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Усім відомий вислів: менше 
знаєш, міцніше спиш. Навряд чи 
інформація, про яку йтиметься 
нижче, позначиться на якості сну 
мешканців Козятина. Однак за-
цікавити вона має, особливо тих, 
кому не байдуже до масштабного 
розбазарювання командою Пузиря 
бюджетних коштів.

Нещодавно на інформаційному 
сміттєзвалищі – сайті міської ради 
– з’явився  затверджений викон-
комом звіт про відзначення 144-ї 
річниці Козятина. Дві сторінки сло-
весної діареї на тему «Хвали мене, 
моя губонько!» цікаві лише з точки 
зору суми, в яку обійшлося свят-
кування  Дня міста – 341 тисяча 
гривень. Якщо  додати 245 тисяч 
гривень, витрачених у 2017-му, то 
вийде, що за два роки ми прогуля-
ли півмільйона. Колосальні кошти 
для невеликого міста, що потребує 
вирішення нагальних соціальних і 
господарських питань.

Відразу хочеться заспокоїти 
прихильників святкування: мова 
не піде про його непотрібність. 
День міста – чудова подія. Про-
думаний і творчий підхід до його 
організації дозволяє презентувати 
оригінальні ідеї, причепурити місто, 
об’єднати городян низкою яскра-
вих заходів, порадувати виступом 
якоїсь естрадної зірки. І все це, 
зрозуміло, небезкоштовно. То за 
що ж тоді  критикувати Пузиря, 
спитаєте ви? А за фантастичну 
дурість відмовитися від традиції, 
яка б зекономила місту півмільйона 
гривень, не зашкодивши гарному 
святкуванню.

Українській владі будь-якого 
рівня вигідно формувати стереотип 
«При попередниках було гірше». 
О. Пузир в цьому плані не виняток. 
Однак об’єктивна реальність, під-
тверджена документально, свідчить 
про незрівнянно раціональніший 
підхід до фінансування святкових 
заходів колишнього міського го-
лови.

Відзначення Дня міста започат-
коване колишнім міським головою 
Гвелесіані. Ним же запропонована 
і щорічно використовувалася прак-
тика фінансування цих заходів за 
рахунок благодійних надходжень. 
Підприємства і підприємці пере-
раховували кошти на спеціальний 
рахунок. Хтось долучався до бла-
годійності в «натуральній» формі. 
Наприклад, надавав призи чи 
солодощі. Це нормальна цивілізо-
вана практика, коли успішні люди 
роблять внесок у спільну справу 
– організацію Дня міста. Про-
аналізувавши, маємо задокумен-
товану статистику: в 2015 році  на 
святкування було зібрано 46 тисяч 
гривень, витрачено – 45 тисяч. У 
2013 році при зібраних 67 тисячах 
гривень витратили 46 тисяч.

З міського бюджету не брали 
жодної копійки, хоча з 2011 по 
2015 рік гарний настрій містянам 
дарували недешеві титуловані 
зірки української (і не тільки) 
естради: Амадор Лопес і колектив 
«RUMBERO’S» (2015 рік), Тіна Ка-
роль і легендарні «Сябри» (2013 
рік), Володимир Бистряков і гурт 
«Гетьман» (2012 рік). Їхні виступи 
оплачувалися народними депутата-
ми, дипломатичні стосунки з якими 
підтримував колишній міський 

голова.
При нинішній владі в загальному 

форматі свята практично нічого не 
змінилося. Крім такої «дрібниці», 
як джерела фінансування. У 2016 
році О. Пузир ще скористався на-
працьованою практикою, а вже 
наступного року вирішив, що еко-
номити міські кошти – нижче його 
достоїнства? Крім того, за нашою 
інформацією, через самовпевнену 
гординю мера зіпсовані стосунки 
з нардепом П. Юрчишиним, тому 
зірок естради два роки поспіль 
оплачують козятинські платники 
податків, тобто ми з вами. Арсен 
Мірзоян  полегшив міську скарб-
ницю на 80 тис. грн, гурт «Chica 
Band» - на 44 тис. грн. «Пара нор-
мальних» у цьому році заробила на 
марнотратстві ненормальних 130 
тисяч гривень, «Лісапетний баталь-
йон» наспівав на 66 тисяч гривень.

 До речі, відгуки про ці виступи 
можна почути різні. Невибаглива 
публіка на ура сприйняла «Лісапет-
ний батальйон». Люди з більш ви-
могливим смаком висловлювалися 
про недоречність примітивного, 
хоч і запального  фольклору впе-

ремішку з непристойними жартами 
на загальноміському святі такого 
рівня. Так чи інакше, про смаки 
не сперечаються, тим більше, що 
усім все одно не вгодиш. Але одна 
справа, коли тобі привозять «да-
рованого коня», інша – коли на це 
йдуть наші податки.

Справедливості заради треба 
відмітити, що від благодійних 
надходжень Пузир відмовився 
не повністю. 11 юридичних осіб 
цього року пожертвували 57,5 
тисячі гривень. Однак серед них з 
незрозумілих причин... хоча, кого 
ми дуримо? – з цілком зрозумілих 
причин немає тих, хто годується з 
міського бюджету під “кришою” 
самого міського голови, отриму-
ючи мільйонні доходи. Ні тепло-
постачальної фірми, ні депутата 
– власника фірми «Сто послуг». 
Та й дружина мера, яка, судячи 
з е-декларації, торік несподівано 
стала успішною бізнес-вумен, заро-
бивши майже півмільйона гривень, 
не порахували за потрібне зробити 
посильний внесок у фінансування 
Дня міста. Кому-кому, а цим людям 
сам Бог велів розкошелитися й від-

дячити платників податків. Чи вони 
дякують безпосередньо міському 
голові?

Дивує також вроджена «скром-
ність» міського очільника. Два роки 
поспіль він не помічає банального 
облизування своєї персони автором 
тексту рішення виконкому. А як 
інакше розцінити формулювання 
«безкоштовні атракціони для дітей 
від міського голови О. Пузиря»? 
Так і підмиває розчулено змахнути 
сльозу й вигукнути: «Спасибі дяді 
Саші за наше щасливе дитинство!» 
Безкоштовні атракціони – це чу-
дово, але в чому його особиста 
заслуга? Він їх оплатив? Тоді чому 
не вказав суму своєї благодійної 
допомоги? Домовився з власника-
ми? Тоді не треба бла-бла-бла про 
те, що це атракціони від міського 
голови. Минулого року з міського 
бюджету за оренду атракціонів за-
платили 16 тисяч гривень. Так що 
це подарунок дітям від платників 
податків, а не від мера. Соромно!

Це невеличке розслідування – 
лише верхівка величезного айсбер-
га злочинного розбазарювання 
коштів міської громади. Далі буде..

 День міста: постскриптум. За чий рахунок бенкет?

села відзначають 
свої іменини
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тема тижнятема тижня

Помийка, вартістю в 750 тисяч гривень, курсує вулицями міста

Учителі, які пройшли навчання, перейдуть до ігрової навчальної діяльності

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

Кожному пеРшоКласниКу - свій LEGO

яК тоРговельниКи дбають за поКупців

стаРтує сезон полювання на пеРнатих

безгосподаРність по відношенню до вивозу сміття

спланована тРагедія 
зі знищення уКРаїнців

що не Кажи, а це 
дійсно була політична 
аКція, до яКої пРиКлав 
РуКу і наш гаРант

допоможіть встановити особу злочинця

вероніка любіч 

З осені учні перших класів по-
чнуть навчатися за програмою 
«Нова українська школа». Крім 
нової навчальної бази та техніки, 
їм подарують по конструктору 
LEGO. З ним цікавіше вчитися 

рахувати, складати речення та 
проводити уроки праці.
набори абсолютно різно-
манітні. Учні отримають по шість 
лего-цеглинок. Тоді як ще на кож-
ний клас виділять великий набір 
LEGO, яким користуватимуться 
всі діти. 

Педагоги впевнені, що завдяки 
конструкторам, діти вчаться мис-
лити, розвивають самоконтроль, 
аби не відволікатися, керувати 
емоціями і вміти все обміркувати 
перед тим, як діяти. Учитель не 
повинен їх відволікати у їхній 
творчості.

Ще одне нововведення — 
дзвінків на перерву не буде. 
Якщо діти стомилися, то вони 
вийдуть на невеличку прогулян-
ку. Це вважатиметься фізкуль-
турою.

Так заплановано. Як буде - 
розповімо у вересні. 

Ми неодноразово зверталися до теми морального 
і фізичного та юридичного стану кожного солдата 
Збройних сил України, що перебували або перебу-
вають в зоні бойових дій. Ми стверджували, що вони 
- від рядового солдата до офіцера - перебувають в 
зоні критичного фінансового забезпечення. Половину 
свого посадового окладу вони витрачають не за при-
значенням. 

Щоб вижити і мати рухомий автопарк, розхідний 
матеріал (руберойд на бункер, лампочки, домкрати, 
слюсарний інструмент, гайки та болти) здійснювати 
вулканізацію — на фронті допомагають волонтерські 
кошти та контрактні оклади рядового та офіцерського 
складу. Це настільки безглуздо і принизливо! Тисячі 
солдатів мусять протягом усього контракту тільки тим і 
перейматися, як компенсувати свої витрати. Законного 
шляху їм ніхто не пропонує. Те, що в них вкрали своєю 
бездіяльністю тилове забезпечення армії України, ніхто 
вже не поверне. По простому: ти або потратиш власні 
гроші і виживеш у бою, або ти загинеш і не один. 

Лише потім включається друга сторона медалі: “в 
бою вижив і друзі також, а син і дочка — без батька 
на випускний не йде, сесія за рік платного навчання не 
оплачена, яке там море і відпочинок? борг за кому-
нальні послуги, кредит банку, лікування”. Хоч вішайся. 
І вішаються, стріляються. Цілий день фантазують, як 
вижити та забезпечити родину. 

Страшно писати, офіцер-лейтенант з дружиною не 
можуть сто відсотків із ста забезпечити новонародже-
ну дитину, якщо не мають підмоги від батьків, родичів 
тощо.

От і думають, як вилізти з халепи: втекти із ЗСУ за 
кордон на заробітки…

А тепер вже інша позиція. Вищий командирський 
склад ЗСУ в більшості, це сини, діти, внуки генераліте-
ту або мільйонерів при погонах. Їх не цікавить, як живе 
солдат-контрактник. Їх взагалі позбав окладів, вони, 
як ходили, так і ходитимуть на роботу. Будуть писати 
циркуляри. Будувати логістику, а армія на полі бою 
виживатиме за рахунок окладів рядового складу та 
офіцерів, що безпосередньо контактують з солдатами.

Вибору немає взагалі, бо такий бойовий генерал,не 
подолавши корупцію в ЗСУ, заборонив перебування 
волонтерів у бойових підрозділах.

І летять до нас звернення: “Допоможіть на проїзний 
дочці до університету!” “Привези руберойду!” “Осінь, 
дощ — плівка не спасає!” “Купіть бензопилу і хоча б 
5 літрів нормального бензину!” Цвяхи, планки, сокири, 
дерев’яний брус — все це цілеспрямоване недопрацю-
вання МО України і його керівника або злочинна без-
діяльність. Чом би тут не продати “джевеліна”? Зціпити 
зуби, чути і як би не чути, як голодують твої діти, щоб 
вижив батько. А по-чоловічому ризикнути, як крайня 
необхідність, вчинити дії, щоб не тільки себе, а й ро-
дину врятувати. І ризикують — тисячі в тюрмі. Сотні 
безвісти зниклих. Розбої, грабежі, шахрайство — все 
це плід жебрацького забезпечення Армії України або 
ж  доведених до відчаю людей.

Ось чим знехтував командуючий ООС Сергій Наєв. 
Якщо долучити сюди примусове звільнення з передової 
добровольців боєпридатних абсолютно професійних 
підрозділів, то можна стверджувати, що армія пере-
творюється в авантюристичну ризиковану кампанію. Це 
більше личить окупанту, ніж державі Україна. Армія пе-
ретворюється в закрите товариство з обмеженою від-
повідальністю? Де вся логістика тилового забезпечення 
та живучість і боєздатність? Хто утримує армію? Раніше 
волонтери, а тепер ті, хто склав контракт зі ЗСУ.

влад повх

7 серпня 1932 року 
сталінською владою 
був прийнятий "закон 
про 5 колосків". Згідно 

з цим законом, за кра-
діжку майна колгоспів 
присуджувалася смерт-
на кара, або 10 років 
концтаборів!

Почався голодомор. 

10 мільйонів українців 
були знищені. Тому і 
Донецьк став росій-
ськомовним. 

Вічна пам'ять за-
гиблим!

сумна дата

alex che, Facebook

Хто як завгодно може 
ставитися до діючого 
президента, але його 
дії, що несуть користь 
Україні, вважаю повинен 
підтримувати кожен сві-
домий громадянин.

Так от, спершу про 
добре.

Акція "Хресна хода на 
честь 1030-річчя хрещен-
ня Русі-України і підтрим-
ки автокефалії україн-
ської православної церк-
ви" вдалась. Цією ходою 
українське суспільство 
показало свою єдність, 
згуртованість і підтримку 
створення незалежних 
інституції. У акції взя-
ло участь приблизно 
65000 людей. І вже це 
дуже добрий знак, тому 
що це вперше, коли на 
підтримку УПЦ (КП) ви-
йшло більше людей, ніж 
на аналогічні акції МП. 
Можна сказати, що це 
початок кінця впливу МП 
на українське суспіль-
ство. Люди їхали зі всіх 
країв та земель України, 
їх було дійсно дуже ба-
гато і навколо була дуже 
добра і радісна атмос-
фера. Найбільшу делега-
цію, на мій суб'єктивний 
погляд, надав Харків, і 
це теж добрий знак, так 
як це схід України, де 
московський вплив дуже 
великий. Я вперше в жит-
ті зіштовхнувся з тим, що 
в Харкові не можна було 
придбати квиток, ані на 
автобус, ані на потяг до 
Києва. І це свідчить про 
те, що крім організо-
ваних прочан, ще дуже 
багато людей поїхало 
самостійно.

Ну а тепер додам трі-
шечки дьогтю.

І цією ложкою дьогтю 
було участь влади у ході. 
А це і заходи безпеки, 
які блокували вільне 
пересування людей й час 
проведення ходи.

Людей на ході могло 
бути значно більше, якби 
організатори потурбува-
лися за людей, як Хрис-
тос завжди турбувався за 
свою паству, Ісус ніколи і 
ніде на казав про само-
катування або про мор-
дування інших.

Багато хто з люду не 
витримали такої спеки, й 
розійшлися ще до почат-
ку ходи. Коли я повер-
тався, йдучи на зустріч 
колоні, то бачив багато 
люду, що ховались від 
спеки в тіні дерев та 
будинків. На мій погляд, 
саму ходу треба було 
проводити рано-вранці, 
коли немає такої спеки, і 
це дійсно була б турбота 
про ближнього свого.

Багато незручнос-
тей для людей зробила 
участь президента в цій 
ході. По-перше, це пар-
кани, котрі поставили 
у впродовж всієї ходи, 
що дуже заважало лю-
дям; по-друге, це занад-
то велика кількість так 
званих охоронців, які 
були на кожному кроці; 
і по-третє, це неможли-
вість більшості прочан 
завершити хресну ходу 
через перекриття вулиці 
біля Михайлівського со-
бору і недопущення їх до 
пам'ятника Володимиру. 
Так от пане президент, 
або ви ходіть з усім 
народом, або якщо ви 
боїтесь власного народу, 
тоді організовуйте для 
себе іншу окрему ходу 
й не заважайте добрим 
християнам. Також дуже 
сумним був той факт, 
що коли процесія не 
зупинилася біля стіни 
пам'яті загиблих в Укра-
їно-російській війні, і це 
теж вважаю на совісті 
президента.

Але не дивлячись ні на 
що, дякувати Богу, хода 
відбулась.

Слава Ісусу Христу і 
слава Україні!

в’ячеслав гончарук

Ми купуємо продукти, як пра-
вило, там,  де є широкий вибір 
товару та задовольняє якість 
продукту. Ціна, правда, скрізь 
кусається. Та велику роль у тор-
говельній точці відіграють про-
давці. Ніхто не хоче йти в той 
магазин, де нагрубили чи під-
сунули протермінований товар. 
Покупці часто кажуть, що касир 
на касі, то обличчя магазину.

Останні дзвінки на гарячу лі-
нію газети “RIA-Козятин” стосу-
вались нововведень в торгових 
колах. Так, у магазині “Об-

жорка” здивували комбінезони 
касирів. Є зауваження, що вони 
на молоденьких продавцях ви-
глядали не привабливо. З такою 
думкою погодилися й ми. Про 
зразковий одяг продавчинь з 
фірмового магазину м’ясного 
майстра  в двох відділеннях 
розповіли інші читачі. Вони 
дійсно є обличчям торговельної 
точки. 

Найбільше позитивних відгуків 
про магазин “Грош”. Адміні-
страція торговельного закладу 
поставила добротні лавки біля 
торгового центру. Вони не 
пустують. Користуються ними 

як люди поважного віку, так і 
молодь.  

Гарні відгуки і про магазин 
електротоварів “Техно Топ”, що 
на вулиці Грушевського, де від-
бувся продаж товарів зі зниж-
кою. Наприклад, телевізори 
плазма втратили в ціні 4 тисячі 
гривень. Менш коштовний товар 
втратив в ціні значно менше. І 
зовсім маловартісні товари мали 
знижку 70-80 гривень. Напри-
клад, чайник виробництва Ки-
таю, який в інших козятинських 
магазинах коштує 250, там був 
за 116 гривень.

З третього серпня кожен день 

за рахунок магазину були пода-
рунки для дітей, пригощали мо-
розивом, всіх охочих - пловом 
та випічкою. А в останній день 
акційної торгівлі відбувся супер 
розіграш, де розігрували призи 
- ноутбук, планшет і телевізор.

Хто заходив у магазин, майже 
половина поверталися з покуп-
ками. Були й такі, що витратили 
на покупку більше 30 тисяч 
гривень.

Від редакції: чекаємо на інші 
відгуки про обслуговування в 
торгових точках міста, які буде-
мо публікувати, — як критичні, 
так і позитивні.  

іван остапчук

У суботу, 4 серпня, у Вінниць-
кій області розпочався сезон 
полювання на пернату дичину. 
Про це повідомляє прес-служба 
Вінницького управління лісового 
та мисливського господарства.
терміни полювання. З 16-ої 
години 4 серпня до 25 листопада 
2018 року включно: на гусей: сіру, 
білолобу велику, гуменника, норця 
великого, качок (крім гоголя, черні 
білоокої, савки, огара, галагаза, 
гаги звичайної, лутка, крохалів, 
черні червонодзьобої, нерозня, 
креха середнього, каменярки, ка-
зарок білощокої та червоноволої), 
лиску, куликів (крім кулика-сороки, 

ходуличника, шилодзьобки, кронш-
непів, чайки, лежня, дерихвоста, 
поручайника, крем’яшника, чорни-
ша, перевізника, фіфі, зуйка мор-
ського, малого, великодзьобого, 
галстучника, пісочників, плавунців, 
баранця великого), голубів (крім 
голуба-синяка), перепілку.

З 6 жовтня до 25 листопада 
2018 року включно: на фазана.

Полювання проводиться лише 
на самців, виключно за разовими 
відстрільними картками, у при-
сутності відповідальної особи 
користувача мисливських угідь. 

Дні полювання на пернату 
дичину:

з 4 серпня по 4 листопада - су-
бота, неділя та середа

з 5 листопада до 25 листопада 
– субота і неділя

Норма добування пернатої 
дичини одним мисливцем за день 
полювання не повинна перевищу-
вати: гусей – 1; качок – 5; лисок 
– 6; куликів – 10; голубів – 10; 
перепілок – 15; норців великих – 
1; фазанів – 1.

Забороняється полювання в 
зоні заповідників. У нашому ра-
йоні, це (Курочка) кілометрова 
зона від ставка села Збараж. А 
ще ближче, ніж за 200 метрів 
від будівель населеного пункту. 
Забороняється полювання на 
пернату дичину з нарізною вогне-
пальною зброєю чи набоїв, спо-
ряджених кулями. Недопустиме 

полювання на птахів до сходу 
сонця і за годину до його заходу.

Не можна полювати на пер-
натих на човнах з працюючими 
двигунами і полювати методом 
нагінки.

Кожен рік відкриття сезону 
полювання призначається на ви-
хідні. Та якось так виходить, що з 
кожним роком йде прискорення 

відкриття сезону. Якщо в 2008 
році, це було 9 серпня, то в цьо-
му році 4 серпня. На справжніх 
мисливців від природи пернатих 
вистачить. Та багато мисливцями 
стають від того, що отримують 
керівну посаду. От ті хлопці за 
природу найменше дбають. Для 
багатьох із них полювання - це 
просто розвага. 

галина касянівська

На який результат надіялися 
творці комунального підприємства 
“Чисте місто”, сказати важко. Ма-
буть, хотіли, як краще, а вийшло, 
як завжди. Закупили євроконтей-
нери, купили новий транспорт для 
вивозу сміття. Влада не втомлюва-
лася звітувати, що зі сміттям буде 
в Козятині покінчено.

Можливо, зимою воно так і є, от 
тільки літом цього не скажеш.

У середу, 1 серпня, починаючи 
від вулиці Героїв Майдану і до 
вулиці Бойка, повиставляли люди 

пакети зі сміттям. Що в тих па-
кетах, знають тільки господарі 
виставлених кульків. Комунальни-
ки вантажать їх на нову машину 
і везуть, об’їжджаючи змійкою 
прилеглі вулиці. На вулиці Шмідта 
чи то щось в пакетах було непри-
стойне, чи вже назбиралося сміття 
багато, у сміттєвому відсіку автівки 
почався процес пресування. Ріди-
на через щілини сміттєвоза стала 
виливатися на дорогу. Куди їхала 
чудо-машина, там і лилася струйка 
на дороги. А де комунальники 
зупиняли транспорт для забору 
сміття, з'являлася калюжа, яка 

розливалася на всю вулицю. 
Рідина з домашніх відходів 

проклала собі маршрут вулицею 
Героїв Майдану, Підгорбунського, 
Грушевського, Шмідта, знову Героїв 
Майдану, Князів Острозьких із за-
їздом на вулицю Толстого, Червона 
Калина, пров. Шевченка, Д. Нечая, 
Чехова, Виговського, Бойка...

Хтось може сказати, а що тут та-
кого, розлилися забродивші овочі 
та фрукти. Може й так. Тільки все, 
що викидається чи виливається з 
дому, називається непотрібом і по-
миями. Чи є в когось задоволення 
по тому ходити?

До Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 
25.07.2018 року надійшла письмова заява про те, що близько 01.30 год., неві-
дома особа чоловічої статі, рухаючись на велосипеді по вул. Валдаєвській м. 
Козятин, біля зупинки громадського транспорту «ЗНВК №3» збив на землю 
місцеву жительку, яка також рухалась в попутному напрямку. Після чого із 
застосуванням фізичної сили наніс декілька ударів по різних частинах тіла 
та відкрито заволодів належним їй мобільним телефоном.

Кому будь-що відомо про дану особу, прохання повідомити в Козятинське 
ВП у Вінницькій області за телефонами: (804342) 2-24-23, 2-35-28, або в най-
ближчий відділ поліції за телефоном 102.
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влада і мипро все

Літні місяці знаменуються відзначенням днів народжень козятинських сіл

Нові жертви бродячих собак наРодні гуляння на селі

планувалося поКРащення в 
автобусному пеРевезенні 

Роблять там, де менше Роботи

дтп у махнівці: Киянин на «тавРії» 
не пРопустив дніпРовця на TOyOTa

сКільКи Коштують «блатні» автомобільні номеРи і яК їх отРимати

дістало! почалися напади на “гРальні автомати”

на базаРчиКу знову “нп”

софія Шевчук

Троє людей травмувалися на 
посту поліції біля Махнівки. По-
терпілі стали учасниками авто-
пригоди 3 серпня.

Попередньо встановлено, що 
52-річний водій «ЗАЗ Таврія», 
житель Київської області, не на-
дав перевагу в русі автомобілю 
Toyota Land Cruiser, що рухався 
головною дорогою. У результаті 
зіткнення водій та двоє пасажи-
рів «Таврії», віком 21 та 33 роки, 
госпіталізовані. 

- Водій іномарки – 38-річний 
житель Дніпра, не постраждав, 
— кажуть у відділі комунікації 
поліції Вінницької області. - Вар-
то відзначити, що обидва водії 
були тверезі.

вячеслав гончарук

Розпочався тиждень в редакції 
газети “RIA -Козятин” з візиту жінки, 
яка розповіла, що при вході в один 
із рядів на маленькому базарчику її 
вкусила велика чорна собака. Чому 
собака, біля якої жінка проходила 
не один раз, цього разу відреа-
гувала агресивно, сказати важко. 
Очевидно, на думку жертви, собака 
вважає своїм господарем того, хто 
її годує.

Жінка в редакцію газети не при-
йшла з намірами когось звинува-
чувати. Вона наголосила, що й на 
ринку знайшлися чуйні люди, які 
підсобними засобами обробили їй 
рану. У районній лікарні, куди звер-
нулась бідолашна жертва, обробили 
рану зі знанням справи і зробили 

вакцинацію. 
Винуватцями даної трагедії по-

терпіла вважає тих, хто підгодовує 
безпритульних тварин. 

З точки зору останніх, треба до-
бряче спитати з міської влади, з 
громадської ради при міський раді 
і з організації “Хатіко”: “чому їм не 
підходить вирішити це злободенне 
питання шляхом створення собачого 
притулку?” Зло не в тому, що хтось 
собаці дасть кістку. Зло в тому, що 
голодна тварина пильно дивиться в 
очі рятівника. Голодні пси, якщо їх 
не годувати, стануть звірями. Вихід 
тільки один - забрати собак з вулиці 
в притулок для тварин. А підштов-
хнути владу до такого рішення може 
тільки громада своєю активністю. 
Бо більше немає кому. Відповідні 
органи закривають на це очі. 

володимир філатов

Автомобільні VIP-номери вперше 
з’явились і почали користуватись 
особливою популярністю у 90-ті. 
Нестандартний номер у той час 
можна було отримати лише по зна-
йомству, або через хабар.

На сьогодні розрізняють два 
види номерних знаків, які виготов-
ляються на замовлення: індивіду-
альні номерні знаки та державні 
платні номерні знаки. Процедура 
оформлення у них однакова, а от 
ціни різняться. У будь-якому випад-
ку потрібно звернутись у сервісний 
центр.

дві «анжели» не може бути.  
Іменні держномери може придбати 
собі будь-який український авто-
власник. Комбінація можливих букв і 
цифр на номері обмежується тільки 
фантазією замовника і правилами 
сервісних центрів МВС. Якщо ви 
надумали повісити на своє авто но-
мер з ім’ям, або будь-яким іншим 
графічним символом, то спочатку 
його мають перевірити по базі даних 
на дублікати.

- У сервісному центрі запо-
внюється заява, у якій вказується 
бажаний номер, яка надсилається 
у Київ, - розповідає речник регіо-
нального сервісного центру МВС 
у Вінницькій області Володимир 
Мотичко. - Якщо такого номера не-
має, його можна замовити. В Укра-
їні не можуть бути однакові іменні 

номери. Не може, наприклад, бути 
два авто з номером «Анжела». 
Також не можна замовляти номери 
зі словами, які містять ознаки дис-
кримінації або нецензурну лексику.

Ціна. Виготовлення номерного зна-
ка обійдеться у 300 гривень за три 
символи. Кожен наступний символ 
коштуватиме ще 90 гривень. Якщо 
захочеться додати картинку, то один 
графічний елемент коштуватиме ще 
500 гривень.

- Максимально на номерний 
знак можна помістити вісім сим-
волів. Тоді він коштуватиме 988 
гривень і 70 копійок, - розповідає 
Володимир Мотичко. - Потрібно 
також враховувати, що доведеть-
ся замінити технічний паспорт, 
а це ще плюс 341 гривня. Далі 
новий номерний знак вноситься 
у технічний паспорт в «особливі 
відмітки». Старий номерний знак 
також залишається закріпленим за 
власником. Власник таких номерів 
може змінювати їх, коли захоче. 
Може зранку їздити на одних, 
ввечері на інших. У технічному 
паспорті у нього буде записано, що 
він має державний та індивідуаль-
ний номер. Ще одна особливість 
отримання іменного номера - за 
ним доведеться самому поїхати 
у Головний сервісний центр МВС 
(Київ, вулиця Лук'янівська, 62). На 
місця такі номери не передаються.

 пакет документів. Потрібно 

зібрати для виготовлення іменних 
номерних знаків такі папери: 

заяву про встановлення можли-
вості оформлення індивідуального 
номерного знака (заповнюється в 
ГСЦ або ТСЦ); 

заяву про забезпечення виготов-
лення комплекту індивідуальних 
номерних знаків (заповнюється в 
ГСЦ або ТСЦ); 

свідоцтво про реєстрацію тран-
спортного засобу або його копію; 

нотаріально засвідчену довіре-
ність, оформлену в установленому 
порядку (для фізичних осіб у разі 
відсутності власника транспортного 
засобу); 

довіреність, оформлену в уста-
новленому порядку (для юридич-
них осіб); документ, що посвідчує 
особу заявника (паспорт громадя-
нина України, посвідка на прожи-
вання особи, яка проживає в Украї-
ні, національний, дипломатичний чи 
службовий паспорт іноземця або 
документ, що його замінює, у разі 
надання ID-паспорта разом нада-
ється витяг з ЄДР щодо реєстрації 
місця проживання); 

засвідчену в установленому 
порядку копію документа, що під-
тверджує державну реєстрацію 
символіки або логотипа юридичної 
особи (у разі нанесення логотипа 
або символіки на індивідуальний 
номерний знак); копію посвідчення 
члена громадської організації, під-
приємства, логотип якого буде на-
несено на індивідуальний номерний 

знак (за потреби); 
платіжний документ (квитанцію), 

яка засвідчує оплату адміністра-
тивної послуги та вартості виготов-
лення комплекту індивідуальних 
номерних знаків.

найдорожчий державний 
номер коШтує 20 тис. грн. 
Якщо ви захотіли отримати гарний 
номерний знак з цифрами і не хоче-
те ніяких особливих відміток у тех-
нічному паспорті, то вам підійдуть 
державні платні номерні знаки. Саме 
серед них можна замовити номери з 
чотирма нулями, вісімками, сімками 
та іншими цифрами. Видача таких 
номерних знаків регулюється нака-
зом Міністерства внутрішніх справ № 
432.  Найдорожча комбінація цифр 
коштуватиме 20 000 гривень. Саме 

стільки, наприклад, коштуватимуть 
чотири сімки. А от чотири вісімки 
будуть дешевші на 10 000 гривень.

- Не потрібно плутати іменні 
знаки з державними платними, - 
розповідає Володимир Мотичко. - 
Якщо ви хочете державний платний 
номер 8888 - ви його отримаєте. 
Вам підберуть таку комбінацію 
букв, яка не співпадатиме з іншими 
номерами. Державний знак ви за-
мовите в будь-якому випадку. Для 
отримання таких номерів у Київ 
їхати не доведеться, їх доставлять 
у місцевий сервісний центр.

 За словами Володимира Мотич-
ка, з початку 2018 року вінничани 
замовили лише 25 іменних авто-
мобільних номерів. - Колись вони 
були дуже популярні, зараз попит 
на них трохи впав, - каже він.

вероніка любіч

У Києві чоловік скоїв зухвале 
пограбування “Національної 
лотереї”. Це місце колишніх 
гральних автоматів. У результа-
ті, постраждали співробітники 
установи.

Подія сталася на Харківсько-
му шосе, 150/15.

Чоловік, чию особу поки 
встановити не вдалося, вдерся 
в приміщення, викрав грошові 
кошти, після чого почав жор-
стоко бити двох працівниць 
“Національної лотереї”. Далі 
нападник зник з місця злочину 
в невідомому напрямку.

Відомо, що жертвами по-
дібних закладів стає багато 

людей, яких засмоктує азарт. 
Для них створена ціла мережа 
ломбардів. І гравці здають туди 
свої цінні речі… Прикриваючись 
вивіскою нацлотереї, діють мо-
дернізовані “гральні автомати”. 
Впевнена, що грабіжник був або 
відвідувач, що протверезів, або 
батько підлітка, якого затягнуло 
це болото. Козятин на черзі?

Третього серпня свій день наро-
дження відсвяткувало село Пико-
вець. Чудовий захід та святковий 
концерт пройшов за підтримки 
сільського голови Інни Лозінської, 
місцевих фермерів та депутата 
обласної ради Ірини Колесник. На 
свято завітали веселі аніматори, 
працювали дитячі атракціони, зві-
дусіль лунав щирий дитячий сміх. 
Дорослі ж мали змогу послухати 
прекрасний спів учасників худож-
ньої самодіяльності Пиковецького 
сільського клубу: ансамблю "Пи-
ківчанка" та солістки Юлії По-
рошинської, жіночих вокальних 
колективів "Яворина" Медведів-
ського СК, "Горлиця" Сигнальсько-

го СБК, солістів Людмили Гижі з 
Куманівки, Володимира Іжицького 
та Віталія Котовського. Свої висту-
пи подарували запрошені на свято 
учасники та фіналісти музичного 
шоу "Х-Фактор". Кожен виступ 
артистів супроводжувався гучними 
оплесками. Усі присутні мали змо-
гу поласувати смачним короваєм. 
Увечері у небо здійнялися небесні 
ліхтарики та була організована за-
пальна дискотека.

Джерело: Мистецька Козя-
тинщина (з офіційної сторін-
ки районного будинку культу-
ри у соцмережі Фейсбук)

в’ячеслав гончарук

Міськрада провела конкурси 
автоперевізників на маршрутах 2-3-
7. До маршруту №3 в конкурсної 
комісії виникло тільки одне запи-
тання: продовжити рух у вечірній 
час до 19 години 30 хвилин. 

Переможцем конкурсу було 
визнано Руслана Мачульського. 
Перевізника, який вже вигравав 
конкурс на цьому маршруті. Пізні-
ше були укладені договори з пере-
можцями конкурсу маршрутів 2 та 

7. На маршруті №2 конкурс виграв 
Дмитро Антонюков. Його автобус 
також буде на лінії до 19.30. На 
маршруті №7 буде новий переві-
зник - Микола Іванюк. Той самий, 
який обслуговував маршрут 1 та 4.

Сімка буде ходити до 20 години 
40 хвилин. 

 Коли почне курсувати транспорт 
за новим графіком, поки не відо-
мо. Проект перевезень пасажирів 
перебуває на стадії обговорення 
між самими перевізниками. Орієн-
товно - це початок осені. 

галина касянівська

Після кількох публікацій в газеті “RIA-Козятин” 
щодо ремонту дороги на вулиці Склярова, відбу-
лися зміни. Вона далека від капітального ремонту, 
але стала кращою, ніж була раніше. Можна по-
годитись з тими людьми, які кажуть: “Хоч щось 
роблять”... Можна погодитись і з тими мешканцями 
міста, що кажуть: “Та що вони роблять дороги, де 
люди не їздять. Складається враження, що влада 
ремонтує дороги, які не є самими зношеними в 
місті, а біля яких менше ремонту”.

Вулицю Винниченка, яка була не найбільш погана 
в місті, ремонтують тільки кусочок - від залізнично-
го мосту і до ринку. Та так ремонтують той кусочок, 

що й кладуть тротуарну плитку. А далі, то як вже 
не вулиця Винниченка і там живуть не козятинці.

Гріх не погодитись з думкою людей. Якщо взяти 
план благоустрою міста на 2015-2020 роки, то й за 
планом ремонтують ті дороги, які недавно ремон-
тувались чи біля яких менше ремонту. Приклад: 
вулиці Васьковського, Катукова, Куликівського, 
Героїв Майдану, Матросова. Дороги на цих вулицях 
не погані, тому їх і ремонтують кожен рік. А вулицю 
Винниченка може і не робили б, але ж сам генерал 
СБУ з внуками скоро заселиться? Час покаже, де 
собака закрита по відношенню до району колиш-
ньої залізничної аптеки. Просто хочеться, щоб 
для людей робили, а не тільки задля містечкового 
інтересу. 
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наше здоров'япозиція

прес-Центр пп 
“громадянська 
позиЦія”

Держава має виро-
бити механізм допомоги 

підприємцям, які хочуть розвивати 
свій бізнес. Таку думку в ефірі 
«Житомир.Info» висловив лідер 
«Громадянської позиції» Анатолій 

Гриценко. 
— Підприємцям, якщо вони ви-

робляють продукцію та якщо їм 
важко на першому етапі, але вони 
створюють робочі місця, держа-
ва може допомогти. Наприклад, 
людина бере кредит, але відсоток 
досить високий. Держава може 
взяти на себе обов’язок сплатити 
відсоток за кредит, а сам кредит 

сплатить підприємець. Дайте йому 
такий старт, - каже Гриценко. 

Він додав, що зараз витрача-
ється більше 4 млрд гривень на 
допомогу бізнесу в аграрній сфері, 
але ці кошти надходять не тим 
підприємцям, які починають свій 
бізнес, а мільярдерам. На думку 
лідера «Громадянської позиції», 
мають бути переглянуті податки і 

ставки податків, а також підвищена 
заробітна плата. 

— Піднімати рівень зарплат. 
До якого рівня? Зараз у Польщі 
зарплати стартують від 500-700 
євро. Якби в нас платили 500 євро, 
чи залишалися б люди? Так. Чи 
можна підняти до такого рівня? 
Можна і треба, - вважає Анатолій 
Гриценко. 

Лідер «Громадянської позиції» 
додає, що держава має допомогти 
із оподаткуванням фонду зарплат, 
із вирішенням питань, пов’язаних 
з тим, щоб підприємець не ви-
трачав гроші та сили на побори на 
митниці, в органах місцевого само-
врядування. Лише за таких умов 
українці залишатимуться в країни, 
а інвестори приходитимуть сюди.

Стимули для підприємців-початківців
блог

КоРисть і шКода чеРвоного чаюяК 105 РоКів тому похоРонили лесю уКРаїнКу

обіцяють підвищити пенсії

маРКетингові тРюКи заставляють Купувати

Робота в нічні зміни вКоРочує людям віК

оКуляРи від сонця: ціна і яКість

максим українеЦь користь. Речовини, завдяки яким 
гібіскус має червоний колір, зміц-
нюють стінки судин. Він сприяє 
зниженню артеріального тиску, 
благотворно впливає на роботу 
шлунково-кишкового тракту і пе-
чінки, сприяє кращому вироблен-
ню жовчі, має антибактеріальну 
дію. Вітаміни і мікроелементи, які 
містяться в каркаде, покращують 
імунітет, підвищують опірність ор-
ганізму до простудних захворю-
вань, зменшують нервову напругу.

Каркаде набув популярності в 
арабських країнах завдяки своїй 
властивості швидко вгамовувати 
спрагу як в гарячому, так і хо-

лодному вигляді.

тиск не підвищує. Існує до-
сить поширена помилка, пов'язана 
з впливом напою з квітів гібіскуса 
на артеріальний тиск залежно від 
його температури. Багато хто по-
милково вважає, ніби гарячий чай 
піднімає тиск, а холодний — на-
впаки, знижує його. Це тверджен-
ня є безпідставним з фізіологічної 
точки зору. Адже чай потрапляє в 
шлунок вже приблизно однакової 
температури. А на рівень тиску 
впливають певні речовини, що 
містяться в напої: гамма-ліноле-
нова кислота, вітамін Р, антоціан, 
карболова кислота і флавоноїди, 

що не сама температура рідини.

Шкода. Чай каркаде не реко-
мендують пити людям, у яких га-
стрит з підвищеною кислотністю 
і виразка шлунка, оскільки кар-
каде має властивість підвищувати 
кислотність. Його не варто пити 
тим, у кого сильно знижений тиск, 
оскільки, як говорилося раніше, 
каркаде знижує артеріальний тиск.

як заварювати. Готують його 
з пелюсток суданської троянди, 
як звичайний чай. Для цього одну 
чайну ложку пелюсток заливають 
склянкою гарячої води і за смаком 
додають цукор.

Холодний каркаде готують так 
само, як і гарячий та охолоджу-
ють. За бажанням можна додати 
лід.

Каркаде — це чайний напій 
насичено червоного кольо-
ру, його виготовляють з квітів 
суданської троянди (наукова 
назва Гібіскус).
Цей чай має багато назв в 
зв’язку з його поширенням по 
світу. Батьківщиною каркаде є 
Індія, а найбільшу популярність 
має в таких країнах, як Єгипет 
і Судан. У Єгипті каркаде на-
зивають «напій фараона».
Напій каркаде кислий на смак 
і має безліч корисних речовин.

довідка

максим українеЦь 

Останніми роками не припиня-
ється потік досліджень, які свід-
чать, що тривала робота на нічних 
змінах сильно шкодить здоров’ю. 
Це мають знати ті, хто регулярно 
працює по ночах.

Недосипають не лише нічні 
працівники. П’ятдесят років тому 
дорослі люди спали в середньо-
му по вісім годин щоночі. Нині 
— лише 6,5 години. Але сон не 
менш важливий, ніж повітря чи 
їжа. Під час сну мозок обробляє 
те, що трапилось з нами за день, і 
зберігає спогади. А тіло проходить 
необхідне "базове обслуговуван-
ня". Нам уже відомо: навіть якщо 
нічні працівники багато сплять 
удень, це не повністю задовольняє 
їхні потреби.

ризик виникнення серЦевих 
захворювань. Люди завжди за-

спокоювали себе тим, що нібито 
їхні біологічні годинники неодмін-
но підлаштовуються до робочого 
графіка. Але один із провідних 
британських знавців сну, професор 
Оксфордського університету Рассел 
Фостер стверджує, що адаптації не 
відбувається.

А значить ті, хто протягом 
тривалого часу працює на нічних 
змінах, мають більший ризик ви-
никнення серйозних хвороб - від 
діабету другого типу до серцево-
судинних захворювань і раку.

На думку деяких науковців, з по-
чатком робочого дня о 4-й ранку, 
працівникові так само складно 
обробляти інформацію, як після 
кількох чарок віскі чи бокалів 
пива. Настрій при цьому не такий 
веселий, як коли ви напідпитку, 
але думати і справді важко. 

вставати о Шостій набагато 
легШе, ніж о четвертій. Відпо-

відь ховається у кількох тисячах 
клітин нашого проміжного мозку 
— супрахіазматичному ядрі, яке ви-
конує функції нашого "біологічного 
годинника".

Воно контролює, коли ми за-
синаємо, коли прокидаємось, коли 
наша печінка виробляє ензими для 
перетравлення їжі та все таке інше. 
Воно змінює наш серцевий ритм, 
пришвидшуючи його зранку, коли 
час вставати, і уповільнює ввечері.

Професор Майкл Гастінгс з 
Кембриджського університету, 
який протягом двадцяти років ви-
вчав циркадні ритми, стверджує: 
"Всі наші органи керуються цими 
наперед запрограмованими гене-
тичними закономірностями, що 
допомагають виконувати певні за-
вдання у певний час".

негативні наслідки. Нічна 
робота може призводити до дов-
гострокових наслідків, підвищуючи 

ризик виникнення серцево-судинних 
захворювань, діабету і раку. Від-
бувається порушення природних 
ритмів на молекулярному рівні.

Мова йде про циркадні ритми, 
яким підпорядкований людський 
організм, що пристосувався в ре-
зультаті мільйонів років еволюції 
до бадьорості вдень і сну вночі.

Порушення цих біоритмів при-
зводить до порушення гормональ-
ної діяльності, температурного 
режиму тіла, м'язового тонусу, 
настрою та розумової активності.

Аналізи крові показують, що у 
звичайних обставинах 6% генів 
мають вбудований біологічний го-
динник, що визначає їх активність 
у певний час доби. Нічна робота 
призводить до вимикання цього 
механізму на генетичному рівні.

— Більше 97% таких ритміч-
них генів при збої режиму сну 
втрачають свою синхронізацію, і 
це пояснює, чому ми так погано 

себе почуваємо при переміщенні з 
одного часового поясу в інший або 
при роботі в нічні години, — пояс-
нює доктор Саймон Арчер, один з 
дослідників в університеті Саррея.

Професор Дерк-Ян Дийк, який 
також брав участь у цьому до-
слідженні, вказує, що кожен орган 
має свій власний ритм активності, 
і при переході на нічний режим 
роботи відбувається повна втрата 
синхронізації в роботі серця, моз-
ку та нирок.

За даними вчених, наслідки 
цього проявляються через кілька 
років нічної роботи. Вони були 
здивовані масштабами негативно-
го впливу цих збоїв в циркадних 
ритмах.

Можливий зв'язок між нічними 
змінами та підвищеним ризиком 
виникнення діабету і надмірної 
ваги, масштабними зрушеннями у 
функціонуванні внутрішніх органів 
і нервової системи людини.

володимир філатов

Сонцезахисні окуляри можна 
купити не лише в спеціалізованих 
магазинах, але й на ринку. Такі 
прилавки заманюють перехожих 
величезним вибором форм та ко-
льорів і невисокими цінами

Наші журналісти зібрали по 
знайомих недорогі сонцезахисні 
окуляри різного ступеня  поно-
шеності і показали їх спеціалісту 
одного з вінницьких магазинів 
оптики. Кожен екземпляр пере-
вірили на здатність затримувати 
ультрафіолет, якість лінз та оправи. 
У магазин журналіст приніс дев’ять 
окулярів, куплених в неспеціалізо-
ваних магазинах за ціною від 60 
до 200 гривень.

- На перший погляд одразу по-
мічаєш дешевий пластик, з якого 
зроблені окуляри, - каже спеціа-
ліст-консультант магазину «Оптика. 
Очі» пан Вадим.

– Він не пластичний і скоріш за 
все з часом потріскається. Оправу 
в таких окулярах важко відрегулю-

вати, бо пластик просто не гнеться.
Перевірку лінз на здатність за-

тримувати ультрафіолетові промені 
перевіряли на спеціальному при-
строї. Тест пройшли всі окуляри, 
крім одних. Куплені вони були ми-
нулого року в магазині біжутерії за 
160 гривень. Хоча і вони «захища-
ли» не критично. Пропустили лише 
2% ультрафіолетових променів.

Перевірку скла на викривлення 
зображення перевіряли «на око». 

- Якщо вже обирати такі окуля-
ри, то краще брати їх не з вигну-
тим склом, а з прямим, - каже кон-
сультант. – Так менша вірогідність, 
що вони викривлятимуть картинку. 

Найкраще картинку передали 
окуляри, куплені за 160 гривень. 
Хоч за словами консультанта, по 
краях лінзи все ж давали деяке 
викривлення.

Окуляри з градієнтом, куплені на 
ринку за 120, консультанту одразу 
не сподобались. - Якісний градієнт 
з дешевого пластику зробити дуже 
важко, - говорить він.

– У такому випадку краще не 

ризикувати. Така лінза викривля-
тиме зображення.

Чоловічі окуляри, куплені за 200 
гривень також на ринку, зображен-
ня приближували.  

- Від цього навряд чи осліпнеш, 
- говорить консультант. – Деякі 
люди одразу відчувають, що щось 
не так, коли тільки надягають такі 
окуляри. Інші можуть ходити в них 
без особливих проблем.

колір лінз - важливо. За 
словами консультанта, з приводу 
кольору лінз – кожен вибирає для 
себе. Хоча кілька порад все ж є. 
Водіям, наприклад, краще користу-
ватись сонцезахисними окулярами 
з коричневим склом, бо воно під-
вищує контрастність.

Зелені – реалістичніше пере-
дають зображення. Сірі лінзи, 
навпаки, приглушують тони. Щодо 
чорних сонцезахисних окулярів, 
то їх просто немає. За словами 
працівника магазину, це все від-
тінки сірого. 

- Якісні сонцезахисні окуляри 

коштуватимуть від 500 до 900 гри-
вень, - розповідає Вадим. – Вони 
зроблені з якісного пластику, який 
можна підправити під індивідуальні 
особливості кожної людини, лінзи 
в них якісніші і менше затира-
ються. Крім того, у випадку чого, 
їх можна відремонтувати. Щодо 
бюджетних окулярів, які журналіст 
приніс на перевірку, то всі вони 
придатні для використання. Усе 
залежить від того, наскільки вам 
подобається їх зовнішній вигляд, 
як ви себе в них почуваєте і чи 
не плануєте ремонтувати в по-
дальшому.

- Темні окуляри не завжди є сон-
цезахисними, якщо вони не якісні, 
- розповідає лікар-офтальмолог 
клініки «Альтамедика» Лариса 
Фурман.

– Сонцезахисні окуляри можуть 
зменшувати яскравість та бути 
комфортними, але в той же час і 
шкодити. Це зумовлено тим, що 
в око з розширеною зіницею, 
при носінні затемнених окулярів, 
продовжує потрапляти шкідливе 
ультрафіолетове випромінювання.

ступінь захисту. 

Якісні окуляри можуть бути 
зі скляними або пластиковими 
лінзами, але обов’язково із зазна-
ченням ступеня захисту від УФ 
випромінювання. Перший ступінь 
– слабкий захист, який підходить 
для щоденного користування та 
не надто яскравого світла. Другий 
ступінь - більше підходить людям, 
які багато часу проводять на сонці 
(наприклад, водії). Третій ступінь – 
окуляри з найвищим ступенем за-
хисту. Такі окуляри підходять аль-
піністам та прихильникам літнього 
відпочинку в сонячних країнах. 

У продавців обов’язково повинен 
бути сертифікат на продукцію із 
зазначенням усіх характеристик.

Лінзи повинні бути стійкими до 
механічних вражень, тобто ви-
готовлені з якісних матеріалів. 
Додаткові подряпини можуть не 
тільки знизити гостроту зору, але 
й нашкодити очам, викликати зо-
рову втому.

 Якісні сонцезахисні окуляри 
не повинні викликати викривлен-
ня зображення, зменшення або 
збільшення картинки. Користувач 
не має відчувати зорового дис-
комфорту.

влад повх 

7 серпня 1913 року від-
бувся похорон Лесі Українки 
на Байковому кладовищі. На 
цвинтарі труну несли самі 
жінки. Російська поліція не 
дозволила ні промов, ні співів 
і супроводжувала похоронну 
процесію нарядом кінноти. За 
труною йшов багатотисячний 
натовп.

У історію української літе-
ратури Леся Українка увійшла 
передусім як поетеса муж-
ності й боротьби. Тематично 
багату її лірику трохи умовно 
(з уваги на взаємозв'язок 

мотивів) можна поділити на 
особисту, пейзажну та гро-
мадянську. Головні теми ї ї 
ранніх ліричних поезій: краса 
природи, любов до рідного 
краю, особисті переживання, 
призначення поета й роль по-
етичного слова, соціальні та 
громадські мотиви.

У її перших творах помітні 
впливи Тараса Шевченка, 
Пантелеймона Куліша, Ми-
хайла Старицького, Генріха 
Гейне, але й у них видно ви-
разні впливи Ольги Петрівни і 
Михайла Драгоманова (псев-
донім — Українець) на вибір 
її мотивів.

максим українеЦь

Тим людям, які мають великий 
трудовий стаж, але через маленькі 
заробітні плати отримують малі 
пенсії, дадуть надбавку.

- Це буде наступний етап пен-
сійної реформи, — розповів віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко. — 
Для цього необхідно внести зміни 
до чинного законодавства. Уже є 
звернення Президента України до 
уряду з цього питання, є відпо-

відні ініціативи уряду. Абсолютно 
несправедливою є ситуація, коли 
люди з великим страховим стажем 
у жовтні минулого року отримали 
мінімальні, тобто мізерні, надбавки 
до пенсії. 

Усе залежить від фінансової 
спроможності української еконо-
міки, від наявності фінансового 
ресурсу Пенсійного фонду Украї-
ни. Це питання досить масштабне, 
яке включає і розвиток економіки, 
і легалізацію заробітної плати, 

легалізацію тіньової зайнятості, і 
динаміку надходжень до Пенсій-
ного фонду. Якщо всі ці чинники 
складуться і буде в наявності ре-
альний ресурс, то ще в цьому році 
можливе зростання пенсій.

На Вінниччині з 2 серпня роз-
почалось фінансування пенсій на 
цей місяць

Головне управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій об-
ласті повідомляє, що з 2 серпня 

поточного року розпочато фінан-
сування пенсій поточного місяця.

Так, за перший день фінансуван-
ня на виплату пенсій спрямовано 
51,9 млн грн, що становить 5% 
місячної потреби.

Пенсійні виплати будуть здій-

снюватися банківськими установа-
ми та підприємствами поштового 
зв’язку з 4 до 25 серпня поточного 
року.

Усього упродовж місяця на 
виплату пенсій буде спрямовано 
більше одного мільярда грн.

максим українеЦь

Маркетингові хитрощі дозволя-
ють не тільки впливати на поведін-
ку споживача, деякі з них здатні 
змусити людину купити те, що вона 
не збиралась. Не дивлячись на те, 
що багато застосовуваних прийо-
мів відомі самим споживачам, вони 
все ще працюють.

різниЦя в Цінах. Якщо ми бачи-
мо, що можемо купити одну і ту ж 
річ, але за нижчою ціною, то нам 
здається, що це вигідно. За допомо-
гою легких трюків продавці можуть 
керувати свідомістю споживача, на-
правляючи його до потрібного то-
вару. Як це працює? Припустимо, в 
магазині перше, що нам кидається 
у вічі — це туфлі за 5000 грн. Така 
вартість товару невиправдано вели-
ка, адже це лише туфлі. Покупець 
буде спершу обурений такою ціною, 
але, пройшовши далі по магазину, 

ми бачимо взуття в кілька разів де-
шевше. На підсвідомому рівні ми 
зіставляємо першу побачену ціну 
з другою і у нас складається вра-
ження, що взуття за 2000 грн — це 
прийнятно. Хоча, якби споживач по-
бачив спочатку ціну саме 2000 грн, 
він би був обурений не менше, ніж у 
випадку з 5000. Використовуючи цю 
просту хитрість, продавці можуть на-
правити думки споживача в потрібне 
для них русло. Вони маніпулюють 
сприйняттям і здатні привести до 
того товару, який хочуть продати.

побоювання крайнощів. 
Людей, які схильні до того, щоб 
впадати в крайнощі, дуже мало. 
Більшість воліє шукати так звану 
«золоту середину». Таким чином, 
покупці не хочуть відчувати себе бід-
ними, купуючи дуже дешеву річ. У 
той же час дуже висока ціна змушує 
їх відчувати себе обдуреними, бо їм 
продали товар за завищеною ціною. 

Багато магазинів використовують 
це проти самих покупців, змушую-
чи їх купувати той чи інший товар. 
Наприклад, один супермаркет ви-
ставив на полицю 2 види пива. Одне 
з них було з етикеткою «Преміум» 
і коштувало 40 грн, а інше — з 
етикеткою «Вигідна покупка» за 
ціною всього 28 грн. Близько 90% 
покупців віддали перевагу саме пиву 
преміум-класу. На наступний день з 
більш дешевого пива була прибрана 
етикетка «вигідна покупка». А поряд 
з ним був виставлений третій вид 
пива, вартість якого становила 16 
грн за пляшку.

Продажі різко змінилися, адже 
тепер на полиці з’явилося пиво, 
яке, на думку покупців, було «зо-
лотою серединою» на тлі інших 
двох. Тому не дивно, що основна 
частина (приблизно 70%) покупців 
віддали свою перевагу саме пиву 
за 28 грн.

І це тільки один з багатьох про-

ведених експериментів, які під-
тверджують, що споживачі бояться 
крайнощів. Володіючи такою ін-
формацією, продавці можуть регу-
лювати кількість продажів товарів, 
будувати маркетингові плани і про-
давати той товар, який необхідно, 
направляючи споживача до нього 
завдяки зміні рівня цін.

передбачуваність. Знаючи 
мотиви і цілі споживачів, можна з 
легкістю передбачити їхню поведін-
ку. Таким чином, щоб «примусити» 
людину щось купити, потрібно спер-
шу звернути її увагу на це. Один з 
експериментів показав, що салати, 
виставлені на полиці, що підсвічу-
ється, в одній зі шкіл, збільшили 
замовлення цієї страви в кілька разів 
вже в перші дні. Чи помічали ви, 
що в меню ресторатори явно на-
магаються виділити певну страву: 
більша і красива картинка, крупні-
ший шрифт. Саме цією стравою вас 

і намагаються нагодувати.

незнання реальної вартості 
товару. Хто з нас знає справжню 
вартість товару? Скільки насправді 
коштує ваш телефон або сумка чи 
навіть той же хліб? Ми знаємо про 
вартість всіх цих продуктів, тому що 
продавці виставили на них ціну, але 
це вони визначили її. Якщо виста-
вити на продаж два товари з май-
же ідентичними параметрами, але 
дуже різними цінами, то споживач 
придбає дешевший. При цьому він 
буде переконаний, що зробив ви-
гідну покупку.
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про все на тему тижня

Довгожитель ніколи не пив пива

молодіжна колонка

фоторепортаж

 на фото: неля павлівна гурик

у сигналі святКували день села

пРояви симпатії: він і вона

альбіна (22), касир-
бухгалтер:

— Стільки радісних 
подій, що ніколи на море 
поїхати!

олександр (25), електромонтер 
з дочкою соломією (1,5):

— Сім'єю відпочивали на 
морі.

вячеслав (65), пенсіонер:
— Ще літа майже місяць, а 

з запланованим на сезон вже 
впорався. Тепер можна й від-
почити, насолоджуватися аро-
матом квітів, що вирощує моя 
дружина.

даШа (16), студентка 
коледжу, артем (7):

— Я на канікулах, радію 
тим, що хожу містом, в якому 
виросла і яке люблю. 

тетяна (46), робітниЦя 
“козятин-хліб” з іванною (5):

— Відвідала батьків, для 
мене це велике свято.

олена (40), праЦівник 
вагонного депо:

— Якихось значимих по-
дій не відбулося. Маю дру-
зів. Належу до тих, хто 
радіє життю кожен день.

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

максим українеЦь

Ми отримуємо невербально 80% 
всієї інформації в спілкуванні. Усе 
інше — це інтонації, пози, тембр 
голосу. Наприклад, фраза «Я тебе 
люблю», вимовлена   різними спо-
собами, може нести зовсім різне 
значення. Це може бути дійсно 
зізнання в коханні, а може бути і 
сарказм чи щось інше. Саме тому 
дуже важливо стежити не тільки за 
тим, що вам каже людина, але і за 
тим, як вона це говорить. 

Люди, робота яких пов'язана 
зі спілкуванням, знають, що най-
головніше в спілкуванні — це 
спостережливість. Здатність сте-
жити за найдрібнішими реакціями 
співрозмовника дозволяє вам 
зрозуміти, що йому подобається, з 
чим він не згоден. У знайомствах 
же це дозволяє вберегти себе від 
неприємних ситуацій і нерозуміння. 
Уважні люди бачать невдоволення 
на обличчі свого співрозмовника 
ще до того, як той зрозумів, що 
його щось не влаштовує. Це до-
зволяє дуже швидко виправити або 
загладити ситуацію.

Як зрозуміти, що ти подобаєшся 
людині? Питати про це якось не 
прийнято, а невизначеність плодить 
купу ілюзій. Розвіяти ілюзії і сумні-
ви може тіло. Воно не вміє брехати 
і каже часом занадто відверто. 
Правда, у хлопців і дівчат мови тіла 
трохи відрізняються.

як дівчата. Стріляти очима — це 
той особливий погляд, який вико-
ристовує дівчина, коли спілкування 
з хлопцем ще немає, але зоровий 
контакт встановлений. Таким погля-
дом дівчина якби дивиться на хлопця 
крадькома, але трохи довше, ніж 
цього вимагає звичайна ввічливість. 
Довше однієї хвилини дивитися на 
вподобаного хлопця не варто, осо-
бливо не кліпаючи. Дивацтва почина-
ються, коли дівчина так вирячилась, 

що аж свердлить хлопця поглядом 
до тих пір, поки він не підійде і не 
запитає «Дівчино, вам погано?»

Дотики до себе — це така, мож-
на сказати, провокація. Дівчата 
роблять це практично мимоволі. 
Тобто, коли хлопець подобається, 
руки дівчини самі якби тягнуться 
десь себе погладити. Не відбува-
ється це тільки тоді, коли знають, 
що за ними спостерігають. Те, що 
дівчина почала торкатися до себе 
(до плечей, шиї, декольте, губ) 
говорить про те, що вона розсла-
билася, забула про те, що за нею 
можуть спостерігати. Значить, їй з 
хлопцем комфортно. Дивацтва по-
чинаються, коли рухи стають надто 
різкими, тут очевидна натужність і 
краса втрачається.

Гра з волоссям — ще одна 
ознака того, що дівчина в розмові 
розслабилася і робить те, що їй 
хочеться робити, це ознака хоро-
шого контакту. Якщо ви бачите, 
що дівчина раптом почала поправ-
ляти зачіску, 100% поруч з'явився 
симпатичний їй хлопець. Дивацтва 
починаються тоді, коли це не легке 
загравання волоссям, а практично 
масаж. Занадто сильні дотики до 
голови обома руками сприймають-
ся не як грайливість, а як боротьба 
з мігренню.

Ігри з прикрасами — якщо 
волосся дуже коротке або в за-
чісці, а дівчина все одно повинна 
чимось зайняти руки, то на допо-
могу приходять аксесуари. Гра з 
сережками, каблучками, кулоном, 
браслетами, ланцюжками — це те 
ж саме, що з волоссям. Але щоб 
не сплутати це з банальним кокет-
ством (чи вихвалянням, типу, глянь, 
що у мене є і скільки коштує), 
хлопцеві варто звернути увагу на 
те, куди дивиться дівчина і на що 
реагує — на які слова, на які теми. 
Дивацтва починаються тоді, коли 
дівчину власні прикраси займають 
більше, ніж співрозмовник і пред-

мет бесіди.
Закушування губи — одна з 

найпоширеніших ознак того, що 
дівчина симпатизує хлопцеві. Ви-
користовується всіма, кому не 
лінь. Хлопці про це в курсі і, тим 
не менш, спосіб працює. Якщо це 
не гра на публіку, мимовільне заку-
шування губи може відбуватися під 
час спілкування або при порушенні 
певних тем. Психологи кажуть, що 
таким чином людина стримує свої 
емоції, які просяться назовні, але 
поки рано. Дивацтва починаються, 
коли дівчина закушує не нижню 
(що буває мило), а верхню губу. Це 
навіть виглядає стрьомно.

Наближається тілом — якщо при 
спілкуванні дівчина стала підсаджу-
ватися ближче, або її корпус почав 
прогинатися в бік співрозмовника 
— то швидше за все хлопець їй 
подобається. Від неприємної або 
байдужої людини завжди хочеться 
відсунутися на рівень витягнутої 
руки. А чим ближче тіло дівчини 
по відношенню до тіла хлопця, 
тим сильніше її симпатія. Дивацтва 
починаються, коли ви розмовляєте 
на відстані десь півметра і раптом 
відбувається дуже різкий захід у 
особистий простір. Це практично 
агресія. Ніхто цього не любить.

як хлопЦі. Посмішка. На відміну 
від дівчат, хлопці посміхаються не 
так часто. На це варто звернути ува-
гу, коли ви спілкуєтесь з хлопцем. 
Легка посмішка може підказати, що 
ви симпатичні. Особливо це видно, 
якщо ви випадково десь зустрілися, 
а до цього хлопець був серйозний. 
Очевидно, що вам раді і ви подо-
баєтеся. Остерігайтеся хлопців, які 
при знайомстві заливаються го-
меричними нападами реготу. Без 
причини. Хоча може бути, що він 
просто веселун. 

Тривалий погляд. Якщо дівчата 
очима стріляють, то хлопці, як 
правило, дивляться без зупинки 

до тих пір, поки не побачать, що 
їх помітили. Його можна прийня-
ти за оцінювальний, але оцінює 
по-доброму, з сексуальним під-
текстом. І в той же час це досить 
м'який погляд, можливо, злегка 
прищулений, може поєднуватися з 
легкою посмішкою. Остерігайтеся, 
якщо погляд хлопця схожий на по-
гляд маніяка. 

Компліменти. Повірте, хлопці 
просто так зайвих компліментів не 
роблять, просто сенсу не бачать. 
Якщо ж ви чуєте комплімент на 
свою адресу, це говорить відразу 
про дві речі. Перше: хлопець хоче 
зробити вам приємно. Друге: якщо 
хлопець говорить комплімент у 
справі, значить він уважний, ціка-
виться вами. Ви йому явно цікаві 
і він не проти продовження. Осте-
рігайтеся постійних компліментів, 
захоплення, вихваляння. Особливо, 
якщо крім цього, хлопець нічого 
не робить.

Замовляє напої. Як комплімент, 
дуже часто може бути якийсь 
коктейль чи приємний напій. Хоча 
взагалі-то бажання напоїти (НЕ 
споїти, тут важливо) і нагодувати 
людину, показати і проявити турбо-
ту, це ознака галантного кавалера 
і щедрого хлопця. У будь-якому 
випадку ви йому точно не непри-
ємні, якщо це відбувається по 
відношенню до вас. Остерігайтеся 

занадто самовпевнених хлопців, які 
при вигляді вас гучно вимагають 
офіціанта, 400 грам горілки і два 
келихи пива. По-хазяйськи, так він 
вже і ліжко-місце пригледів.

Низький голос. Одна з найпри-
ємніших ознак — це зниження 
голосу. Тоді голос стає грудним 
і з хрипотою. Якщо ви чуєте, що 
хлопець почав знижувати тембр 
голосу, мабуть він хоче розпові-
сти вам щось приємне. Або на-
лаштований на інтимну розмову, 
можливо навіть з продовженням. 
Ви йому подобаєтеся однозначно, 
принаймні як сексуальний об’єкт. 
Якщо вібруючий і грудний голос 
звучить при знайомстві з хлопцем 
і при звичайному спілкуванні, 
можливо перед вами досвідчений 
ловелас. Звичайно, якщо хлопець 
просто не захрип.

Демонстрація аксесуарів. У 
хлопців теж є аксесуари: каблучки, 
годинник, ручки, браслети. Грати 
він з ними не може, а ось демон-
струвати дуже навіть. Дивитися 
час на годиннику, розписуватися 
ручкою за чек про оплату, і т. д. 
Не може ж хлопець прямо сказати: 
«Дивись, як я багатий!» За нього 
це роблять “іграшки”: ключі від ав-
томобіля, дорогий телефон, і т. д. 

Остерігайтеся хлопців, які прямо 
говорять, ким і де вони працюють, 
скільки заробляють. 

в’ячеслав гончарук

Минуло 15 років, як Микола Іванович 
Лунгув переїхав жити в Козятин. А до 
того проживав в селі Ряснопіль, що на 
Одещині.

 Народився наш герой у лютому 24-го 
року в багатодітній родині. Крім Миколи 
Івановича, ще було вісім дітей. Робота на 
селі в ті часи починалася ще в дитинстві. 
Тому в 10 років маленький Миколка, як 
його називали дорослі механізатори, став 
і сам механізатором. Єдине, чим він від-
різнявся від дорослих, так це тільки силою 
в руках і ногах.

 З кожним роком на селі техніки става-
ло більше і вона удосконалювалась. 

Коли був сімнадцятилітнім юнаком, в 
життя сьогоднішнього довгожителя уві-
рвалася війна. У селі, де мешкала родина 
нашого героя, німців не було. Були  ру-
мунські війська, які виглядали такими ж 
фашистами. 

У 44-ому окупантів з Одещини про-
гнали. Микола Іванович пішов  на фронт. 
День перемоги зустрів на угорській землі, 
кулеметником. 

Коли повернувся в батьківську домівку, 
то став опорою матері. Адже його батько 
і старший брат з війни не повернулися до-
дому. Молодші брати і сестри підросли і 
більш-менш стали самостійними. Тоді вже 
цивільний кулеметник дав чергу по слабкій 
статі. Вразила його куля серце чарівної ді-
вчини Меланії. Вона стала опорою в житті 
на 55 років. Виростили двійко хороших ді-
тей, які вже сьогодні стали пенсіонерами. 

Син Микола, як кадровий військовий 
осів у Жмеринці за останнім місцем 
служби. Дочка Ольга вийшла заміж за 
козятинця Василя Нагорного і переїхала 
жити до чоловіка.

Коли дружина Миколи Івановича 15 
років тому пішла від нас в небеса, дочка 
Ольга забрала батька в Козятин. У свої 
79 років, коли він мав 60 років робочого 

стажу і у 70 пішов на пенсію, це було не 
просте рішення. Та крім чуйних дітей, 
94-річному Миколі Івановичу пощастило й 
з хорошим зятем.

Василь Нагорний прийняв тестя, як рід-
ного батька. Не дарма той ним пишається. 
Каже: “Він почесний залізничник і артист 
хору ветеранів та хороша людина”. 

У чому полягає секрет довголіття? - ска-
зав, що секрету не має.

— Хіба що я ніколи не пив пива, а 20 
грам у свята мені Вася й зараз наливає.

Молоді побажав  здоров'я, оплачувану 
роботу і ще раз здоров'я.

— А які у вас плани на майбутнє? - за-
питали ми у пана Миколи.

— Дожити до 100-річного ювілею!

у махаринцях ростуть 
такі помідори

микола лунгув мріє дожити до 100-річчя
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вітання поздоровлення та реКлама 
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 продам
  2 äèâàíè. 068-512-77-72
  2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200 
ãðí. 097-288-06-63
  Àíòåíè äî ðàä³îïðèéìà÷³â äîâæ. 450, 620, 830 ìì. ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè 
íà 6 Â äîâæ. 210 ìì. 2-51-56, 096-453-34-86
  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÷îê âèïîÿíèé íà â³äãîä³âëþ 60 ãðí./êã. 096-788-82-26
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áðàìà äëÿ ãàðàæà. 063-688-97-14
  Âàçîí Àëîº 5 ðîê³â, áàòàðåÿ 12 ðåáåð. 096-350-53-70
  Âåëîñèïåä «Ñàëþò» ÷îëîâ³÷èé â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-398-83-24
  Âåëîñèïåä á/ó äëÿ äèòèíè 3-5 ðîê³â, âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Äåñíà». 063-
383-79-18
  Âåëîñèïåä ÷îëîâ³÷èé. 097-671-70-45

  Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
  Âóã³ëëÿ ãðóäêàìè, äåøåâî. 097-341-00-58
  Âóã³ëëÿ, äðîâà, ñàí÷àòà äèòÿ÷³, åëåêòðîäóõîâêó, îä³ÿëà âàòí³, 
ñò³ë äóáîâèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð,  
çåðêàëî-òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, êîìîä êóõîííèé,øàôà êóõîííà, 
øàôà íàñò³ííà íàâèñíà, øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, êîìîä ðàðèòåòíèé, 
ïîëè÷êà, ñêëÿí³ áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, ñóë³¿, êàñòðþë³, â³äðà, ìèñêè, 
òàçè, áàë³¿, ãàçîâèé áàëîí, âåëèêó ë³éêó-ïîëèâàëüíèöþ, ñàäîâèé 
³íâåíòàð (ëîïàòè, ñàïè, ãðàáë³, êîñó, ñîêèðó), ïëèòêîð³ç. 097-425-
76-87
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó 1 000 ãðí., ñîêîâàðêà. 098-376-17-36
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, 
âóë.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. 097-859-45-37
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé 
òîðã 063-615-33-70
  Ãèðîáîðä ç Ãåðìàí³¿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 098-271-42-22

  Äà÷à 12 ñîò. â ñàäîâîìó òîâàðèñòâ³ «Âåòåðàí». 063-064-05-28
  Äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. õ 3.3 ñì. ê³ìí., áî÷êà çàë³çíà, ðîçêëàäóøêà äëÿ 
â³äïî÷èíêó. 098-597-13-15
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, 
ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098-312-99-81
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 093-
375-06-61
  Äèâàí, õîëîäèëüíèê, êóõíÿ á/ó ñèíüîãî êîëüîðó, ãàç. ïëèòà. 093-941-32-40, 
097-106-48-47
  Äèâàí,2 øàôè, êðîâàòü, êðûñëà, ñòîëè, êèëèìè. 073-060-48-91, 098-515-
93-37
  Äèñê - ñêîâîðîäêà (ç Ëóùèëüíèêà), äëÿ ï³êí³êà, æàðêè ìÿñà, êàðòîïë³, ðèáè, 
ïëîâà 450 ãðí. 098-400-91-10
  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÷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 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
  Äîáðó ìîëî÷íó êîðîâó. 063-648-20-99
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà êîëîò³. 098-804-04-00
  Äðîâà, ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà, ìåòàëåâèé êóõîííèé ïîñóä, 
ñêëîòàðà, îïðèñêóâà÷, òàð³ëêè. 096-364-80-30

  Åë. äâèãóí 4 ÊâÒ, 1420 îá./õâ., çàï. ÷àñòèíè ÊÏÏ àâòî Ìîñêâè÷, 
êàðäàí + 2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï 
òà ³íøå. 096-450-95-16
  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, 
êð³ñëî - ë³æêî,. 096-467-88-03
  Åëåêòðî - âåëîñèïåä Ñòðèæ. 063-145-58-67
  Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó 

ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70
  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, íàñîñ îäíî ôàçíèé 250 âîëüò äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè 
âîäè ïðîäóêòèâí³ñòþ 2.4 êóá.ì/ãîä., ïëåò³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó 

äîâæ. 9 ï/ì 18 ãðí./ï.ì., âèñ. çàáîðà 0.85 ì., ïëåò³ øòàõåòíîãî íîâîãî 
çàáîðà (ñîñíà), âèñ. 0.85 ì/ï, äîâæ. 3 ï/ì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà 
á/ó. 096-453-34-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ: äâèãóí, ìîñòè, õîäîâà êîðîáêà 5 ñò. òà 4 ñò. 
098-767-47-50
  Çàï÷àñòèíè äî ²Æ Ïëàíåòà ð³çí³ (öèë³íäð, 2 êîëåñà òà ³íøå). 097-622-
24-72, 063-629-68-85
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-925-93-81
  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 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 

099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 
097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., º ñâ³òëî, ãàç, ð-í 4 øêîëè. 096-983-18-68
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097-329-11-75
  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
  Çåðíî ïøåíèö³. 068-727-76-96, 096-440-65-43
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà, àâòîäèñêè Íèâà. 093-516-00-92
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
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робота
На постійну роботу потрібен продавець в 
продуктовий магазин. 063-234-29-75
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
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 200 - 
320 грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-
520822, 066-151-19-12
В невеликий магазинчик потрібен прода-
вець (можна пенсіонерку). 063-386-14-76
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років, 
садово - городні роботи. 073-167-46-82 
телефонувати після 19:00
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
хлопець кухар - піцайоло, (досвід не 
обов'язково), офіційно, графік 2/2, з/п 4 
000 - 4 500 грн.. 063-157-59-96 Олексій
На роботу потрібен продавець в продоволь-
чий магазин с.Кашперівка. 067-365-66-28
На роботу в цілодобовий магазин потрібен 
касир та продавець. 067-609-10-49, 093-
925-92-67
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну 
роботу потрібен кухар, помічник кухара, 
офіціант, прибиральниця. 096-901-69-66
На роботу в магазин "Граніт" потрібні 
різноробочі. 067-171-12-01, 067-402-11-04
На роботу потрібна людина, яка вміє пра-

На роботу потрібен повар та бар-
мен 093-955-71-83, 098-026-41-46

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

Зніму квартиру в центрі. 098-714-
59-48

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

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

097-188-33-87
Здам торгові приміщення різних 

розмірів, центр, вул.Г.Майдану 
- під офіс, магазин, склад і т. д. 

063-150-09-77

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

067-442-17-71

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
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
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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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цювати з тістом, смажити пиріжки, кухар. 
093-990-82-62
На роботу потрібен продавець, кухар, 
бармен з/п гідна. 096-115-18-11, 093-596-
40-46
Потрібні: водій, помічник бухгалтера, про-
давець, офіціант, кухар. 063-477-91-14, 
093-759-33-86
На роботу потрібен повар та бармен 093-
955-71-83, 098-026-41-46
На роботу в таксі "Чайка" запрошується 
диспетчер. 093-766-78-49
Потрібен продавець продовольчих товарів. 
093-341-64-08
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1. Нерухомiсть: продам або 
обмiняю 

1.2. Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Глухiвцi, поверх: 

5/5/-, площа: 55/-/-. Цiна: 210000, тел.: 
(063) 637-46-79 

1.6. Будинки 
с.Бохоники, поверх: 1/-/-, вул. Польова. 

Цiна: 594595, тел.: (063) 283-49-21 
 Тяжилiв, поверх: 1/-, вулиця Iгоря Сав-

ченко. Цiна: 1208791, тел.: (063) 275-40-08 
2-х кімн. кв. 3 пов. центр, середня з опа-

ленням. 093-704-31-57
3-х кімн. кв. 2 пов. 67 кв.м. гарне плану-

вання. 093-704-31-57
Будинок поруч з центром, новий, 97 кв.м. 

10 сот. земли. 093-704-31-57
1-кімн. кв. 1 пов. ремонт у ванні, опален-

ня. 093-704-31-57
6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.

com.ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53 
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 

Ел.монтер, електромонтажник. Буд-во, 
рем., реконстр., пересон. лiнiй ел.передач 
Тел.:(068) 441-17-90 

11. Продукти харчування, тю-
тюн, 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 
2. Обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: 

дог., тел.:(096) 655-26-55 
22. Хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - 

Великий вибiр Наборiв для творчостi з серiї 

"Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Карти-
ни за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для 
дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. 
Тел.:https://kramnicya.com.ua  

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

  Êàðòîïëåêîïàëêà. 099-600-20-24
  Êàðòîïëÿ ñîðò «Á³ëà ðîñà» âåëèêà 500 êã., 5 ãðí./1 êã. 068-082-
41-18
  Êàñåòè á/ó äî áàá³ííîãî ìàãí³òîôîíà ç çàïèñàìè, ñò³ë 
á/ó ðîçêëàäíèé, äâà êð³ñëà á/ó íå ðîçêëàäí³, ðó÷íèé ïðåñ - 
ñîêîâèæèìàëêà í/æ (ìàãí³ò íå áåðå). 096-453-34-86
  Êîçà ä³éíà 4 ðîêè ³ 7 ì³ñ. êîçëèêà òà êîçî÷êó. 068-590-91-45, 
093-920-54-31
  Êîçà ä³éíà. 098-719-21-00
  Êîçåíÿòà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè, â³ê 2 ì³ñ., ä³éíà êîçà ïîðîäè Ëàìàí÷à. 
098-228-54-21
  Êîçî÷êà - ä³éíà áåç ðîãà, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 063-773-28-96
  Êîçî÷êà 4 ì³ñ. (øóòà). 067-165-14-93
  Êîçî÷êà ìîëî÷íî¿ ïîðîäè Ëàìàí÷³ ï³ñëÿ ïåðøîãî îêîòó. 063-107-
12-20 Ä³àíà

  Êîìîä íîâèé. 093-411-26-08
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè: îêðåìî ï³ä ñêàíåð, ïð³íòåð, 
êëàâ³àòóðó, ð. 145 õ 60. 063-288-72-37
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîðîâà äîáðà ÷åðâîíî-ðÿáà 2 ì³ñ. ò³ëüíà, íåäîðîãî, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-
355-32-18
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì ñ.Á³ëèë³âêà. 097-549-75-96
  Êîðîâà ðèæî ðÿáà 096-769-38-57
  Êîðîâà òåðì³íîâî. 096-797-89-32
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 2 òåëÿì. 068-973-07-06
  Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-693-09-24
  Êîðîâó 2 øò. 068-762-82-70
  Êîñòþìè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â (6-11 êëàñ), á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 063-709-26-79
  Êîòåë ÀÎÒÂ - 12Ì òâåðäîïàëåâíèé «Êîðä³» Óêðà¿íà, ïîòóæí³ñòü 12 ÊâÒ 
á/ó. 067-777-68-03, 073-937-33-42

  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 
067-308-10-99
  Êîòåë îïàëåííÿ äðîâà, ïàëåòè 150 êâ.ì., 90% ÊÏÄ. 097-773-32-75
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé 098-804-04-00
  Êîøåíÿòà Áðèòàíñüê³, ãðàéëèâ³, åíåðã³éí³, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà, ¿äÿòü 
óñå. 098-585-55-25
  Êðîë³ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä, ïàðà ãóñåé. 096-963-73-52
  Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ øëàíãè Ä15, 20 äëÿ 
ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, òðóáà í/æ Ä.38 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä192/Ä33 õ 18.5 
ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 11 ìì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà, 
çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè 
Ä28.5 õ 550 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ëàì³íàò, ïëèòêà ïîëîâà òà îáëèöþâàëüíà, äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì 
ð.2.00 õ 90. 063-605-75-51
  Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, äîñêà ñóõà, 
ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè, êàíàë³çàö³éí³ òðóáè, ôàíåðà. 096-258-75-22, 
073-052-93-37
  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
  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 ïîë³ðîâàí³, òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé, êð³ñëî 
ðîçêëàäíå, äèâàí - êíèæêà. 093-743-25-28
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, 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
  Îçèìèé ÷àñíèê. 067-490-63-31, 093-407-29-05
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430267

  Ïàëèâí³ áðèêåòè ç òâåðäèõ ïîð³ä äåðåâà. 098-804-04-00
  Ïàëüòî - êóðñàíòà, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé, ðàä³îëà, ìàãí³òîôîí, ÄÂÄ, 
êóõ. - êîìáàéí, ñàìîâàð, ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ïàñ³êà - ðàìêè ç âîùèíîþ 7 øò., íîæ³, ñèòî íà â³äðî, êîðìóøêè, 
çáèðà÷³ ïèëüöè, ÿùèêè. 096-364-80-30
  Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063-553-64-78
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëêè 800 ë. 2 øò., îõîëîäæóâà÷ 
íàïî¿â Áåëüã³ÿ äëÿ âîäè, ïèâà, êâàñó. 067-499-33-26
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí äî ïèëîñîñà Ðàêåòà 
øàðîâî¿ ôîðìè, ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà 
ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîäèñòà êðàñóíÿ - øèíøèëà (ä³â÷èíêà). 096-124-95-62
  Ïîðîñÿòà 12-13 êã. 097-661-80-42
  Ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ 6 òèæí³â 1 500 ãðí./ïàðà ñ.Ñàìãîðîäîê. 067-378-
00-56 Æåíÿ, 068-841-81-75 Îëåíà
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ 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 2025 êã. 097-555-10-
06, 068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 13 êã. ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-827-81-95
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ³÷êàðíÿ íà 4 íîæ³. 067-953-67-95
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè «Âåëèêà á³ëà» ïî 20 êã. 098-626-82-10, 073-326-41-56
  Ïîðîñÿòà. 063-939-83-97, 097-763-70-73
  Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî êîëåñ 
ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò çàãðóçêà 6.5 êã., ãàç. ïëèòà òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ 6 ì³ñ. 063-231-65-14
  Ïðè÷³ï ëåãêîâèé 2012 ð.â., íàðîùåí³ áîðòè â ãàðíîìó ñòàí³. 073-
218-92-14
  Ïøåíèöþ. 098-10-580-10
  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
  Ðîëèêè á/ó ç Í³ìå÷÷èíè, äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 096-463-00-56
  Ðîòîðíà êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77
  Ðóáàíîê ðó÷íèé ìåòàëåâèé, öàïîí - ëàê çåëåíèé, ôóãàíîê ðó÷íèé 
çàâîäñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ äîâæ. 65 ñì., ñòàëü ëèñòîâà 610 õ 175, òîâù. 43.5 
ìì.; ñêëî Ä165 õ 20 (ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ ð³äèíè), ñòàëü í/æ 715 õ 675 õ 
2, ìåòàëåâ³ ñòîï÷èêè êâàäðàò 30 õ 30 ìì äîâæ. 1540 ìì ç ïëàñòèíàìè 
äëÿ êð³ïëåííÿ ðèíîê 3 øò., íà êîíòóð çàçåìëåííÿ ãîòîâà êîíñòðóêö³ÿ 
åëåêòðîäè, êðóã Ä18, ïîëîñà 20 õ 5 ìì. 096-453-34-86
  Ñºòêà äëÿ îãîðîæ³ 20 ì. äîâæ., åëåêòðî ñòàíîê îáðîáêè äåðåâà. 097-
229-84-90
  Ñ³íî ëþöåðíè òà ñîëîìà ÿ÷ì³ííà ³ç ð³çíî - òðàâ’ÿì â òþêàõ, ðîçïàøêà 
ê³ííà ñàäèòè, ï³äãîðòàòè òà êîïàòè êàðòîïëþ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12, 
098-651-51-61
  Ñ³íî ñ.Íåïåä³âêà. 098-094-30-71
  Ñ³÷êàðíÿ ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðó÷íà. 063-349-67-88, 093-189-66-63
  Ñîêîâèæèìàëêà  - øèíêîâêà, ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ðþêçàê. 063-191-
23-75, 097-873-36-99
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, êð³ñëà 2 øò. íå ðîçêëàäí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ñò³íêà 208 õ 50 õ 410 4 500 ãðí., äèâàí 1 200 ãðí., êð³ñëà 2 øò. 700 ãðí. 
097-268-60-34, 068-273-92-77
  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
  ÒÂ «Òåëåôóíêåí», 32«, ïëîñêèé, íåäîðîãî, â ïðèäà÷ó òþíåð, øòåêåð, 
ãîëîâêè äî ïàðàáîëè. 098-878-25-61 Îëåã
  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê ä³àã. 54 ñì. 098-920-58-17
  Òåëèöþ, ò³ëüíà 8,5 ì³ñ. òåðì³íîâî. 063-688-97-14
  Òåëèöÿ ÷åðâîíà 1.4 ðîêè, ñ.Áðîäåöüêå. 068-023-52-88, 063-881-25-03
  Òåëè÷êó ãàðíó íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, âàçîíè  «Àëîº». 
2-12-24, 093-884-86-66
  Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí., ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  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
  Õîëîäèëüíèê Atlant. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Õîëîäèëüíèê Íîðä, 2-õ êàìåðíèé, â äîáðîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 063-
293-19-98
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 2 ì³ñ. 1 000 ãðí. 096-477-60-09
  ×àâóíí³ áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 067-490-63-31, 093-407-29-05
  Øêàô 3-õ äâåðíèé á/ó, êîëîíêà ãîçîâà Ëóãàíñüêà.  063-386-14-76
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øêàô êóïå, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, êîìîä íà òðè øóõëÿäè, êð³ñëî, ãàç. 
ïëèòà 4-õ êàìôîðíà ç åë. äóõîâêîþ, âåëîñèïåä À³ñò (êîëåñà 28«), 
íèçüêà ðàìà, á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 093-447-11-84
  Øïàëè áåòîíí³ òåðì³íîâî. 096-313-92-02
  Øïàëè ç/á ï³ä áóä³âíèöòâî. 097-664-90-02
  Øòàíãåëüöèðêóëü ðîáî÷èé äëÿ âèì³ðþâàííÿ äî 320 ìì., 200 ìì., 
ãðèçü äëÿ çìàùóâàííÿ êðàí³â ãàçîâèõ ïëèò. 2-51-56, 096-453-34-86
 2-õ äâåðí³ øàôè â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 067-397-14-46
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ. 093-041-58-73
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5 ïîâ., 32 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 097-576-29-44, 093-743-16-36
  1-ê³ìí. êâ., âóë.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., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. 48.9 êâ.ì. (23.3 êâ.ì./14.4 êâ.ì.), ð-í øêîëè ¹3, 
³íä. îïàëåííÿ, óòåïëåíèé áàëêîí, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò., 
ñòàí æèëèé, íå êóòîâà, êîíäèö³îíåð, åë. ë³÷èëüíèê (äåíü-í³÷), º ãàðàæ. 
063-286-78-05, 096-026-42-45
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà 
ñàíòåõí³êà, áåç ðåìîíòó, º ñàðàé, ïîãð³á, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-
800-66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 2/5, áåç ðåìîíòó. 
093-558-68-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., 1 ïîâ., ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 063-
889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 

(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 51.8 êâ.ì., 1 ïîâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 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., 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., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà - òåõ., ñàðàé. 067-883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  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., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063-274-19-03
  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, 5/5, 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., 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 15, 2 ïîâ., íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ñòàí æèëèé, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - çàñò³êëåí³, êëàäîâêà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-
304-37-36, 067-844-00-73
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  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., 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, 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 ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç âíóòð³øíüîãî îçäîáëåííÿ, 
ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 063-303-
18-33
  Áóäèíîê 40 êâ.ì., ïàðîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ïîðó÷ ñòàâîê, çóïèíêà ìàðøðóòêè ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 
íåäîðîãî. 093-697-63-96, 097-535-68-78
  Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., âîäà, òóàëåò - â 
áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, 3 ê³ìíàòè, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 
êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà, õë³â, ïîãð³á, 18 ñîò. çåìë³. 093-766-22-76
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàëüíà, îïàëåííÿ ï³÷íå òà 
ãàçîâå, 60 ñîò. ãîðîäó, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 
067-415-23-49
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå 
òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  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 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 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.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà, íåäîðîãî. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
  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, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, áàíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà 11. 063-969-57-39, 093-050-93-06
  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. º ïëèòà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, âóë.Ìàçåïè, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-386-14-76
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë âóë.Êîøåâîãî 18, â 2 êì. 
â³ä öåíòðà, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä, ñàäîê. 
095-769-97-36
  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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  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 (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 57.8 êâ.ì., ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ. 098-456-73-40, 067-660-
10-91
  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 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 ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-353-58-16
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ïîãð³á. 
096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ 25 000 ãðí., òåðì³íîâî. 098-833-44-13
  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 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 âóë.Ïîä³ëüñüêà 109, 20 ñîò. çåìë³, àáî â³çüìåìî íà êâàðòèðó. 
063-402-66-12, 093-807-98-23
  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.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á - âñå öåãëÿíå, ñàäîê, 
ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ ñòàâ. 096-450-95-16
  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.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
  Áóäèíîê ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 098-880-12-25
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., 
ñóõèé ïîãð³á 130 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, 15 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, òåëåôîí. 063-
896-77-35, 063-896-77-60
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 
063-105-17-52
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì, ñ. Êîçÿòèí, 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 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 âóë.Âîäîïðîâ³äíà 260 «Óðîæàé» ì.Êîçÿòèí, º áóäèíîê, 
ñâ³òëî, ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ. 093-785-79-12
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, áóäèíîê, ñàä, ñêâàæèíà, ñâ³òëî. 093-
054-52-19, 2-07-19
  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 áóäèíêó â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí âóë.Êóëèêîâà 4 (Ä³ì³òðîâà), 
3 ê³ìíàòè, ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, âîäà, 6 ñîò. çåìë³. 093-892-32-
89, 098-466-44-27
  Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ãîðîä, ð-í 3 øêîëè Êîçÿòèí. 098-
854-22-31
  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 öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. 
(ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 
093-427-55-10 ï³ñëÿ 18:00

  аВтомото
  Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë, 
ïàñàæèð. 073-070-08-77
  Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë, 
ïàñàæèð. 073-070-08-77
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-
378-00-56
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., òåðì³íîâî - 13 500 ãðí. 098-767-47-50
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., ãàç-áåíçèí. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 21013, òåðì³íîâî, 1982 ð.â. 097-488-07-55
  ÂÀÇ 2102 1981 ð.â., çåëåíà 8 000 ãðí. 096-570-38-03

  ÂÀÇ 2107 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîòðåáóº ñâàðî÷íèõ ðîá³ò. 098-420-97-53
  ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., íå áèòà, íå êðàøåíà. 097-921-99-13
  ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
  ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
  ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí. 096-364-85-51
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 2109 õîðîøèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 073-078-82-79
  ÂÀÇ 21099 1996 ð.â., ñòàí íîâî¿ ìàøèíè. 067-756-85-13, 063-293-14-22
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., íå áèòà, íå êðàøåíà. 097-921-99-13
  ÂÀÇ 21111, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2004 ð.â. 098-999-98-73
  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., íà ãàçó. 097-859-45-37
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà, ÷îðíîãî êîëüîðó 098-
800-77-03, 093-481-74-05
  Äåî Ñåíñ 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí. 073-428-58-57
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2141 1989 ð.â., íà õîäó, íåäîðîãî. 097-989-09-52
  Ìîòîöèêë ÌÒ-16 «Äíåïð» 1986 ð.â. 097-642-28-88
  Ñ³òðîºí Äæàìï³ 2005 ð.â., á³ëèé. 097-112-64-95
  Ñëàâóòà 2004  ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ãàç-áåíçèí. 067-953-00-07
  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
  Ô³àò Ñêóäî 2008 ð.â., 2.0 HDI, ïàñ., äîâãà áàçà, á³ëèé. 098-600-83-18
  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
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 063-186-30-16
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-602-69-53
  Áóäèíîê â ñ.Ïèêîâåöü á³ëÿ ñòàâó. 067-433-35-37
  Áóäèíîê ï³ä âèïëàòó â ì.Êîçÿòèí àáî ñ.Êîçÿòèí. 093-091-92-95
  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
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, 
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî 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
  Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
  Ìàêóëàòóðà 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
  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
  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
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ 
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³: 
àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  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
  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
  Â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ òà ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä. 098-
804-04-00
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ñàìèõ êðàùèõ êîòÿò (ìàìà - ìîñêîâñüêà 
ãîëóáà). 063-386-14-76
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâîãî 1.5 ì³ñ. êîòèêà, á³ëèé ç ñ³ðèìè 
ïëÿìàìè, íàâ÷åíèé, ¿ñòü óñå, äóæå ëþáèòü ë³âåðíó êîâáàñó. 093-
459-21-36 Òà¿ñà
  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
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СеРеДА,  15 СеРПНЯ

 + 19 0С    + 23 0С
 + 31 0С    + 34 0С

вівторок, 14 серпня

 +  17 0С   + 22 0С
 +  30 0С   + 23 0С

  понеділок, 13 серпня

 + 16 0С    + 21 0С
 + 27 0С    + 21 0С

СуБОТА,  11 СеРПНЯ

 +16 0С     + 20 0С
 +27 0С     + 22 0С

П'ЯТНицЯ, 10 СеРПНЯ

   + 16 0С   + 21 0С
   + 26 0С   + 20 0С

неділя, 12 СеРПНЯ

+ 17 0С   + 20 0С 
+ 27 0С   + 22 0С

ЧеТВеР,  9 СеРПНЯ

+ 17 0С    + 21 0С
+ 26 0С    + 21 0С

Погода у Козятині 
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430632

429747

430899

430271 430903

  Â³ääàì öóöåíÿò. 063-626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-884-86-66, 093-782-40-32
  Âîä³¿ êàò Ñ (Ì³êñåð), çâàðþâàëüíèêè, ñëþñàð³ ïîòð³áí³ íà ðîáîòó â ì. 
Êè¿â. ²íîãîðîäí³õ çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. Òåë.: 
0674692656 Äìèòðî
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Äîâãîïîëèé Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñóøêî Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ 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 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè âóë.Â.Âåëèêîãî 7. 
067-772-36-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäí³é ñ³ì¿, ð-í 3 øêîëè. 096-425-93-48
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í òàíêà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. 
073-118-92-61
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí, á³ëÿ öåðêâè (öåíòð ñåëà). 
068-033-67-68
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî 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 â îðåíäó ï³ä ÑÒÎ. 063-353-58-84
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-
170-96-34
  Çäàì ê³ìíàòó. 063-383-79-18
  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 äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, 
÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 093-827-86-32
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïîðÿäîê òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 067-
582-45-48
  Çí³ìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç ºâðî-ðåìîíòîì, îïëàòó ãàðàíòóþ. 
067-433-35-37
  Êè¿âñüê³é îõîðîíí³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ îõîðîíö³ , æ³íêè òà ÷îëîâ³êè.Âàõòà 
15/15, 21/7.Ñîö.ïàêåò,çàðïëàòà ñâîº÷àñíî,áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ.
Òåë.: 0678947177 
  Ìóëÿðè (êàìåíÿð³) òà áåòîíÿð³. Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà (â³ä 20000 
ãðí). Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Æèòëî íàäàºìî áåçêîøòîâíî. 050-
310-07-53 
  Îõðàííîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ îõðàííèêè íà âàõòó. Âàõòà 20/10 èëè 
30/15. Ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî. 067-420-64-
49; 095-285-81-19
  Ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà áóä³âíèöòâî . Îïëàòà 40 ãðí/ãîä, 
ðîçðàõóíîê 2 ðàçà íà ì³ñÿöü. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, æèòëî íàäàºòüñÿ, 
ðîáîòà â ì. Êè¿â, ì. Âàñèëüê³âñüêà. 0674675773 
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 50 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, áåç 
øê³äëèâèõ çâè÷îê, çàáåçïå÷åíèé. 063-523-80-94 Âàëºðà
  Ïðàö³âíèêè äëÿ îáëàøòóâàííÿ öåãëÿíî¿ êëàäêè (380 ñì) ïî 
ö³í³ 600-650 ãðí êóá ì., òà ïåðåãîðîäîê ïî ö³í³ 150 ãðí  êâ.ì., íà 
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ ó ì. Êèºâ³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 
Îïëàòó ãàðàíòóºìî. 0965453888
  Ð³çíîðîáî÷³ òåðì³íîâî. Ç/ï â³ä 10.000ãðí. Æèòëî íàäàºìî. 
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. òåë. 0504430179, 
0965621103
  Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
  Ñëþñàð-ðåìîíòíèê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ âëàñíîãî âàíòàæíîãî 
àâòîòðàíñïîðòà íà ïîñò³éíó ðîáîòó. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºìî. Ç/ï çà 
äîìîâëåí³ñòþ. 0673270118 Þð³é 
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-
99-81
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 096-
263-89-67, 063-053-36-17


