
досвіду безгосподарності і нераці-
онального використання коштів в 
умовах  фантастичного наповнення 
бюджету». 

За інших обставин можна було 
б висловити надію, що побачивши, 
як працюють інші, наш міський го-
лова зробить відповідні висновки. 
Але надія померла після майже 
трирічного перебування в кома-

тозному стані. Так що залишається 
змиритися з фонтаном обіцянок, 
площею нереалізованих прожектів 
і меморіалом пам’яті  водогону.

P S. Окрема вдячність автору 
матеріалу про візит мера до Моги-
лева-Подільського. Ви круто, хоча 
й несвідомо, макнули свого шефа 
по самісінькі помідори, описавши 
результати праці його могилівсько-
го колеги. Сподіваємося, що премії 
вас за це не позбавлять.

в'ячеслав гончарук 

За вулицю Грушевського 
доводиться писати в кожно-
му номері газети.

У редакцію “RIA-Козятин” 
знову завітали мешканці 
вулиці Грушевського. Вони 
повідомили, що ділянка 
дороги, прилеглої до їхніх 
помешкань, набула статусу 
непрохідної. Від тривалих 
дощів є ділянки дороги за-
литі водою від паркану до 
паркану. Обіцяла влада і 
відгрейдувати вулицю, і від-
сипати її. Обіцяла провести 
капітальний ремонт. Та далі 
обіцянок справа не дохо-
дить. А це одна із централь-
них вулиць міста! 

Розпач людей можна зро-
зуміти.

 Не так давно за грунто-
во-відсипну ділянку дороги 
вулиці Грушевського ми по-
відомляли. 

— Ви пишіть в кожному 
номері газети, — наголосив 
пан Віталій. — Нехай зна-
ють, що там живуть люди, 

які після дощу по вуха в 
болоті.

Прямо біля паркана зна-
ходиться не замкнена елек-
трощитова, в яку можуть 
залізти діти. На дроти елек-
трощитової може потрапити 
струя води з-під коліс про-
їжджої машини.

 Дійсно, центральна ву-
лиця міста не повинна бути 
такою занедбаною. Також 
погоджуємось, що електро-
щитова повинна бути на зам-
ку. Та при перевірці виявили, 
що згадана щитова зачинена 

на замок тригранку. А от на 
земній криничці електро-
щитової відсутня кришка 
люка. Замість неї поклали 
скат легковушки. Якби та 
конструкція була там, де не 
ходять люди, то може хай 
би так вже й було. Мало в 
нашому місті із водостоків 
повиростало горіхів? І нічо-
го. Хто потрапить туди, має 
шанс вибратись по дереву 
самотужки. Та карикатура, 
що на вулиці Грушевського, 
знаходиться прямо на тро-
туарі... 

вероніка люБич

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 
звернулися мешканці вулиці Репіна 
та Поповича. Вони повідомили, що 
їм перестали відпускати безкоштовно 
ліки, як хворим на цукровий діабет. Не 
отримавши повної відповіді в медичній 
установі, наші співрозмовники побували 
в райдержадміністрації.

Один з чиновників Козятинської рай-
держадміністрації Ігор Булавський так 
прокоментував газеті ситуацію. 

— Зараз триває перехідний період. 
Державне фінансування  припинило  
вливання коштів в медицину. Почала 
фінансування медичної галузі ново-
створена Національна служба охорони 
здоров’я. Держава в першому півріччі 
повністю розрахувалась по безкоштов-
ним лікам. Від нової медичної структури 
вже надійшли кошти до районного бю-
джету. Щоб хворі люди отримали без-
коштовні ліки, потрібно, щоб депутати 
районної ради з цього питання проголо-
сували на сесії. 

— А якщо депутати не проголосують 
за таке рішення?

— Кошти на безкоштовні ліки в бю-
джеті є.

От тільки з депутатами виникла про-
блема. Депутати-аграрії кожен день в 
полі. Хтось з слуг народу в літній від-
пустці. А дехто з обраних— засідання 
сесії ігнорують. А ті, що приходять на 
депутатське засідання, вплинути на си-
туацію не можуть. Щоб почати резуль-
тативну роботу, не вистачає кворуму в 
народних обранців. 

блаГоустрій на Вулиці 
ГрушеВськоГо іГнорує Влада

немає безкоштоВних лікіВ людям, 
яким держаВа дала пільГи
Причина — голова та депутати Козятинської 
райради
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У всіх на вУстахпозиція

реакція на звернення

і знову про питну воду

буде супероВо, якщо за Воду 
Візьметься місто

молоді українські спортсмени 
отримали путіВку на чемпіонат сВіту

Фекальна Вулиця нашоГо міста

поВернуВся шВидкісний контроль на дороГах

проблеми молодих сімей

анатолій 
гриценко, лідер пп 
“громадянська 
позиція”

Резонансні на-
пади,  побит тя і 

вбивства. Сьогодні це 
Херсон і Бердянськ. Раніше були 
Луцьк, Одеса, Київ, Ужгород, 
Тернопіль, Харків, Полтава, Чер-
каси, Рівне... - вся країна!

Ми з вами співчуваємо рідним 
і близьким загиблих і постраж-
далих. Солідарно захищаємо, 
допомагаємо, ходимо в суди, 
пікетуємо і протестуємо. Вима-
гаємо від поліції, прокуратури, 
від судів чесного й оперативно-
го реагування, розслідування, 
притягнення. Рідко нас чують, 
частіше ні. Ми робимо це щиро 
і правильно. Як небайдужі люди, 

як свідомі громадяни. Кожного 
разу.

Але - такі резонансні події вже 
давно не є окремими пазлами. 
Вони складаються у цілісну кар-
тину, в організовану олігархічною 
владою політику нищення - гро-
мадських активістів, політичних 
конкурентів, активних журна-
лістів, антикорупціонерів, членів 
їхніх родин, навіть малих дітей - 
усіх, хто заважає режиму нищити 
і красти, хто створює загрозу, з 
ким не можна "домовитися".
як вони нищать?

Потоки брехні, пряма дискре-
дитація на центральних каналах. 
Темники, штатні порохоботи-
спікери, придворні "політологи", 
"експерти". Залитий проплаче-
ними фейками і чорним піаром 
Facebook і YouTube. Проплачені й 

розміщені адміністративно брудні 
фейки в регіональних газетах, 
на регіональних каналах і ра-
діо. Примус до е-декларування. 
Дискредитація законних пікетів 
і акцій. Тітушки, паралельні 
фейкові акції, зіткнення, сльозо-
гінний газ в обличчя. Втручання 
в особисте життя: наружка, 
прослуховування, зламування, 
вилучення. Затримання і арешти, 
переслідування в судах. Погрози 
і напади. Зеленка в очі, кислота 
на обличчя. Пограбування, ви-
крадення, видворення, в т. ч. за 
кордон. Побиття, посягання, під-
пали, кулі в спину.
який висновок?

Порошенківське "життя по-
новому" виявилося набагато 
небезпечнішим для активних 
думаючих громадян, ніж дійсно 

бандитський режим Януковича. 
Такого 1) масштабного, 2) сис-
темного, 3) цинічно-брехливого, 
4) безбашенного, 5) жорстокого і 
6) довготривалого нищення іншої 
думки, будь-якої опозиції режи-
му, громадської, професійної чи 
політичної - не було при жодно-
му з попередніх президентів.
що роБити?

Щоб не дати їм знищити краї-
ну і нас з вами, шлях бачу лише 
один - єднання зусиль, громад-
ських, професійних і партійних. 
Спільна команда і спільна пере-
мога на виборах. Далі головне - 
спільне втілення нових цінностей 
і принципів. Задля збереження 
країни і виведення її на ціннісно 
і якісно інший рівень розвитку.

Не гаяти більше часу на до-
вгі дискусії, переговори, торги. 

Сконцентруватися на головному, 
відкинути другорядне. Вгамувати 
особисті чи партійні амбіції, по-
сад і роботи вистачить усім.

Зафіксувати спільні стратегіч-
ні цілі, цінності і принципи, на 
яких стоятиме і діятиме єдина 
команда. Активно й невідкладно 
включитися у спільну підготовку 
до виборів, паралельно уточню-
ючи і спільний план дій, і людей, 
спроможних його реалізувати.

Щоби режим, який веде країну 
до катастрофи, який обкрадає, 
нищить, вбиває людей і вбиває 
надію - в нашій країні не мав 
більше шансу. Щоб країна стала 
безпечною і надійною для гро-
мадян.

Запрошую до обговорення 
на Facebook

Шлях, щоб зупинити нищення
Блог

в'ячеслав гончарук

У Фінляндії з 16 по 29 липня 
пройшла фінальна стадія змагань 
чемпіонату Європи з футболу U 
19. У молодіжному турнірі взяли 
участь гравці, яким не виповнилося 
більше як 19 років. Вісімка кращих 
команд континенту була розбита 
на дві групи. До квартету А ввій-
шли господарі турніру Фінляндія, 
Норвегія, Італія та Португалія. До 
групи “В” ввійшли збірні Англії, 
Франції, Туреччини та України.

У першому матчі 17 липня укра-
їнці в місті Васса перемогли фран-
цузів з рахунком 2:1. У п’ятницю, 
20 липня, в місті Сайняйокі наша 
команда зіграла внічию 1:1 з бри-
танцями. А в заключному матчі 
групового турніру наші земляки 

з рахунком 1:0 переграли турків.
Посівши перше місце в групі 

“В”, наші футболісти у півфіналі 
зустрілися з другою командою 
групи  “А”.Суперниками наших 
футболістів стала збірна Португа-
лії. Іншу півфінальну пару склали 
французи, які в групі фінішували 
за українцями, і переможці групи 
“А” - італійці.

Півфінали виявились не фарто-
вими для групи “В”. Українці по-
ступились потомкам Васко Да Гами 
з рахунком 0:5. Усі голи були за-
биті в першому таймі. А французи 
поступилися італійцям з рахунком 
0:2. Отже, у фіналі юніорського 
чемпіонату Європи зустрілись ко-
манди Італії та Португалії. У цьому 
видовищному поєдинку перемогу 
здобули футболісти збірної Пор-

тугалії з рахунком 4:3. Європейські 
бразильці спочатку поступалися 
італійцям 0:2 та вони зрівняли 
рахунок. Рахунок 2:2 протримався 
до кінця основного часу. У додат-
ковий час вдаліше зіграли порту-
гальці. Вони й стали чемпіонами.

Щодо української команди, то 
сам вихід до півфіналу континен-
тальної першості можна сприймати 
як успіх. Та програли вони тільки 
чемпіону. Команда виконала по-
ставлену перед собою задачу: 
вийти з групи і отримати путівку на 
чемпіонат світу U 20, який пройде 
в Польщі наступного року. З обо-
ма завданнями підопічні тренера 
Олександра Петракова впорались, 
з чим ми їх і вітаємо. А поразка 
0:5, як сказав сам тренер, це хо-
роший і своєчасний ляпас команді.

віталій креденцер

Молоді сім’ї – молода надія 
держави, її міцне та світле майбут-
нє. Міцна "ячейка" суспільства. Як 
правило, такі оптимістичні асоціації 
виникають у нас. Принаймні колись 
так нас вчили. Але що ж ми маємо 
сьогодні? Чим живуть молоді сім’ї?

перші в Європі. За даними держ-
комстату, минулого року, на майже 
300 тис. укладених шлюбів в Україні 
припадає понад 130 тисяч розлучень 
(40%). Враховуючи цивільні шлюби, 
відсоток досягає до шістдесяти. Що 
в загальному є найвищим у Європі. 
За даними соціологів, "пік розлу-
чень" припадає на перші роки по-
дружнього життя, від трьох місяців 
до півтора року. 

соціологічне опитування. 
Ми запитали молодих козятинчан, 
чи задоволені вони своїм сімейним 

життям? Із п’ятдесяти опитаних пар, 
10 сімей задоволені своїм життям, 
незважаючи ні на що. По п'ять сі-
мейних пар на перше місце ставлять 
відсутність власного житла, сімей-
ний достаток, надмірне захоплення 
спиртним, відсутність першої або 
другої дитини. Ще десять пар зна-
ходяться на стадії розлучення. При 
цьому для восьми сімей, це вже не 
перший шлюб. А на дванадцять сі-
мей чекає пасивне розлучення через 
виїзд за кордон. 

Жорстока реальність. На 
сьогодні молоді сімейні пари не в 
змозі самостійно влаштувати своє 
благополуччя. І на це є ряд своїх 
причин. Найперше - це адаптація до 
сьогодення. Якщо ми не думаємо 
про своє майбутнє, це не значить, 
що хтось не думає за нас. Так, нам 
пропонують розваги та мультимедіа, 
замість сімейного щастя та спорту. 
Нам пропонують роботу за кордо-

ном, а не вдома. Нам обмежують 
доступ до дешевого житла, щоб 
збудувати власне - дорогі будма-
теріали. Нас змушують одягатися 
в "секундах", обмежуючи доступ 
до якісного та дешевшого україн-
ського одягу. Відсутність дешевих 
кредитів "маскують" під дорогі спо-
живчі кредити. Відмивають кошти на 
"зелених кредитах". А напівзаконні 
"мікрокредитування ломбардами" 
провокує злиденність та крадіжки. 
У загальному, це штовхає людей 
до крайніх заходів: фіктивних роз-
лучень, для отримання допомоги 
від держави, нелегальної роботи, 
грабунку. Інколи навіть - до абортів 
або торгівлі дітьми. 

вихід Є завЖди. Мудрі люди ка-
жуть: "життя можна змінити, доки 
живий". Тому, як би не було важко, 
лише нам вирішувати, як, де і з ким 
ми будемо жити. Так було важко 
нашим батькам, ще важче дідусям 

та бабусям і їх батькам. Але ж це 
не завадило їм створити повноцінні 
сім’ї. А що і хто ж тоді заважає нам? 
Лише наші стереотипи, байдужість, 
розбещеність, погані звички. Інколи 
заважають батьки, інколи обставини 
довкола або просто - везіння. Усе 
це не більше, як окремі фактори 
впливу, які можна змінити. Головне 
- бажання.

коли ми Були молодими. 
Молодість – це найкращий період 
нашого життя. І не важливо, що в 
ньому було, правильні чи неправиль-
ні вчинки. Шлюби чи розлучення. 
Участі в олімпіадах чи конференціях, 
або здебільшого вечорниці. Усі ми 
згадуємо її однаково із захоплен-
ням: "коли ми були молодими". Це 
період нашого життя, який не мож-
ливо, ані викреслити, ані пережити 
знову. Та й навіщо? Що було, те 
було. У цей період ми вперше да-
руємо або отримуємо квіти, вперше 

закохуємось, вперше одружуємось, 
вперше стаємо батьками! І тут на-
стає вибір: сім’я чи друзі, робота 
чи розваги, діти чи подруги. І таких 
протиріч буде безліч. 

Час невблаганний, він бере своє. 
І виграє той, хто залишається із 
сім’єю, хто має постійну хорошу 
роботу, дітей, житло, інше майно. 
поБільше оптимізму. Один 
старий дідусь, згадуючи прожите 
життя, запитує себе: “Чому мені 
шістдесят, а в мене немає внуків? 
Чому в п’ятдесят в мене не було 
будинку? Чому в сорок в мене не 
було автомобіля? Чому в тридцять 
в мене не було дітей? А що ж я 
робив у двадцять?”

То ж давайте жити так, щоб 
кожну хвилину нашого життя було 
чим гордитися за себе та свою 
сім’ю. А кожний прожитий рік ми 
лише згадували, що нам уже вда-
лося, та чого можна досягнути в 
майбутньому. 

валерій савченко, Житель міста 
козятина

 
Якість питної води завжди хви-

лює мешканців нашого міста. Це 
питання періодично піднімається 
в місцевій пресі, проводяться 
круглі столи, на яких керівники 
водопостачального підприємства 
розповідають про заходи, що 
вони вживають для покращення 
якості питної води. Але мало що 
змінюється.

Хочу поділитися деякими факта-
ми з цього питання.

Звернемося до законодавства. 
Статтею 18-1 Закону України «Про 
питну воду, питне водопостачання 
та водовідведення» встановлено, 
що «на водні об’єкти, які є дже-
релом питного водопостачання, 
суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водо-
постачання та водовідведення 
повинні розроблятися інвестиційні 
програми. Інвестиційна програма 
розробляється з метою обґрун-
тування запланованих витрат, які 
спрямовуються на капітальні інвес-
тиції в будівництво, реконструкцію, 
модернізацію об’єктів водопоста-
чання та водовідведення».

Я гадаю, що ПАТ «Укрзалізни-
ця», звертаючись до НКРЕКП із за-

явою про встановлення економічно 
обґрунтованого тарифу на питне 
водопостачання та водовідведення, 
взяло на себе певні зобов’язання.

Навесні 2017 року НКРЕКП 
провела плановий нагляд (контр-
оль) щодо додержання суб’єктом 
господарювання (ПАТ «Укрза-
лізниця) ліцензійних умов прове-
дення господарської діяльності з 
централізованого водопостачання 
та водовідведення. За наслідками 
проведення нагляду було складено 
акт №70, від 15 травня 2017 року 
(бажаючі можуть ознайомитися з 
ним на сайті НКРЕКП).

У акті вказано, що для регіо-
нальної філії «Південно-Західна 
залізниця» (РФ ПЗЗ) інвестиційна 
програма у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення 
на 2016 та 2017 роки ліцензіатом, 
тобто ПАТ УЗ, не розроблена, не 
погоджена та не затверджена. А 
РФ ПЗЗ не виконало вимоги щодо 
розроблення інвестиційної про-
грами, викладені у протокольному 
рішенні НКРЕКП №5 від 23.06.2016 
р.

То про яку реконструкцію, мо-
дернізацію об’єктів водопостачан-
ня, а, відповідно, і якості питної 
води може йти мова?

Звертаємось знову до чинного 

законодавства. Ст. 23 вищезазна-
ченого закону встановлено, що 
підприємства питного водопос-
тачання зобов’язані забезпечити 
участь у фінансуванні реконструк-
ції та розвитку об’єктів централі-
зованого питного водопостачання.

У акті перевірки вказано, що 
розподіл коштів за видами ді-
яльності не відповідає тарифам, 
встановленим постановою НКРЕКП 
від 30.12.2014 р №1056 для ДТГО 
ПЗЗ. Фактичний відсоток витрат з 
водопостачання та водовідведення 
до загальних витрат в структурі 
тарифу відрізняється від заплано-
ваного по РФ ПЗЗ на 2,2%.

Виходить, що в роботи по по-
кращенню водопостачання, а від-
повідно і якості питної води, коштів 
вкладається недостатньо.

Знову звертаємось до законо-
давства. Ст. 16 закону про питну 
воду вимагає, що на водні об’єкти 
які є джерелом питного водопос-
тачання повинні бути складені пас-
порти. Перелік показників якості 
води у паспорті джерела питного 
водопостачання має відповідати пе-
реліку, що визначений державним 
стандартом на питну воду.

Перевіркою НКРЕКП встановле-
но, що на ПЗЗ відсутні паспорти 
забору води на 4 відкритих водо-

заборах (100%), в тому числі Мед-
ведівка та Роставиця.

Інший момент. Ст. 33 Закону 
встановлено, що санітарній охоро-
ні у сфері питної води та питного 
водопостачання підлягають дже-
рела та об’єкти централізованого 
питного водопостачання. Для цьо-
го створюються зони особливого 
режиму. Ст. 34 Закону визначено 
ці зони. Перша зона (суворого 
режиму) включає територію роз-
міщення водозабору, майданчика 
водопровідних споруд і водопід-
відного каналу. Ст. 36 встановлено 
обмеження господарської та іншої 
діяльності в зонах санітарної охо-
рони — це заборона скидання 
будь-яких стічних вод, а також 
купання, вилов риби, випасання 
та водопій худоби. Ст. 37 визна-
чено, що забезпечення режиму у 
межах першої зони покладається 
на підприємство питного водо-
постачання.

А як виконуються вимоги закону 
на основному водозаборі Козяти-
на-Медведівці — знають всі жителі 
нашого міста.

Останнім часом спостерігається 
тенденція до передачі із власності 
або відання залізниці у власність 
територіальних громад об’єктів со-
ціальної сфери.

Так залізнична лікарня пере-
стала існувати, житло, яке було 
у віданні залізниці, передано на 
баланс і обслуговування міста. 
Паровозної тяги давно немає, то 
води для заправки паровозів не 
потрібно. Пасажирські потяги по 
ст. Козятин водою не заправля-
ються. Тобто водопостачання для 
власних потреб залізниці зведено 
до мінімуму.

І я гадаю, що залізниця неза-
баром відмовиться і від системи 
водопостачання і водовідведення 
міста, як це вже сталося у Миро-
нівці і її буде передано на баланс 
міста. Тому і немає бажання у 
залізниці вкладати кошти у модер-
нізацію та реконструкцію мережі 
водопостачання та водовідведення. 
А от міській владі потрібно, на 
мій погляд, вже зараз подумати, 
що робити з цією мережею у разі 
передачі її на баланс міста.

галина касянівська

До “RIA-Козятин” надійшло по-
відомлення: “Прошу вас посприяти!

31 липня 2018 р. о 21.00 поверта-
юсь додому з роботи, і жахнувся!!!! 
Вулиця Я. Мудрого вся залита 
сечею та гноєм, починаючи від 
м'ясокомбінату аж до Білоцерків-
ської траси. У міськраді телефон 
не відповідає. Такі випадки не по-
одинокі, це відбувається постійно. 
По вулиці ходять люди, на вулиці 
граються діти і за ногами цю всю 
гидоту несуть додому”.

Ранком 1-го серпня представники 
газети виїхали на місце події. Наве-
дені в повідомленні факти підтвер-
дилися з маленьким уточненням. 
Від воріт м’ясокомбінату до вулиці 
Ярослава Мудрого слідів розлитих 
нечистот помічено не було. Не було 
їх і з боку вулиці Депутатської. 
З’явилися вони на перехресті зга-
даних вулиць. Ось так по прямій 
добрим фонтаном в сторону вулиці 
Білоцерківської лилися розріджені 
фекалії до вулиці Першого Травня. 

Знайти очевидців, з якої саме 
автівки лився непотріб, нам не вда-

лося. А працівники м’ясокомбінату 
від скоєного відхрестилися. На 
прохідній м’ясокомбінату, куди ми 
звернулись, нам повідомили, що 
фекалії з підприємства вивозяться 
до 14 години. На питання охороні 
підприємства, в зв’язку з чим даєте 
такі гарантії, відповіли: “Так ми ж 
ворота відкриваємо. Звідти й га-
рантії. Раз не відкривали ворота, 
значить не вивозили”. . . 

Прохання до очевидців екологіч-
ної наруги, просимо повідомити про 
можливих злочинців правоохоронні 
органи та нашу редакцію.

вероніка люБіч

У перший час контроль буде 
здійснюватися в ручному режимі, 
за допомогою звичайних радарів. 

Проте, як повідомив міністр 
інфраструктури Володимир Оме-
лян, Верховна Рада в найближчий 
час повинна проголосувати за 
ухвалення закону про автоматичну 
фіксацію порушень правил до-
рожнього руху. І тоді швидкісний 
контроль на дорогах запрацює 
в повному обсязі. У міністерстві 
вже передбачені кошти на купівлю 
необхідних пристроїв для фіксації 
порушень.

які оБмеЖення швидкості 
потріБно дотримуватися? 
З 1 січня 2018 року розпочали 
діяти нові обмеження швидкості: 
швидкість руху автотранспорту в 
населених пунктах не повинна пе-
ревищувати 50 км/год.

Обмеження швидкості до 50 кі-
лометрів на годину діє не тільки у 
великих містах, а й більш дрібних 
населених пунктах, якщо їх назва 
нанесена на білому тлі. Якщо на-
зва села написана на синьому тлі, 
то зменшувати швидкість до 50 км 
не обов'язково. Однак слід вра-
хувати, що в маленьких селищах 
пішохідної частини дороги іноді 
просто немає, і люди ходять по 

узбіччю автомобільної траси.
У житлових і пішохідних зонах 

швидкість руху автотранспорту не 
повинна перевищувати 20 км/год.

Поза населеними пунктами 
швидкість може бути вище. На 
всіх дорогах і на дорогах, що про-
ходять через населені пункти, по-
значені знаком 5.47, дозволяється 
рух зі швидкістю:

Автобусам (мікроавтобусам), 
які перевозять організовані групи 
дітей, легковикам. Автомобілям 
з причепом і мотоциклам — не 
більше 80 км/год.

Транспортним засобам, якими 
керують водії зі стажем до 2 ро-
ків, — не більше 70 км/год.

Вантажним автомобілям, що 
перевозять людей у   кузові, і мопе-
дам — не більше 60 км/год.

Автобусам (за винятком мікро-
автобусів) — не більше 90 км/год.

Іншим транспортним засобам: на 
автомобільній дорозі, позначеній 
дорожнім знаком 5.1 — не біль-
ше 130 км/год, на автомобільній 
дорозі з окремими проїзними 
частинами, відокремленими одна 
від одної розділювальною смугою 
— не більше 110 км/год, на інших 
автомобільних дорогах — не біль-
ше 90 км/год.

хто моЖе перевищувати 
швидкість? Згідно з правила-

ми дорожнього руху, перевищувати 
обмеження по швидкості можуть 
водії оперативних транспортних 
засобів, виконуючи невідкладне 
службове завдання, за умови уві-
мкнення проблискового маячка 
синього або червоного кольору і 
спеціального звукового сигналу та 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху. При відсутності необхіднос-
ті додаткового привертання уваги 
учасників дорожнього руху спеці-
альний звуковий сигнал може бути 
вимкнений.

У квітні Кабмін закликав Раду 
збільшити штрафи за переви-
щення швидкості до 3400 грн, але 
рішення так і не було прийняте.

До яких обмежень потрібно готуватися водіям
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про все на темУ тижня

Якому квасу віддати перевагу?

молодіжна колонка

професіонали своєї справи 

як боротися зі спекою та 
захистити себе від сонця

не переВелись модистки у 
нашому місті

смачний літній напій

добре там, де нас нема

наші Волонтери

доГляд за рослинами у серпні 

віктор (70), пенсіонер:
— Маю чудове здоров’я.

тетяна (49), працівник дитячого 
садочка і донька лЄна (25), 
економіст:

— Планували відпочинок на 
природі, а в лісі назбирали гри-
бів. Гриби всі їстівні.

альона (32), в декретній відпустці 
з сином яном (5 місяців):

— На днях має приїхати наш 
тато з відрядження. Живемо цим 
днем.

матвій (17), аБітуріЄнт:
— Святкую з друзями 

день народження.

ірина (51) сестра-господарка 
районної лікарні:

— Приїздили онуки Вла-
дик, Аня, Віра. Від них у 
мене позитив у позитиві. 

тетяна (29), дерЖслуЖБовець 
з донькою аріною (4):

— Отримали путівку, їде-
мо на море.

ми запитали у козятинчан що позитивного у вас відбулося минулого тижня?

дмитро артемчук

У редакцію нашої газети звер-
нувся житель півдня України. 
Він, перебуваючи в гостях у 
рідних, вподобав в нашому місті 
на ринку костюм. Сам виріб за 
кольором і фасоном  йому спо-
добався. От тільки вислів “Як на 
нього шитий” розійшовся з фак-
том. Знявши примірку, покупець 
сказав: “Хороший костюм та на 
вищу і масовнішу фігуру”. За-

спокоїла нашого співрозмовника 
сама продавчиня, як виявилось 
пізніше на ім’я Ольга. Вона по-
радила йому переробити вироб 
у майстра своєї справи Ядвіги 
Францівни. 

Модистка протягом години 
з 52 розміру зробила 48. Ви-
роб сподобався покупцю. Він 
з словами вдячності попросив 
написати про це в газеті. 

Перша особа, кого ми роз-
шукали, була саме майстер по 

перепошиву одягу пані Ядвіга. 
Тільки вона, на жаль, не хотіла 
про себе нічого розповідати. 
Каже, що колись про неї писали 
часто і вона задоволена будь-
якою інформацією про себе. А 
зараз вибачилась і каже, що не 
хоче реклами.

Бажання Ядвіги Францівни 
ми виконаємо. Приємно, що в 
нашому Козятині є люди, які 
своєю роботою прославляють 
наше місто перед гостями.

віталій креденцер

Історія кожної країни склада-
ється з мільйонів історій її грома-
дян. На сьогодні, мабуть, кожна 
українська родина мала практику 
роботи за кордоном, або на шляху 
оформлення документів, чи при-
наймні думала про це. 
роБота за кордоном. Сьогод-
ні ми бачимо рекламу: "робота за 
кордоном". Що це? 

Трудова міграція ХХІ століття, 
або простіше кажучи, "заробітчан-
ство" як вимушений крок, чи яма, 
в яку нас штовхають? Хтось пере-
живає за наш добробут, чи вкотре 
хоче на нас нажитись? Зрозуміло, 
що бізнес це непоганий. З першого 
погляду "заробітки" вирішують всі 

проблеми. Поїхав – привіз грошей, 
гарну машину або одяг чи інші 
речі. Життя вдалося?

кордон розділяЄ. Усе більше 
із-за кордону поганих новин про 
українців. У Греції наших посадили 
за незаконне перевезення мігрантів. 
У Польщі просто б’ють, або вбива-
ють. У більшості випадків забирають 
документи та змушують працювати 
на їхніх умовах. Якщо ми не можемо 
реалізувати себе вдома, то за кого 
нас будуть сприймати за кордоном? 
Лише за рабів.

Не варто забувати, що там теж 
є люди, чиї робочі місця ми заби-
раємо. Тому нас там не чекають. А 
що вже говорити про внутрішній 
соціальний конфлікт. Розлучення 

через недовіру та зраду. Неви-
конання батьками своїх обов’язків. 

дерЖаві на руку. Уряд пораху-
вав, що найбільша кількість інозем-
них інвестицій у валюті надходить 
від заробітчан. Прекрасно вони 
"латають" дірки в бюджеті. Держа-
ва дбає про надходження в казну, 
штучно розштовхуючи міграційну 
хвилю. Нас спонукають "подивитись 
на світ" аби не дивитись, що ро-
биться в країні. Проте кожний сам 
вирішує чи він цікавий турист, чи 
трудовий мігрант. До того ж, потік 
іноземних туристів в Україну також 
набирає обертів. 

щоБ залишитися в україні. 
То навіщо їхати за грішми в Європу, 

якщо їх можуть доставити прямо до 
вас додому. Головне, до цього при-
готуватися. Зелений туризм, куль-
турний туризм, венчурний бізнес, 
біотехнології та інвестиції в агро-
сектор. Сьогодні у світі глобальних 
можливостей можливо все. Але 
все починається з тебе. І тоді наші 
діти не будуть сиротами, а навпаки 
заможними, повноцінними госпо-
дарями своєї землі. Господарями 
своєї країни, яку будуть любити і 
поважати, а не стояти в черзі за 
візою, біометрикою, чи картою по-
ляка. Проте починати зміни потріб-
но сьогодні і з себе. Виховувати в 
собі культуру, любов до своєї землі, 
саморозвиток, а потім передати їх 
дітям. Це речі достойні великого 
народу – великої нації.

Нагадаємо, що в редакції газети 
триває акція по збору речей та 
пластикових кришечок. Речі пере-
дають людям, які мають потребу 
в них, але за браком коштів не 
можуть придбати. Кришечки акуму-
люються для здачі в пункт по збо-
ру пластика, щоб виручені кошти 

передати на потреби військовим.
Окрім волонтерів, яких бачите 

на фото, ще долучились до акції 
“Збір пластикових кришечок на 
потреби військовим” Любов Іва-
нівна Далеська (1100 кришечок), 
приносив внук, але не хотів фото-
графуватися.

віталій Бойко, пенсіонер, 
приніс 300 кришечок

міша швець, школа №2, 9 
клас (зібрав 300 шт.)

галина середіна, 380 
та 660 кришечок, 
допомагали Бетя гайдячук 
і валентина козерацька

соФія шевчук

Перша половина серпня – ще 
спекотне літо, але друга – вже на-
передодні осені. 

Поки на клумбах ростуть квіти, 
є необхідність догляду за ними, 
тому актуальними залишаються 
прополювання, полив, розпушу-
вання ґрунту, видалення зів'ялих 
квіток, підживлення та боротьба 
зі шкідниками і хворобами. Усі 
звичайні процедури, але з незна-
чними поправками на наступаючу 
осінь. У цей період стрижуть траву 
на газонах, виносять загартовувати 
живці, які виросли в теплиці (кле-
матиси, флокси, троянди), і готують 
ділянки під нові посадки. Якщо ви 
хочете скласти сухі букети, які при-
крашатимуть ваше житло до весни, 
робити це теж потрібно в серпні. 

полив. У другій половині серпня 
погода вранці і ввечері стає дедалі 
прохолоднішою, і потреба рослин у 
волозі зменшується, отже, поливання 
повинні поступово ставати все більш 
рідкісними і менш рясними. Напри-
кінці літа в поливі мають потребу 
тільки квітучі рослини. Однак що-
йно посаджені або пересаджені квіти 
слід поливати майже щодня до того 
моменту, доки вони приживуться. 

Після поливання не забудьте 
розпушити ґрунт навколо рослин і 
видалити з ділянки бур'яни. Якщо 
ви займалися цим регулярно весь 
вегетаційний період, бур'яну не по-

винно бути багато. 

підЖивлення. Внесення добрив 
у серпні необхідне багатьом росли-
нам, однак азотовмісні підживлення 
слід у цей час виключити. Щоб до-
помогти всім квітам підготуватися до 
довгої зими, в першій декаді серпня 
проведіть підживлення гладіолусів, 
хризантем, жоржин, айстр та інших 
багаторічників фосфорними і калій-
ними добривами з розрахунку 10-15 
г хлористого калію і 10-15 г супер-
фосфату на мІ (м кв.). Якщо стоїть 
суха погода, краще вносити піджив-
лення у вигляді розчину, замочив-
ши добрива у воді на півдоби-добу. 
Якщо на дворі дощ або вологість, 
розсипте добриво для квітів по по-
верхні ґрунту і злегка їх присапайте. 
Для квітів, квітучих наприкінці літа 
або восени – багаторічних айстр, 
рудбекії, хризантем, жоржин – це 
буде останнє підживлення. 

зБір насіння. Краще не відкладати 
на вересень поповнення насінням, 
бо затяжні дощі іноді починаються в 
перший же осінній день. Тим більше, 
що в серпні насіння вже починає 
дозрівати. 

Придивіться до кількох великих 
квіток потрібного вам виду і сорту 
й намітьте їх, щоб випадково не 
обірвати, видаляючи зів'ялі квіти. 
Коли на місці квітки утворюється 
сім'яник, надягніть на нього міше-
чок з марлі, щоб дозріле насіння 
не висипалося на землю, і чекайте, 

коли воно дозріє. Якщо нагряне 
облогова вологість, можна зрізати 
насіннєву коробочку і досушити її в 
сухому провітрюваному приміщенні. 
Після розкриття коробочки витру-
сіть із неї насіння і досушіть його 
на ситі, а потім упакуйте в паперові 
пакетики і обов'язково підпишіть. 

До речі, не всі види і сорти при 
насіннєвому розмноженні зберіга-
ють видові і сортові відмінності. А 
насіння гібридів F1 (гетерозисні гі-
бриди), як правило, або стерильне, 
або нежиттєздатне. 

посадка. Не всі квіти можна 
саджати в кінці літа або восени, 
але є багаторічники і види, що ви-
рощуються як дворічні рослини, 
котрі якраз і потребують осінньої 
посадки. До таких квітів належать 
китайська гвоздика, шток-троянда 
(мальва), флокси, віола, незабудка, 
рудбекія, садові дзвіночки і ромаш-
ки, стокротки, клематиси, мускарі, 
крокуси та дельфіній. Як посадити 
квіти в серпні. Дворічники краще 
сіяти в червні-липні, а в серпні саме 
час висаджувати зміцнілу в теплицях 
розсаду на постійне місце. Напри-
кінці серпня саджають цибулинні і 
дрібноцибулинні рослини, а також 
сіють ті багаторічні, насіння яких при 
зберіганні втрачає прорісність – на-
приклад, купальниця або простріл. 

Перед посадкою добре пролийте 
підготовлену грядку. Дрібне насін-
ня попередньо змішайте з сухим 
торфом або з піском і посійте його 
на глибину 2-2,5 см, а зверху при-
сипте легким ґрунтом, змішаним із 
перегноєм. 

До проростання накрийте посів 
плівкою, захищаючи його від птахів 
і швидкого висихання ґрунту. 

пересадка. У серпні можна за-
йнятися розподілом і пересадкою 
примул, конвалій, лілій, алісумів, 
армерій, дельфініїв, маргариток, ло-
микаменів, півоній, флоксів та ірисів. 
Дельфінії, примули потрібно ділити і 
розсаджувати кожні два роки, інак-
ше вони просто пропадуть. Примули 
ділять і пересаджують в першу дека-
ду серпня, а півонії пересаджують в 
другу. У третій декаді серпня ділять 
і розсаджують цибулинні квіти. Лі-
лії ділять і пересаджують кожні 4-5 
років, і слушний час для цього – 
кінець серпня або початок вересня. 
Усі перераховані квіти до цього часу 
вже відцвіли і перебувають у стані 
спокою. Посаджені в серпні рослини, 
пройшовши загартовування в землі в 
суворі зимові місяці, навесні сміливо 
рушають у ріст. 

Кореневищні квіти викопують 
із землі, змивають із них ґрунт 
водою зі шланга і розламують або 
ріжуть кореневище на частинки 
таким чином, щоб на кожній були 
бруньки відновлення. Зрізи і роз-
ломи притирають сухою золою або 
деревним вугіллям, але можна об-
робити рани розчином будь-якого 
мідьвмісного препарату. Цибулини 
лілій, тюльпанів, нарцисів та інших 
подібних рослин виймають із землі 
і, якщо підземна частина сильно 
розрослася, ділять гнізда цибулин, 
обробляють зрізи і розсаджують 
– нові рослини зацвітуть вже в 
майбутньому році. Якщо ви вияви-
ли цибулинки-дітки на стеблі вище 
основи, відокремте їх і посадіть для 
дорощування, щоб за два-три роки 
отримати повноцінну квітучу лілію.

У серпні починають загартову-
вати живці, вкорінені в теплиці, 

знімаючи з них укриття на кілька 
годин, поступово збільшуючи час 
загартовування таким чином, щоб 
за два тижні плівку можна було 
зняти зовсім. 

оБрізка. Під неї підпадають де-
коративні чагарники — троянди і 
гортензії. Проте, обрізування в кінці 
літа носить переважно формуючий 
характер, адже  основне роблять 
весною.. Ваша задача тільки підтри-
мувати форму куща до осіннього са-
нітарного обрізування. Обрізування 
прищепленої троянди ускладнюється 
тим, що крім видалення зайвих, слаб-
ких і пошкоджених пагонів необхідно 
вирізати дрібну прикореневу парость, 
яка навряд чи встигне настільки ви-
рости й зміцніти до зими, щоб на-
ступного року на ній сформувалися 
квітки. 

Зів'ялі квітки троянд у серпні 
фахівці рекомендують не обрізати, 
щоб не спровокувати зростання мо-
лодих пагонів, які теж не встигнуть 
вирости до зими. 

після цвітіння. Після того, як 
відцвітуть однорічні квіти, їх краще 
прибрати з ділянки, але якщо ви 
маєте намір зібрати з однорічників 
насіння, залиште кілька екземплярів 
дозрівати, а решту видаліть. Рос-
линні залишки однорічних рослин 
краще спалити. З багаторічних квітів 
теж можна зібрати насіння, а потім, 
дочекавшись природного в'янення, 
зрізати наземну частину трав'янистих 
рослин, а кущі високо підгорнути 
ґрунтом. Деякі рослини потребують 
укриття на зиму, деякі нормально 
зимують без укриття, але в серпні 
про підготовку рослин до зими ду-
мати ще рано. 

максим українець 

Квас — дуже популяр-
ний літній напій. Зараз 
його продають повсюди. 
Полиці магазинів просто 
ламаються від пляшок зі 
всілякими варіаціями на 
тему квасу. Продають квас 
і прямо з бочок. А най-
більш досвідчені користу-
вачі можуть приготувати 
його самостійно, вдома. 

з Бочки. Існує думка, 
що такий спосіб прода-
жу напою негігієнічний. 
Однак побоювання ці, як 
правило, безпідставні. Від 
бутильованого такий квас 
відрізняється лише тер-
міном придатності — у 
розливного він становить 
всього 48-72 години. Після 
закінчення двох діб, квас з 
бочки повинен зливатися, 
сама цистерна — звільняти-
ся від осаду, промиватися, 
дезінфікуватися, пропарю-
ватися. Тільки після цього 
заливається нова партія.

з пластикової пляш-
ки. Цей напій виробляють 
багато компаній. Так що 
дефіциту в магазині немає. 
Можна вибирати будь-яку 
пляшку на свій смак і га-

манець. Головне — уважно 
прочитати етикетку і вибра-
ти продукт, приготований з 
найменшою кількістю ста-
білізаторів, консерваторів, 
барвників і всіляких Е.

у домашніх умовах. 
Існує багато рецептів. Ось 
один з них.

1 кг (буханець) жит-
нього хліба, 5-6 л води, 
склянка (200 г) цукру, 
15-20 г дріжджів, по 50 
г промитих і обсушених 
родзинок і сухої м'яти (за 
бажанням).

Робимо сухарі з жит-
нього хліба, порізавши 
його скибочками. Стежи-
мо, щоб хліб в духовці 
не підгорів. У емальоване 
відро або каструлю кла-
демо сухарі і, заливши їх 
окропом, даємо постояти 
3-4 години. Далі проці-
джуємо настій і додаємо 
в нього дріжджі, цукор, 
суху м'яту, накриваємо 
марлею і залишаємо для 
бродіння на 5-6 годин при 
кімнатній температурі. 

Можна додати трохи 
кориці або паленого цу-
кру. Коли з'явиться піна, 
процідити ще раз і розі-
лляти в банки або бутлі, 
додавши в кожну з них 

по дві-чотири родзинки. 
Банки або пляшки закупо-
рюють. Квас буде готовий 
через два-три дні.

калорійність. Дієтологи 
не рекомендують ним за-
хоплюватися, бо він має 
високу калорійність. А ось 
білка в ньому мало, так що 
нарощуванню м'язової маси 
квас не сприяє.

Однак не варто по-
спішати відмовлятися від 
задоволення ковтнути хо-
лодного незамінного на-
пою в спекотний день. Він 
містить багато вуглеводів, 
вітамінів і мікроелементів. 
А як продукт кисломолоч-

ного бродіння, за дією на 
організм багато в чому 
подібний до таких продук-
тів як кефір, кисле моло-
ко, ацидофілін, кумис. Він 
регулює діяльність шлун-
ково-кишкового тракту і 
серцево-судинної системи, 
покращує обмін речовин. 
Пити цей напій не радять 
тим, хто страждає від 
цирозу печінки, гастриту і 
гіпертонії.

не для водіїв. З квасом 
слід бути обережним авто-
любителям: все-таки напій 
«з градусом». Вміст алко-
голю в дріжджовому квасі: 
0,7-2,6%.

твій квітник

вероніка люБіч

Дуже популярні в гарячі дні морозиво та холодні 
газовані напої. Втім, медики застерігають – все має 
бути в міру.

Лікарі рекомендують упродовж доби випивати 
півтора-два літри рідини. А також – трав’яні відвари, 
мінеральну воду без газу, воду з лимоном і несолодкі 
компоти.

Спиртних напоїв варто уникати – вони зневоднюють 
організм. Обережно у спеку слід і харчуватися – осно-
вний прийом їжі планувати на ранок і вечір.

Особлива увага до одягу. Потрібно носити вбрання 
з натуральних тканин, світлих відтінків і просторого 
крою.

А ще – слід правильно планувати день. Обмежити 
перебування на вулиці з 12-ї до 15-ї години.

поради
1. Зашторте вікна.
2. Затонуйте вікна тоніровочною плівкою.
3. Закрийте кватирки. 
4. Провітрювання проводити вночі.
5. Кожен день вологе прибирання.
6. Придбайте зволожувач повітря. 
7. Біля вентилятора поставте пляшки із замороженою 

водою.
8. Менше готуйте на плиті і в духовці.
10. Ходіть босоніж.
11. Холодний або літній душ.

у потягу
Якщо у вашому вагоні (купе СВ) немає кондиціонерів, 

або ж вони не працюють, потрібно йти до начальника 
поїзда, вимагати книгу скарг та переведення у вагон з 
кондиціонуванням. Потім продублювати інформацію на 
гарячі лінії залізниці. У плацкарті має бути вентиляція. 
Якщо вона не працює, підійдіть до провідника. У разі 
його відмови увімкнути вентиляцію, підходьте до на-
чальника поїзда і вимагайте книгу скарг. Як правило, 
після цього у вагон направляють електромеханіка, який 
і запускає в роботу вентиляцію.

наше опитування в 
мережі інстаграм
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Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 429539
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  ПРОДАМ
  «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè) 
ðîçðàõîâàíèé íà øèðîêèé 
êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 + 166 
ñòîð³íêè. 096-453-34-86, 2-51-56
   Àáî  çäàì â  îðåíäó 
ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 093-
756-39-33, 067-430-79-37
  Áåíçîêîñà íîâà, ìëèí 
ïîòóæíèé,  êîìïðåñîð 2-õ 
öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà íîâà, 
ßâà-350, ñâàðêà 300 À, áåíçî-
åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, áàëêè 
äåðåâÿí³, ðåéñè Ç-55, êàì³íü, 
äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó. 068-216-
34-20
  Áè÷êà 1 ì³ñ., ïîðîñÿòà 
íåäîðîãî. 066-556-89-73
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 
40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Áðàìà äëÿ ãàðàæà. 063-688-
97-14
  Áðîéëåðè 1.5 êã. ÊÎÞ 750. 
097-154-49-36
  Âåëîñèïåä «Ñàëþò» ÷îëîâ³÷èé 
â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
398-83-24
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé. 097-
154-49-36
  Âåëîñèïåä òèïó «Óêðà¿íà» - 
500 ãðí. 063-231-31-44
  Âèòÿæí³ òðóáè, åëåêòðîäè, 
ïàÿëüíà ëàìïà, åëåêòðîìàñàæåð, 
äðîâà  ôðó ê òîâè õ  ïîð ³ ä , 
ñòðåìÿíêà, ðèíâè. 063-207-40-79
  Â³êíà 3 øò. á/ó, óìèâàëüíèê 

ô à ð ô î ð î â è é ,  â à ã î í ê à 
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. 0.7 õ 1.03. 067-976-19-
54, 063-616-18-22
  Â³êíà ì/ï á/ó 2.4 ì. õ 1.4 ì., 
1.4 ì. õ 0.8 ì., äâåð³ íà áàëêîí. 
096-999-24-79, 063-791-28-68
  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
  ÃÀÇ 2410 ëþáîâå ñêëî, çàäíº 
ñêëî, ïåðåäí³é êàïîò ³ áàãàæíèê, 
ðàä³àòîð, äâà êàðäàíà ÃÀÇ 2410 
098-654-95-09
  Ãàçîâà ïëèòà «Äðóæê³âêà» á/ó, 
4-õ êàìôîðíà. 067-744-53-02
  Ãàçîâà ïëèòà «Åëåêòà» á/ó 300 
ãðí. 098-980-79-32
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó íåäîðîãî. 
096-855-53-70, 073-083-26-65
  Ãàçîâ³ ïëèòè «²äåëü», «Âåñòà», 
âàííà ÷àâóííà, íàêðèòòÿ íà 
êðèíèöþ ,  ì ³ äíèé  ïðîâ ³ ä 
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 
ç à ö å ì å í ò î â à í è é ,  â ó ë .
Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 
097-643-35-23
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³«Æèãóë³» 
097-278-77-68
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 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, 10 ì. íà 
4.50 øèð. 097-859-45-37
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-
293-14-19
  Äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. õ 
3.3 ñì. ê³ìí., áî÷êà çàë³çíà, 
ðîçêëàäóøêà äëÿ â³äïî÷èíêó. 
098-597-13-15
   Äâåð ³  âõ ³äí ³ ,  òðóáè 
îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, 
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè 
äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 
098-312-99-81
  Äåðåâà ôðóêòîâ³ ïîð³ç, 
ìåáåëüíà äîñêà, ñòðóáöèíè, 
ñ ó ï ó ò í è ê î â è é  ð å ñ ³ â å ð , 
ðàä³îòåëåôîí, ìàãí³òîôîí. 068-
786-06-31
  Äèâàí, õîëîäèëüíèê, êóõíÿ 
á/ó ñèíüîãî êîëüîðó, ãàç. ïëèòà. 
093-941-32-40, 097-106-48-47
  Äèâàí, øêàô 3-õ äâåðíèé. 
097-506-21-62
  Äèñê - ñêîâîðîäêà (ç 
Ëóùèëüíèêà), äëÿ ï³êí³êà, æàðêè 
ìÿñà, êàðòîïë³, ðèáè, ïëîâà 450 

ãðí. 098-400-91-10
  Äèñêè êîë³ñí³ Òàâð³ÿ Ñëàâóòà
  Äèñêè ìåòàëåâ³ á/ó R13 ÂÀÇ 
2108-99, äâåð³ çàäí³ ë³â³ íà ÂÀÇ 
2105, 2107 íîâ³. 067-756-85-13, 
063-293-14-22
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 
3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 
093-702-55-49
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó ç 
äîùîâèêîì 300 ãðí. ñèíüî 
- ÷åðâîíà. 097-474-42-12, 063-
291-40-43
  Äèòÿ÷à ñò³íêà 290 ñì., 
â³äì³ííèé ñòàí. 096-757-05-02
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, 
á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä á/ó, 
ñàìîêàò á/ó äëÿ ä³â÷èíêè â 
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 093-587-
14-00
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä. 098-
007-97-30
  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
  Äèòÿ÷³ ìàíèêåíè 098-267-01-
61, 063-616-83-08
  Äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. 
(òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç 
óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð 
íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí Âåñíà 
íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç 
ïëàñòèíàìè, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì. 
097-643-40-14

  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-
57-85
   Å ë .  ë î á ç è ê  5 2 0  Â ò 
(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
  Åëåêòðîïëèòêà á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³, ð³ê âèïóñêó 2011. 063-881-
70-70
  Æåðåáåöü íå ÷èùåíèé 8 ðîê³â 
- 163 â õîëö³, 500-540 êã., ãí³äîãî 
îêðàñó á³ëî - êîïèòíèé. 096-569-
12-47
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ 
çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà 
220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé íàñîñ 
äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè  âîäè 
ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-
453-34-86
  Çàï÷àñòèíè äî ²Æ Ïëàíåòà ð³çí³ 
(öèë³íäð, 2 êîëåñà òà ³íøå). 097-
622-24-72, 063-629-68-85
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Äíåïð 
11. 068-134-79-58
  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. 063-272-99-14
  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 
Ï ³âäåííîìó  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 6 ñîò. 
â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 
063-392-93-20, 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
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-
456-45-12, 093-878-31-44
  Êàðòîïëåêîïàëêà ðîòîðíà 5 000 
ãðí. 099-600-20-24
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà «Ïîëüøà», á³äîí 
àëþì., áóòë³ ñêëÿí³ 5 ë., øâåéíà 
íîæíà ìàøèíêà «Îðøà», áàíêè 3-õ 
ë., ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ìàòðàöîì, 
âèòÿæêà. 063-344-14-45, 063-649-
90-85
  Êëàïàíè çâîðîòí³ 210 àòì 
Ä.15, 20,  åëåêòðîëàìïî÷êè 
ìàëîãàáàðèòí³ â³ä 1-26 âîëüò., 
0.07 - 0.26 àìïåð, ïðåñ í/æ ðó÷íèé 
äëÿ ñîêîâèæèìàííÿ. 096-453-34-
86, 2-51-56
  Êîáèëà 7 ðîê³â. 063-383-79-51
  Êîçåíÿòà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè, â³ê 
2 ì³ñ., ä³éíà êîçà ïîðîäè Ëàìàí÷à. 
098-228-54-21
  Êîçè ä³éí³, êîçåíÿòà, ìîëîêî. 
098-456-99-00
  Êîçî÷êà - ä³éíà áåç ðîãà, 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 063-773-28-96
  Êîìîä íîâèé. 093-411-26-08
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîíòåéíåð 5 ò.  íà äà÷³ 
Êîðäèø³âêà. 093-299-67-32, 067-
275-20-76
  Êîðîâà äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì. 
068-760-50-68

  Êîðîâà ðèæî ðÿáà 096-
769-38-57
  Êîðîâà ñòåïîâà (÷åðâîíà) 
Êîçÿòèíñüêèé ð-í ñ.Íåïåä³âêà. 
098-619-00-70, 098-264-67-58
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 3 òåëÿì 
ñ.Ïëÿõîâà. 096-350-73-48
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 3 
òåëÿì, êîçî÷êà 4 ì³ñ. 093-
405-50-69
  Êîðîâà, òåëè÷êà 6 ì³ñ. 067-
165-14-93
  Êîðîâà. 068-041-82-19
  Êîðîâè 2 øò. ãàðíî¿ 
ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî. 
063-189-75-71, 098-043-97-41
  Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì 
îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-
693-09-24
  Êîðîâó 2 øò. 068-762-
82-70
   Ê î ñ ò þ ì è  ä ë ÿ 
ñ òàðøîêëàñíèê ³ â  ( 6 -11 
êëàñ), á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 063-709-26-79
  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà 
òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà 
îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 067-308-
10-99
  Êîøåíÿòà Áðèòàíñüê³, 
ãðàéëèâ³, åíåðã³éí³, ïðèâ÷åí³ 
äî ëîòêà, ¿äÿòü óñå. 098-
585-55-25
  Êð³ñëî - ë³æêî, åë. äâèãóíè 
0.75/3000 3-õ ôàõíèé â³ä 
ïðàëüíèõ ìàøèí ³ ìîëî÷íîãî 
ñåïàðàòîðà, åë. ÷àéíèê 20 
ë., ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», 
àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
  Êóõîííèé óãîëîê. 097-
112-64-95
  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
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., 

âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ 
ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, 
ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - 
òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  Ìåä. 098-999-98-72
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè. 
093-849-93-36
   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 êîîï. 
«Òóíåëü». 096-144-73-10
  Ìîëîäèõ êóðî÷îê òà 
ï³âíèê³â ïàëåâîãî îðï³íòîíà. 
097-893-74-92
  Ìÿêèé êóòî÷îê, òóìáî÷êè 
ï î ë ³ ð î â à í ³ ,  ò å ë å ô î í 
ñ ò à ö ³ î í à ð í è é ,  ê ð ³ ñ ë î 
ðîçêëàäíå, äèâàí - êíèæêà. 
093-743-25-28
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ 
ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Íàñîñ ðó÷íèé äëÿ âîäè 
òà ïàëèâà, áî÷êà ìåòàëåâà 
200 ë., áî÷êà àëþì. 200 ë., 
êðàâ÷ó÷êà ç í/æ, ëåá³äêà 
åëåêòðè÷íà âàíòàæîï³äéîìí³òü 
1.5 òîíè., ñêëî (òàôë³) 3-4 
ìì., ñêëî óçîð÷àñòå 4 ìì., 
áàëîí ãàçîâèé âåëèêèé, 
âåëîñèïåä Òóðèñò. 093-756-
39-33, 067-430-79-37
  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
   Ï ³ à í ³ í î  « À ê î ð ä » 
â  õ î ð î ø î ì ó  ñ ò à í ³ , 
áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063-
553-64-78
  Ï³àí³íî «Áåëîðóñü». 073-
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РОбОтА
На постійну роботу потрібен продавець в 
продуктовий магазин. 063-234-29-75
В кафе на постійну роботу потрібен 
офіціант, помічник кухаря. 093-870-73-22
Потрібні вантажники. 067-131-65-99, 2-12-
36
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, шино-
монтажника. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 
067-920-67-94
На роботу в продовольчий магазин потрібен 
продавець. 093-341-64-08
В торговий причіп фастфуда потрібен про-

Продам 3-х кімн. кв., центр вул.
Грушевського 74, 3 пов. 097-742-

95-90 Вадим

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., 
Київо - Святошинський р-н, в ново-

будові. 067-442-17-71

Продається діючий магазин по 
вул.8-Гвардійська 71Б. 098-617-30-

88

Чоловік 52 роки, без ш/з, шукає 
роботу охоронця. 097-738-64-52

Продам будинок без газу, вода 
підведена, госп. будівлі, гараж, 

зем. діл-ка, погріб, льох, Муровано 
Куриловецький р-н с.Роздолівка. 

097-188-33-87

Продам м'який куточок б/у, 2-х 
ярусне ліжко дубове, кухня з ду-
бовим фасадом, стінка дитяча. 

067-757-89-25

Загублено документи на призвіще 
Бернатовий, прохання повернути 

за винагороду. 093-036-17-42

Здам офісне приміщення від 
власника по вулиці П. Орлика. 

Знаходиться під охороною, площа 
17 кв.м(кабінет). Ціна договір-

на. Звертатись за телефонами: 
+380938816236, +380676047242

Охоронники ч/ж на постійну 
роботу в охоронну фірму. Вахта, 

проїзд та проживання за рахунок 
підприємства. З/п за співбесідою. 

096-868-90-80, 098-315-50-59 
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РеМОнт
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Збірка та установка мебелі. 097-743-61-08
Утеплення фасада, плитка, откоси, підшивка 
та інше. 068-306-73-70
Виконую роботи по утепленню будинків, 
короїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 068-
076-95-66, 096-423-75-84
Всі види будівельних послуг. Швидко, 
Якісно, Не дорого 093-002-51-49
Виконую роботи по утепленню будинків, 
короїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 068-
076-95-66, 096-423-75-84
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давець. 063-676-53-02
На постійну роботу потрібен слюсар. 067-
430-79-37, 093-756-39-33
На СТО потрібен бармен. 067-586-56-26
На постійну роботу в Козятині потрібен охо-
ронець, вік 20-45 років. 063-299-33-35
На роботу в цілодобовий магазин потрібен 
касир та продавець. 067-609-10-49, 093-
925-92-67
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
кухар - піцайоло, (досвід не обов'язково), 
офіційно, графік 2/2, з/п 4 000 - 4 500 грн.. 
063-157-59-96 Олексій
На роботу потрібні працівники, які вміють 
жарити пиріжки. 093-990-82-62
Потрібен плиточник на постійну роботу, з/п 
висока. 098-319-18-86, 093-408-76-82
На непостійну роботу потрібен зварюваль-
ник (можливо у вихідні дні). 097-731-55-81
На роботу потрібні дівчата. 067-176-70-00
На роботу потрібен повар та бармен 093-
955-71-83, 098-026-41-46
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928 
Водії кат. Е (далекобійники). Робота по 
території України. З/п від 13000 грн. Стро-
гий облік палива. Дзвонити з 9-00 до 18-00.  
Тел.:0734379994 
Запрошуємо на роботу електриків, 
зварювальників, різноробочих, всі 
будівельні спеціальності для будівництва 
заводу з перспективою подальшого працев-
лаштування на цьому заводі. Житло безкош-
товне. Оплата 10 тис. грн. 093-325-06-60
На роботу запрошуються: водій ЗІЛ-130, 
оператор - касир, бухгалтер, кухар-конди-
тер. Ми гарантуємо офіційне працевлашту-
вання. Середня заробітна плата  6000 -7000 
грн (з податками). 8 - годинний робочий 
день. Компенсація харчування. 067-430-
02-80
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

2-х кімн. 4/4 пов., 38/29 м, ЦЕНТР 
вул. Вінниченко 25, жилий стан, 
інд.опалення, потребує космет. 

рем, не кутова – 12 тис. Торг піс-
ля огляду. 093-631-90-00
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/1/ц, площа: 
60/-/-, р-н 3 школи, всi комунiкацiї. Цiна: 12000у.о, тел.: 
(067) 430-55-84 
с.Павлiвка, Калинiвка. Цiна: 3978780, тел.: (098) 
623-74-43 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. автомобiлi 
8.5. С/г технiка та iнвентар 

Продам БДТ-3, БДТ-4, БДТ-7, зернонавантаж. ЗМ-60, сiвалку 
СЗТ-5,4, СЗ-5,4, ОВС-25 Тел.:(067) 135-05-48 

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 

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

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

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. (096) 655-26-55 22. хобi, творчiсть, антикварiат 

22.1. Продам 

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

23. тварини 
23.1. Продам 

Термiново продаються 2 корови в с.Бiлилiвка з 2 та 8 отелом. 
На випасi. Тел.:(097)220-11-61, (068)379-18-56 

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

428-52-24
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëêè 800 ë. 2 øò., 
îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â Áåëüã³ÿ äëÿ âîäè, ïèâà, êâàñó. 067-499-33-26
  Ïëèòêà íîâà 15 õ 15, âèòÿæêà äî ãàç. ïëèòè. 093-705-62-44
  Ïîðîäèñòà êðàñóíÿ - øèíøèëà (ä³â÷èíêà). 096-124-95-62
  Ïîðîñÿòà - ñêîðîñïºëêè ìàëåíüê³, Ëàíäðàñè, ìÿñíî¿ ïîðîäè. 
096-443-42-39

  Ïîðîñÿòà 12-13 êã. 097-661-80-42
  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ 10-14 êã. 3 000 ãðí. 096-363-76-42
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ñ.Êîçÿòèí. 063-931-25-73
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè «Óêðà¿íñüêà á³ëà». 063-383-76-61, 097-
776-24-25, 098-650-00-59
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 11-13 êã., êàáàí÷èêè ïî 20 êã. 068-216-
70-39, 097-555-10-06
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-444-96-90
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè «Âåëèêà á³ëà» ïî 20 êã. 098-626-82-10, 073-
326-41-56
  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
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  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 360 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 
Â, 0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà 
ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 
õ 2.5 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïøåíèöÿ 1 ò. 068-592-09-10
  Ïøåíèöÿ ôóðàæíà ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850, 845, 19 õ 13 - 1125 
ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, 
çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, 
ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ðîëèêè á/ó ç Í³ìå÷÷èíè, äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 096-463-00-56
  Ðîëèêîâ³ êîíüêè äèòÿ÷³ íà ìåòàëåâ³é ðàì³ ð.30-33 - 520 ãðí., 
áàíàíîâà ïàëüìà 50 ãðí., 70 ãðí., 720 ãðí. 096-370-12-26
  Ðîòîðíà êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77
  Ñâèí³ êëàñíî¿ ïîðîäè â³ä 20 êã. íåäîðîãî. 096-714-05-86
  Ñåðâàíò, ïëèòêà (áîðäî). 2-18-70, 063-961-64-62
  Ñ³÷êàðíÿ ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðó÷íà. 063-349-67-88, 093-189-66-63
  Ñêëî Ä165 õ 20 ìì (ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ ð³äèíè), àðìàòóðà Ä18 
õ 1980 ìì, 2980 ìì., âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ Ä15, 20 ìì., äðåëü ðó÷íà 
2-õ ñêîðîñòíà ï³ä ñâåðäëî Ä3-12 ìì., ºìí³ñòü í/æ 180 õ 180 ìì., 
çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 âîëüò), êðàí Ìàºâñüêîãî (²òàë³ÿ) Ä.15.096-
453-34-86, 2-51-56
  Ñìîëà 2 ãðí./êã., êàðí³çè äî â³êîí 40 ãðí., ïëàù â³ä äîùó - âåðõ 
òêàíèíà. 093-705-62-44
  Ñîáàêà ïîðîäè «Ëàáðàäîð» 2.5 ðîêè. 096-215-55-85, 063-276-64-74
  Ñò³ë á³ëüÿðäíèé. 067-927-15-58, 063-676-63-02
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, êð³ñëà 2 øò. íå ðîçêëàäí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà 4 ì. ²òàë³éñüêèé ãîð³õ 3 000 ãðí. 096-458-97-19
  Ñò³íêà ðîçáîðíà, òðþìî äåøåâî. 096-115-18-65
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, 
â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-
474-73-30
  Òàãàíêè òóðèñòè÷í³: áåíçèíîâèé (ñàìîòå÷íèé), ãàçîâèé (ïîòðåáóº 
ðåìîíòó), êàïêàíè 2-õ ïðóæèíí³ (ëèñèöÿ, áîðñóê ³ ò. ä.), ëèñò ôàíåðè 
òîâù. 30 ìì., îñòàòêè îáëèöþâàëüíî¿ ïëèòêè (²òàë³ÿ), ìåòàë á/ó 
(øâåëåð ¹10-12, óãîëîê, òðóáà 25-40). 093-756-39-33, 067-430-79-37
  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
  Òåëåôîí Ìàéêðîñîôò Ëþì³ÿ 540, ñòàí ÷óäîâèé, êàìåðà 8 ìï 1 500 
ãðí. 068-023-70-93
  Òåëèöþ, ò³ëüíà 8,5 ì³ñ. òåðì³íîâî. 063-688-97-14
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  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
  Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ, êðàíîì, äçåðêàëîì ó ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðåÿ 
«Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. 063-741-21-85
  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
  Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 2-õ ÿðóñíà 
«Óìêà». 063-775-56-96
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé íåäîðîãî. 096-200-41-12
  Õîëîäèëüíèê Êðèñòàë 4. 097-622-24-72, 063-629-68-85
  Õîëîäèëüíèê Íîðä, 2-õ êàìåðíèé, â äîáðîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 063-
293-19-98
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà», òåëåâ³çîð, åë. ñîêîâèæèìàëêà, 
õë³áîï³÷êà. 093-406-75-28
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øïàëè áåòîíí³ òåðì³íîâî. 096-313-92-02
 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., 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, ãàðíèé æèëèé ñòàí. 063-617-10-14
  1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ.ì., 
íåäîðîãî. 097-576-29-44, 093-743-16-36
  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., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º âåëèêà ëîäæ³ÿ, 
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ 
çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-
846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, ç 
êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 1 ïîâ. 093-013-33-70
  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. 4 ïîâ. 46,8 êâ.ì. ³íä. îïàë., ïîãð³á, âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó,27 - 12,5 òèñ. ìîæëèâèé òîðã. 067-909-24-11
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
  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., 39.9 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 2/5, áåç ðåìîíòó. 

093-558-68-42
  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. 063-294-97-77
  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 ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 5/9, ðåìîíò, 
³íä. îïàëåííÿ 620 000 ãðí. 063-296-91-33 Íàòàë³ÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 êâ.13. 096-697-14-18
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-88-54 Ñåðã³é
  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., ð-í ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 48 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ï³äâàë, 2 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-406-22-13, 097-
590-77-08
  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. 067-934-98-90, 
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., ç ðåìîíòîì, óòåïëåíà. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 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., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë), 
ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã. 
ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
  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. 60 êâ.ì. â ð-í³ ë³öåþ-øêîëè, 4 ïîâ. 25 òèñ. 096-16-
47-063, 063-87-95-271
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, íå óãëîâà. 063-349-51-27, 
067-811-07-23
  3-õ ê³ìí. êâ. ïëîù. 101 êâ.ì. 1 ïîâ. 2 ñàíâóçëè, ³íä. îïàëåííÿ, 
ìîæëèâ³ñòü ïðèáóäîâè, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7. Ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ. 
067-940-40-92
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, êîíòåéíåð, ïîãð³á. 099-294-82-38
  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., 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. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  ³íä. îïàëåííÿì. 
099-738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë. Ã.Ìàéäàíó 13, 5 ïîâ. 063-170-09-42
  3-õ ê³ìí. êâ., º ãàðàæ, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 063-293-
14-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, æèòëî, ìàãàçèí, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 073-
304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
15, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàòèøí³, íå êóòîâà. 067-940-41-22, 063-675-
93-04 Ãàëèíà
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ 
- ì/ï, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ç íàäâîðó óòåïëåíà. 093-732-42-02, 
098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä 
ðåìîíò, 64 êâ.ì., ³íä. í³ìåöüêå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà - íà 

â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-735-41-57, 
073-058-43-19
  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 (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿), 55 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-
22-13, 097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íîâå ³íä. îïàëåííÿ. 097-070-59-42 Íàòàë³ÿ
  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. 063-406-22-13, 097-
590-77-08
  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 «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 , çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á ïðîâ.
Ë³êàðíÿíèé. 097-130-29-02
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. âóë. Îäåñüêà, 
25. 093-018-61-81
  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 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 
096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç ãàçó, âîäà ï³äâåäåíà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, çåì. 
ä³ë-êà, ïîãð³á, ëüîõ, Ìóðîâàíî Êóðèëîâåöüêèé ð-í ñ.Ðîçäîë³âêà. 
097-188-33-87
  Áóäèíîê á³ëÿ 9 øêîëè, 126,7 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 17 ñîò, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ãàðàæ³. 097-796-70-24 063-609-91-25
  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 ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä, êðèíèöÿ, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, ñòàâîê, ð³÷êà. 073-060-48-91, 098-
515-93-37
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³. 063-773-28-96
  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 097-12-86-115, 073-428-52-88
  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.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà, íåäîðîãî. 
063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 10 ñîò. ãîðîäó. 
067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., âîäà, ãàç, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ó÷àñòîê 9.5 ñîò. 063-963-68-15
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 067-
966-19-14, 067-412-28-56
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í 5 øêîëè ÏÐÁ), 8 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ïîãð³á, ñàðàé, 
íåäîðîãî. 063-296-30-12
  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. âóë.Ñâåðäëîâà ð-í ÏÐÁ. 093-123-51-09
  Áóäèíîê ãàç. ì.Êîçÿòèí (á³ëÿ 5 øêîëè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097-
821-30-11, 050-326-58-80
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. 
çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà äåðåâà. 093-920-65-29, 
097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Òèòóñ³âêà, 35 ñîò., ñàäîê, ñàðàé, ãàðàæ,, âèã³äí³ 
óìîâè. 098-225-69-05 Ñåðã³é
  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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., ä³ëÿíêà 20 ñîò., 
º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 
1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, 
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 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 âóë.Ñåðá³íà, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, 57.8 êâ.ì., ñàðàé íà 3 
â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 6 ñîò., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-456-
73-40, 067-660-10-91
  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 íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09

  Áóäèíîê ï-ê Âèøíåâèé 4, æèòëîâèé ñòàí, ãàç, 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 ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ñ.Áðîäåöüêå â ãàðíîìó ì³ñö³, âîäà, ãàç. 067-738-60-93
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
  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, 0.25 ãà, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-842-68-
51, 093-831-99-65
  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, öåãëÿíèé, ïîêðèòèé øèôåðîì (3 ê³ìíàòè, êóõíÿ), 
âóë.Âîäîêà÷íà (â öåíòð³ ñåëà, ïîðÿä àâòîáóñíà çóïèíêà, ñ³ëüðàäà, 
ìàãàçèíè). Ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîñïáóä³âë³, ñòàâîê, ãîðîä, ñàäîê, 
ãàçèô³êîâàíà, ñâ³òëî. 097-425-76-87
  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, 050-184-80-72 Ç³íà
  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.Ïèêîâåöü, áåç çðó÷íîñòåé, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
á³ëÿ ñòàâó, â äâîð³ êðèíèöÿ, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 75 ñîò. çåìë³, 
áóäèíîê íà äà÷ó. 093-807-90-29
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 
êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 132 000 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 öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 58 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 16, 
3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, òóàëåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 097-028-69-02, 096-117-86-56, 2-32-46
  Äà÷à öåãëÿíà 2-õ ïîâåðõîâà íà Ïëàíîâîìó. 063-738-48-46
  Ìàãàçèí «Â³ðàæ» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 32. 096-967-82-89
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíîêó ð-í Á.Êàçàðìè, ìîæëèâî íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 098-384-88-74
  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, 097-740-22-42
  Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53, 10 ñîò. çåìë³, âîäà, ãàç ïîðÿä, ñâ³òëî 
ï³äâåäåíå. 098-835-45-97, 068-844-40-62
  Ó÷àñòîê ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, 5.5 ñîò., äåðåâà, êóù³, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
äåøåâî. 097-341-00-58
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà, 
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
  ×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 íîâîáóäîâà 65 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³ç. ñèñòåìà 
íîâ³. 093-090-94-10
  ×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, 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 Doblo 2002 ð.â. 063-616-78-68
  Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë, ïàñàæèð. 
073-070-08-77
  Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë, ïàñàæèð. 
073-070-08-77
  Volkswagen Jetta 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-116-47-26, 093-
998-07-49
  W Transporter t 4 1.9 Td, ïîòðåáóº çàì³íè ÊÏÏ 2002 ð.â. 063-
383-79-51
  ÂÀÇ 2101 1983 ð.â., ãàðíèé ñòàí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2101 íà õîðîøîìó õîäó, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 21013, òåðì³íîâî, 1982 ð.â. 097-488-07-55
  ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ö/çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, òîí³ðîâêà, ãàç-
áåíçèí 3 ïîê., íå êðàøåíèé, â îðèã³íàë³. 097-642-10-30
  ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
  ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí. 073-078-82-79
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 21099 1996 ð.â., ñòàí íîâî¿ ìàøèíè. 067-756-85-13, 063-
293-14-22
  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, äîáðèé ñòàí. 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
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СЕРЕДА,  8 СЕРПНЯ

 + 16 0С    + 19 0С
 + 24 0С    + 19 0С

вІвторок, 7 серпНя

 +  17 0С   + 19 0С
 +  24 0С   + 20 0С

  поНедІЛок, 6 серпНя

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

СУБОТА,  4 СЕРПНЯ

 +19 0С     + 23 0С
 +28 0С     + 24 0С

П'ЯТНицЯ, 3 СЕРПНЯ

   + 18 0С   + 21 0С
   + 27 0С   + 22 0С

НедІЛя, 5 СЕРПНЯ

+ 19 0С   + 22 0С 
+ 28 0С   + 24 0С

чЕТВЕР,  2 СЕРПНЯ

+ 17 0С    + 21 0С
+ 26 0С    + 22 0С

Погода у Козятині 

41
76

20

430260

(093) 668-77-43
Розміщення Реклами

знаменні дати серпня-2018

овен 
На початку тижня вас чекають фінан-
сові труднощі. Але вже до кінця ви 

зможете вирішити їх.
телець 
На цьому тижні краще відкласти 
важливі рішення. Зірки не радять вам 

щось кардинально міняти в особистому житті.
Близнюки 
У вас буде чимало проблем на цьому 
тижні з побутовими питаннями. Спро-

буйте все чітко спланувати і дотримуватися 
цього плану.

рак 
На початку тижня до вас прийдуть 
зміни в особистому житті. Все зважте 

і тільки тоді наважуйтесь на зміни.
лев 
Вас очікує дуже яскравий тиждень в 
особистому житті. Вам надійде нова 

пропозиція від партнера, яке застане вас 
зненацька.

діва
Цього тижня варто зайнятися своїм 
здоров’ям і сходити до лікаря. Побере-

жіть нерви, це може поліпшити самопочуття. 
терези 
Кращий час для підвищення квалі-
фікації та розвитку. Ідіть на курси, 

записуйтеся на гуртки. До кінця тижня вам 
запропонують нове місце роботи.

скорпіон 
На початку тижня сміливо говоріть з 
начальством про підвищення зарп-

лати. До кінця тижня ви можете поїхати у 
відрядження.

стрілець 
На цьому тижні ви отримаєте гарні 
звістки здалеку і зможете здійснити 

свою заповітну мрію. Наважуйтесь!
козеріг 
На цьому тижні вам пощастить у 
коханні. Сміливо запрошуйте на по-

бачення тих, хто вам подобається, робіть крок 
назустріч новим знайомим і будуйте плани 
на майбутнє. 

водолій
Вам надійде хороша пропозиція по 
роботі. Не упускайте свій шанс. В кінці 

тижня ваш близька людина зробить вам при-
ємний сюрприз.

риБи 
Відправляйтеся в поїздку за кордон. 
Можете сміливо відпочивати весь 

тиждень. Поїздка пройде благополучно.

ГОРОСКОП
з 02.08 по 08.08

43
06

33

(068) 308-01-25
Маєш новину?

43
09

11

42
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430632

  Äåî Ëàíîñ «Ïîëÿê» 1.5, ñèí³é, 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-995-48-89
  ÇÀÇ 110307 Ñëàâóòà 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-116-47-26, 093-998-
07-49
  Ç²Ë ñàìîñêèä òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 097-612-85-97
  ÈÆ Þï³òåð-3 â ãàðíîìó ñòàí³. 068-022-64-95
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2141 1989 ð.â., íà õîäó, íåäîðîãî. 097-989-09-52
  Ìîòîð äî Âîëãà 21. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêë ÈÆ - Þï³òåð-5. 068-592-09-10
  Ìîòîöèêë Êðàë â ðîç³áðàíîìó ñòàí³ àáî çàï÷àñòèíè äî íüîãî, çàï÷àñòèíè 
òà ïîðøíåâà äî Êàñ³êà, çàï÷àñòèíè òà êîðîáêà íîâà äî ìîòîöèêëà ÌÒ. 
097-154-49-36
  Ìîòîöèêë ÌÒ-16 «Äíåïð» 1986 ð.â. 097-642-28-88
  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
  Òàâð³ÿ 1993 ð.â., ñòàí õîðîøèé, ïðîäàæ ïî òåõ. ïàñïîðòó 20 000 ãðí. 
097-112-37-02
  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 Ñ³ºðà ãàç-áåíçèí, âàðèòè, ôàðáóâàòè íå ïîòð³áíî ç äîêóìåíòàìè 
ïîðÿäîê. 098-007-84-33
  Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó, ãðóçîâèé áóñ â 
äîáðîìó ñòàí³. 093-411-27-92, 098-026-42-45

  КуПЛЮ
  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. 093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Áóäèíîê, ï³â áóäèíêó, àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³ áåç ïîñåðåäíèê³â. 
096-618-50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  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. 063-
896-75-77
  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
  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
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñ³ê³ êð³ì ãóìîâèõ, 
÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  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. 063-398-83-24
  Õîëîäèëüíèê á/ó, íåäîðîãî. 063-523-80-94 Âàíÿ
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  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. íà áóäèíîê. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-773-
34-02, 098-675-21-69
  Áóäèíîê 75 êâ.ì., ãàç, âîäà, âàííà, ïîãð³á, 10 ñîò., êðèíèöÿ, 

ñàä, ãàðàæ íà êâàðòèðó. 096-963-73-52
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., º ãîñï. áóä³âë³, 
ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31
  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
  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 êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè â³ä áàòüêà êðèñîëîâà. 093-274-49-71
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 067-289-25-75
  Â³ääàì ó ïîðÿäí³ ðóêè òðîº ùåíÿòà - õëîï÷èê³â â³ä îõîðîíèö³ ìàìè, ³ êîòèê³â 
ìèøîëîâ³â. 063-504-01-28
  Â³ääàì öóöåíÿò. 063-626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ìîëîäèõ ëþäåé. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-884-86-66, 093-782-40-32
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ëåâ÷óê Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Ç³í÷óê Ðóñëàí Âàñèëüîâè÷ (ïàñïîðò òà â³éñüêîâèé 
êâèòîê) ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë âëàñíèêà äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ, ñåð³ÿ ²-ÂÍ ¹050706, â³ä 28.12.1993. ð. Íåïåä³âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â íà ³ì’ÿ Ïîëîíñüêèé Âàëåíòèí Ìàðêîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïðàâà òà òåõ. ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü ÂÀÇ 21063 íà ³ì’ÿ Äóêà Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äâ³ðíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, îïåðàòîðè ï³äëîãîìèéíî¿ ìàøèíè íà ðîáîòó â ì. Êè¿â. 
Âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 0673417292
  Çäàì  â îðåíäó ìàãàçèí «Â³ðàæ» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 32. 096-967-82-89
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 21.5 êâ.ì., 4 ïîâ., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëó. 093-849-93-36
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð íåäîðîãî â ² ðÿäó íà ðèíêó «Êîëãîñïíèé» (âåëèêèé 
áàçàð). 067-477-40-43, 063-280-25-33
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ì’ÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç 
â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 12 êâ.ì. - 500 ãðí. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-
ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì ãàðàæ 5 ì. õ 8 ì. 096-999-24-79, 063-791-28-68
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-48-78
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ï³â áóäèíêó ãàç, çðó÷íîñò³ íà äâîð³, âóë.Çîðÿíà. 096-162-21-38
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â æèëîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè íà äîâãîñòðîêîâèé òåðì³í, ÷èñòîòó ³ 
ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 093-827-86-32 
  Ìóëÿðè (êàìåíÿð³) òà áåòîíÿð³. Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà (â³ä 20000 ãðí). Ðîáîòà â 
Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Æèòëî íàäàºìî áåçêîøòîâíî. 050-310-07-53 
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 50 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, 
çàáåçïå÷åíèé. 063-523-80-94 Âàëºðà
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-99-81


