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• відкрита для всіх, але не підвладна нічийому впливу

Штучна водяна епопея

 “Турбота про здоров’я городян”: почалась передвиборча кампанія?
включати, а з посад звільняти за
бездіяльність.
Спеціалістами двох лабораторій
були відібрані зразки води для
лабораторних досліджень. Перевіряли воду, як звітує мерія, за
санітарно-бактеріологічними та
хімічними показниками.
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У міській раді помітили, що
останніми роками стало популярно
вживати бутильовану воду та воду
із стаціонарних пунктів розливу.
Так написали на своїх носіях інформації. От і вирішили продавців
питної води трохи полякати. А
щоб таке ноу-хау мало солідний
вигляд, створили комісію, яка

ніби піклується за здоров’я нації.
Скликали робочу групу із спеціалістів виконавчого комітету міської
ради, депутатів, представників
громадських організацій та причетних контролюючих служб для
проведення обстеження торгових
точок, які продають воду. Усім, думаю, зрозуміло, що контролюючі
служби, які були представлені в
комісії, не в робочу групу потрібно
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Козятин має вигляд
міста, яке вичерпало
свій ресурс
Сусідній Бердичів, де відносно нижчі ціни,
ніж в Козятині, комфортніший для проживання.
Довелося спілкуватися з багатьма родинами
нашого міста і району, які виїжджають у Бердичів за покупками. Співрозмовники свідчать,
що навіть витрати на паливо для автомобіля є
оправданими. Є родини, які планують купити
житло саме в сусідньому місті.
По можливості культурного затишного відпочинку Козятин також незрівнянно у гіршому
стані. У вихідні дорослі з дітьми, онуками
беруть велосипеди, скейт-дошки та інший спортивний реманент та їдуть на площу до фонтану
в Бердичеві.
Ми провели соцопитування на тему, яка соціально-побутова риса притаманна Козятину, що
характеризує місто з кращої сторони. Учасники
- 27 осіб різного віку і статі. Єдиною фішкою
жителі, як один, відзначають залізничний вокзал, де привітний персонал і охайна територія,
різні зали очікування, готель - від погодинного
до цілодобового проживання.
Звичайно, всіх без винятку турбує і непокоїть так званий царський зал, що перебуває в
ремонті. Крім того, мешканців турбує МВФ, що
вимагає від жителів міста гроші за комунальні
послуги, без покращення сервісу.
Помилка в тім, що Євросоюз нічого не вимагає від козятинчан. Суть - перед тим, як взяти
кредит, наші чиновники на питання: "Чому ми
маємо вірити, що ви віддасте гроші?", як основний аргумент повернення кредиту, гарантують
піднімати ціну на газ, воду, електрику. Дають
державну гарантію. Європа ковтає. Тепер, за
протоколом, як гарант повернення, вимагають
підняти ціну, бо тільки так вони вернуть кредит.
Наші, як не наші, нам брешуть, піднімають ціну,
розводять плечима, брешуть всій нації, що
це вимога МВФ. Так обдурюють 40 мільйонів
українців та 27 тисяч козятинчан.
Причина переплати — формула Роттердам+, при якій вартість вугілля у собівартості
електрики рахується, як в Роттердамі плюс
доставка в Україну.
У підсумку, українці купують у виробників
електроенергію за цінами в півтора рази більшими, ніж вони продають її угорцям. Якби
українці платили за електрику, хоча б на рівні
з жителями країн ЄС, то могли б мати рахунки
на 15% менші.
Козятинчани позбавлені і іншої преференції,
що мають жителі прикордонних регіонів типу
Львова та Ковеля. Там мешканці в п’ятницю,
суботу та неділю їдуть з бензином, цигарками
в сусідню державу, а повертаються із значно
дешевшими продуктами, одягом, запчастинами,
що везуть, як собі, так і на перепродаж. Особисто знаю декілька родин польської національності, що отоварюються тільки продукцією
польського виробництва.
На превеликий жаль, Козятин не додає ніяких ресурсів для нормального проживання.
Усі нововведення гаснуть. Як приклад — створення комунального підприємства “Добробут”
і запланована його ліквідація на черговій сесії,
купівля недешевого сміттєвоза і вулиці, залиті
помиями, витрачені гроші на стерилізацію собак і зростання кількості покусаних і так далі.

З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com
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Щодня вдихаємо сечу щурів
і відходів, що забродили
Вероніка ЛЮБІЧ

Про чудо-машину, яка розливає вулицями міста помиї, ми
вже повідомляли. Та не менш
унікальні виявилися й євробаки.
На вигляд, це дійсно симпатична конструкція, хоча іноді
з перекошеною кришкою. Та і
з кришкою, яка закривається,
контейнер часом стає нічною
хатинкою для щурів. А істота ця
не вихована, спражняється там,

Артем Бабійчук (5 років) приніс
500 кришечок, які збирали
всією сім’єю

Ніка Кудельська (учениця
Вінницької гімназії №23)
приїхала на літо до бабусі Олі,
назбирала з друзями і рідними
360 кришечок

Артем Сичевський (учень 7-В
кл. шк. №1) передав кришечки,
які збирали родиною

Як воно, говорити російською і стверджувати, що любиш Україну
Микола ВОРОНІН,
снайпер 79
аеромобільної бригади

Ніхто б не загинув із
тих, хто пішов у небесну бригаду. Не гинули

б діти, не руйнувались
би будівлі і долі… Стояв би і працював би
Донецький Аеропорт
імені Григорія Сковороди. Русня не пройшла б і метра нашої

землі. Ніде.Якби нас
захищала наша мова і
культура.
Гебня це розуміла.
Ось чому нещадно катувала свого часу наших Героїв за мову.

Їх нащ а дки з абули
про їхні муки… І далі
вважають, що обмежуватись у мовах не
варто. Можна говорити
російською і любити
Україну. Боже, та це те

саме, що бути відданим одному Коханому,
Справжньому Чоловікові і займатися проституцією у вихідні. Для
розширення горизонту.
Схаменіться, шановні!

Потрібна допомога

Відповідь російській співачці

охоплюючи велику територію.
До технологічного процесу долучається сонце. Воно висушує
асфальт від води, а весь непотріб від процесу осушування
піднімається в повітря за колесами автівок. Чим дихають
мешканці нашого міста, можна
побачити на листках липи (в
районі поліції), які стали жертвами сусідства з контейнерами
для сміття.

картопля з супермаркетів — на європейському
В’ячеслав Гончарук

Піс ля публікацій в газеті
“RIA-Козятин” про стихійне
сміттєзвалище на масиві Європейському в минулому році,
майже рік сміття масово не вивозили. І от минулими вихідними на згаданий масив вивезли
зіпсований товар. Належить
він одному з козятинських

супермаркетів. Це видно по
упаковках.
Отож вже тут буде догнивати картопля, яку не встигли
розпродати в магазині. А все
через те, що на продукт тримали ціну? Не вгледіли, що на
ринку з’явилася картопля, яку
виростили на своїх земельних
ділянках місцеві мешканці?
Те, що стихійне сміттєзвали-

Місяць не ловити
раків

ще на масиві Європейському
існує, вина не стільки тих, хто
викидає, як тих, хто не забороняє цього робити. Наша газета
неодноразово давала прізвища
впійманих порушників. Та влада
ігнорує такі факти і речові докази. У той час, коли згадане
стихійне сміттєзвалище треба
ліквідувати, а не тільки відвідувати.

Діа-тусовка від “Сахарка” в Одесі 15 вересня
DiabetFest Odessa: всі головні організаційні питання і відповіді
Людмила ПАНЧУК

74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь
на пісню Віки Циганової «От Донецка до Кремля — это
русская земля»

Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля — українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки.
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав,
Київ наш вже процвітав.
Жаль, що Путін це не знає, на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади, він поставив свої «Гради».
Там, де соняшник в нас ріс,
Поле топчуть «Стрілок», «Біс».
Де були сади, левади, зараз там його гармати.
Де хліба росли високі, вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки —
Розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої найсучаснішої зброї.
Він мінує лани чисті — так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні та не вмерти Україні,
На здамо землі ні клапоть —
Пам’ятай це, руський лапоть!
Вірю, знаю — прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую, за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі, за всі зламанії долі,
За скалічених людей і за смерть малих дітей.
Чуєш, Віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах: «Мир дай, Боже, Україні!»
Щастя дай захисникам, її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю, спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю — я молю тебе, благаю!
Путіна я проклинаю, «щоб ти здох», йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна, наша ненька Україна.
Вільная і працьовита, не раз кровію полита.

де й їсть. Та біда не в тому, що
у баки залазять щурі, а в тому,
що переважна частина стоїть
на проїжджій частині дороги.
І коли звільняють від сміття,
на дорогу виливається суміш
забродивших продуктів гниття
іноді з сечею щурів. Поки проходить операція забору сміття,
з’являється на дорозі добряча
калюжа. Вона розливається в
різні боки проїжджої частини

Так! "Сахарок" знову вирішив вас здивувати! Цього
разу ми збираємо діа-тусовку
в Одесі! Звичайно, з цього
приводу у вас накопичилося
багато питань. І ми вирішили
трошки розповісти про свої
плани.
Вероніка ЛЮБІЧ

З 10 серпня по 10 вересня заборонено будьякий вилов раків у водоймах Вінницької області.
Линька раків відбувається один-два рази на
рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу
при рості та розвитку. Вона триває від кількох
годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати
від одного до півтора місяця. Саме в цей час
і діє заборона на вилов раків. Під час линьки
членистоногі скидають не лише панцир, а й
хітинову оболонку очей та зябер. Линяють раки
не у норах, а на відкритому просторі, тому в цей
період вони найменше захищені.
Держрибагентство наголошує, що після закінчення заборони одній особі за добу можна
впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих
річкових мешканців у темну пору доби (пізніше
години від заходу сонця та раніше години до
його сходу) із застосуванням підсвічування.
За перевищення норми вилову — штраф від
340 до 680 грн та сплата збитків у розмірі 25,5
грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака. Розмір дозволеного до лову рака
— більше 10 сантиметрів.

Питання №1 - Чому в Одесі?
Та тому, що це ОДЕСА! Саме
морське і сонячне місто! Після
тріумфу DiabetFest Kyiv ми
вирішили рухатися далі. І всі
одноголосно зійшлися на Одесі. Ми вибрали круту креативну
локацію в самому центрі міста
(Impact Hub), поруч з Дерибасівською вулицею. Таким чином
ви зможете поєднати корисне
навчання з приємним відпочинком і затишними прогулянками.
Крім того, зручний час фесту
(з 11 до 17.00) дозволить вам
покупатися в морі і обходити головні визначні пам'ятки
міста. До речі, якщо ви хочете повноцінну екскурсію по
Одесі, повідомте нам на пошту
saharokeditor@gmail.com.
Можлива організація групової
прогулянки з гідом.
Питання №2 - Чому у вересні?
Звичайно, ми хотіли б влітку.

Але, як виявилося, в сезон
відпусток і канікул потрапити в
курортне місто досить складно. Ми перевірили наявність
квитків в Одесу з різних міст
України та зрозуміли, що всі
бажаючі просто не зможуть
дістатися. Крім того - в літній
період дуже складно забронювати житло. І ми вирішили
не ускладнювати життя вам і
собі, а провести фестиваль в
приємний оксамитовий сезон 15 вересня!
Питання №3 - Чому платно?
Для цього є кілька причин:
Цього разу ми будемо повноцінно годувати всіх учасників
фестивалю. Вам будуть запропоновані напої (вода, кава, чай
(для діток натуральні йогурти),
штрудлі з бринзою / шпинатом і томатами, штрудлі з
яблуком і волоським горіхом,
фрукти. Проведення фестивалю покладає на нас великі витрати. Оренда залу, транспортування спікерів і команди організаторів , оформлення залу
(фото-зона, кульки, бейджи і
т. д.), робота фотографа, оператора, дизайнера, аніматорів
... і ще багато різних дрібних
(і не дуже) витрат, які в кінцевому підсумку виливаються
у велику суму. Захід такого
рівня вимагає відповідної під-

готовки. Київський фестиваль
за кілька тижнів до проведення
опинився під загрозою зриву.
Через те, що один з партнерів
не зміг взяти участь в заході.
Повторювати таку помилку ми
не хочемо. Платна реєстрація
дисциплінує. Ми мали гіркий
досвід з Київським фестивалем. Коли зареєструвалося
500 людей і 200 (!!!) з них
не прийшли. Таким чином на
фестиваль не потрапили багато
людей - їм не вистачило місць.
А ми по доброті душевній закрили реєстрацію і чекали всіх
зареєстрованих в гості. Думаю,
кожен, хто був з нами на Київському фестивалі, підтвердить,
що 100 гривень для моря
знайомств, знань, подарунків
і вражень, це не багато. Крім
того, в цей раз ми приготували
багато сюрпризів. Наприклад,

ви можете виграти систему постійного моніторингу глюкози
FreeStyle Libre або проколювачі Genteel. Ну і ще багато
всього, але це поки секрет:)
Питання №4 - Чи варто
їхати, якщо я був на фестивалі в Києві?
Звичайно! Ми запросили нових спікерів і будемо говорити
на нові теми! Збирайте свою
колекцію бейджиків. І років
через 10 гордо скажете "Я був
на всіх DiabetFestах Сахарка"
!!! І ми за це дамо вам медаль.
Чи не Джосліна, звичайно, але
СахарОсліна можемо) Найголовніше розповіли. Якщо
будуть питання - пишіть і дзвоніть нам.
Ре є с т ру й те с ь н а с а й ті
diabetfest.com
До зустрічі в Одесі!
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Хто винен, коли діти жебракують
Село Марківці Козятинського району в полі зору всього світу

Влад ПОВХ

Це не можливо вважати за
успіх, оскільки мова йде про
здавання в оренду дітей. Такий
факт — реальна оцінка стану
влади або ж скоріше свідчення
її деградації. Випадок стався на
Во́тчині (земельне володіння),
що належить “Мафіку” з правом
продажу, застави чи дарунку, з
надзвичайним урожаєм.
32-річна Тетяна, жителька с.
Марківці Махнівської територіальної громади намагалась
передати для праці по жебракуванню більш досвідченим фахівцям цієї справи своїх малолітніх
дітей за доволі значну суму в
день — до 5 тисяч гривень. На
першій же спробі її “прийняла”
поліція.

У результаті - порушена кримінальна справа. Дітям грозить
сирітство. Мамі — тюрма. Дивно, що народність ромів тисячі
своїх дітей викорис товують
для вказаного промислу і їх не
чіпають жодні служби. Жодної
кримінальної справи.
Знаковим є те, що подія має
місце в селІ Марківці, де править і рулить процесом Мафік
(там він господарює). Голові
найголоватішої ради підзвітна
адміністрація, яка безпосередньо має організовувати роботу
щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх. Стаття 32 ЗУ
“Про місцеве самоврядування в
Україні” делегує повноваження
сільському голові Махнівки створити опікунську раду. Така рада
має перейматися соціально-не-

а не для того, щоб вилікувати
— могла бути прийнята тільки
у нас. Бо щоб людині відрізати
ногу, не кажучи про лікування
до цього, треба «світилам» заплатити 6 тисяч гривень, а потім,
щоб отримати групу, ще 8 тисяч,
бо після того шумного скандалу
із затриманням на хабарі у МСЕК,
дуже вже «жорстоко» покарали
винних. Мабуть, ота приказка «ворог народу око не виклює» дуже
сюди підходить.
Мабуть, за всі ці так звані
«реформи» голосував і наш шановний депутат: закон Лозового,
зміни до КПК, де бандит має більше прав як потерпілий. Це все не
для нас, а для таких, як колишній
керівник поліції Ткачук, який 3
роки розповідав, що непосильною
працею вивів Жмеринку на рівень
Європейського стандарту, за що і
отримав 3 квартири, земельну ділянку, машину — це все придбано
у той час і оформлено на леді.
Ще є будинок, квартира і машина,
куплена у 2016 році у той час,
коли він так активно їздив у зону
АТО по «завданню». Але знають
всі, які це були «завдання» і чим
би це закінчилось, якби не свої
прокурори, судді. Усе вдалося

залагодити.
Після свого звільнення він все
обіцяє повернутися, але такого не
буде, бо ще одна поїздка наша до
керівництва Вінниці — піде просто на відпочинок, «рішайко» всіх
бандитських справ тоді матиме
більше часу навіть для футболу.
А ми купимо йому корзинку,
хустинку, спідничку і нехай іде у
свою Сестренівську хатинку, яку
він «бідолаха» має. Поліцейські
новини він буде знати всі, бо 7
людей своєї рідні прилаштував у
поліцію, а це декого за «капусту»
взяв.
Може, в Сестренівці хоч інколи
будуть снитися ті справи, які він
не розслідував по загибелі людей,
по нанесенню тілесних ушкоджень
так, як на даний час в суді справа
по побиттю жителя Глуховець
Харахонді, який залишився інвалідом. А всі вказівки бандитам, як
закрити справу, давав особисто
Ткачук. Дуже хочеться, щоб на
лаві підсудних разом із злочинцями сидів і він.
Кожен раз посилав нас у церкву
і Почаїв, то може настане такий
час, що йому самому потрібно
буде йти.
Не забули ми із Гранецькою, як

коло, то вже справді дивно.
Рідшають ряди. Деградує еліта поліції. Це не слідчий з постовим, а сама верхівка, починаючи
від області. Бо шила в мішку не
втаїш. А загалом нічого дивно.
Так один начальник місцевий божок, дуже схожий на цигана, наїхав на одного дільничного. Каже,
давай гроші. Той — у внутрішню

службу безпеки шукати захисту.
Не знав бідний, що така служба
створена лупашити таких, як він.
Бо сам начальник над всіма начальниками не дав можливості
справу реалізувати і розвинути за
сценарієм (як це було з лікарем
МСЕКа, коли взяли на гарячому).
У результаті, начальник лишається, а наївний дільничний скоріше всього поїде до своїх колег в

Штучна водяна епопея
“Турбота про здоров’я городян”: почалась передвиборча кампанія?
не мають санітарних книжок. Так
буває, приходять перевіряти одне,
а знаходять щось інше.
Наскільки відомо, якщо підприємець тільки збирається реалізовувати харчову продукцію, в першу
чергу він повинен пройти медобстеження. Іншими словами, мати відмітку терапевта і дерматолога. Саме
після такої процедури підприємець
має право приступати до роботи.
Роками не перевірялися санітарні
книжки в продавців питної води на
розлив. Виходить, що перевіряли

продавців питної води, а вийшли
на себе. Хтось то давав дозвіл
на встановлення в місті вагончиків
чи ємностей розливу. І всю свою
байдужість, недоліки своєї роботи
опублікували.
Можна допустити, що влада
хотіла зробити краще для людей.
Адже в першу чергу вона поставила здоров’я людини на перше
місце. І ми б так про владу подумали б, якби не дивний збіг деяких
обставин. Виявляється, одночасно в
один день міська влада через свою

газету і сайт закликає громаду міста не купувати 5 днів бутильовану
воду на розлив. У цей же день санітарна служба провела дезінфекцію
громадських криниць по місту. Переважна більшість мешканців міста
кинулися до магазинів скуповувати

5-літрові бутлі з водою. За два дні
розмели застояну в магазинах воду.
Залишилася тільки дорога вода. То
може перевірка підприємців і була
розрахована, щоб в магазинах воду
розкупили? Чи вже запахло виборами мера на новий термін?

Наїзд на “талу” — гра на публіку псевдоактивістів
Інокентій Гук

приїздили перевірки з МВС, а у
нас ще є «великий реформатор»
Мафік, який також допомагав
розвалювати лікарню, а коли
приїздили перевіряти поліцію,
добровільно-примусово викликав
голів сільських рад, щоб хвалили
поліцію і особисто Ткачука. Люди
дуже добре пам’ятають і цього
«патріота» районної ради.
Можна писати ще багато, але
проходячи більше 6 років оці всі
ганебні випробовування, я особисто зверталася до людей — на
наступних виборах думати і зважувати, за кого проголосувати,
дають гроші — беріть, бо це вони
у вас вкрали, а заходячи в кабіну,
думайте про себе і своїх дітей. Ця
влада набагато гірша попередньої.
Сьогодні наші діти шукають
роботу за кордоном, батрачать
на панів, покидають сім’ї, шукаючи роботу. А що, в нас немає
роботи? Є депо вагонне локомо-

Враження від нардепа

тивне, станція, відділок залізниці і
інші підрозділи, але звернувшись
туди і почувши, скільки «капусти»
треба заплатити, охота відпадає,
бо ваша дитина за рік це не відпрацює.
Отака в нас держава. Риба псується з голови, отакі керівники на
місцях беруть приклади зверху.
Вони не бояться ніяких покарань,
бо з ними в спілці прокуратура,
суди та інші органи.
Забули тільки, що між цим усім
ще є Божий суд.
Шановні козятинці, ми як матері, що втратили своїх дітей,
просто звертаємось до вас, не
мовчіть, коли бачите таку несправедливість, бо цих «реформаторів» не більше за нас. І якщо ми
будемо підтримувати, допомагати
один одному, тоді ми будемо разом великою силою.
З повагою, Шайдюк Н. Т., мати
загиблого сина.

Анекдоти

Про що шепочуться в ліжку і говорять на кухні
"Антириа". Фейки існували завжди. Фактично вони ніколи й не
зникали. У різний час з'являється
потреба на те, щоб вигадати якусь
нісенітницю, з якої потім можна
було б дружно реготати. Або використати її для залякування. Та
одна річ, коли нісенітниці вигадують і з них же регочуть малоосвічені люди. А от коли це роблять
очільник міста і його близьке

влада і ми
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Очолював рейд голова громадської ради міської ради Федір
Павлов. Він звітував, що було
обстежено 10 об’єктів підприємницької діяльності, які реалізують
питну воду на розлив. Як висновок,
спільна проблема — процедура
миття та дезінфекції ємностей з
водою. То що ж, виходить відібрали
зразки води для перевірки, а виявили, що не миють ємності води?
А ще у відібраних зразках води
слеціалісти комісії виявили, що продавці-реалізатори води на розлив

захищеними дітьми та родинами,
в яких вони проживають. Двоє
хлопчиків — 2-річного звати
Коля, 6-річного — Рома. Спостерігати за такими сім’ями мала
б сільрада. Наприклад, знати,
чому Рома не ходив у дитсадок?
Адже кожна дитина має бути
охоплена дошкільною освітою.
— Саме за ці заслуги голова села та секретар отримують
премії? — обурено каже один
з мешканців села пан Сергій. —
По-народному, вони — батько
і мати громади, а ці діти, то їх
внуки, що жебракують.
Відомо, що на даний час в
Махнівську сільраду навідуються
журналісти і столичні, і обласні,
аби зібрати інформацію про
такий випадок, але чиновники
ховаються від преси.

Листи у сміттєвий бак
12 травня 2018 року вів прийом
народний депутат Юрчишин П. В.
Ми з мамою загиблого Гранецького з с. Юрівки написали листи і
вирішили передати ці листи депутатом у МВС, генеральну прокуратуру, апарат ВР. Але пройшло вже
більше 3 місяців. Ми не отримали
навіть брехливої відписки ні звідки. Це говорить про те, що ніхто
нікуди їх не відправляв, а якщо
відправляв, то не далі сміттєвого
бака.
Ми не просили ні матеріальної
допомоги, ніяких других милостинь від Юрчишина, а просили
вручити особисто ці листи. Але,
мабуть, і на це начхати.
Це ж не голосувати за «дебільні» реформи, за які «блок панамських патріотів» платить гроші, а
просто поставитися з повагою до
своїх виборців, бо такі дурні голосували за цього депутата. Який
допоміг потім розвалити з іншими
2 лікарні, провівши так звану «медреформу», бо якщо у вас немає
грошей, то краще займайте місце
на «Керекеші», бо не підійдуть до
вас світила медицини ні Щавлюк,
ні Шуляк, ні інші.
Реформа проголосована за гроші на знищення простих людей,
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Чехію збивати штукатурку. Його
сім’я не постраждає, бо інші, які
втекли з Козятинського відділку,
доволі вдало вписались і своєю
легальною працею значно покращили матеріальний достаток.
Китайцям не воняє. У Махнівці вже, як біля тунелю вночі, сморід. Китайці оселилися і
миють кишки, не наймаючи ні-

кого. Їм не воняє. І чиновникам
не воняє, бо перед тим, як дати
долари, китайці руки миють. Цікаво, що і людям воняє тільки тим,
кому китайці нічого не дали і не
збираються давати. Хто думає,
що китайці - слаба нація, дуже
помиляється. Просто так нічого
не дадуть, а своє з чужого горла
видеруть. Навіть на українській
землі.

На сьогоднішній день якість
води в Козятині – найактуальніша
проблема. Рідина, що ллється з
наших кранів, ні за якими характеристиками не може бути визнана
питною. Це отрута для організму,
яку навіть для технічних потреб:
прання, миття посуду, особистої
гігієни, – ми використовуємо тільки тому, що альтернативи немає.
Приготувати ж на ній їжу може
лише камікадзе, тому природньо,
що кожний з мешканців багатоповерхівок шукає власний спосіб
забезпечити свою родину водою,
придатною для споживання. От і
курсують козятинці з відрами чи
пластиковою тарою до криниць
або торговельних точок з водою
на розлив.
І ось днями псевдогромадські
діячі на чолі з Пузирем, який першим номером своєї передвиборної
програми пообіцяв вирішити проблему водопостачання, взялися
«наводити порядок» на ринку
води. Доклавши «неймовірних» інтелектуальних зусиль, здійснивши
набіги на торговельні точки, вони
виявили такі «несподівані» факти,
як відсутність медичних книжок
та відповідних лабораторних висновків.
Хоча про це “RIA-Козятин”
повідомила ще в квітні після
дискусії за “круглим столом”
на тему водопостачання в місті.
Що ж, якість нашої водопровідної води документально за-

свідчена, і як це полегшує життя
її споживачів? Жодна людина при
розумі не споживатиме придбану
розливну воду без попереднього
кип’ятіння. Але вона хоч дохлою
рибою не тхне. Ох, Саша і Федя,
коли ж ви втомитеся смішити
тапочки козятинського люду імітацією «турботи» і вирішення
проблем?!
Почнемо з того, що рейд активістів, санкціонований Пузирем,
за існуючих обставин виглядає
щонайменше цинічно. Його результатом стала лише констатація фактів: у криницях вода небезпечна, а
її продаж на розлив здійснюється
з порушеннями. Боїмося спитати
цих «геніїв»: а яка альтернатива?
Де 25 тисяч жителів мають брати
безпечну воду? У нас що, мер
виконав свою передвиборну обіцянку забезпечити місто якісним
водопостачанням? Агов, Олександре Дмитровичу, де ви ховаєте
джерело, безпечне для нашого
здоров’я?
Активна «турбота» мера вкупі
з кишеньковими громадськими
діячами підозріло загострилася на
фоні нестерпної спеки, коли споживання води без перебільшення
є питанням життя і смерті. А в нас
куди не кинься — вода не придатна для пиття.
То що нам тепер, померти від
зневоднення? Це ж не ковбаса
чи цукерка, без яких можна обійтися. Людина щоденно так чи
інакше має спожити мінімум три
літри рідини. Тож «рекомендація»

міськради на чолі з Пузирем утриматися від купівлі води на розлив
більше схожа на заборону пити
воду з джерела в пустелі під приводом її невідомої якості.
А втім, «добрі» наміри мера
запобігти вживанню містянами
неякісної води можна пояснити
принципом «ситий голодному
не товариш». Єдина альтернатива
відносно доступній воді на розлив
чи безкоштовній криничній – бутильована продукція промислового
виробництва. Однак вона в рази
дорожча за дешеву талу воду і
далеко не по кишені переважній
більшості містян. Але хіба це
хвилює «слугу народу»? З його
високими законними і не дуже
законними доходами вже важко
усвідомити, що хтось виживає на
«мінімалку» чи пенсію, а тому
не має можливості ні встановити
фільтр, від якого з нашою водопровідною водою все одно толку,
як з козла молока, ні купувати
сертифіковану бутильовану воду.
Напрошується ще одне пояснення раптовому «прозрінню»
міськради щодо порушення правил
торгівлі водою на розлив, ніби
цей бізнес з’явився тільки вчора.
«Щире занепокоєння» міського
керівництва її гіпотетичною шкодою для здоров’я в умовах 30-градусної спеки автоматично спонукає
людей купувати в рази більше напоїв на кшталт пива, квасу, «пепсі»
тощо. Цікаво, міський очільник «на
процентах» від продажу? Принаймні, з боку лояльних бізнес-струк-

тур? Чи лобіює чиїсь інтереси? А
може, мер сам уже «замутив» цей
прибутковий бізнес під прикриттям
і знищує конкурентів?
У наших торговельних закладах
кожний другий продавець без
медичної книжки, і кожний другий
товар без сертифіката якості, не
кажучи вже про кількість прострочених товарів, але в поле зору
мерії чомусь попали лише реалізатори талої води.
Мораль цієї байки наступна.
Альонушка-Пузир «оберігає» містян від загрози стати козенятками
в разі придбання води на розлив.
Черговий раз зі своїм громадськодепутатським кодлом він імітує
бурхливу діяльність щодо забезпечення міста якісною питною водою. Скликана ним комісія з надзвичайних ситуацій розродилася
погрозами прикрити продаж води
на розлив, якщо власники цього
бізнесу за три дні не усунуть
виявлені недоліки. Прокинулися!
Три роки вони не вбачали в цьому
небезпеки, і раптом десь напередодні виборів заворушилися.
Грець з ним, мета цього допису
– не захищати порушників правил
торгівлі. Питання в іншому. На біса
нам така комісія з надзвичайних
ситуацій та екологічної безпеки,
як і таке міське керівництво, якщо
вони трублять про проблеми, не
вказуючи раціональних шляхів
вирішення? З крану тече болото,
вода на розлив – неперевіреної
якості, вода з криниць небезпечна,
а промислового фасування – до-

Мер проявив чуйність Радянську спадщину знову
рехтують за 50 тис. грн

Максим Шуляк

Майже чотири роки жителі ПРБ, навколишніх сіл та районів скрізь темряву вулиці Олега Кошового з тремтячою
душою добирались до своїх домівок, зупинок рейсових
автобусів із залізничного вокзалу. І нарешті світлі ночі
заспокоїли їхні душі. На частині вулиці від гуртожитку училища до торговельного комплексу "ЦЕСІС" встановлені та
підключені два світильники (!). Жителі району ПРБ і гості
міста, які використовують згаданий маршрут до залізничного вокзалу, виражають вдячність меру міста за проявлену чуйність до їхніх прохань і звернень, і не втрачають
надію, що вся вулиця О. Кошового буде освітлена.

Вероніка Любич

Козятинська міська рада до Дня Незалежності України оновлює міськрайонну Дошку пошани. На офіційному сайті влада
скаржиться, що райрада не хоче долучитися. З бюджету виділено 50 тисяч гривень(!)
Як бачимо, міський голова Олександр Пузир ніяк не може
відмовитися від радянської спадщини. А тим часом в області
вже не вшановує радянську традицію Вінницька обласна рада.
Хмільник розглядає можливість скасувати також цю форму
відзначення земляків.

рога. Для 25-тисячного міста це
дійсно надзвичайна ситуація. Але
лише недолугі можуть вважати
виходом із неї рекомендацію міської ради не купувати талу воду і
вимагати у продавців протоколи
лабораторних досліджень.
Якби міські очільники мали
необхідні для своїх посад клепки,
то навпаки допомогли б в організації бізнесу з продажу талої
води в інтересах громади. Подобається це комусь чи ні, але саме
ці підприємці наразі виконують
обов’язок міської влади забезпечити населення питною водою.
Тож замість лякати і погрожувати
санкціями, краще б посадили їх за
стіл переговорів і разом вирішили,
як контролювати якість талої води
без перекладення вартості лабораторних досліджень на гаманці
покупців, тобто нас із вами.
P. S. За три роки керування
Пузиря при нинішньому наповненні
бюджету як мінімум 20 млн грн
можна було вкласти в будівництво
водогону. Так зробив би поміркований господар. Нинішнє ж міське
керівництво тільки на те й спроможне, що розіграти зворушливу
турботу про здоров’я громадян.
Пардон, не тільки на це. Вони
ще викинули на вітер півмільйона
гривень за проект водогону. Пройшло два роки, і на даний час це
вже папірець, з яким можна тільки
до вітру сходити.
А між тим, вода — джерело
життя. Саме від неї залежить
здоров’я і самопочуття людини.
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Гриценко: Журналісти - судинна система суспільного організму, яка розносить кисень правди або чадний газ
блог

Наступні вибори
президента будуть
складні, а кандидати використовуватимуть всі можливості реклами у
ЗМІ, аби вирватись догори, тому медіа гратимуть ключову роль у процесі. Таку думку
висловив лідер ПП “Громадянська
позиція” Анатолій Гриценко під
час зустрічі із регіональними

блог

журналістами у медіа-клубі Національної спілки журналістів України. Він виклав власні тези щодо
того, як зберегти країну та зупинити відтік громадян за кордон.
Він обговорив із журналістами,
які медіа мають можливості та як
утримувати ЗМІ, не публікуючи
замовні та «брудні» матеріали.
— Немає жодної проблеми, яку
не можна вирішити. Можливо,
для цього треба день, тиждень,

місяць, рік, але немає проблеми,
яка може кинути нас всіх у страх
та зневіру. Ми зараз зароджуємо
нову систему, нову державну
етику та мораль. Ключовий етап президентські вибори. Журналісти
ж - це судинна система нашого
суспільного організму. Вони розносять кисень правди або чадний
газ, який душить. Зараз момент
істини для всіх нас - або фальш,
або правда. Наш шлях - правда.

Він додав, що від того, кого
оберуть українці, залежить шлях
України та її розвиток або стагнація.
— Якщо Тимошенко президент,
Медведчук спікер, Бойко прем’єр.
Як ви думаєте, ми підемо догори
чи донизу? Натомість треба впевнений рух догори. Треба сконцентрувати кадровий потенціал,
людей, спроможності. Відновити
довіру, справедливість, об’єднати

країну. Зробити так, щоб кожен із
нас відчув можливість соціального
ліфту і в бізнесі, і в політиці, розкрити творчий потенціал людей,
— вважає лідер «Громадянської
позиції».
Зараз, на думку Гриценка,
Україна частково втратила свій
суверенітет, бо влада не може самостійно приймати рішення. Врешті це може призвести до того,
що країну «розберуть на органи».

Святили мак, квіти, мед і воду

В’ячеслав Гончарук

У вівторок, 14
серпня, козятинці
відзначали свято
Маковея. Його ще
н а - зивають Маковія, Спас
Перший, Спас на воді, Медовий
спас, Семи братів мучеників
Маккавеїв. Поєднання стародавніх народних календарних і
хліборобських звичаїв із церковними православними відбулося
органічно і призвело до того,
що у церкві стали святити зілля:
васильки (базилік), м’яту, мелісу,

руту, любисток, чебрець; квіти:
чорнобривці, гвоздики, майори,
флокси, айстри, волове око тощо
і головне — мак у маківках. Саме
з квітами і маківками в букетах
прийшли в храми Козятинщини
віруючі нашого краю.
За традицією, відвідали храми
і кореспонденти газети “RIAКозятин”. Спочатку ми завітали в
церкву Покрови Пресвятої Богородиці, де настоятелем храму
протоієрей Василь Влізло. Він
провів службу Божу Літургію, після чого освятив воду. Він розповів історію Животворного хреста,

який за повір’ям є оберегом від
злих духів. Свячене в цей день
вважається амулетом від різних
хвороб. Під кінець служби Божої
настоятель храму православним
віруючим освятив все, з чим прийшли люди до Божого дому.
У церкві Серафима Сваровського також було багатолюдно.
Крім згаданих трав і маківок
багато віруючих принесли мед.
Під час освячення було багато
дітей дошкільного віку. Щедре
освячення водою отцем Романом
Асафовим сприймали з розумінням, хоч за віком ще маленькі.

Протистояння влади та громади у Гурівцях

Гарний спосіб поцікавитись, куди і як йдуть гроші міста?
блог

блог

Вероніка ЛЮБІЧ

Влад ПОВХ

Конфлікт у Гурівцях закладено в 2013
році, коли через стихійні погодні умови
господарс тво за зна ло
значних збитків. Оговтатись, як
свідчать події, до сьогоднішнього дня так і не змогли. Створені
значні фінансові заборгованості.
Цьому є підтвердження в судових
рішеннях. Дійшло до того, що суд
призначив арбітражного управляючого. Частина пайовиків майна
та землі не допускають його до
роботи. Місцевий керівник змогла
навколо себе об’єднати селян,
мотивуючи тим, що вона, як менеджер управління господарством,
заклала значний урожай. А він
може покрити всі збитки — як
перед боржниками, так і перед
селянами та державою.
Що це за борги і в якій сумі,
керівник на зборах на майдані
перед сільським клубом 15 серпня
2018 року о 18 годині не опри-

блог
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Все почалося з майдану
люднила, назвавши це комерційною таємницею. Присутні проапло
дували оплесками звіту керівника,
як визнання її лідерства. Поліцейські, що теж були на майдані, місцеві ветерани АТО, селяни з однієї
сторони та інша сторона в особі
арбітражного керуючого вели між
собою діалог. Дійшли до консенсусу, в ході якого арбітражний керуючий не зміг провести доповідь
інформаційного характеру та приступити до роботи. Отож останній
вибув за межі села.

У кінці серпня пройдуть
засідання постійних депутатських комісій: 28 серпня
о 15.00 комісія з питань регулювання земельних відносин,
будівництва, комунальної власності, приватизації. 29 серпня о 10.00 — з питань
роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій,
та захисту прав споживачів.
29 серпня о 15.00 — з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської
діяльності, етики, топоніміки, контролю за
діяльністю виконавчих органів ради та з
гуманітарних питань і соціального захисту
населення.
30 серпня о 15.00 — комісія з питань
фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку.
Чергова сесія міськради — 7 вересня.
Початок о 10 годині. У переліку питань:
звіт про виконання міського бюджету за
І півріччя, внесення змін до бюджету на
2018р., затвердження рішень виконкому,

про стан підготовки житлово-комунального господарства до роботи восени та
взимку.
Затвердять статути у новій редакції
комунальних підприємств “Відродження”
та “Чисте місто”, програму каналізаційно-насосних станцій, ліквідують КП “Добробут”. Окрім цього, внесуть зміни у
програми «Безпечний Козятин – взаємна
відповідальність влади та громади», соцзахисту населення. Заслухають питання
про програми протидії захворюванню на
туберкульоз і «Цукровий та нецукровий
діабет». Внесуть зміни до Положення
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Козятинської міської
ради. Депутати нададуть повноваження з
реалізації державної регулятивної політики постійній депутатській комісії з питань
законності та розглянуть до 20 питань
майнових відносин.
Проекти рішень та матеріали їх підготовки (додатки до проектів рішень, листиклопотання, аналітичні довідки) готові на
9 серпня. Отож, до погоджувальної ради
(6 вересня) всі бажаючі мешканці, яким
не байдуже, як дерибанять бюджет міста,
можуть ознайомитися з ними у секретаря
ради.

Головою райдержадміністрації стає “зам” з Калинівки

Ярослав
МУДАКУВАТИЙ

Не ламайте голову! Щоб місцевий не став керувати, простаравсь наш
Мафік. Але йому не дозволено

було знати, що зам з Калинівки
обіграв його в інтригах.
Неймовірна політична інтрига
довжиною в рік розігралася
в Козятинському районі, а тепер наступила розв’язка. Усім
відомо, що місцевий бомонд,
фінансова еліта Козятина, ще

задовго до звільнення з посади
голови райдержадміністрації
рясно збирала гроші мішками.
І ще рясніше ними стала засівати кабінети, вхожих до того
самого намісника лахматих.
Найбільш активний комбінатор,
звичайно, був Мафік. У цьому

він досяг таких великих успіхів,
що головному шафи для архіву докупляти довелося, аби ті
кляузи складати. Доносився,
що всіх місцевих мусили послати. Кошти, не думаю, що
будуть повертати. Ті ж наверху
вміють паузу тримати. Як добрі

артисти, режисери-постановники — гроші мішками приймати.
Треба вміти легенду за мільйони продати.
На сьогодні стало відомо, що
кандидат у голови Козятинської
РДА з Калинівської райдержадміністрації — заступник голови.

Про все
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Полюбіть себе в серпні і вересні:
правильно харчуйтеся!
Насіння кавуна містить:

Іван Смолич, лікар-гігієніст

Зелений чай. У ці місяці буває
спекотно, особливо в серпні. Є ризик згущення крові. Раціон харчування слід переглянути, це зробити
пропонують дієтологи.
Сніданок: домашній сир не солоний, основний прийом їжі. Обід,
вечеря — легкий перекус. Перед
сніданком за 30 хв. до приймання
харчів бажано випити 300-500
мл води з чайною ложкою меду
плюс шматок лимона. Обмежуйте
вживання кави. Краще споживати
зелений чай.
Кавуни. У ці місяці достигають кавуни. Це унікальна ягода. Вона лікує
печінку, нирки, підшлункову
залозу при умові, якщо в кавуні
немає багато нітратів. Але за дослідженням лабораторії нашого
ринку їх кількість не перевищує
допустимих норм. Споживати потрібно кавуни малими дозами по
150-200 грамів через 1,5-2 години.
Кавуни втамують спрагу, очистять від токсинів і шлаків. Допоможуть схуднути. Для кавунів є свій
сезон. Це серпень-вересень.
Не купуйте розрізаних кавунів.
Як тільки його розрізали, він стає
активним поглиначем усіх летких
речовин, особливо, мікробів. Стиглі
кавуни мають сухий хвостик і жовту плямочку на боці.

Аргінін — речовину, що належить до амінокислот і безпосередньо впливає на роботу серця.
Поліненасичені кислоти, серед
яких — омега-6, яка впливає на
показники кров’яного тиску в бік
зниження. Також зменшує ризик
атеросклерозу, завдяки видаленню холестеринових бляшок
зі стінок судин.
Магній, який виконує функції
регулювальника артеріального
тиску та рівня глюкози (профілактика діабету).
Цинк — допомагає зміцнювати
імунну систему, чинить позитивний вплив на чоловіче здоров’я.
Користь кавунового насіння для
організму людини встановлено
досить давно. Корисне воно для
тих, хто ослаблений або має часті
фізичні навантаження. Його вживання стане ідеальною можливістю
поповнення енергії, білків, мікроелементів та вітамінів, а також —
сорбентів, що очищають організм.
Кукурудза. До раціону харчування в серпні-вересні обов’язково
входить така харчова культура —
кукурудза.
У зерні кукурудзи 60-65% крохмалю, 10-15% білка, 4-7% жиру
(в зародках — до 50%), чимало
клітковини, каротину та інших ка-

Залізо — бере активну участь у
кровотворенні.
Калій — потрібен для підтримання функцій м’язів серця.
Вітаміни групи B — конче потрібні
для процесу перетворення їжі на
енергію фізіологічних процесів,
підтримання здоров’я нервової
системи.
Корисне дієтичне волокно — потрібне для здоров’я травного
тракту, сприяє очищенню від
шлаків і токсинів.
Біологічно активні речовини,
які підвищують лужність сечі й
впливають на очищення сечостатевої сфери.
ротиноїдів, великий набір вітамінів
групи B, є пантотенова кислота,
великий набір мікроелементів: калію, фосфору, заліза, міді, нікелю,
золота та фтору (будівник емалі
зубів).
У кукурудзяній олії близько 7080% ненасичених жирних кислот
(лінолевої та арахідонової), що належать до речовин, які регулюють
обмін холестерину.
З кукурудзи виробляють глутамінову кислоту, якою лікують захворювання центральної нервової системи: психози, депресію, епілепсію,
прогресивну м’язову дистрофію,
поліомієліт тощо.
З лікувальною метою викорис-

товують приймочки та стовпчики
кукурудзи. Терапевтична цінність
препаратів кукурудзи при захворюванні печінки грунтується на їх
жовчогінній властивості.
Настій кукурудзяних приймочок,
стовпчиків посилює секрецію жовчі і відплив її у дванадцятипалу
кишку.
Картопля+м’ясо — ні! Перші
страви в серпні, вересні: супи з
грибами, окрошка, борщ, юшка з
рибою.
Другі страви: рагу овочеве з
грибами, ікра баклажанна, картопелька з грибами.
З картоплею найкраще поєднуються кабачки, білоголова капуста,
патисони. А от про поєднання

картопля-м’ясо краще забути (не
сумісні).
З ягід, фруктів: ожина, малина,
чорноплідна горобина, сливи,
яблука, груші, виноград, кізіл.
Не забувайте за мед та медопродукти: пилок, бджолиний хліб
(перга). Введення до складу їжі,
особливо на ніч (вечір) кефірів, йогуртів, кислого молока знижують
ризик виникнення раку кишківника.
Прислухайтесь до порад дієтологів-науковців, адже ще батько
медицини великий Гіппократ вчив:
“Ваша їжа має бути ліками, а ваші
ліки мають бути вашою їжею”.
Полюбіть своє здоров’я більше,
ніж себе.
Здоров’я, добра вам і довголіття.

Футболісти-залізничники стали чемпіонами

Українці перемогли чехів

Південно-Західна залізниця стала срібним призером у ХІ спартакіаді

В’ячеслав Гончарук

В’ячеслав Гончарук

На початку минулого тижня в Харкові пройшла ХІ спартакіада серед залізничників. У ній взяли участь більше
200 спортсменів всіх 6-ти доріг філій — Південної, Придніпровської, Одеської, Донецької, Львівської та Пд-Західної
залізниці.
У командному заліку розігрувалися медалі в таких видах
спорту як шахи, шашки , армрестлінг, волейбол, гирьовий
спорт, настільний теніс та міні-футбол. Перемогу здобули
представники Південної дороги. Вони набрали 214 балів.
Срібні нагороди з результатом 197 очок у залізничників
Південно-Західної магістралі. Замкнули трійку призерів
донеччани. У них 148 балів.
За футбольну команду нашого краю виступав і наш
земляк Костянтин Благодир. Спочатку команди футболістів
були розбиті на дві групи. Першу групу склали колективи
Львівської, Донецької і Пд-Західної залізниці. Другу групу
склали спортсмени Одеської, Придніпровської і Південної
дороги. У групі А донеччани перемогли футболістів Львівської залізниці з рахунком 4:1.
Наші майстри шкіряного м’яча з львівянами зіграли 4:0.
Тож перше місце в групі розіграли між собою Донецька
і Пд-Західна залізниці. Їх зустріч між собою завершилась
внічию з рахунком 1:1. А за кращої різниці забитих та
пропущених мячів до фіналу вийшла команда Кості Благодира. У фінальному матчі вони обіграли переможця групи
В футболістів Південної дороги з рахунком 2:1 і стали
чемпіонами. Бронзові нагороди в турнірі футболістів, як
і в командному заліку, у представників сходу України —
донеччан.
Трохи не вистачило везіння команді волейболістів Пд-

Гра у відповідь 14 серпня на
стадіоні НСК “Олімпійський”
між київським “Динамо” і “Славією” з Праги завершилась
перемогою киян 2:0. Українська
команда вийшла в наступний
раунд лігочемпіонівського сита.
Тепер підопічним Олександра
Хацкевича залишилось зіграти
матч плей-офф з голландським
“Аяксом”. От тільки майстерність, яку показали динамівці
в грі з чехами, свідчить, що
київська команда не рівня командам ліги чемпіонів. Як складеться двоматчева дуєль киян
з командою країни тюльпанів,
покаже час. Але, якщо “Динамо” не знайде резерви для підсилення гри, то їм краще грати
Західної залізниці. Колектив, у якому виступали козятинці в лізі Європи. Переможців не
Юрій Туруля, Денис Гончар та Олександр Грінченко, срібні судять, це так. Так і “Славія” не
нагороди сприйняли, як неудачу. Та можна вважати, що це є на сьогоднішній день команвсе-таки успіх команди. Адже поступилися тільки минуло- дою рівня ліги чемпіонів.
Тепер про гру киян з пражарічному чемпіону спартакіади — волейболістам Південної
залізниці. Ще один представник Козятинщини Іван Поберій нами. Матч транслювався по
телебаченню. Тому немає постав бронзовим призером в змаганнях тенісистів.
До речі, Костя Благодир є футболістом козятинського треби коментувати сам поєди"Моноліта". Тож побачити і привітати чемпіона можна нок. Малюнок гри любителям
буде 24 серпня під час відкриття футбольного сезону в футболу відомий.
Мова за спірні моменти в
Козятині. Приїдуть в наше місто футболісти Ладижинськоцьому матчі. Гол Вербіча на
го “Авангарда”. Початок гри о 16 годині.

11 хвилині чистий. Його не
коментують навіть чеські фани.
Гол у ворота “Динамо” на 38
хвилині матчу прокоментував
український арбітр з іменем і
досвідом Мирослав Ступар. Він
зазначив, що головний суддя в
полі гол відмінив правильно. У
футболіста “Славії” Тецла, який
забив гол у ворота “Динамо”,
положення поза грою не було.
Але до цього були порушені
правила проти Микити Бурди
темношкірим Делі. Через це
порушення Тецл без перешкод
заволодів м’ячем. Неправильні
дії арбітра були лиш в тому, що
він не дав сигнал, що забитий
гол він скасовує. Чим завів в
непорозуміння бокового арбітра, який просигналізував положення поза грою. Гру рукою
Вербіча і падіння Циганкова в
карному майданчику, на думку
рефері. У обох випадках суддя
як міг призначати пенальті, так
не вбачав в тих епізодах нічого
кримінального. Якщо слідувати футбольним правилам, то
пенальті повинні були бути призначені в бік обох воріт. А гол,
забитий динамівцем Бєсєдіним
на 74 хвилині матчу, був забитий з офсайду.

8

безгосподарність

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018

9 на тему тижня

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

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

Оцінку озелененню з бюджету
красномовно дають сухостої

У фоторепортажі за 13 серпня зібрані світлини невдалого висадження молодих дерев і розбазарювання коштів
міського бюджету. Усі насадження, які садили у несприятливий період і належно не доглядали, засохли

Що позитивного у вас відбулося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Олена (77), пенсіонер:

Олег (37), працівник

Марія (61), пенсіонерка:

Валентина (37), приватний

Марина (29), спеціаліст з Наталія (31), в декретній

Оксана (15) учениця:

манікюру:
відпустці з сином
— Приїхали рідні на підприємець:
— Приїхала з моря і
— Приїхала донька в ринку:
— Святкували приїзд Даніілом (6):
зустрілася з друзями, за
гості і привезла багато — Зустрів шкільного Маковея, привезли паху- — Дуже чекала свята
друга, з ним чудово чого справжнього меду! Братів Маковеїв. Адже в любимої бабусі в родин- — Готуємось до 1 верес- якими так скучила.
харчів.
ня, скоро матимемо дороспровів час.
цей день я можу дозволити ному колі.
лішого сина школяра.
собі з’їсти пиріжка з маком.

Почесній довгожительці
Яніні Івановій — 88!
В’ячеслав Гончарук

18 нових дерев висадили на неминучу загибель
Спека і літо не для озеленення міста. На жаль, в Козятинській міській раді про це не знають
Іван ОСТАПЧУК

Вулицею Грушевського висаджені саджанці черемхи віргінської або, ще як її називають
черемха музична “Шуберт”. Це
чудові дерева із зеленим листям
по весні і червонуватим на початку літа, неповторні під час
цвітіння. Правда, якщо це дерево жіночого роду. Білі китиці
майже не пахнуть та краса від
них, як кажуть, очі вбирає. Озеленення міста — справа дійсно
хороша і потрібна. От тільки не
зрозуміло, чому роботи з благоустрою щодо озеленення проводить міська влада в літню спеку.
Адже відомо, що дерево найкраще приживається після похолодання, коли опадає листя.
Навіть весна не є такою сприятливою для дерев, як осінь, в
період похолодання від +12 до 0
градусів. Саджати дерева в літню спеку не припустимо. Навіть,

якщо допустити, що деревцята
росли в горщиках. Усе одно
для рослини це не добре. Адже
дерево, посаджене з листям,
переносить стрес. Такі саджанці
стають слабкими і будуть вразливим для хвороб. Отже, садити
дерева краще пізньої осені
Інша сторона такого озеленення — це фінансові витрати.
Черемуха віргінська — рослина
невибаглива до грунту і не дорога в ціні. Дерева за розміром
тих, що висадили по вулиці
Грушевського, в питомнику коштують від 255 до 340 гривень.
Черемуха в горщиках такого
розміру має коштувати 3200
гривень
Слід відзначити, що у віргінської черемхи є як позитив, так
і негативи. Біля стовбура дерева від коренів виростає багато
порослі, що додасть роботи
комунальникам. У “Відродженні” двірники - люди працьовиті,

справляться. А от боротися з
тлею, яка полюбляє осідати на
листя цього дерева, мабуть,
ніхто не буде.
Чому для озеленення міста
влада купує дерева, які полюбляють шкідники? У минулому
році висадили каштани. Деякі
в літню пору вже стоять без
листя. Як буде з “шубертами”,
побачимо. Але, якщо без суду
і слідства вирвала і вивезла
міськрада засохлі туї, якими
намагалася радниця з мером
озеленити Козятин, то не дивина, що і черемха так піде. Подібна картина при в’їзді в місто,
де насаджувала влада дерева
з фотосесіями тієї ж радниці.
Картина маслом: із 135 дерев,
що насадили, 125 загинули, а
ті 10 липок, що чудом вижили,
за три роки стали меншими в
розмірах, ніж їх посадили. Для
підтвердження цих слів дивіться фотографії. Де посадили

дерева, назвавши
“Ворота
Козятина”, ростуть будяки. Чи
по-господарськи таке озеленення в місті, робити висновки
городянам.
Від редакції: Прочитавши
цю статтю на сайті газети “RIAКозятин”, міська рада хотіла
спрацювати на випередження.
Придумали анекдот, схожий до
“правди”. На офіційному сайті
міськради, боячись, що “шуберти” таки засохнуть, розмістили
інформацію ніби вандали вирвали деревце черемхи і кинули
поруч. А на виставленому на
сайті міської ради знімку видно, що саджанець стоїть на
місці, тільки опустився грунт
від поливу води. Якщо дійсно
вандали вирвали, чому не сфотографували його лежачим біля
лунки? Хіба бувають вандали,
які виривають дерево, а потім
саджають його?

Козятинщина багата на таланти.
І, як правило, природний талант
Господь дає хорошим людям.
Про одну хорошу жінку та ще й з
талантом наша розповідь.
На життєвому годиннику козятинчанки Яніни Іванової 88.
Більшу половину свого життя
вона віддала тваринництву. Народилася весною 30-го. У сім’ї
хліборобів. Крім неї, в її батьків
було ще дві доньки, а в Яніни
Григорівни — дві сестрички. З
ними і ще кількома подругами
вона працювала в полі, дорослішала у веселому сільському
житті. Та корективи в дитинство
внесла війна.
У 11-річному віці Яніна Григорівна, ще будучи дитям по роках
та дорослою по роботі, була евакуйована в Тамбовську область
разом з фермою, на якій працювала. Чотири місяці тягнувся той
похід.
— Уся складність того перегону полягала в тому, щоб знову зібрати корів у купу після німецького бомбардування, — розповідає
пані Яніна. — Бомбили німецькі
літаки не один раз. Найбільше
дісталося обозу під Каневом.
Прибули на місце призначення
вже в пізню осінь. Першочергова
задача української ферми в селі
Тамбовщини була допомагати
фронту.
Після війни — назад в рідний
край в Самгородок на ферму.
Працювала наша героїня телятницею. І невдовзі стала кращим
тваринником у Вінницькій області
по приплоду поголів’я ВРХ (великої рогатої худоби). Молодого
спеціаліста помітили в області і

довірили молочну ферму. Та сказали новоспеченій завфермою,
що крім професійної освіти потрібна освіта технічна. Довелось
професіоналу своєї справи вступати в технікум. Чим поважаємо
комуністичне минуле — дипломи
про освіту в підземних переходах
тоді не купували). Отож, нашій героїні довелось сидіти за партою.
За успіхи в роботі вона стала
депутатом Верховної Ради трьох
скликань.
— Тоді не було такого, що раз
депутат, то й покинув роботу,
— каже народна обраниця. —
Десять днів депутатські справи,
5 — працювали в комісіях. А
більшість часу працюєш на фермі.
Пізніше роботу нашої землячки

оцінили в столиці.
Стала заслуженим
працівником сільського господарства. Пригадує Яніна Григорівна, як
сиділа в президії
з нагоди 50-річчя
колишнього СРСР
в одному ряду зі
Щербицьким. Він
після засідання зібрав працівників
тваринної галузі і
сказав: “Такі, як ви,
годують Союз. Дякую вам за все!” І
пригостив присутніх
коньяком.
Тепер її досвід
вже давно нікому не
потрібний. А сама
вона каже, що вже
в літах. На нову
владу вона не скаржиться, хоча лишилося з минулого
хіба що звання “Почесна громадянка міста Козятина”. За інші заслуги перед державою лишилися
тільки червоні книжечки. Прикро,
адже наша землячка в прямому і
переносному сенсі слова добилася успіхів своєю працею. Не було
у неї родичів з грішми, не було і
кума, щоб тягнув догори.
Про плани на майбутнє жартома каже:
— Хочу так чути, як бачу. А так
на здоров’я не скаржуся. У мене
в хаті двоє опікунів. Не дадуть
пропасти.
Теперішньому поколінню побажала міцного здоров’я і “не
виїздити за кордон, а будувати ту
Європу в Україні і бути господарем на своїй Богом даній землі”.

Знайома учасниця
конкурсу “Міні-Міс-2018”

P

D

скануй#

ГОРОСКОП
з 16.08 по 22.08

Хочу нагадати всім батькам маленьких принцес, що триває конкурс
на красуню “Міні-Міс-2018”. Розмістити фото можна на сайті козятин.
ком, перейшовши на сторінку “Фотоконкурси”.
Міс-2017 року Софійка Андрущенко (5 років) стала знову учасницею!!!
Її мама розповіла, що донька дуже
багатогранна дівчинка. У свої 5 років вона ходить на гімнастику, бальні
спортивні танці, вивчає англійську
мову. Вона - вихованка 5-го дитсадка. Дуже цілеспрямована, дуже
дружня, любить дізнаватися все
нове, вже має маленькі досягнення
з бальних танців (1 місце у Вінниці,
2 місце в Хмельницькому) ну і, звичайно ж 1 місце в конкурсі «МініМіс-2017». Це маленька принцеса!!!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Погода у Козятині
четвер, 16 серпня

+ 19 0Ñ	
+ 26 0Ñ	

+ 21 0Ñ
+ 22 0Ñ

понеділок, 20 серпня

+ 18 Ñ	 + 20 Ñ
+ 22 0Ñ	 + 20 0Ñ
0

А це листя за два
тижні – вже скрутилось

0

п'ятниця, 17 серпня

+ 18 0Ñ + 21 0Ñ
+ 27 0Ñ + 22 0Ñ
вівторок, 21 серпня

+ 17 Ñ + 21 Ñ
+ 27 0Ñ + 22 0Ñ
0

0

субота, 18 серпня

+19 0Ñ
+28 0Ñ

+ 22 0Ñ
+ 23 0Ñ

середа, 22 серпня

+ 17 0Ñ
+ 27 0Ñ

+ 20 0Ñ
+ 21 0Ñ
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неділя, 19 серпня

+ 18 0Ñ	 + 21 0Ñ
+ 21 0Ñ	 + 22 0Ñ

Овен
На початку тижня на вас чекає справжній успіх, підтримка прийде зовсім
несподівано. Варто прийняти її із задоволенням, адже результат співпраці приведе до
довгоочікуваного результату.
Телець
Якщо до цього Тельці більше часу
приділяли роботі, то зараз їм хочеться тепла
та ласки. Змініть своє ставлення до кохання
та взаємин, тоді все буде йти зовсім
в іншому руслі.
Близнюки
Ви настільки сильно хочете реалізувати себе у
творчості, що зовсім забули про свою кохану
людину. Влаштуйте в середині тижня, зовсім
раптово, романтичну вечерю для двох.
Рак
Ви занадто критично ставитеся до
всього. Навчіться радіти дрібним перемогам!
Лев
З понеділка ваша голова піде обертом
від нової інформації, пригальмуйте,
видихніть, і тільки тоді вже беріться
за справи.
Діва
Попросіть у понеділок про підвищення, можлива відмова, але ви не хвилюйтеся. Керівництво почне пильніше
до вас придивлятися, і вже за деякий
час запропонує кар’єрний ріст.
терези
Досить думати про недоброзичливців,
вони про вас точно не думають. Зосередьтеся
на робочих моментах, зробіть цей
тиждень найпродуктивнішим.
Скорпіон
Очі – це дзеркало душі. У вашому
випадку краще остерігатися гарних очей. Ви
занадто довірлива особистість, люди
цим успішно користуються.
Стрілець
На початку тижня приділіть час самому
собі. Відвідайте салон краси або влаштуйте
собі шопінг.
Козеріг
Не варто зраджувати самому собі,
інакше доля розсердиться на вас.
Зміни відвідають ваш дім вже до кінця
тижня, головне, залишайтеся собою.
Водолій
Гарні коментарі на вашу адресу, які
надходитимуть з початку тижня,
будуть цілком заслуженими. Прийміть гідно
та почніть працювати над своєю душевною
гармонією.
Риби
У понеділок ви терміново потребуватимете гострих відчуттів. Але хіба
варто ризикувати своїм здоров’ям?

Маєш новину?

(068) 308-01-25
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реклама

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

427750

430991

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

430889

431860

430894

431246

вітання

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018
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Продам

 2 ëþñòðè (á³ëà, áåæåâî - êîðè÷íåâà), äåðåâÿí³ äâåð³ íà 2 ïîëîâèíè,
ñêëîïàêåòè 2-õ êàìåðí³ 5 øò. 093-091-22-38, 096-467-88-94
 2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200
ãðí. 097-288-06-63
 3 ê³òí³ êîçè ³ êîçëèêà, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-514-03-88
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).
093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòîêëàâ, åëåêòðî - ìëèí. 097-021-19-64
 Á\ó ìåáë³ íåäîðîãî: øêàô äëÿ îäåæ³, îäíîñïàëüíå ë³æêî, ðîçêëàäíèé
äèâàí, øêàôè äëÿ ïîñóäó, êîìïëåêò ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ. 068210-05-67
 Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³ 10 ãðí. 093-246-22-76, 2096-91, 2-10-24
 Áàíêè 3- õ ë³òðîâ³ , êèëèì òåìíî - âèøíåâèé 2 õ 3 á/ó. 067-502-10-70
 Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 093-652-63-17
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ÷àñíèê îçèìèé. 067-490-63-31, 093-407-29-05
 Áàòàðåÿ 7 ðåáåð â ÷óäîâîìó ñòàí³, êë³òêà äëÿ ïàïóã, çåì. ä³ë-êà 0.57
ãà. ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Áðàìà äëÿ ãàðàæà. 063-688-97-14
 Âåëî Óêðà¿íà 1 200 ãðí. 073-486-73-01
 Âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³. 068-753-33-30
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-62-12
 Â³êíà 3 øò., âàãîíêà 8 êâ.ì. ì/ï, óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, äèòÿ÷à
êà÷åëüêà ìåòàë., â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, áåçïåðåá³éíèê, òàð³ëêè,
êîëîíêè àóä³î. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Â³êíà ìåòàëî-ïëàñòèêîâ³ á/ó 2.4 õ 1.4 ; 1.4 õ 0.8. 096-999-24-79
 Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
 Âóã³ëëÿ ãðóäêàìè ³ äîñêè. 097-341-00-58
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, ñàí÷àòà äèòÿ÷³, åëåêòðîäóõîâêó, îä³ÿëà âàòí³, ñò³ë
äóáîâèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, çåðêàëîòðþìî, 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 ³ òåëåâ³çîð ñòàðîãî çðàçêà Samsung. 063-553-27-86
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó 700 ãðí. 093-984-29-31
 Ãàçîíîêîñ³ëêà, àëþì³í³ºâà ëîòêà 2 -õ ì³ñíà. 096-508-46-34
 Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, âóë.
Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 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

 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Äâåð³ á/ó äåøåâî. 063-874-21-12
 Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà
áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098-312-99-81
 Äâåð³ äåðåâÿí³ 2 õ 1 ì., äåøåâî, ô³ëîí÷àò³ íàðóæí³. 097-441-6250, 063-696-39-08
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V
Êâò. 093-375-06-61
 Äèâàí á/ó íåäîðîãî. 096-307-15-37, 063-304-03-90
 Äèâàí, õîëîäèëüíèê, êóõíÿ á/ó ñèíüîãî êîëüîðó, ãàç. ïëèòà. 093941-32-40, 097-106-48-47
 Äèâàí,2 øàôè, êðîâàòü, êð³ñëà, 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
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093702-55-49
 Äèòÿ÷à êîíÿ÷êà - êà÷àëêà, ñò³éêè äëÿ âçóòòÿ (ìîæíà äëÿ îäÿãó,
êíèã, îêóëÿð³â), êèòàéñüêà ðîçà 2 ì. âèñîòà (º ìåíø³). 063-19191-27
 Äèòÿ÷à øâåéíà ñò³íêà, øêàôè, äèâàí - äåëüô³í. 093-731-16-41
 Äèòÿ÷à øê³ëüíà ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè (ðîæåâîãî êîëüîðó), â
ãàðíîìó ñòàí³, ðþêçàê ðîæåâîãî êîëüîðó ç îðòîïåäè÷íîþ ñïèíêîþ,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-520-78-71
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
 Äèòÿ÷èé ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ RECARO, ì’ÿêèé óãîëîê êóòîâèé
íåäîðîãî. 063-190-65-57
 Äîáðó ìîëî÷íó êîðîâó. 063-648-20-99
 Äîìàøí³ ðå÷³: ìåáë³, ñò³íêà â çàë 4 ì., äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³,
òóìáî÷êà, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, 1-ñïàëüíå, òåëåâ³çîð, ïîáóòîâà
òåõí³êà. 097-135-71-72
 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
 Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó
ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70
 Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó. 098-560-29-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-92593-81
 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 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
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 18,6 ñîò. â ð-í³ «Ïîëÿ ×óäåñ». 067-87-54-752
 Çåðíî ïøåíèö³ 1.1 ò., çåðíî ÿ÷ìåíþ 400 êã. 063-296-30-12
 ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êàðòîïëåêîïàëêà. 099-600-20-24
 Êèëèìè (Í³ìå÷÷èíà), ìàøèíêà ïðàëüíà Ìàëÿòêî, áàíêè 3-õ ë., áóòë³
ñêëÿí³ 20 ë. 093-875-71-89, 067-665-46-04
 Ê³çî÷êè 2 øò. 3-õ ì³ñÿ÷í³, îäíà ðîãàòà, äðóãà áåçðîãà, â ¿æ³
íåïðåâåðåäëèâ³. 063-172-12-81
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà «Ïîëüøà», êèëèì 2 õ 3 ì., âèòÿæêà êóõîííà á/ó, á³äîí
àëþì., øâåéíà íîæíà ìàøèíêà «Îðøà». 063-649-90-85, 063-344-14-45,
098-600-82-43
 Êëàñíà êîðîâà ïåðâ³ñòêà â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-618-69-11
 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
 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 á³ëà ñåìåíòàëêà ç 5 òåëÿì. 068-753-39-56
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì ñ.Á³ëèë³âêà. 097-549-75-96
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì, ÷îðíî-ðÿáà ñ.Æóðáèíö³. 067-129-82-81
 Êîðîâà ò³ëüíà 4 òåëÿì ÷îðíî-ðÿáà. 067-296-46-72, 096-527-82-26
 Êîðîâà ò³ëüíà ç 2 òåëÿì. 068-973-07-06
 Êîðîâà õîðîøà ç 2 òåëÿì, íåäîðîãî. 093-405-50-69
 Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-693-09-24
 Êîðîâó 2 øò. 068-762-82-70
 Êîðîâó. 068-762-81-49
 Êîñòþìè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â á/ó 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. 067308-10-99
 Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé 098-804-04-00
 Êð³ñëî- ë³æêî, åë.äâèãóí 0,75/3000 - 3-õ ô. òåæ â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí ³
ñåïàðàòîðà, åë.÷àéíèê 20 ë³òð³â, ðó÷íó ëåá³äêó «Æàáêà», àâòîêëàâ. íåðæ.

096-467-88-03
 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 øèð. 1 ì., äîâæ. 2 ì. 093-652-63-17
 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
 Ìåòàëåâ³ ëèñòè á/ó (2 ìì - 2.5 ìì.). 063-448-43-19
 Ìîëîäà äîáðà êîðîâà. 067-297-06-87, 067-357-63-35
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Íîâ³ äæèíñè Êèòàé ñ³ðî - ñòàëüíîãî êîë³ðó ð.3XL - 62, 450 ãðí.
073-218-92-49
 Íîâó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, òþëü, øê³ðÿíèé ÷èìîäàí, æ³íî÷èé ïëàù
56-ãî ðîçì³ðó ç òåïëîþ ï³äñòüîæêîþ, âàçîíè « Àëîº». 093-884-86-66
 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
 Ïàíåë³ æåëåçî - áåòîíí³ 6 ì õ 1.5 ì. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 Ïàñ³êà - ðàìêè ç âîùèíîþ 7 øò., íîæ³, ñèòî íà â³äðî, êîðìóøêè,
çáèðà÷³ ïèëüöè, ÿùèêè. 096-364-80-30
 Ïèñüìîâèé ñò³ë. 093-022-87-26
 Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063553-64-78
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëêè 800 ë. 2 øò.,
îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â Áåëüã³ÿ äëÿ âîäè, ïèâà, êâàñó. 067-499-33-26
 Ïîðîäèñòà êðàñóíÿ - øèíøèëà (ä³â÷èíêà). 096-124-95-62
 Ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ 6 òèæí³â 1 500 ãðí./ïàðà ñ.Ñàìãîðîäîê. 067378-00-56 Æåíÿ, 068-841-81-75 Îëåíà
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ³ ñêîðîñïºëêè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìàë³ 3 ì³ñ. ñ.Êîçÿòèí. 063-931-25-73
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ + Ëèòîâñüêà 13-15 êã. 068-21670-39, 097-555-10-06
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 13 êã. ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-827-81-95
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
 Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî
êîëåñ ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
 Ïøåíèöþ. 063-293-20-08
 Ïøåíèöþ. 098-10-580-10
 Ïøåíèöÿ 2 ò. âðîæàé öüîãî ðîêó 4 100 ãðí./1 ò. 067-453-32-60
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 16 серпня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на
роботу: автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п.
067-920-67-94
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років,
садово - городні роботи. 073-167-46-82
телефонувати після 19:00
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 потрібен продавець, кухар,
бармен з/п гідна. 096-115-18-11, 093-59640-46
Запрошується на роботу слюсар, механік
з/п від 6 000 грн. 063-145-76-77
На роботу в цілодобовий магазин потрібен
касир та продавець. 067-609-10-49, 093925-92-67
На постійне місце роботи потрібен про-

давець - консультант в магазин одягу, з/п
висока, вік 18-40 років. 093-858-88-40
На роботу потрібен кухар, людина яка вміє
виробляти тісто. 093-990-82-62
В кафе на постійну роботу потрібен
офіціант, помічник кухаря, з/п висока. 093870-73-22
На роботу потрібен повар та бармен 093955-71-83, 098-026-41-46
На постійну роботу запрошуються продавець, агроном, зооінженер, ветеринар. Ми
гарантуємо Офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7000-8000 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
067-430-02-80
Потрібен продавець продовольчих товарів.
093-341-64-08
Водії кат. С+Е. Відрядження в Європу.
Офіційне працевлаштування. Мінімальний
термін перебування від 2 міс. Бажано с
досвідом роботи. З/п від 50-60 тис.грн. 098
582 07 66, 099 029 84 73.
На роботу запрошуються різноробочий,
водій ЗІЛ-130, помічник кухаря, пекар-

кондитер. Касир торгівельного залу. Ми
гарантуємо офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 6000 -7000 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
різноробочих та охоронника. 097-364-46-50
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
1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири

431458

ремонт

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

430534

431853

431470

430892

430895

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53
8. Автомобiлi
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги
Автономери. Дублiкати номерних знакiв на всi види транспорту,
на авто вiтчизняного та закордонного виробництва. Тел.:(067)
760-70-60

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Глухiвцi, поверх: 5/5/-, площа: 55/-/-. Цiна:
210000, тел.: (063) 637-46-79

9. Робота

1.6. Будинки

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33

м.Козятин, поверх: 1/ц, частина будинку. Цiна: 261708, тел.:
(097) 612-64-56
Тяжилiв, поверх: 1/-, вулиця Iгоря Савченко. Цiна: 1208791, тел.:
(063) 275-40-08

9.1. Пропоную

Ел.монтер, електромонтажник. Буд-во, рем., реконстр., пересон. лiнiй ел.передач Тел.:(068) 441-17-90
Потрiбен робiтник в крупоцех. Тел.:(067) 775-66-29

Херсонськ.обл, поверх: 1/-, м.Голая Пристань. Цiна: 1256830,
тел.: (099) 953-30-04

Прибиральниця в Латвiю. З/п вiд 670у.о. Проживання, харчування. Консультацiя. Тел.:(097) 423-31-65

1.8. Дiлянки

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

19км вiд Києв, площа: 9,06 с, свiтло, вода, котедж.мiстечко.
Цiна: 410000гр, тел.: (099) 913-79-27
6. Будiвельнi матерiали

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-34-99
11.2. Куплю

Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41, 130 кв.м..
097-449-53-15

Продається діючий магазин по
вул.8-Гвардійська 71Б. 098-617-3088

Продам солом'яні тюки,
с.Вернигородок. 096-303-62-23

Продам 2-х пов. будинок вул.Білоцерківська (поруч кафе "Стопка"),
266 кв.м., всі зручності, заг. площа зем. діл-ки 1662 кв.м. 093-01843-43 Володимир

Продам будинок без газу, вода
підведена, госп. будівлі, гараж,
зем. діл-ка, погріб, льох, Муровано
Куриловецький р-н с.Роздолівка.
097-188-33-87
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 775-66-29

Продам участок з документами
під забудову, 10 км. від Козятина
с.Вернигородок. 097-560-60-65

Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-34-99
12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., тел.:(096) 65526-55
22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
23. Тварини
23.1. Продам
Телиця чорноряба вiд доброї, молочної корови, тiльна 5 мiсяцiв.
Цiна 18000 грн. Тел.:(097) 017-54-68

Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
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

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Здам торгові приміщення різних
розмірів, центр, вул.Г.Майдану
- під офіс, магазин, склад і т. д.

063-150-09-77

Ñàøà
 Ïøåíèöÿ òà êóêóðóäçà. 093-677-47-25
 Ïøåíèöÿ ôóðàæíà ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
 Ïøåíèöÿ. 063-628-92-73
 Ïøåíèöÿ. 098-404-88-47
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíà ë³òíÿ íà 14, õîðîøà 4 øò./2 000 ãðí. 096-983-93-44
 Ðîëèêè á/ó ç Í³ìå÷÷èíè, äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 096-463-00-56
 Ñàìîâàð, ÷îë. êîñòþì á³ëèé ð.50-52 âåñ³ëüíèé, øâåéíà ìàøèíêà
ðó÷íà «Ñ³íãåð», òþëü, ãàðäèíè, ïîêðèâàëà, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé,
íåäîðîãî, âàííî÷êà. 097-147-84-88
 Ñâèí³ â’ºòíàìñüê³. 096-527-37-78
 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
 Ñîëîìà ÿ÷ì³ííà ìàë³ òþêè. 098-778-78-1????
 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
 Ñò³íêà ÌÄÔ 3 øêàôà (ïîñóäíèé, êíèæíèé, äëÿ îäåæ³), äåøåâî.
063-393-62-01
 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, 063-47473-30
 ÒÂ àíòåíà Ïîëüøà íîâà 120 ãðí., ÒÂ êàáåëü 0.18 ìì - 16 ìåòð³â
60 ãðí., àâòîêëàâ íîâèé íà 24 áàíêè 0.5 - 1 000 ãðí. 073-218-92-49
 Òåëåâ³çîð «Òîøèáà-áîìáà». 063-384-31-13
 Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé SILELIS - 4050, ìóç öåíòð SONY A 102,
êàâîâàðíÿ, öåíòðèôóãà ÞËÀ, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Í³ìå÷÷èíà),

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 після огляду. 093-631-90-00
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 093-875-71-89, 067-665-46-04
 Òåëåâ³çîð ñòàðîãî çðàçêà Sony Wega 29«. 063-894-05-42
 Òåëèöþ, ò³ëüíà 8,5 ì³ñ. òåðì³íîâî. 063-688-97-14
 Òåëèöÿ ÷åðâîíà 1.4 ðîêè, ñ.Áðîäåöüêå. 068-023-52-88, 063-88125-03
 Òåëè÷êó ãàðíó íà êîðîâó. 063-648-20-99
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
 Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí., ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-58731-69
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097971-15-31, 097-258-18-66
 Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-11-98
 Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 2-õ ÿðóñíà
«Óìêà». 063-775-56-96
 Õîëîäèëüíèê Atlant. 063-694-94-49
 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
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øíóð â äîáàâêó.
098-503-53-71
 Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé,
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
 Øêàô, ñåðâàíò, ä³âàí, ñò³ë ðîçäâèæíèé, äîñêè , åëåêòðî îá³ãð³âà÷
ÿêèé ÷³ïëÿºòüñÿ íà ñò³íó. 097-341-00-58
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 ß÷ì³íü 3 (òðè) ì³øêè. 098-992-4027; 093-704-0-626
 ß÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 096-600-34-02
 2-õ äâåðí³ øàôè â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 067-397-14-46
 Â³äõîäè ç ãðàí³òíèõ ïëèò. 097-941-73-18 Îëåêñàíäð
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Õîëîäèëüíå òà òîðãîâå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ ìàãàçèí³â òà áàðó. 097449-53-15
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³.
067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ. 093-041-58-73
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 36.6 êâ.ì., 5 ïîâ., óòåïëåíà, ºâðî
áàëêîí, ðåìîíò, íîâà åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, íàòÿæí³ ñòåë³. 097-374-4323 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, 38 êâ.ì., (áóäèíîê íàâïðîòè ìàã.«Ãðîø), ³íä.
îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 7 ïîâ., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-406-22-13,
097-590-77-08
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096846-90-81, 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. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë
ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî).
067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåõ. âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî
ì/ï â³êíà, ñàðàé. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ð-í øêîëè ¹3, ³íä. îïàëåííÿ, óòåïëåíèé áàëêîí,
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò., ñòàí æèëèé, íå êóòîâà. 063-286-78-05,
096-026-42-45
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 48.9 êâ.ì., (23.3 êâ.ì./14.4 êâ.), ð-í øêîëè
¹3, ³íä. îïàëåííÿ, óòåïëåíèé áàëêîí (5.5 õ 1.2), ï/ï â³êíà, ³íòåðíåò,
êîíäèö³îíåð, ñòàí æèëèé, íå êóòîâà, åë.ë³÷èëüíèê (äåíü-í³÷), ñàðàé,
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò., 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. 093800-66-77, 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. 063889-52-84
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ. 3-õ ïîâ. áóäèíêó, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, ëàì³íàò, º âåëèêèé ï³äâàë, áàëêîí,
÷àñòêîâî ìåáë³, òåðì³íîâî. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà),
ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, ïîâíèé ôàðø. 067-910-43-59
 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., áåç ðåìîíòó, 39.9 êâ.ì., 2/5, ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò,
âàííà - ðîçä³ëüí³, êóõíÿ 6.2 êâ.ì., öåíòð. 093-558-68-42
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54 Ñåðã³é
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç
ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, âîäà,
³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò.
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê
¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà 2-õ ê³ìí. êâ. â
öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîí, òåïëèé áàëêîí, º ï³äâàë.
098-561-37-23, 073-305-43-17
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì «Ìèð», á³ëÿ 1 øêîëè), ³íä.
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò. êîíòåéíåð. 067-406-33-89,

067-693-30-67
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, óòåïëåíà. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ïåðåïëàíóâàííÿ,
ïîãð³á. 097-843-00-27
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã.
ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ãàðàæåì, 1 ïîâ. 067-933-47-11
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-657-38-84, 063-259-41-94
 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. 096-1647-063, 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., 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., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç ³íä. îïàëåííÿì. 099738-49-75
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 2 ïîâ., íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³,
ñòàí æèëèé, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - çàñò³êëåí³, êëàäîâêà, ³íä. îïàëåííÿ. 063304-37-36, 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, 063-675-9304 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., ÏÐÁ, âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé êîðèäîð, âàííà,
òóàëåò - ðîçä³ëüí³, äâ³ ëîäæ³¿, âîäà, ãàç, ñâ³òëî - ë³÷èëüíèêè, íå
óãëîâà, òåïëà, 3 ïîâ., âåëèêèé ï³äâàë, òèõèé äâ³ð, ïîðó÷ äèò. ñàäîê,
øêîëà, áàçàð, ìàãàçèíè, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ,
íåäîðîãî. 063-530-81-25, 096-249-49-81
 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 ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà
ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò,
çàã. ïëîùà 67 êâ.ì. 063-506-86-82
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
 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, ºâðî-ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî. 063190-65-57, 093-406-75-22
 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, 093632-06-55
 Àáî îáì³íÿþ ãàç. áóäèíîê 85 êâ.ì., ð-í Á³ëà Êàçàðìà íà 1-2-õ ê³ìí.
êâ. ç äîïëàòîþ. 093-002-60-19, 067-599-29-07
 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 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6
êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-6181,067-583-68-94
 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 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ
ï³÷íå òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099120-85-79
 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 â Êîçÿòèí³, 83 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, âàííà, ãàðàæ, ñàðà¿,
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097-609-26-63,
098-395-03-56

ïîãð³á, ãîðîä, ñàäîê, âåëèêèé ó÷àñòîê, íåäîðîãî. 063-628-93-81
 Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä, êðèíèöÿ, ïîðó÷
àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, ñòàâîê, ð³÷êà. 073-060-48-91, 098-51593-37
 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.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ., 78 êâ.ì., 10 ñîò., âñ³
çðó÷íîñò³, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á.
2-23-74, 0687-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-571-31-21, 098294-71-53, 063-462-73-43
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 067966-19-14, 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. 75 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âîäà, ïîãð³á, ñàä, êðèíèöÿ, 10 ñîò.,
ãàðàæ, ìîæíà â ðîçñòðî÷êó àáî íà îáì³í. 068-753-34-61
 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. 097821-30-11, 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 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, 10 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, âóë.Ã.Ìàéäàíó 120. 093-212-75-97
 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. 098-45673-40, 067-660-10-91
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-59271-62
 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 ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063353-58-16
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-

430271

353-58-16
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â,
ïîãð³á. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ âóë.Êóòîâà 14, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê,
ïðîâîäèòüñÿ âîäà, ìîæëèâ³ñòü ãàçèô³êàö³¿, çåì. ä³ë-êà 0.31 ãà. 097643-39-12, 096-377-14-54
 Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ 25 000 ãðí. àáî îáì³íÿþ íà àâòî òåðì³íîâî.
098-833-44-13
 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, 067-44026-37
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðä â ñòàâîê. 098521-46-06, 063-275-01-40, 063-545-41-58
 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.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. 096-458-7438, 063-605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð ñåëà. 098-992-49-38
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà áóä.17., òåðì³íîâî, º ãîðîä 75 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä. 2-32-56, 096-925-31-30, 098-321-74-24
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-875-62-53
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2
ïîãð³áà, õë³â, ñàäîê, ïîðÿä ñòàîê, 42 ñîò. çåìë³. 050-356-51-88,
098-962-17-70
 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 128 000 ãðí. 093-209-06-88, 097955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, 15 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà,
òåëåôîí. 063-896-77-35, 063-896-77-60
 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 90 êâ.ì., â áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé
àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063158-59-46
 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, 096117-86-56, 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. 093-05452-19, 2-07-19
 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, 098466-44-27
 Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë, â áóäèíêó - ãàç,

ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ãàðàæ, òóàëåò. 097-324-66-56, 093-407-32-42
 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 ãàç., öåíòð. 097-628-83-90
 ×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 öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà,
îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093632-24-12, 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

 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà íåäîðîãî, 2 êîëåñà äî Ìóðàâÿ. 097-61614-11
 Ðåçèíà ë³òî 195/65 - 16 ñ, 2 ñê. 50%, çèìà 195/65 16 ñ., 2 ñê íîâà,
ïðè÷³ï ìîòî-áëîêà. 097-297-81-71
 Ñ³òðîºí Äæàìï³ 2005 ð.â., á³ëèé. 097-112-64-95
 Òàâð³ÿ 15 000 ãðí. 2-23-74, 0687-368-56-14
 Òàâð³ÿ 1993 ð.â., ñòàí õîðîøèé, ïðîäàæ ïî òåõ. ïàñïîðòó 20 000
ãðí. 097-112-37-02
 Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Ô³àò Ñêóäî 2008 ð.â., 2.0 HDI, ïàñ., äîâãà áàçà, á³ëèé. 098-60083-18
 Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïåðåäíüîïðèâîäíèé, 125
ê.ñ., ñèíüîãî êîëüîðó, ãðóçîâèé â/ï 1 ò. â äîáðîìó ñòàí³. 093-41127-92, 098-026-42-45
 Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ñèíüîãî êîëüîðó, ãðóçîâèé
áóñ â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-27-92, 098-026-42-45

КУПЛЮ

 2-3 òîíè çåðíà ÿ÷ìåíþ, ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³, äåðåâî äëÿ
ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 097-255-51-60
 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. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063671-67-65
 Fiat Fiorino 2009 ð.â., Multijet, òóðáî äèçåëü 1.3., îðèã³íàë, ïàñàæèð.
 Çíà÷êè, ìåäàë³, îðäåíà, äîðîãî. 093-256-07-32
073-070-08-77
 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
 ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-378-00-56
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
 Ìîëîäó êîçó (ìîæíà ä³â÷èíêó êîçåíÿ) ïîðîäè «Øóòà» (áåç ðîãà).
 ÂÀÇ 21013, òåðì³íîâî, 1982 ð.â. 097-488-07-55
067-968-40-45
 ÂÀÇ 2102 òåðì³íîâî.098-560-29-07
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàðñüê³ ìîíåòè. 067-594-44-38
 ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 097-859-45-37
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
 ÂÀÇ 2105 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí. 098-767-47-50
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
 ÂÀÇ 2107 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîòðåáóº ñâàðî÷íèõ ðîá³ò. 098- 073-793-55-95
420-97-53
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., íå áèòà, íå êðàøåíà. 097-921-99-13
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè.
 ÂÀÇ 2107 áåíçèí, 1995 ð.â. 097-192-00-37
097-529-10-20
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-89-90 Íåëÿ
 ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 073-078-82-79
 Ñàïîãè-÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³, âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè.
 ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., íå áèòà, íå êðàøåíà. 097-921-99-13
096-467-88-03
 ÂÀÇ 21111, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2004 ð.â. 098-999-98-73
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 ÃÀÇ - 69. 093-022-88-06
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà, ÷îðíîãî êîëüîðó
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³
098-800-77-03, 093-481-74-05
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 Äåî Ñåíñ 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí. 073-428-58-57
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³:
 Ì³í³ Êîìáàéí Âîëüâî 1130 â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-976-00-28

АВТОМОТО

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. 063255-40-84, 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
 Áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, ìóëÿðè, ð³çíîðîáî÷³, áåòîíÿð³, îõîðîíö³
òåðì³íîâî íà ðîáîòó â ì. Êè¿â. Âàõòà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. 067-188-84-94
 Â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ òà ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä. 098-804-04-00
 Âàíòàæíèê. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè (íàâ÷àºìî). Ç/ï â³ä 10000
ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî. ÐÎÁÎÒÀ â ì. ÊÈ¯Â!
067-496-90-50
 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 ó ïîðÿäí³ ðóêè òðîº ùåíÿòà - õëîï÷èê³â â³ä îõîðîíèö³ ìàìè, ³
êîòèê³â ìèøîëîâ³â. 063-504-01-28
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî ñòóäåíòîê, öåíòð. 063-617-05-10
 Âîä³¿ êàò Ñ (Ì³êñåð), çâàðþâàëüíèêè, ñëþñàð³ ïîòð³áí³ íà ðîáîòó â ì.
Êè¿â. ²íîãîðîäí³õ çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. Òåë.:
0674692656 Äìèòðî
 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà ïðàö³ íà ³ìÒÿ Îìåëü÷óê Îëåêñàíäð
Äìèòðîâè÷ ¹946250 â³ä 2.07.18 ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÒÿ ßâîðüñüêèé Âîëîäèìèð
Ôåë³êñîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ñåð³¿
ÂÍ á/í, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ãàéäó÷îê Ìàð³¿ Ìèõàéë³âíè â³ä 09.06.2000 ð.
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ñåð³¿ ÂÍ á/í, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ñëîí÷àê Ìàð³¿ Ê³íäðàò³âíè â³ä 12.05.1998
ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ñåð³¿
ÂÍ á/í, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ñëîí÷àê Ëåîí³äà Äìèòðîâè÷à â³ä 12.05.1998 ð.
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ç áðèëêîì «Îë³ìï³éñüêèé ì³øêà», ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-716-34-20
 Äâ³ðíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, îïåðàòîðè ï³äëîãîìèéíî¿ ìàøèíè íà ðîáîòó
â ì. Êè¿â. Âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 0673417292
 Æ³íêà 38/166/88 ïîçí. ç ÷îëîâ³êîì äî 50 ð. äëÿ æèòòÿ, àëêîãîë³ê³â ³ íå
àäåêâàòíèõ ïðîøó íå òóðáóâàòè. 067-192-67-78
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó (äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä.), ðîçãëÿíó
áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó),
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí «Â³ðàæ» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 32. 096-967-82-89

 Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð äâîì õëîïöÿì àáî ä³â÷àòàì,
áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî - ðåìîíòîì, äîðîãî. 093-48878-48
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäí³é ñ³ì¿, ð-í 3 øêîëè. 096-425-93-48
 Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 067-198-79-95, 063-645-62-28
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
 Çäàì ãàðàæ â îðåíäó ï³ä ÑÒÎ. 063-353-58-84
 Çäàì ãàðàæ. 096-999-24-79
 Çäàì êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ áåç ìåáë³â. 098-028-15-08, 097-010-50-70
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067170-96-34
 Çäàì ê³ìíàòó ó ãàç. áóäèíêó, 1 àáî 2 ä³â÷àòàì. 2-25-34, 068082-39-68
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çåìëþ íà ï³äñèïêó ñàìîâèâ³ç, áåçêîøòîâíî. 063-874-21-12
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â æèëîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè â öåíòð³ àáî ð-í
ó÷èëèùà. 093-000-51-23
 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. 067582-45-48
 Êè¿âñüê³é îõîðîíí³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ îõîðîíö³ , æ³íêè òà ÷îëîâ³êè.
Âàõòà 15/15, 21/7.Ñîö.ïàêåò,çàðïëàòà ñâîº÷àñíî,áåçêîøòîâíå
ïðîæèâàííÿ.Òåë.: 0678947177
 Ìîëîäà ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå æèòëî â öåíòð³. 063-496-88-13,
098-270-05-89
 Ìóëÿðè (êàìåíÿð³) òà áåòîíÿð³. Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà (â³ä 20000
ãðí). Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Æèòëî íàäàºìî áåçêîøòîâíî.
050-310-07-53
 Îäèíîêà æ³íêà øóêàº ÷îëîâ³êà â³ä 50 äî 60 ðîê³â. 067-953-32-91
 Îõîðîíö³, áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, âàíòàæíèêè.
Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. 067-968-43-57
 Ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà áóä³âíèöòâî . Îïëàòà 40 ãðí/ãîä,
ðîçðàõóíîê 2 ðàçà íà
 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
 Ðîáî÷³ íà âèðîáíèöòâî â ºâðîïåéñüêó êîìïàí³þ. Ã/ð- 5-òè äåííèé
àáî âàõòà. Ìîæëèâî áåç ä/ð (íàâ÷àºìî). Ç/ï â³ä 12000 äî 26000 ãðí.
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî. ÐÎÁÎÒÀ â ì. ÊÈ¯Â!
067-496-90-50
 Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ, ð-í ÏÐÁ. 096-037-0067, 093-427-67-40
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098312-99-81
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó.
096-263-89-67, 063-053-36-17
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