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

слухаємо нову 
радіохвилю!
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у Білопілля з’їхалися 
народні умільці
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тетяна лозінська

17 серпня 2017 року відбулася значна 
подія в житті нашого міста і району — 
в ефірі з'явилася fm-радіостанція, яка 
буде транслювати і козятинські новини.

Окей-FM можна слухати на частоті 
99,5. 

У ефірі радіостанції цікава музика, 

різноманітні програми. Уже в недале-
кому майбутньому, а точніше у вересні 
— можна буде почути і місцеві новини, 
інтерактивні програми. 

Для того, щоб передати вітання, по-
здоровлення чи просто привіт під час 
програми на замовлення, потрібно пи-
сати на студійний Viber 097 03 220 03 
Слідкуйте за ефіром! 

як закінчилося 
життя воїна ато
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тема тижнятема тижня

Дошку пошани відкрили під гул батуту
Мати похоронила сина з материнськими почестями. В Афгані 
він набув професію сапера. Коли грянула війна на сході 
України, його загребли першим. Він не ховався, хоча вже тоді, 
за станом здоров’я, його не мали права призивати

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

скорбота

наші інтерв’ю

продовження на с.4

Бродецьку 
дТП ніхТо не 
розслідує! 
ПосТраждалий 
у Тяжкому сТані 
знаходиТься вже 
6 Тижнів у лікарні

як умираюТь ПідПриємці в козяТиніПішов з жиТТя воїн аТо

розПочинаєТься ера цифрового ефірного 
наземного мовлення
вероніка люБіч

31 серпня 2018 року на терито-
рії Вінницької області відбудеться 
відключення телевізійного анало-
гового мовлення, започаткованого 
у 2006 році.

Прийом ефірного телебачення 
стане неможливий без спеціаль-

ного приймального обладнання 
– перетворювачів цифрового 
сигналу.

Отож, готуйтеся, у кого немає 
кабельного або супутникового 
телебачення і хто дивиться теле-
візор за допомогою звичайної ан-
тени (зовнішньої або внутрішньої, 
не має значення). Доведеться 

купувати тюнер. Його ціна ід 580 
до 800 грн.

Усі питання щодо впровадження 
цифрового мовлення та припинен-
ня аналогового ефіру на Віннич-
чині можна поставити за теле-
фоном гарячої лінії департаменту 
інформаційної діяльності і зв’язків 
з громадськістю (0432) 52-09-92.

влад повх

Наполегливо ліплять на ідейно-
му рівні те, що праця, то добре. 
Тяжко працювати — то добре, в 
той же час перебувати у фінан-
совому зубожінні. Влада віджи-
має все, що тільки можливо. Не 
належати до їхнього угрупування 
— це втратити те, що виміряв 
своїм майном, ризикнув, вклав 
свій час, прибив клієнта своєю 
сумлінною працею. Бо попереду 
увічнення поважних осіб міста і 
району…

У середу, 22 серпня, під час 
урочистостей біля козятинської 
Дошки Пошани, поблизу (за До-
шкою) гудів і заважав приватний 
надувний бізнес, який не вимкну-
ли навіть під час вшанування по-
леглих воїнів та підняття прапора 
сиротами полеглих вояк України. 
Вийшло так, що одна дитина 

щиро плаче, інше дитя тут же 
скаче. Батькам і матерям, ані 
всьому бомонду ніхто не доніс, 
що той бізнес радника — пред-
ставника БЮТу. А міський голова 
віджав це місце для радника та 
так, що жінка-підприємець з роз-
пачу і не сприйняттям соціальної 
несправедливості, не оговташись 
від стресу, померла (якраз 40 
днів минуло). 

Святі отці, духівники перекри-
кували в молитовній проповіді 
гул напихувачів конструкції пові-
тря в надувні матраци. Фальши-
вий пафос, до якого долучились 
вищі державні  чиновники, митці 
пісенного жанру, художники, 
ветерани війни Другої світової та 
АТО... Дурість однієї голови, лу-
кавої душі і бажання популізму, 
відсутність будь-яких шарнірів у 
організаторів цього заходу. Мета 
якого — словесний понос, блуд.

Це агітаційно-пропагандистський 
винахід радянської цивілізації, 
що являв собою стенд з іменами 
і світлинами передовиків вироб-
ництва, який, зазвичай, розташо-
вували біля прохідної або у вести-
бюлі підприємства. Своєю метою 
дошка пошани мала підвищення 
продуктивності виробництва, за-
охочення. У перші роки радянської 

влади називалася червоною до-
шкою, при цьому на противагу їй 
існувала чорна дошка (у подаль-
шому — дошка ганьби), на яку за-
носилися п'яниці, прогульники та 
ледарі. Дошка пошани передба-
чалася «Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку», що регла-
ментували трудовий розпорядок 
у радянських установах, підпри-

ємствах і організаціях. Крім того, 
існували міські, районні, обласні, 
крайові та республіканські дошки 
пошани[1].
Після ліквідації СРСР і зміни по-
літичного й економічного ладу на 
початку 1990-х років використання 
дощок пошани на законодавчому 
рівні припинилося (окрім Білорусі) 
та Козятина.

дошка пошани (рос. доска почёта)Більше місяця газета “RIA-
Козятин” не може публікувати 
кримінальну хроніку Козя-
тинщини з тієї причини, що в 
Козятинській поліції відсутній 
працівник по співпраці із ЗМІ. 
Сам начальник ніби і обіцяв 
давати інформацію, тільки 
взамін на те, що ніхто “чіпати” 
його на сторінках газети не 
буде — ніякої критики. Отака 
козятинська дійсність. Взагалі 
на критику поліцейські вже 
перестали реагувати, бо є 
відмовка: ”жовта преса”. Але 
вода камінь точить, як каже 
мій шеф.

Укотре обурююсь безді-
яльністю місцевої поліції. На 
гарячу лінію звернулися рідні 
і близькі 27-річного мешкан-
ця Бродецького. Сталася 
ДТП, де він отримав травми, 
і зараз знаходиться у дуже 
тяжкому стані в реанімації. 
Переніс вже операції… До 
цього часу (аварія сталася 10 
липня) розслідування справи 
не ведеться. За нинішнім за-
конодавством потерпілий в 
процесі, це головна фігура. 
Сам потерпілий в комі, з його 
представниками поліція по-
вністю не взаємодіє. Свідки 
не опитані, винні не сидять в 
СІЗО, прокурор дав відповідь, 
що нагляне, аби велося слід-
ство. Але все тихо-ша.

Ну як вірити нашій держав-
ній поліції, прокурорам, судді, 
що не призначає судово-ме-
дичної експертизи? Як конста-
тувати, що працює сумлінно? 

З приводу цієї аварії ре-
дакція починає журналістське 
розслідування. Прохання до 
очевидців, особливо пасажи-
рів автобуса, який саме рухав-
ся по тій місцині, повідомити 
будь-яку інформацію відносно 
автопригоди. За попередніми 
даними, винуватці ДТП втекли 
з місця аварії, не надавши 
молодому чоловіку допомогу. 
Телефон гарячої лінії 068-308-
01-25.
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Один з останніх робочих днів 
у мене розпочався зустріччю з 
жінкою в чорній хустині. Вона 
прийшла в редакцію зранку, 
коли ще було зачинено і терп-
ляче чекала. З першого погляду 
було видно, що вона у великому 
горі. Як виявилося, Лідія Семе-
нівна хотіла подати до друку 
некролог. Від тяжкої хвороби 
помер її єдиний син Сергій. 26 
серпня йому б виповнився 51 
рік…

Історію сапера Сергія Ві-
кторовича Мішина газета “RIA-
Козятин” оприлюднила ще 27 
серпня 2016 року, коли він 
лікувався в терапевтичному від-
діленні центральної районної 
лікарні. У своєму інтерв’ю вій-

ськовий розповів, які наслідки 
його служби на передовій від 
Луганська до Донецька (в ютюбі: 
Він повзав. Спогади ветерана 2-х 
воєн, сапера ЗСУ. УСВА с-я 1, 
Хтось ходив, а він повзав. Спо-
гади ветерана сапера ЗСУ. с-я 
2). Стан його здоров’я потребу-
вав довготривалого лікування, 
на що не вистачало грошей. 

Його військова професія сапе-
ра унеможливлює мародерства. 
Підірвані танки їм не припису-
ють, винагород не виплачують. 
Для снайпера, то перша ціль. 
Ворог пройшов — ти винен. Не 
біда, що карти мінування про-
дали в генеральному штабі. Пер-
шим, кого клянуть та хвалять, то 
це сапера. 

Вижити саперу без контузій, 
та хто тобі повірить?! Оклад 

солдата — це злидні, навіть 
коли у тебе немає дружини, ді-
тей.

Причиною хвороби Мішина 
став сильний удар вибуховою 
хвилею об дерево, коли він був 
без бронежилета під час бом-
бардування. Отримав контузію, 
прийшов до тями наступного 
дня. Пролежав у госпіталі 5 днів 
і знову — в ряди ЗСУ з діагно-
зом “виразка шлунка”. Якби на-
писали у висновку по правді, що 
контузія, він мав би право вима-
гати групу інвалідності. Тоді б і 
гроші на лікування знайшлися. А 
так… Купа ускладнень призвели 
до онкохвороби. Як виявилося, 
у нього був роздроблений весь 
лівий бік.

Мішин мав надію здати “атов-
ський пай“ 2 га в оренду і 
лікуватися за виручені кошти. 
Але й тут доля зіграла з ним 
злий жарт. Документи на пай 
готували у Вінниці. Справа дуже 
затягнулася. Як раптом — дзві-
нок. “Пан Савиченко” повідомив 
по телефону, що документи у 
нього вже. Він витребував від 
матері Мішина довіреність, ніби 
він буде дороблювати докумен-
ти. І по цей день земля Мішина, 
не зрозуміло у кого. Єдине, що 
в останні місяці тяжкої хворо-
би, представники “Екониви”, 

як кістку, йому кидали по пару 
тисяч три рази. Мати пригадує, 
як Сергій чекав, що ось-ось 
приїдуть і оформлять його пай 
в оренду, прислухався до будь-
якого звуку з вулиці... 

— Він так хотів жити, — сліз-
но каже мати.

Воєнком пообіцяв але по со-
бачому збрехав пані Лідії, що 
“подзвонить у Вінницю” аби 
щось організувати. Солдатів, 
щоб несли труну, військовий 
салют. Нічого цього не було 
зроблено. Мати похоронила 18 
червня учасника війни з мате-
ринською почестю, забувши про 
брехню комісара, напозичав-
шись грошей на лікування і по-
гребіння. А зараз переймається, 
як віддати борги і зібрати хоча 
б тисяч 17 на пам’ятник своєму 
сину — учаснику АТО, саперу 
ЗСУ, ветерану УСВА. 

тетяна лозінська

У ексклюзивному інтерв’ю 
газеті “RIA-Козятин” знана у 
нашому місті Людмила Кацабіна 
висловила свої побажання дітям-
випускникам, які йдуть першого 

вересня в останній клас школи. 
Нагадаю, що цій тендітній жі-
ночці довелося поховати сина 
Сергія Кацабіна, який загинув на 
війні на сході України.

— Найголовніше, щоб вони 
не забували, якого вони 
роду і для чого вони 
народжені саме на цій 
землі, в Україні, — каже 
пані Людмила. — Це на-
самперед. Це рівноцінно 
тому, що земля, ці бать-
ки, ці дідусі та прадідусі 
тримали наше коріння. 
Побажати хочу дітям, 
перш за все натхнен-
ня, здоров’я, бажання 
вчитися, поваги до вчи-
телів. У мене Сергій за-
кінчував другу школу… 
Він дуже своїх вчителів 
любив і школу. Ніколи ні 
про одного вчителя по-
ганого слова не сказав.

— А батькам?
— Діти, це дзеркало 

нас, батьків. Тому що 
генетичний корінь ще 

ніхто не змінив. Якщо садимо 
“синіглазку”, то викопуємо також 
“синіглазку”. Однозначно. Бать-
кам треба трохи більше приді-
ляти уваги дітям, тому що моло-
дість проходить швидко. А потім 
приходить старість і думаємо, 
чому наші діти такі по відношен-
ню до батьків. Звичайно, зараз 
дуже важкий час припав на наше 
покоління. Але яке б покоління 
не взяти (навіть за сто років), то 
рідко кому припадає легке жит-
тя. Я багато кому розповідала, в 
мене батько був 1904 року. Він 
прожив важке життя, помер у 58 
років і якби він сьогодні був жи-
вий, він би так сказав — важке 
життя, але цікаве.

— Чи пам’ятаєте своє перше 
вересня у випускному класі?

—  Пам’ятаю. Це було в 1964 
році. Я закінчила Броварську 
школу-інтернат, 8-ий клас. Зараз 
у Олексія Суханова чую багато 
нарікають на дитячі будинки та 
школи-інтернати. А я з цим не 
згодна. Усе залежить від того, 
як дитина себе веде. Мені, на-

приклад, жилось дуже добре. 
Я і маленьким діткам помогала. 
Ходила до них, читала книжечку, 
перший клас. Своїм одноклас-
никам ніколи не відмовляла, 
коли вони мене просили щось 
зробити. Потім по життю учили-
ще було і два роки армії було… 
Мамі моїй присилали подяки. 
Над собою треба працювати. А 
перше вересня пам’ятаю дуже 
гарно. Пам’ятаю тих вчителів, 
однокласників. Пам’ятаю, які 
ми всі були дружні. Коли зараз 
по телевізору дивишся, як діти 
б’ють дітей, то такий охоплює 
жах. Навіть не віриться, що таке 
може бути. Тому що ми жили, як 
одна сім’я. Батьки були далеко, 
і ми одне-одним дорожили і 
цінували. Крім навчання, ми ще 
й працювали в їдальні, класи 
прибирали, територію... Отож, в 
добрий путь, випускники. І най-
головніше, щоб вас не зачепила 
війна і щоб ви тільки з хороши-
ми спогади про школу ішли в 
життя і добивалися свого місця 
в житті.

маТи загиБлого героя — молодому Поколінню
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Валентин Драмарецький на-
родився в родині українських 
селян. Знав, що таке праця, 
голод, холод. Ціле літо — босі 
ноги. І раптом зрозумів, що є 
дар Божий. Перший співучий 
і грайливий. А пізніше, як всі 
музикати, потягнувсь до меди-
цини. Авторитетної військової 
за кордоном. Був Афган. Потім 
Майдан, АТО…

Адміністрація Козятина, де-
путати, громадські організації, 
не формальні лідери громади 
визнали його кращим із за-
несенням на Дошку Пошани 
міста.

Валентин Драмарецький — 
інвалід війни Збройних сил 
України, ветеран Афганістану, 
медик Революції Гідності на 
Майдані, півтора року в АТО. 
Це тільки скупі слова, але на-
повнені змістом. Він не шукав, 
де добре, він йшов доброволь-
цем, адже в ньому — медику 
— була найбільша потреба.

його життя — ствердження 
персонального духу і 
величі нації

свято в махнівці відбулось… але 
не по-святковому

дивує 
черствість

олесь долина

У 2006 році у тоді ще селі Комсомоль-
ське вперше в громаді започаткували 
свято села, приурочене Дню Незалеж-
ності України. Це свято справило дуже 
позитивне враження, сплеск емоцій та 
бажання багатьох громадян села зміню-
вати село на краще. І дійсно цього свята 
чекали всі жителі громади: працівники 
культури, сільради створили новий ідео-
логічний простір для самореалізації дітей, 
молоді. А для художніх колективів гро-
мади свято стало звітом своєї діяльності.

Цьогорічне свято на Спаса в неділю 
було організоване в’яло та сіро і не ці-
каво. І дітки гарно танцювали, і ансамблі 
проспівали декілька нових пісень. А в 
загальному склалося таке враження, що 
на святі рекламували себе самі організа-
тори дійства, які і не обмовилися словом 
про річницю Незалежності. За кожним 
номером виступаючих по декілька разів 
оголошувався керівник колективу чи 
представлення зі всіма регаліями осіб, 
яких десятиліттями знають у селі та 
зустрічаються на сільських бенкетах та 
весіллях. Це затягувало час та відбивало 
бажання слухати пісню. Не продуманими 
та мовно не підготовленими були деякі 

коментарі ведучих, здавалось, людей з 
досвідом. 

Не підняли на щоглу прапор своєї 
держави! Забули виставити національні 
прапори гостей з Німеччини, які були 
присутні та республіки Польщі (делегація 
не була представлена, але традиційно це 
підкреслювало дружбу між трьома тери-
торіальними громадами). Зовсім не спо-
добалось жителям громади представлен-
ня деяких спонсорів свята. Це сільський 
голова Кузьмінський, який виділив кошти 
на придбання костюмчиків для дітей з 
бюджету сільської ради та подаровану 
прасувальну дошку. А Дроздович також 
виділив кошти, як підприємець, для при-
дбання костюмів. Такий не значний вне-
сок для розвитку культури села здивував 
присутніх, адже в Журбинцях, де Дроздо-
вич орендує землі, він побудував водогін, 
дорогу фінансує, проведення свят села 
Журбинці та і орендну плату дає більшу, 
ніж у Махнівці. На святі в Махнівці він не 
вважав за потрібне бути присутнім. 

Та і озвучення концерту, яке забезпе-
чував завклубу Махнівки, було з частими 
перервами до 10 хвилин. Люди дружно 
йшли зі свята, артисти доспівували пісні 
електричним опорам та порожнім стіль-
цям.

в’ячеслав гончарук

У середу, 22 серпня, 
о 13.10 на вулиці Князів 
Острозьких стався прикрий 
випадок з мешканцем цієї 
ж вулиці. Він поїхав вело-
сипедом до магазину. По 
дорозі назад за невідомих 
обставин впав і розбив 
голову. Сусіди доповіли 
про випадок його дружині, 
яка й викликала карету 
швидкої допомоги. Приїха-
ла бригада медиків через 
43 хвилини, бо їхала аж 
з Махнівки. Потерпілому 
надавали допомогу прямо 
на дорозі.

У цій прикрій історії ди-
вує, чому за 40 хвилин до 
чоловіка пенсійного віку 
наблизились тільки три 
жінки? Де були чоловіки, 
які бачили пенсіонера на 
дорозі і не спішили надати 
допомогу жінкам, які окрім 
виклику швидкої не знали, 
що робити з потерпілим на 
дорозі?



4 RIA-К, Четвер, 23 серпня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 5 RIA-К, Четвер, 23 серпня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
влада і мипро все

Конфлікт через курник Пам’ятаємо, що межа ділянки — межа 
сусідства

ПідгоТовка до дня незалежносТі — на “двійку”

резульТаТи ремонТу дороги — кальоБухи

коли Твій сусід — ворог

у скільки оБійдеТься новий сервіс

коли сусід — друг

розставимо все по поличках

вероніка люБіч

Міста у  розвинених країнах 
чисті й ошатні постійно, а до 
певних подій їх ще святково 
прикрашають. Жителі міст по-
страдянських країн, загалом не 
розбалувані естетикою й якістю 
міського благоустрою, звикли 
до пожвавлення роботи кому-
нальних служб з прибирання, 
хоча б напередодні значних 
свят. Однак у Козятині, схоже, 
навіть на це «забили».

Напередодні 27-ї річниці Не-
залежності України кореспон-
денти «RIA-Козятин» спільно 
з депутатською групою від 
політичної партії «Наш край» 
здійснили рейд, щоб ознайо-
митися  з підготовкою міста до 
найбільшого державного свята. 
Висновки сумні: навіть до Дня 
Незалежності Козятин не раду-
ватиме святковою чистотою й 
доглянутістю. Найбільш обурює 
показово недбале утримання 
об’єктів, назви яких пов’язані з 
національними святинями.

у Бур’янах. Благоустрій терито-
рії довкола пам’ятника М. Грушев-
ському, проведений позаторік, 
отримав схвалення городян. Од-
нак її утримання після цього не 
витримує жодної критики. Видно, 
отримавши відкати від укладання 
плитки і встановлення лавочок, 

керівництво міста втратило інтер-
ес до цього об’єкта. Переважну 
більшість часу перший президент 
з висоти свого постаменту мусить 
вивчати розмаїття українських 
бур’янів. Лобода, лопухи, чор-
тополох, спориш, конюшина – і 
все це вперемішку з дикорослими 
мальвами. Можливо, в розумінні 
міських очільників це має бути 
наглядним нагадуванням історич-
ного минулого? А що? Повість 
С. Васильченка про дитинство 
іншого національного генія – Т. 
Шевченка – так і називається: «В 
бур’янах». Можна припустити, що 
наше керівництво не бореться з 
бур’янами в місті, плекаючи надію 
виростити в них власних світочів 
громадської й наукової думки.

Справедливості заради тре-
ба відмітити, що напередодні 
свята комунальники все ж таки 
заворушилися в питанні газо-
нокосіння, однак при загальній 
запущеності цієї роботи в міс-
ті ситуацію це не врятувало. 
Бур’яни в ріст людини повсюди, 
особливо це кидається в очі на 
вулицях Незалежності, Куликів-
ського, 8-й Гвардійській, навіть 
у дворі міської лікарні.

приватні джунглі і ями. 
Окремо про вулицю, яка усім 
своїм виглядом має символізу-
вати національну гідність країни 
– вулицю Незалежності. Нато-

мість вона символізує убогу долю 
народу в руках безгосподарної, 
недолугої влади. На початку вули-
ці біля п’ятиповерхівки - дитячий 
майданчик в тих самих бур’янах. 
Грець із ним, припустимо, за за-
думом міськради лопухи й чор-
тополохи вловлюють вихлопні 
гази й пил, бо за кілька метрів 
від майданчика – дорога з на-
сиченим рухом транспорту. Біля 
будинку під номером 9 – ділянка, 
викуплена у міськради місцевою 
бізнес-леді. Там – картина не 
для осіб зі слабкими нервами. 
За кордоном за утримання ді-
лянки в такому стані вже давно, 
як мінімум, оштрафували б, як 
максимум – відібрали землю. У 
наших ділків очі завидющі, руки 
загребущі, а в результаті – не-
пролазні приватні джунглі у се-
редмісті.

В умовах багатомільйонних 
асигнувань на ремонт доріг 
ганебно те, що не приведе-
но в порядок покриття однієї 
з найбільш знакових вулиць 
міста. Від провулку Шмідта до 
редакції «Вісника Козятинщи-
ни» - незаасфальтована канава, 
що лишилася після ремонту 
водопроводу. Прикро й те, що 
половина вулиці, названої  на 
честь українського генія Тараса 
Шевченка, у стані, який на-
гадує  дороги за часів самого 
Шевченка.

тут не раді нікому. До Дня 
Незалежності не впорядкували 
територію біля тунелю. Тради-
ційно для української місце-
вості надписи «Вас вітає міс-
то...» символізують гостинність 
і радушність по відношенню до 
приїжджих. У нашому випадку 
вицвілий і облізлий від часу на-
пис «Вас вітає місто Козятин» 
іронічно натякає: вам тут не раді, 
нікому ви тут нафіг не потрібні! 
А ось напис «Слава Україні» за-
мальований. Жартують, що на 
найближчій сесії слухняний де-
путатський корпус вирішуватиме 
питання про нанесення на його 
місці гасла «Слава Пузирю!»

уБогість автоБусних зу-
пинок та зелених наса-
джень. 

У жалюгідному стані багато 
автобусних зупинок. Наприклад, 
на вулиці Матросова. Здогада-
тися про місце зупинки автобуса 
подекуди неможливо. Стоїть 
собі лавка (це добре), але ні 
таблички з розкладом руху, ні 
інших умовних знаків там немає.

Єдиний подарунок, що отри-
мало місто до Дня Незалежнос-
ті – 18 віргінських черемх на 
вулиці Грушевського. Черговий 
раз переконавши громаду у 
своїй тупості саджанням дерев 
у розпал літньої спеки, міська 

влада все-таки потерпає за 
майбутнє красенів з незвичним 
кольором листя. Принаймні, 
уповноважена міськрадою осо-
ба поливає саджанці. Однак, 
знаючі люди ставлять під сум-
нів ефективність цього заходу: 
відро води для дерев такого 
розміру зволожить лише верх-
ній шар ґрунту, корені ж роз-
ташовані глибше. Крім того, 
при такій спеці на місці поливу 
утворюється кірка, лише зво-
рушивши яку можна добитися 
утримання вологи.

Може, серед городян і зна-
йшлися б активісти, що допо-
могли у догляді за черемхами, 
але після оголошеної Пузирем 
винагороди у дві тисячі гривень 
бояться підійти до них: а що як 
хтось звинуватить у недобрих 
намірах? 

Підсилюють цей страх ще сві-
жі в пам’яті пояснення радниці з 
приводу туєвого фіаско: мовляв, 
підсипали щось під туї і нужду 
на них справляли.

 До речі, рейд показав, що  
єдиною доглянутою клумбою 
в місті є квітник біля банку 
«Аваль». Клумби  на утриманні 
міськради можна охарактеризу-
вати одним словом – убогість.

Ось такі враження від підго-
товки міста до Дня Незалежнос-
ті. А доповнять картину зробле-
ні учасниками рейду світлини.

в’ячеслав гончарук

На вулиці Винниченка від 
залізничного мосту до магазину 
“Екран” ремонтували дорогу. На 
цій ділянці поклали новий ас-
фальт. Дорога непогана, з нови-
ми тротуарами по обидві сторони 
вулиці. А далі від воріт ринку в 
сторону першої школи — добрячі 
ями і калюжі. 

Якщо вже ремонтувати ку-
сочками дорогу, то, мабуть, 
потрібно ремонтувати найбільш 
убиту частину вулиці. А така на 
Винниченка є за 40 метрів від 

колишньої залізничної аптеки в 
сторону мосту і до перехрестя 
з вулицею Січових Стрільців. Аж 
ніяк не від мосту. Тому негарно 
вийшло, що дорогу зробили, а 
проблема вулиці Винниченка зі 
своїми калюгами залишилася. 

Одну таку водяну впадину 
ми вирішили зафільмувати. Як 
звідкись не візьмись, підійшов 
“патріот” міста. Мабуть, не зо-
всім патріот, а тільки прихильник 
міської ради.

— Чому ви фотографуєте ка-
люгу, а не дорогу, яку зробила 
міська рада? — запитав зухвало. 

— Вам лиш би обплювати в своїй 
газеті тих, хто робить людям 
добро.

Шановному пану можемо пові-
домити через газету, що згадану 
ділянку дороги робили не для 
людей. Її зробили для силової 
структури, яка скоро з’явиться на 
вулиці Винниченка в приміщенні 
колишньої залізничної аптеки. 
Там генерал навіть землю лікарні 
собі прихопив. І хто, як і на кого 
плює, можна помітити по ямково-
му ремонту вулиці Незалежності. 
Там декілька маленьких ямок 
залатали, а великі біля бордюрів 

тротуару і по дорозі пропустили. 
То хто кого обпльовує? Наша 
газета міську раду чи міська 

рада такими ремонтами плює в 
душу громаді міста і платникам 
податків?

вероніка люБіч

19 серпня о 5.00 ранку 
на об'їзній трасі Вінни-
ці зіткнулися легковий 
автомобіль Volkswagen 
Passat і маршрутний мі-
кроавтобус FIAT Ducato. 
Водій легковика загинув 
на місці. 

Відомо, що винуват-
цем цієї дорожньо-тран-
спортної пригоди став 
водій “Пасату”, який і 
загинув на місці аварії. 

Він виїхав на зустрічну 
смугу і протаранив мі-
кроавтобус. Крім водія, в 
салоні легкового автомо-
біля були його дружина 
і трирічна донька. Вони 
отримали незначні трав-
ми і були госпіталізовані. 
Постраждали й п'ятеро 
пасажирів маршрутно-
го мікроавтобуса. Вони 
отримали травми різного 
ступеня.

Порушено кримінальну 
справу.

софія Шевчук

Нещасний випадок стався на Спаса, 19 серпня 
2018 року. 

На залізничному перегоні станцій Миколаївка-
Кордишівка виявили без свідомості, з травмами 
ніг 18-річного жителя села Йосипівка.

За попередньою інформацією поліції, близько 
15 години хлопець потрапив під колеса дизель-
ного тягача. На жаль, тілесні ушкодження, отри-
манні потерпілим, виявились несумісні з життям. 
Хлопець помер у лікарні. 

За фактом слідчим відділенням поліції відкрито 
кримінальне провадження.

марія лЄхова

Полювання закінчилося лікар-
няним ліжком для 39-річного 
мисливця із Козятинщини. Стався 
інцидент у селі Махаринці.

У поліції кажуть, внаслідок нео-
бережного поводження зі зброєю 
48-річний мисливець травмував 
товариша, з яким вони разом 
полювали. Потерпілий прооперо-
ваний, загрози його життю немає.

З цього приводу правоохоронці 
нагадують правила поводження зі 
зброєю та з особистої безпеки. 

Категорично забороняється брати 
участь у полюванні мисливцям, які 
цього дня вживали спиртні напої, 
або у яких явно виражені ознаки 
втоми. Під час колективного по-
лювання має бути хороша види-
мість. Забороняється полювання 
у сутінках та тумані. Мисливцям 
дозволяється стріляти тільки по 
добре видимій дичині, яку не за-
кривають гілки дерев і чагарника, 
трава та ін. Дробом, картеччю і 
кулями з гладкоствольної мислив-
ської зброї дозволяється стріляти 
на відстані 50 м.

Тяжка аварія на 
об'їзній трасі вінниці

на полюванні поранили 
мисливця

дизельний тягач 
переїхав 18-річного 
хлопця

дтп смерть на залізниці

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” зверну-
лася мешканка нашого міста Наталія Федорівна. 
Вона повідомила, що її сусідка постійно провокує 
конфліктну ситуацію відносно неї.

Перевіривши ситуацію, виявилося, що Наталія 
Федорівна в 1961 році вийшла заміж і переїхала 
жити в Козятин на вулицю Менделєєва. Тоді її 
сусідки ще, мабуть, не було й на світі. Вона по-
селилася за цією адресою 7 років тому. Вихід з 
помешкання був навіть на іншу вулицю. Кожен 
на своєму подвір’ї господарює, як вважає за 
потрібне, і будує об’єкти відповідно до закону. 
От тільки в сусідстві повинне діяти не писане 
законом правило: будівлі типу туалет чи курник 
потрібно погоджувати спільно із сусідом. Часто 
такі неузгоджені об’єкти якраз і є причиною кон-
фліктної ситуації між сусідами.

Саме курник породив конфлікт в даній ситуа-
ції. Почувши обох сусідок, можна зрозуміти, що 
в них немає рецепту для примирення.

Господарство розташоване біля паркана, що 
називається межею сусіднього господарства. 
Галас ситої птиці роздражає Наталію Федорівну. 
Голуби, які злітаються до кормушки домашньої 
птиці, сідають на дах пенсіонерки. Літаюча дика 
птиця по-своєму перефарбовує покрівлю сусід-
ського будинку, а прибирати після себе голуби 
не будуть. 

Хтось, читаючи ці рядки, може посміхнутися з 
іронією. Та Наталію Федорівну не балувала доля, 
починаючи з дитинства. Вона сповна відчула 
складність свого прожитого. У жінки, якій 80, є 
букет і інших хвороб. І ми повинні з розумінням 
ставитись до людей такого типу. 

Від редакції: У ситуації вихід є і він в му-
дрості іншої сторони (сусідки, яка тримає курей 
та качок).

Коли, як кажуть в народі, коса й далі буде йти 
на камінь, то повинна втрутитися адміністративна 
комісія міської ради, яка і розглядає подібні кон-
флікти за заявами городян.

галина касянівська

Коли стаю свідком поганих сто-
сунків між сусідами, то не можу 
зрозуміти, чим керуються люди, які 
бачаться кожен день. Сусід — це 
людина, яка постійно знаходиться в 
полі власного зору. Люди, які живуть 
поруч і ворогують між собою, вони 
знищують себе морально. Адже зу-
стрітися з ворогом навіть на своєму 
подвір’ї, що не кажіть — не солодко 
на душі.

Я живу в приватному секторі. Маю 
межу з чотирма сусідами: Костянтин 
і Катя, Володя і Неля, Володимир і 
Ніна, Ліда.

 Скільки пам'ятаю, нам крім за-
бавних історій чи спільної радості, 
немає що ділити. Жінки-сусідки, наче 

сестри. То чимось обмінюються, то 
так дають чогось у подарунок. Буває, 
ходять на ринок разом. У чоловіків 
свій інтерес — обмін досвідом чи 
фізична допомога. Як брати. Для 
порозуміння круглий стіл іноді накри-
вається. У кожного - свій характер, в 
кожного своє бачення ситуації. А жи-
вемо мирно тому, що розуміємо, що 
там, де закінчується межа земельної 
ділянки, там починається межа су-
сідства, яку не можна переходити. 
Інакше сусід сусіду вже не буде. У 
них буде інша назва: вороги між со-
бою. У сусідстві цього допустити не 
можна. І в першу чергу це повинні 
усвідомити люди, яких мало провід-
ують родичі. Сусід — це найбільш 
близька людина, яка знаходиться за-
вжди так близько. Пам'ятайте про це  

іван остапчук

Щоб рухатись в інтернеті швид-
ше, потрібно звільняти частотний 
ресурс, який займає аналогове 
телебачення. З введенням циф-
рового мовлення, щоб й надалі 
дивитися улюблені канали, по-
трібно вибрати інший варіант 
прийому сигналу. 

Найдорожчий варіант, це новий 

телевізор з  вмонтованою при-
ставкою Т2 по прийому цифро-
вого телебачення. Трохи дешевше 
коштуватиме супутникова тарілка. 
Вона може обійтися пенсіонеру 
дорожче, ніж його пенсія. Якщо 
в цифрах, то коштуватиме та-
кий сервіс в межах 2-ох - 2-ох 
з половиною тисяч гривень з 
установкою. Третій варіант за 
вартістю, це підключити інтер-

нет телебачення. Правда, і там є 
варіанти. Від найдешевшого, де 
вартість послуги з абонплатою 
коштуватиме від 90-250 гривень 
до 340 гривень за тюнер + 170 
гривень в місяць абонплата. Чет-
вертий варіант - кабельне теле-
бачення. І останній варіант купити 
окремо приставку Т2, за умови, 
якщо телеканали приймалися 
на польську антену. У іншому 

випадку до тюнера Т2 доведеть-
ся купувати ще й антену. Така 
послуга в середньому від 320 
гривень до 700 гривень за тюнер. 
155 гривень антена прийому Т2 + 
додаткове устаткування від 7 до 
130 гривень. 

Ось так обійдеться українцям 
новий сервіс в телебаченні. Голо-
вне, що подали таке явище, як 
взліт до чогось нового (до су-

часної технології телемовлення) 
і це так. Та є в цифровому теле-
баченні і мінуси. Те, що звичайні 
телевізори не можуть приймати 
сигнал цифрового телебачення. 
І другий мінус — якщо в анало-
говому телебаченні при поганому 
сигналі є якась видимість на 
екрані телевізора, то при цифро-
вому телебаченні немає сигналу 
— немає й зображення.

продовження. початок на стор.3
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про всепозиція

У Вінниці створили організацію для допомоги дітям-діабетикам

«Бейбі-бокси» з 1 вересня!

максим українець

Усі ,  х то хо -
тів і міг, кудись 
вступили вчитися. 

Декому не пощас-
тило. Що ж робити в 

такому випадку? 
Є кілька варіантів. Перший: 

засмутитися, впасти в депресію, 
звинувачувати всіх навколо, 
проклинати долю і назавжди 

розчаруватися в людях і в світі.
Другий: прийняти цю непри-

ємність, як належне, і розгля-
нути кілька виходів із ситуації. 
Третій: врахувати, що (як би це 
сказати м'якше) наша вітчизня-
на освіта в цілому дуже слабка 
і, провчившись 5-6 років, ви 
нічого не будете знати і вміти 
та й роботи не буде. 

Четвертий: якщо є мізки і 
характер або хоча б одна з 

цих двох якостей, то варто 
вступити в якийсь європейський 
вуз: польський, чеський або 
німецький. Там багато грошей 
не треба, а перспективи на-
багато більш райдужні. Тисячі 
молодих людей виїхали і не 
шкодують.

П'ятий: піти сучасним шля-
хом. Вступити в якийсь універ-
ситет онлайн, дистанційно, ба-
жано західний. Їх зараз багато. 

Якщо є проблеми з англій-
ською мовою, то треба вирі-
шити для себе принципову річ: 
навіщо вам взагалі вища освіта, 
якщо у вас не буде вільної 
англійської? У наш час це вже 
просто обов'язково. Так що 
вперед, в онлайн!

Шостий: сісти на шию татові 
з мамою і цілий рік сидіти в 
них на шиї. Або й більше.

Сьомий: піти працювати. Це 

дійсно крутий вихід, тому що 
розуміння "роботи" зараз ціну-
ється набагато вище, ніж будь-
який диплом. Якщо будете ви-
бирати, де працювати, то вибе-
ріть компанію своєї мрії і йдіть 
туди на будь-яку посаду, хоч 
наймізернішу. Ротація кадрів 
зараз настільки швидка, що ви 
зможете навіть просунутися по 
службі. А потім вже зрозуміти, 
на кого вчитися, де і як.

Що робити, якщо ви після закінчення школи нікуди не вступили?
Блог

Читач на-
писав на 
с айт :  І н -
формац ія 
для голови 

м .  Козяти -
на: пенсіонери 

- живі люди і їм неком-
фортно на вул. Героїв 
Майдану №9. Ми йдемо в 
Європу, свинське ставлен-
ня міської влади до осіб 
із особливими потребами 
необхідно  припиняти. І 
робити місто комфорт-
ним для стареньких і 
немічних, зокрема. Але 
поки Пузир і його коман-
да байдужі до потреб 
пенсіонерів за віком і 
здоров'ям. Маленька де-
таль, як потрощені лавки 

біля центральної ощадка-
си, підтверджують це. 

У будинку №9 на вулиці 
Героїв Майдану розташо-
вана центральна ощадна 
каса. Вона обслуговує 
значну кількість інвалі-
дів, пенсіонерів, робіт-
ників. Банкомат один, 
біля нього часто-густо 
утворюється багатолюдна 
черга. Поруч біля каси 
розташовані дві старенькі 
лавочки, потрощені, дав-
но не фарбовані. Словом, 
сидіти на них неможливо. 
Старенькі і немічні сіда-
ють на краєчок, очікують 
своєї черги до банкомату. 
Та що там інваліди і пен-
сіонери — робочий люд 
очікує на свої кровні.

Зараз добре працюва-
ти тільки в міські раді: 
кондиціонери, холодна 
водичка. А робітники 
відпрацюють зміну, запа-
ряться не раз. І ці лавоч-
ки в потрощеному стані 
вже не один рік. Я знаю, 
що людина, особливо, 
інваліди, пенсіонери, ро-
ботяги для влади, це пил. 

Де Пузир, де Вечеря, 
де Малащук? Рахують 
преміальні з міського 
бюджету? А де ж розре-
кламована у кишеньковій 
газетці мера турбота про 
пересічного козятинця? 
Невже за зарплату 230 
тис. грн за 2017 рік Пузир 
в упор не бачить, як му-
чаться люди?

Нічого не знають, не бачать, не чують
Блог ювиналий консолярино

Один поэт сказал о том, что он не любит.
Другой на сцене спел, что ненавидит он.
Я с ними заодно, но песня моя будет
О том, что я люблю, что любит миллион.
Люблю свою страну и город, где родился.
Люблю отца и мать, и близких всех люблю.
Люблю небес я синь, где гриб не распустился.
Чтоб было так всегда, я всех людей молю.
Люблю, когда с трибун лишь правду произносят.
Люблю, когда мне враг из глаза смотрит в глаз.
Люблю, когда он нож за пазухой не носит. 
Не прячет под рукав, как было то не раз.
Люблю, когда меня стараются услышать,
Услышать и понять, поспорить, обсудить.
Не значит, что люблю я дифирамбы слышать,
Вы можете меня за мысли осудить.
Люблю, когда всерьез берутся что -то делать, 
Когда из песни не выкидывают строк,
Когда слова - одно лишь продолженье дела.
Люблю, коль навсегда всем помнится урок.

Я люблю

марія 
лЄхова

Минуло-
го року, 24 

серпня, був за-
пущений швидкісний поїзд  
"Інтерсіті+" з Вінниці до 
польського міста Пере-
мишль. За цей час зросли 

ціни на квитки. 
Поїзд вирушає з Київ до 

Перемишля транзитом че-
рез Вінницю. За рік роз-
клад майже не змінився. 
Час відправлення туди і 
назад: з Вінниці відправ-
лення о 9.12, а прибуття 
у Перемишль о 15.03. 
Загалом, 6 годин і 18 хви-

лин у дорозі. Вартість до 
Перемишля нині складає: 
з Вінниці: 623,15 гривні  – 
у першому класі, 438,96 
гривні – у другому. А рік 
тому було 526 гривень та 
370 гривень. Як бачимо, 
вартість зросла на 97,15 
гривні та 68, 96 гривні, 
відповідно. 

Майже рік курсує поїзд з Вінниці до Польщі. Що 
змінилося?

Блог

разом ми — сила! 

народжуйТе! ПоПовнюйТе націю!

освідчувалися в люБові до україни

яБлучний сПас у козяТині
в’ячеслав гончарук

У неділю, 19 серпня, право-
славні та греко-католики відзна-
чили другий Спас, або, як ще це 
свято називають, Преображення 
Господнього, Великий Спас, 
Свято Спаса. У цей день пара-
фіяни церков, настоятелі храмів 
відслужили святкові молитви. 
Представники преси також від-
відали установи, де проводили 
священники службу Божу. Тра-
диційними для нас є Церква 
Покрови Пресвятої Богородиці і 
церква Серафима Саровського, 
які знаходяться поблизу центру 

міста.
У храмі, де настоятелем прото-

ієрей Василь Влізло, було багато 
людей з дітьми. Священик після 
служби освятив фрукти і все 
інше, з чим прийшли віруючі до 
Божого дому та окремо провів 
освячення дітей перед навчаль-
ним роком. Побажав їм добре 
вчитися і вивчитись на президен-
тів, прем’єрів чи міністрів.

У церкві Серафима Саровсько-
го, де настоятелем Роман Аса-
фов, також було багатолюдно. 
Велика увага з боку церкви була 
до найменших парафіян храму, 
маленьких діток.

голос 
народу

анастасія цвігун

Хочеш зробити добре - зроби 
це сам! 

Так вирішили батьки дітей з 
діабетом у Вінниці і створили 
першу в місті громадську орга-
нізацію для допомоги дітям-діа-
бетикам «ДІА-ДІТИ». “Сахарок” 
поспілкувався з одним з органі-
заторів, учасником ініціативної 
групи і просто активною мамою 
в сфері діабету - Олесею Фай-
денко (дочка Софія, 12 років, 
стаж СД1 - 11 років)

— Привіт, Олеся. Скажіть, 
чому виникла ідея створити 
таку організацію у Вінниці?

— Цукровий діабет стає справ-
жнім випробуванням як для 
дитини, так і для її батьків. Він 
неминуче змінює звичний ритм 
життя сім'ї, вносить свої прави-
ла. Це дуже важко не тільки в 
психологічному, але і матеріаль-
ному плані. Якісний контроль 
захворювання вимагає великих 
фінансових витрат. На жаль, 
допомоги, яку надає держава 
таким дітям, катастрофічно не 
вистачає. І переважна більшість 
сімей, які виховують «солодких» 

дітей, опиняються на межі ви-
живання.

За рахунок державних коштів 
діти з СД забезпечуються інсу-
лінами, мінімальною кількістю 
тест-смужок для визначення рів-
ня глюкози крові (2 тест-смужки 
на добу, при необхідності 10-15) 
і грошовими виплатами в розмірі 
1450 грн. У реальності ж на за-
безпечення потреб дитини тільки 
витратними матеріалами для вве-
дення інсуліну та контролю рівня 
глюкози крові, необхідно до 10 
000 грн в місяць!

За кордоном діти, яким діа-
гностують цукровий діабет, з 
перших днів забезпечуються 
сучасними засобами компенсації 
діабету - інсуліновими помпами, 
безконтактними прогнозами глю-
кози крові та витратними матері-
алами до них. Для українських 
дітей, враховуючи дорожнечу та-
кого обладнання, використання 
подібних діа-гаджетів стає тільки 
мрією. З огляду на всю ката-
строфічність ситуації і байдуже 
ставлення держави до дітей з 
діабетом, у батьків Вінниці вини-
кла ідея про створення власної 
громадської організації, щоб 

зусиллями батьків і небайдужих 
до проблеми діабету людей, до-
помагати солодким дітям.

— Коли організація почала 
діяти? Скільки людей вже до 
вас приєдналися?

— Спільними зусиллями ініці-
ативної групи батьків і громад-
ських активістів, які підтримали 
нашу ідею, ГО «ДІА-ДІТИ» була 
офіційно зареєстрована 12 черв-
ня 2018 року. Величезне спа-
сибі Олені Гуменний і виданню 
«Власний» за активну допомогу 
в оформленні нашої організації. 
На сьогоднішній день ГО «ДІА-
ДІТИ» об'єднала вже 40 дітей.

— Яка основна мета ство-
рення ГО «ДІА-ДІТИ»? 

— Перш за все - просвітниць-
ка робота, тобто ми хочемо 
привернути увагу громадськості 
до проблеми діабету. Також 
психологічна підтримка «солод-
ких» дітей і їх батьків. Разом 
ми - сила! Ну і, звичайно, до-
помога діа-дітям в забезпеченні 
їх потреб, придбання сучасних 
засобів компенсації діабету: ін-
сулінових помп, безконтактних 
моніторингів глюкози крові та 
інших засобів контролю. Орга-

нізація спільного дозвілля, про-
ведення розважальних заходів, 
майстер-класів, тренінгів тощо

— Перші кроки вже зро-
блені - організація створена 
і офіційно зареєстрована. А 
що ж далі? Що ви плануєте 
робити тепер? Поділіться сво-
їми планами.

— Найближчим часом ми 
плануємо проведення одного 
масштабного проекту - благо-
дійної фотовиставки. Вона від-
будеться у Вінниці. З датою поки 
визначаємося, швидше за все, 
це буде у вересні 2018. Зараз 
якраз шукаємо спонсорів, так 
що, якщо у когось є бажання 
нас підтримати - приєднуйтесь! 
Будемо дуже раді! За допомо-
гою цього проекту ми хочемо 
показати «внутрішню» сторону 
діабету, донести його суть лю-
дям, показати труднощі, з якими 
живуть діти-діабетики.

І, звичайно, сподіваємося, що 
вдасться зібрати частину благо-
дійних коштів, на які в подаль-
шому будуть придбані бажані 
дітьми інсулінові помпи, сенсори, 
тест-смужки та ін. Окреме спа-
сибі за підтримку і допомогу в 
реалізації нашої ідеї Діані Мороз 
і її команді.

У наших силах зробити все 
можливе, щоб діабет не став пе-
решкодою на життєвому шляху 
наших дітей!

КОНТАКТИ ГО «ДІА-ДІТИ»:
Глава ГО «ДІА-ДІТИ» - Ка-

линовська Вікторія +38 (067) 
899-36-69

Заступник голови ГО «ДІА-ДІ-
ТИ»: Панасюк Тетяна +38 (098) 
973-70-90Файденко Олеся +38 
(068) 588-47-55

РАХУНОК ДЛЯ ПЕРЕРАХУ-
ВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПО-
МОГИ ГО «ДІА-ДІТИ» 260 060 
553 353 96

тетяна лозінська

При народженні дитини кож-
на родина отримуватиме від 
держави спеціальний дитячий 
набір «бейбі-бокс» вже з 1 ве-
ресня 2018 року. Виявляється, 
Міністерство соціальної політики 
визначило деталізований пере-
лік дитячих товарів загальною 
вартістю до 5000 грн, що вхо-
дитимуть у «пакунок малюка». 

 • Безкоштовними для 
новонароджених стануть:

 • підгузники одноразові 
для новонароджених, від 2 до 5 
кг, не менше 94 штук в упаковці

 • серветки вологі од-
норазові, гіпоалергенні, PH-
нейтральні, без запаху, не мен-
ше 56 штук в упаковці

 • пелюшки ситцева, фла-
нелева, муслінова, багатора-

зова вологостійка, шапочка, 
боді, штани-повзунки, чоловічки, 
шкарпетки, термометри для 
води і тіла, ножиці манікюрні 
дитячі, прокладки для лактації, 
ковдра тепла, плед-ковдра, ма-
трац, іграшка-брязкальце, крем, 
рідке мило-шампунь.

Весь комплект має бути упа-
кований в коробку-колиску 
з міцного картону, розмір 

43X70X27 см. Зазначена ко-
робка виготовляється з міцного 
гофрокартону з кашировкою 
та повнокольоровим друком на 

тетяна лозінська

У редакцію звернулися стур-
бовані мешканці міста і району із 
запитанням, чи правда, що лікарню 
закривають. За коментарем газета 
звернулася до головного лікаря 
районної лікарні Олександра 
Кравчука.

— Ні в якому разі не закриваєть-
ся! — майже прокричав він. — За-
клад буде інтенсивного лікування 
першого рівня. На сьогоднішній 
день по області їздить госпітальна 
рада, яка вивчає майнові комплек-
си. Найближчим часом має бути і в 
Козятині. А ми працюємо в звичай-
ному режимі. Надаємо екстрену не-
відкладну медичну допомогу. Готує-
мось до зими, нам всі сприяють. А 
в міської лікарні — там собі своє. 
То ви зверніться туди, і спитайте, 
як вони там надають допомогу. А 
ми всім надаємо допомогу і місту, 
і району, і залізничникам. Усіх під-
ряд лікуємо і нам усі допомагають. 

— Кого маєте на увазі, хто до-
помагає?

— Народний депутат, залізнични-
ки (ремонти роблять), аграрії. Чи не 
хоче допомагати, чи забув, бо тут 
не лікується, один міський голова. 

Чутки про 
перенесення районної 
лікарні в Калинівку не 
правдиві

лікарню ніхто 
не збирається 
закривати!

в’ячеслав гончарук 

У вівторок, 21 серпня, в музеї 
свої полотна представили живо-
писці, що живуть в Козятині чи 
мають відношення до нашого 
краю. Присвячена виставка була 
Дню Незалежності, ї ї назва 
“Освідчуюсь в любові своїй дер-
жаві”. Свої картини представили 
художники Олександр Войтко, 
Віктор Кльоц, Наталія Петри-
шина, Марія Гаврилюк, Андрій 
Лаворенюк, Лариса Казмірчук, 
Ральф Тимошенко, Валерій Гера-
симчук, Геннадій Мацко, Леся Па-
насюк, Володимир Мазуркевич, 
Володимир Томашевський. Троє 
з них Лариса Казмірчук, Наталія 
Петришина та Віктор Кльоц були 
присутні цього дня в музеї.

Відкрила виставку науковий 
співробітник музею Наталія 

Баштова. Вона звернулась до 
присутніх зі словами гордості, 
що ми, українці, і є господарями 
на своїй землі. Представляючи 
картини художників, вона на-
голосила, що більшість пред-
ставлених художніх витворів є 
живописом української природи 
чи українського села. Та перши-
ми науковець музею представила 
роботи українців, які раніше 
були росіянами. Детально про 
свою картину розповіла Лариса 
Казмірчук.

По-особливому на виставці 
сприйняли роботу Наталії Петри-
шиної. Вона свою картину Храм 
Почаївської Ікони Божої матері 
вишила нитками. Як наголосила 
директор музею Лілія Макаревич, 
на виставці є картини Ральфа 
Тимошенка, художника, який 
оформляв Бердичівський краєз-

навчий музей.
У основному, всі представлені 

роботи на виставці були живопи-
сом нашої місцевості. Наприклад, 
місток через нашу водокачку, 
села Вівсяники та Іванківці (кар-
тини Віктора Кльоца).

Присутніх художників при-
вітали квітами. Переселенка 
Венера Михайська подарувала 
музею гру, якою, за словами 
пані Венери, грають в Європі. 
Як повідомила газету завмузею 
Лілія Макаревич, настільна гра 
спеціально розроблена пере-
селенцями і профінансована 
партнерами з Великої Британії 
«Переселенська блуканина» в 
рамках проекту «Подолання со-
ціальних наслідків конфлікту на 
Донбасі та незаконної анексії 
Криму за допомогою державних 
структур в Україні».    

Завершили культурно-про-
світницький захід в музеї історії 
нашого міста тріо ”Мілада”. У 
виконанні Тетяни Костюк, Ілони 

Галінської та Яни Андрійчук про-
звучали пісні про Україну. 

Виставка триватиме в музеї 
протягом місяця.

дно та кришку коробки. А для 
зміцнення конструкції в дно та 
бокові стінки мають бути додані 
окремі вставки. Допускається 
зміна розмірів +/- 10 % рушни-
ків та пелюшок.

Окрім одягу та інших важли-
вих для дитини речей, пакунок 
також міститиме інформаційні 
матеріали, що допоможуть 
батькам у питаннях найкращого 
догляду за дитиною.

Пакунок малюка видавати-
меться по одному на кожну 
дитину при виписці з пологового 
будинку. 
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життя Козятинщини на тему тижня

Пройшов Турнір Пам’яТі ПідгорБунського

Тренери виБирали нових фуТБолісТів 

зіБралися кращі умільці вінниччини

жиТТєві виПроБування 89-річного ПеТра свердела

віктор (63), художник:
— Брав участь у виставці 

картин в музеї історії як ху-
дожник. Запрошую оцінювачів 
мистецтва відвідати виставку.

 людмила хугаЄва (45), 
провідник:

— Головна моя радість, це 
мої онуки. Останнім часом 
приїжджаю з поїздки в їхні 
обійми.

ангеліна (10), учениця:
— Гостюю в улюбленої 

бабушки. Вона в мене — 
справжній скарб.

надія настичук (61), 
домогосподарка:

— Під кінець літа вся ро-
дина зібралася разом: дві до-
чки, двоє зятів та любі онуки.

катя (20), оператор:
— У понеділок, 20 серпня, 

відзначили день народження 
подруги. Все було настільки 
чудово, що я рада за подругу.

василь (39), слюсар:
— Зустрів однокласника, 

з яким ще не бачився після 
школи.Час провели просто 
чудово.

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

ГОРОСКОП
з 23.08 по 29.08

овен 
Цей тиждень подарує вам безліч 
перспектив. Головне – зумійте скорис-

татися кожною можливістю. Зірки радять не 
шкодувати сил для досягнення мети.

телець 
Не втрачайте терпіння, краще прислу-
хайтесь до своєї інтуїції. Ви настільки 

ясно бачите людей наскрізь, що заслуговуєте 
бути наступною Вангою.

Близнюки 
Початок тижня приголомшить вас 
негативною новиною. Це доля дає 

вам випробування, тому не розчаровуйте її!
рак 
Якщо стосунки йдуть на дно, не варто 
плисти за ними. Озирніться навколо, 

поруч із вами є дуже хороша людина, яка за-
слуговує на вашу увагу.

лев 
Левам краще не слухати свій внутріш-
ній голос. Це просто накручування та 

страх залишитися ні з чим. Краще не піддава-
тися паніці, тоді все буде добре. 

діва
Ви дуже чекаєте приїзду своєї близь-
кої людини. Просто в шаленому хаосі 

будете прибирати та готувати смачні страви. 
Не хвилюйтеся, вся праця буде оцінена. 

терези 
Терези, якщо ви бачите проблему, 
терміново займайтеся її вирішенням. 

Не залишайте все на самоплив.
скорпіон 
Уже на початку тижня ви почнете 
дивитися на світ інакше. Не розповіда-

йте нікому секрет вашого успіху, навколо вас 
багато заздрісників.

стрілець 
Ці випробування ніколи не покинуть 
вас, якщо ви не займетесь плануван-

ням свого графіку. Ставте себе вище роботи, 
інакше до кінця тижня у Стрільців просто не 
вистачить сил.

козеріг 
Припиніть настільки гостро реагувати 
на критику. В середині тижня варто 

почати працювати над своїми слабкими 
сторонами.

водолій
Бадьорість, ініціативність, потужна 
енергія – все це допоможе домог-

тися максимальних успіхів у вашій справі в 
середині тижня. Головне – не звертайте зі 

свого шляху!
риБи 
Уникайте розбіжностей. До вас, як 

до магніту, будуть притягуватися конфлікти. 
Краще проходьте повз, інакше не зможете 
вийти сухим із води.

середа,  29 серпня

 + 17 0с    + 17 0с
 + 25 0с    + 20 0с

вівторок, 28 серпня

 +  17 0с   + 18 0с
 +  26 0с   + 21 0с

  понеділок, 27 серпня

 + 19 0с    + 22 0с
 + 30 0с    + 23 0с

субота,  25 серпня

 +16 0с     + 19 0с
 +27 0с     + 20 0с

п'ятниця, 24 серпня

   + 15 0с   + 18 0с
   + 26 0с   + 19 0с

неділя, 26 серпня

+ 15 0с   + 20 0с 
+ 28 0с   + 22 0с

четвер,  23 серпня

+ 13 0с    + 17 0с
+ 23 0с    + 18 0с

Погода у Козятині 

(068) 308-01-25
Маєш новину?

влад повх

У Музеї хліба села Білопілля 
19 серпня пройшло обласне свя-
то обрядових хлібів та дідухів 

«Народу вічний оберіг». Таке 
дійство на Козятинщині відбу-
вається уже 10-й рік поспіль на-
передодні відзначення чергової 
річниці Незалежності України.

На свято прибули з усієї Ві-
нниччини самобутні умільці, які 
продовжують ремесла своїх дідів 
та прадідів, майстри образотвор-
чого та декоративно-прикладно-

го мистецтва. Вони представили 
свої роботи. Пройшла виставка 
обрядових хлібів та дідухів.

Сільради представили свої 
світлиці. Відбувся святковий 

концерт за участі аматорських 
колективів зі всієї Вінницької 
області та заслуженого артиста 
України Станіслава Городин-
ського.

в’ячеслав гончарук

Корінний козятинець Петро 
Давидович Свердел народився 
весною 1929 року в багатодітній 
родині. Коли йому виповнилось 
4 роки, в життя увірвався голо-
дний 33 рік. Як розповідає Петро 
Давидович, то був страшний рік. 
Продуктів на зиму не вдалося за-
пасти. А чогось поїсти на ринку 
не можна було купити через до-
рожнечу. 

— У нашій п’ятидітній родині 
двоє старших дітей (сестра та 
брат) померли від голоду, — з 
болем пригадує Петро Свердел. 
— Кому пощастило дожити до 
весни, видихнули з полегшенням. 
Як з полів зійшов сніг, збирали 
гнилу картоплю. Пізніше осно-
вним продуктом харчування в 
нашій родині була ще й лобода.   

Друге життєве випробування на 
долю нашого співрозмовника при-
пало на війну з німцями. За сло-

вами довгожителя, їсти тоді було, 
а от те, що чобіт чужинця топче 
рідну землю, давило сильно мо-
рально. Коли Козятин звільнили, 
батько 14-річного підлітка пішов 
на війну. Парад перемоги старший 
Свердел зустрів в столиці Чехії. 

Коли батько повернувся додо-
му з війни, юнак Петро вступив 
до залізничного училища. Про-
вчився 3 роки. Набувши професію 
“помічник машиніста паровоза”, 
новоспечений залізничник відпра-
вився в свою першу самостійну 
поїздку. Сталася ця подія  весною 
48-го. З тієї пори через кожні 
12 годин після рейсу його могли 
викликати на роботу. Такий ритм 
роботи в нашого героя був усі 15 
років, що він провів в локомотив-
ному депо Козятин-2.

Можливо, Петро Давидович і 
далі водив би паровози. Та на 
його роботі відбулися зміни. Ло-
комотивні депо Козятин-1 і Козя-
тин-2 стали спільною структурою. 

І постало питання, куди дівати 
вивільнені від роботи локомотивні 
бригади. Не чекаючи переведення 
на іншу роботу, Петро Свердел 
влаштувався працювати механіком 
рефрижераторної секції швидко-
псуючих продуктів в депо Фастів. 
А згодом за хороші показники в 
роботі він був призначений на-
чальником секції. На цій посаді 
він пропрацював до виходу на 
заслужений відпочинок.

Коли ми запитали в Петра 
Давидовича,чи не важко було 
йому приймати рішення про пере-
хід у Фастів, він відповів: 

— Це було спільне з дружиною 
рішення. 

Адже на ту пору в нього була 
вже своя сім’я (дружина Вікторія 
та двоє дітей: син та дочка). Сам 
колишній залізничник цього не 
говорить. Та відомо, що бути 
помічником машиніста на паро-
возі — це тільки вислів. Де-факто 
це був начальник над кочегаром 

паровоза. Машиніст вів потяг, а 
помічник машиніста допомагав 
кочегару перекидати лопатою 16 
тонн вугілля з тендера локомо-
тива в топку паровоза. Одному 
чоловікові це було не під силу. 
Це тепер помічник машиніста — 
робота така ж відповідальна, але 
й престижна. Теперішній поміч-
ник майже всю поїздку стоїть на 
місці, вдивляючись в перегони. А 
тоді то була тільки велика відпові-
дальність, а місце — біля кочега-
ра. Прихлопку (вже таке й слово 
призабулося) вони робили разом.

Зараз заслуженому залізнични-
ку, ветерану праці і довгожителю 
живеться не погано. Вони разом 
з дружиною Вікторією Михайлів-
ною виростили й виховали двох 
чудових дітей. Вони, хоча живуть 
в столиці і працюють науковцями, 
за батьків не забувають.

Секрет свого довголіття наш 
земляк пов’язує з тим, що не мав 
шкідливих звичок. 

Молоді наш герой побажав, 
берегти здоров’я змолоду. 

— Щоб не болячки через про-
студу в молоді роки на роботі 
(радикуліт, ревматизм та артрит), 
відчував би себе ще краще, — 
каже він.

Після урочистостей визначилися з кращими короваями, дідухами, 
виробами народної творчості. Нагороди отримали за кращий ко-
ровай Вернигородоцька територіальна громада, за кращий дідух 
— Миколаївська територіальна громада та Глуховецька ОТГ. За 
кращу виставку відзначена Кашперівська територіальна громада.

найкращі майстри

віталій креденцер, 
голова го “рідне місто”

 
у пам’ять героя. Перший відкри-
тий футбольний турнір пам’яті Воло-
димира Підгорбунського, на честь 
якого названо козятинську школу 
інтернат-гімназію, зібрав команди 
з Сокільця, Пляхової, Флоріанівки 
та Козятина під загальною егідою: 
"Кубок Підгорбунського – кубок 
пам’яті, кубок свободи”.

Саме в неділю, 19 серпня, на 
свято медового та яблучного Спа-
са, минуло 74 роки з дня геро-
їчної загибелі лейтенанта Під-
горбунського під час визволення 
Польщі у Другій світовій війні. 
Одну зі своїх нагород він отримав 
за визволення саме нашого міста, 
далекого 1943 року.

У рамках футбольного турніру, 
спочатку для учасників змагань 
було проведено екскурсію в му-
зеї Підгорбунського. Почесними 
екскурсоводами стали господарі 
турніру — директор школи-інтер-
нат-гімназії Зіновій Москалевський 
та його дружина, вчитель історії 
та правознавства Тетяна Моска-
левська. Нам розповіли, що життя 
героя було непростим, оскільки 
хлопець був сиротою і виховувався 
в інтернаті м. Чити. Проте він мав 

українське коріння, адже його 
бабуся родом з Полтавщини, а 
дідусь (особистий фотограф імпе-
ратора Австрії) довгий час жив у 
Криму. Тому стало символічно, що 
у 1966 році саме школі-інтернату 
було присвоєно почесне звання 
ім. Володимира Підгорбунського. 
До речі, нещодавно музей був по-
вністю реконструйований. 

куБок чотирьох команд. 
Футбольний турнір зібрав чотири 
команди, загалом понад 30 гравців, 
віком від 12 до 60 років. Матчі було 
проведено на стадіоні, у форматі мі-
ні-футболу, по п’ять гравців на полі. 

Першими грали ФК "Флора" 
(Флоріанівка) та ФК "Пляхова". 
Рахунок 2:4. Другий матч – ФК 
"Рідне місто" (Козятин) та ФК Со-
кілець, рахунок 7:1. Третє місце 
розіграли ФК "Флора" та ФК "Рід-
не місто", рахунок 7:1. У фіналі 
зустрілися команди Сокільця та 
Пляхової. У першому таймі гра 
йшла рівно, хоч і закінчилася з 
рахунком 2:1. Проте другий тайм 
лише підтвердив перевагу Сокіль-
ця – 7:1. Усі команди були нагоро-
джені кубками за призові місця 
та участь. Кращими гравцями 
турніру від кожної команди стали: 
з Козятина – Роман Фалдін, з 

Флоріанівки – Петро Войтюк, з 
Пляхової – Роман Полончук та 
із Сокільця – Юрій Вівдюк. Вони 
отримали іменні грамоти.

футБол оБ’ЄднуЄ. Незважаючи 
на не рівні рахунки у матчах – це 
свято стало справжнім святом фут-
болу для друзів. Футбол об’єднує, 
а це саме те, чого не вистачає сьо-
годні нам із вами. Організаторами 
такого заходу виступила наша гро-
мадська організація, сектор моло-
ді та спорту Козятинської райдер-
жадміністрації (завідувач Валерій 
Швець), Сокілецька сільська рада, 
інструктор зі спорту Олександр Звє-
рєв та директор школи Зіновій Мос-

калевський. Дякуємо усім учасникам 
турніру за прекрасну гру, любов 
до футболу, а також за підтримку 
патріотичного духу серед дітей, 
молоді та дорослих Козятинщини. 
Виносимо окрему подяку воротарям 
Роману Фалдіну та В'ячеславу 
Гончаруку, які відбили найбільшу 
кількість м'ячів. Ще раз дякуємо 
всім за організацію та гарну гру до 
нових зустрічей. 

Герої не вмирають, вмирають 
вороги. Наш край славний ба-
гатьма героями. І наш обов’язок 
їх пам’ятати, заради збереження 
історичної справедливості. Країна 
без минулого не має майбутнього. 
Слава Україні! Героям слава!

в’ячеслав гончарук

Перед початком чемпіонату 
області з футболу, який стартує 
24 серпня, тренери “Моноліта” 
провели останню репетицію. 
Спарингом нашої команди були 
гості — ФК “Фортуна” з міста 
Андрушівка. Вони - бронзові 
призери чемпіонату Житомир-
ської області у вищій лізі. Ре-
петиція вдалася тренерам та не 
сподобалась вболівальникам. 
Адже козятинчани поступили-
ся з рахунком 1:3. Судив матч 
найбільш милостивий арбітр 
Козятинщини, що добре роз-
бирається в тонкощах футболу, 
Олег Шеремет.

Початок гри, як і весь перший 
тайм, проходив під диктовку 
“Моноліта”. Вони меншу час-
тину ігрового часу володіли 
м’ячем. Та свої атаки на ворота 
суперника вони проводили 
ефективно і видовищно. От 
тільки розписатися у воротах 
житомирян нашим землякам 

вдалося всього один раз. М’яч 
був забитий в середині першого 
тайму, після класичної комбіна-
ції. При рахунку 1:0 на користь 
господарів команди пішли на 
відпочинок.

У другому таймі монолітовці 
вийшли на гру майже іншим 
складом. Таке рішення тренера 
не сподобалося прихильникам 
козятинської команди. Ще за 
інерцією першого тайму гравці 
“Моноліта” створили  декіль-
ка небезпечних моментів біля 
воріт гостей. Тільки замість 
взяття воріт, вони хапалися за 
голову, чим викликали розпач 
такими діями в своїх вболіваль-
ників.

Фанів ФК “Моноліт” можна 
зрозуміти. Вони хочуть дивити-
ся красивий футбол у виконанні 
улюбленої команди незалежно, 
чи то календарна зустріч, чи 
спаринг. А тренеру потрібний 
результат всього футбольного 
сезону. У міжсезоння за більшу 
платню з команди пішли два 

ключові гравці середини поля. 
Їм потрібно знайти заміну.

Щоб порадувати любителів 
футболу своєї команди, можна 
було б на товариську гру за-
просити якийсь аматорський 
колектив. І “Моноліт” обіграв 
би ту команду пішки. А як тоді 
знайти заміну диспетчеру атак 
команди козятинців Загалеви-
чу?

У поразці 1:3 нічого страш-
ного не відбулося. Команда 

гостей, яка вже втягнулася в 
ритм чемпіонату і має ігрову 
практику, проекзаменувала 
слабкі сторони команди, яка 
свій чемпіонат тільки розпочне. 
Кожному футболісту потрібно 
рости. Як спортсмен буде наби-
ратися футбольним премудрос-
тям, коли його не випускати на 
поле? Та й не всі виконавці, які 
грали за козятинську команду в 
другому таймі, стануть гравця-
ми ФК “Моноліт”.

Та не вгодили вболівальникам

Матч на стадіоні “Локомо-
тив”, який мав відбутися в 
п’ятницю, 24 серпня, о 16 го-
дині, відбудеться в п’ятницю, 
24 серпня, о 13 годині. Зустрі-
чаються “Моноліт” (Козятин) з 
“Авангардом” (Ладижин).

У середу, 22 серпня, на ста-
діоні “Локомотив” зустрілись 
“Локомотив” (Козятин) і “Локо-
мотив” (Жмеринка) ветерани. 
Зіграли в нічию 4:4.

Як проходив матч — читай-
те в наступном номері нашої 
газети.

футбол 
на день 
незалежності 
відбудеться 
на три години 
раніше!

нічия 4:4
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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
  2-õ ïîâ. ë³æêî ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí. 063-383-47-
70, 097-796-92-72
  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
  Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëÿ ¹63 (78 ð.), ¹69 (80 ð.), 
¹73 (81 ð.), ¹78 (82 ð.), ¹88 (85 ð.), ¹94 (86 ð.), ¹104 (89 ð.) - 12 
ãðí./øò., âîëüòìåòð 0-125 âîëüò, 0-300 âîëüò - 60-66 ãðí., âåíòèë³ 
³ãîëü÷àò³ Ä15, çâîðîòí³ êëàïàí Ä20, ãåîäåçè÷í³ ðîáîòè íà áóä. ïëîùàäö³ 
(ñïðàâî÷íèé ïîñ³áíèê), äðåëü ðó÷íà 2-õ ñêîðîñíà Ä3-12 ìì., åë.äâèãóí 
ç ï³äñòàâêîþ äëÿ êð³ïëåííÿ. 096-453-34-86, 2-51-56
  Áóòë³ íà 20 ë., 5 ë., á³äîíè àëþì., 2 ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè, âèòÿæêà 
á/ó, êèëèì 2 õ 3, ê³ìíàòíà ñò³íêà Ïîëüøà, øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, 
ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò (ð³çíèé). 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Âàííó ÷àâóííó 170 õ 75 ñòàí ñåðåäí³é. 068-025-54-34, 063-288-42-73
  Âåëî Óêðà¿íà 1 200 ãðí. 073-486-73-01
  Â’ºòíàìñüê³ ïîð³ñí³ ñâèí³. 097-180-71-50
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-62-12
  Âçóòòÿ äëÿ õëîï÷èêà ð³çíå ð.37 ô³ðìîâå, â õîðîøîìó ñòàí³, ñàïîæêè 
îñ³íí³ ï³ä çèìîâ³ ð.39 íîâ³, ðîáî÷³ ÷åðåâèêè òà ÷îáîòè íîâ³, äðîâà äóáîâ³, 
3-õ ë. áàíêè. 096-412-34-14
  Â³ç â õîðîøîìó ñòàí³ ñ.Ëîç³âêà. 097-402-27-06
  Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
  Âóã³ëëÿ, äðîâà, ñàí÷àòà äèòÿ÷³, åëåêòðîäóõîâêó, îä³ÿëà âàòí³, ñò³ë 
äóáîâèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð,  çåðêàëî-
òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, êîìîä êóõîííèé,øàôà êóõîííà, øàôà íàñò³ííà 
íàâèñíà, øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, êîìîä ðàðèòåòíèé, ïîëè÷êà, ñêëÿí³ 
áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, ñóë³¿, êàñòðþë³, â³äðà, ìèñêè, òàçè, áàë³¿, ãàçîâèé 
áàëîí, âåëèêó ë³éêó-ïîëèâàëüíèöþ, ñàäîâèé ³íâåíòàð (ëîïàòè, ñàïè, 
ãðàáë³, êîñó, ñîêèðó), ïëèòêîð³ç. 097-425-76-87
  Âóëèêè ç ðàìêàìè. 067-422-36-17, 073-315-25-15
  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 êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï «Æèãóë²», á³ëÿ îõîðîíè, íåäîðîãî. 096-57-61-
236, 063-72-403-19
  Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
  Äà÷à 12 ñîò. â ñàäîâîìó òîâàðèñòâ³ «Âåòåðàí». 063-064-05-28
  Äâåð³ á/ó äåøåâî. 063-874-21-12
  Äâåð³ âõ³äí³ äåðåâÿí³, êîíâåêòîð åëåêòðè÷íèé 1500 Âò., íåäîðîãî. 
098-272-82-53, 093-017-48-48
  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. 097-441-62-50, 
063-696-39-08
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 
093-375-06-61
  Äèâàí - ìàëþòêà 2-õ ñïàëüíå, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà, òåëåâ³çîð. 
093-406-75-28
  Äèâàí á/ó íåäîðîãî. 096-307-15-37, 063-304-03-90
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093-702-
55-49
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Ïåã Ïåðåãî (²òàë³ÿ 3-õ êîë³ñíà) â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â 
2 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòî-êð³ñëî «Ñàéáåêñ» â³ä 6 ì³ñ. äî 8 ðîê³â 3 000 
ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðèêîë³ñíà Nurse Dakar 3 â 1, ìàòðàö ó äèòÿ÷ó 
êðîâàòêó, ïèñüìîâèé êîìï’þòåðíèé ñò³ë. 063-316-77-10
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, êðîâàòêà â ãàðíîìó ñòàí³, ñèñòåìíèé áëîê «Asus». 
063-258-89-10, 097-690-30-42
  Äèòÿ÷à ñò³íêà, äîáðèé ñòàí 290 ñì. 096-757-05-02
  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

  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, ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà, ìåòàëåâèé êóõîííèé ïîñóä, 
ñêëîòàðà, îïðèñêóâà÷, òàð³ëêè. 096-364-80-30
  Åë. äâèãóí 4 ÊâÒ, 1420 îá./õâ., çàï. ÷àñòèíè ÊÏÏ àâòî Ìîñêâè÷, 
êàðäàí + 2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï 
òà ³íøå. 096-450-95-16
  Åë. äâèãóíè 0.75/3000 3-õ ôàõíèé â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí ³ ìîëî÷íîãî 
ñåïàðàòîðà, åë. ÷àéíèê 20 ë., ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ, 
êð³ñëî - ë³æêî,. 096-467-88-03
  Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó 
ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70
  Çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 âîëüò), êóïîíè Óêðà¿íè 1991 ð. - 3 êðá., 
5 êðá., 10 êðá, 25 êðá. 10 ãðí./øò., 50 êðá., 1992 ð. - 100 êðá., 200 
êðá., 1000 êðá. 15 ãðí./øò., êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ âèïóñê 3 35 
ãðí./øò., ëåíòà ìåòàëåâà, áîëòè, ãàéêè Ì 6 - 16, íàñîñ îäíîôàçíèé 
íà 220 âîëò ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá.ñì./ãîä., ïîòóæí³ñòü 0.37 êâò, 
2900 îá., ñèëà òîêó 1.6 àìïåð, 100% îáâÿçêà. 096-453-34-86, 2-51-56
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-
31-57
  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 25 ñîò. ñ.Ñèãíàë, öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
  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 ä³ë-êó ï³ä ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 093-760-98-50
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 18,6 ñîò. â ð-í³ «Ïîëÿ ×óäåñ». 067-87-54-752
  ²íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ), â³äåîìàãí³òîôîí JVC, òåëåâ³çîð 
àâòîìîá³ëüíèé SILELIS, ìóç. öåíòð SONY, êàâîâàðêà PHILIS, 
öåíòðèôóãà ÞËÀ, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 093-875-71-89, 067-665-46-04
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êàðòîïëåêîïàëêà. 099-600-20-24
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 098-026-33-78
  Êàñåòè á/ó äî áàá³ííîãî ìàãí³òîôîíà ç çàïèñàìè, ñò³ë 
á/ó ðîçêëàäíèé, äâà êð³ñëà á/ó íå ðîçêëàäí³, ðó÷íèé ïðåñ - 
ñîêîâèæèìàëêà í/æ (ìàãí³ò íå áåðå). 096-453-34-86
  Êîçà ä³éíà ³ êîçåíÿò 2 ì³ñ. 093-445-29-76 Ðèòòà
  Êîçî÷êà - ä³éíà áåç ðîãà, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 063-773-28-96
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë ç ïîëèöåþ â ³äåàëüíîìó ñòàí³ ç äâîìà 
âè¿çäíèìè òóìáî÷êàìè. 063-475-38-44
  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
  Êîðìîð³çêà äåøåâî ç äâèãóíîì 380-220 íà çàë³çíîìó ñòîë³ 500 
ãðí. 068-002-79-71
  Êîðîâà á³ëà ñåìåíòàëêà ç 5 òåëÿì. 068-753-39-56
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì ñ.Á³ëèë³âêà. 097-549-75-96
  Êîðîâà òåðì³íîâî ïîðîäè Ãîëøòèíñüêà, äðóãèì òåëÿì 4 ì³ñ. ò³ëüíà, 
ïàñïîðò, ïðèâèâêè, àíàë³çè - º, ñ.Ñàäîâå. 093-995-83-50 Ëþäìèëà
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 2 òåëÿì. 068-973-07-06
  Êîðîâà õîðîøà ç 2 òåëÿì, íåäîðîãî. 093-405-50-69
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà, íåäîðîãî, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-
355-32-18
  Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-693-09-24
  Êîðîâó 2 øò. 068-762-82-70
  Êîñòþìè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â (6-11 êëàñ), á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 063-709-26-79
  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 
067-308-10-99
  Êð³ñëà 2 øò. íå ðîçêëàäí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³. 
096-512-12-08, 093-510-45-63

  Ëþöåðíà 10 ñîò. íà êîðíþ, ð-í Á³ëà Êàçàðìà. 067-319-91-24
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-
944-82-79
  Ìàãàçèí 20 êâ.ì., íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, äåøåâî. 063-
258-89-10, 097-690-30-42
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³. 063-147-27-63
  Ìåòàëåâ³ ëèñòè 093-234-93-05
  Ìîòîáëî÷íà êîïàëêà, íåäîðîãî. 068-045-20-79
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Íî÷âè ìåò. áàë³ÿ äîâãà 1.40 õ 60, â³äðà 2 øò., êàñòðþëÿ ìåò. 15 ë. 
096-364-80-30
  Ïàé ïøåíèö³ ñ.²âàíê³âö³ 4 000 ãðí./1 ò., âèñîêîâðîæàéíèé îçèìèé 
÷àñíèê «Ëþáàøà», êàðòîïëÿ. 068-216-34-20
  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
  Ïåòë³ äî ãàðàæíèõ äâåðåé, óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèé ïî çâàðþâàëüíèõ 
ðîáîòàõ åëåêòðîäóãîâà,. ãàçîâà, õîëîäíà, êîíòàêòíà çâàðêà, ñõåìè ç óñ³ìà 
ðîçì³ðàìè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ñàäà, ãîðîäà, äà÷³, 
êîíñòðóêö³¿ ìåòàëåâèõ ïå÷åé, çàáîð³â, ñ³òîê, ãàðàæíèõ âîð³ò, ðåø³òîê, 
ïå÷åé, êàì³í³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063-553-
64-78
  Ï³àí³íî, õîëîäèëüíèê ßìàõà, íîâà øê³ðà, äðîâà, ñìîëà, äåðåâî äóáà 
ï³ä çð³ç. 063-879-52-15
  Ï³íîïëàñò 1 ì õ 1 ì.,äðîâà äóáîâ³, áàíêè 3-õ ë., êàñòðþëÿ åìàë³ðîâàíà 
40 ë. íîâà ³ á/ó, ìåòàëåâ³ îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1.20 ì õ 1 ì., îöèíêîâàíà 
áàë³ÿ 80 ë. ³ 50 ë. íîâ³, ëîïàòà, òåðòêà. 096-412-34-14
  Ïîëêè êíèæí³ 2 øò. 26 õ 42 õ 80, òóìáà ïðèêðîâàòíà 36 õ 48 õ 63, 
øâåéíà ìàøèíêà ç åë. ïðèâîäîì Ïîäîëêà. 093-681-01-44
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ³ ñêîðîñïºëêè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí âàãîþ 15-18 êã. òà âàãîþ 10-12 êã. 096-772-01-94
  Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, âàçîíè Àëîº. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî êîëåñ 
ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Zanusi â äîáðîìó ñòàí³, æ/á øïàëè 10 øò. 097-
756-75-59
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 4 000 ãðí. 068-002-79-71
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ìàëþòêà «ÀÃÀÒ», á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 093-026-88-26
  Ïøåíèöþ. 063-293-20-08
  Ïøåíèöÿ 2 ò. âðîæàé öüîãî ðîêó 4 100 ãðí./1 ò. 067-453-32-60 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
  Ðåëåí³ À1220, 1060, 900, 850, 845, 19 õ 13 - 1125 ìì., òîá³íî Ä4, 
òðóáà á/ó ñòàëüíà Ä20, òîâù. ñò³íêè 3.2 ìì., òåðìîìåòð 0-100 ãðàäóñ³â, 
äîâæ.185 ìì., óãîëîê 63 õ 63 õ 6 äîâæ. 2 ì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
  Ðîëèêè á/ó ç Í³ìå÷÷èíè, äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 096-463-00-56
  Ñâàðî÷íèé àïàðàò ïîëóàâòîìàò íîâèé, êîçà òà äâîº êîçåíÿò. 097-
739-31-39
  Ñâèí³ â’ºòíàìñüê³. 096-527-37-78
  Ñ³íî ñ.Íåïåä³âêà. 098-094-30-71

  Ñîêîâàðêà íîâà 450 ãðí. 098-376-17-36
  Ñîêîâèæèìàëêà - øèíêîâêà. 063-191-23-75, 097-873-36-99
  Ñîëîìà ÿ÷ì³ííà ìàë³ òþêè. 098-778-78-1????
  Ñòàëüíà ïîëîñà øèð. 32 ìì., òîâù. 0.6 ìì.; øèð. 30 ìì., òîâù. 0.5 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â. 067-422-36-17
  Ñò³íêà ÌÄÔ 3 øêàôà (ïîñóäíèé, êíèæíèé, äëÿ îäåæ³), äåøåâî. 
063-393-62-01
  Ñò³íêà ìåáëåâà 4 ì., ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, äçåðêàëî âåëèêå, ñò³ë 
ñòîëîâèé, õîëîäèëüíèê Äíåïð, åë. äóõîâêà, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
òåëåâ³çîð, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 097-135-71-72
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, 
â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-
474-73-30
  Òåëåâ³çîð LG 30«, òåëåâ³çîð »Ïàòð³îò« 30», ïëàíøåò «Samsung 
Galexy - 7». 073-003-80-10, 067-843-59-16
  Òåëåâ³çîð LG, êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 067-253-41-07
  Òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ 2-õ ïîâ., çàã. ïëîùà 130 êâ.ì., 
áóä³âëÿ îêðåìî ðîçòàøîâàíà, öåíòð, çåìëÿ âèêóïëåíà, ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ï.Îðëèêà 13 à. 067-990-09-92
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òþêè ëþöåðíè - 20 ãðí./1 òþê, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-207-70-48
  Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí., ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
  Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-
31-69
  Òþêè ñ³íà. 067-336-04-37
  Òþêè ÿ÷ì³íí³ ìàë³. 098-779-77-81
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-
971-15-31, 097-258-18-66
  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 Íîðä, 2-õ êàìåðíèé, â äîáðîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 
063-293-19-98
  Öåíòðîôóãà Àóðèêà, á/ó êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, ãèðÿ 16 êã. 2 øò., 
ñò³ëüö³ áàðí³, õðîì á/ó, áîêàëè ïèâí³ 0.5 ë. 063-393-53-06
  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
  Öóöåíÿò òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ. 068-962-60-64, 097-792-04-40
  Øàôà êóïå, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, êð³ñëî, êîìîä íà 3-ðè øóõëÿäè. 
093-447-11-84
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øíóð â äîáàâêó. 
098-503-53-71
  Øèôåð 20 ëèñò³â. 096-597-62-54
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øêàô, äèâàí, âóã³ëëÿ, äîñêè. 097-341-00-58
  Øòàíãåëüöèðêóëü ðîáî÷èé äëÿ âèì³ðþâàííÿ äî 320 ìì., 200 ìì., 
ãðèçü äëÿ çìàùóâàííÿ êðàí³â ãàçîâèõ ïëèò. 2-51-56, 096-453-34-86
  ß÷ì³ííà ñîëîìà ìàë³ òþêè. 098-778-77-81
  ß÷ì³íü 3 ì³øêè ³ â³äðî. 098-992-40-27, 093-704-06-26
  ß÷ì³íü 700 êã. ñàìîâèâ³ç. 093-766-64-23, 096-450-98-72
  ß÷ì³íü, ïøåíèöÿ 4 000 ãðí./1 ò. ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-600-34-02
  ß÷ì³íü. 093-091-54-19
 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. 097-
449-53-15
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
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робота та оголошення реКлама та оголошення

430660

робота
бош авто сервіс "колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, шино-
монтажника. 067-920-67-94 м.козятин вул.
довженка 22-д
Група компаній "ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 200 - 
320 грн./доба + компенсація за харчування, 
м.козятин вул. п.орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-
520822, 066-151-19-12
підробіток в козятині, чоловіки до 40 років, 
садово - городні роботи. 073-167-46-82 
телефонувати після 19:00
в кафе на постійну роботу потрібен 
офіціант, помічник кухаря, з/п висока. 093-
870-73-22
на роботу потрібен водій. 067-366-41-21, 
063-291-40-52
на постійну роботу запрошується 
технік, часткова зайнятість; кочегар на 
твердопалевні котли на постійній основі. 
063-042-00-82
на постійну роботу запрошується приби-
ральниця. 063-792-28-69
на роботу потрібні працівники для виро-
блення тіста, та смаження пиріжків. 093-
990-82-62
на роботу в цілодобовий магазин потрібен 
касир та продавець. 067-609-10-49, 093-
925-92-67
на роботу потрібен продавець, кухар, бар-
мен з/п гідна. 096-115-18-11, 098-573-99-
92, 073-181-54-02
на роботу потрібен продавець. 073-124-23-
63, 067-978-86-68
в кафе "Хуторок" на роботу потрібні 
офіціанти 093-145-82-34
на роботу потрібні: різноробочі, працівник 
шиномонтажу, збиральниці грибів, прода-
вець. З/п 300-400 грн в день. вахтовий ме-

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. 098-617-30-

88
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., 

Київо - Святошинський р-н, в ново-
будові. 067-442-17-71

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

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

097-188-33-87

Продам участок з документами 
під забудову, 10 км. від Козятина 

с.Вернигородок. 097-560-60-65

Продам 2-х пов. будинок вул.Біло-
церківська (поруч кафе "Стопка"), 
266 кв.м., всі зручності, заг. пло-

ща зем. діл-ки 1662 кв.м. 093-018-
43-43 Володимир

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 

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

067-442-17-71

Продам будинок вул.Грушевського 
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі 

всіма зручностями, 10 сот. землі. 
067-753-67-42
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ремонт
проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зроблю як і сно :  шпакл івку  ст і н , 
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска. 
відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25
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тод, житлом забезпечуємо. Місце роботи-
київська обл., м.Фастів.
в ресторан "катрін" запрошується пекар 
для випічки періжків. 067-791-11-73
тов "козятинмлин" запрошує на роботу 
різноробочих. 097-364-46-50
на роботу в магазин "продторг" запро-
шуються: різноробочий, оператор-касир, 
помічник кухаря. Ми гарантуємо, офіційне 
працевлаштування. середня заробітна пла-
та  6000 -7000 грн (з податками). 8-годин-
ний робочий день. - компенсація харчуван-
ня. 067-430-02-80, 093-678-53-01
на постійну роботу в маг. "багата комо-
ра" запрошується: продавець (за фахом 
агроном, зооінженер, ветеринар). Ми 
гарантуємо офіційне працевлаштування. 
середня заробітна плата 7000-8000 грн (з 
податками). 8-годинний робочий день. 067-
430-02-80, 093-678-53-01
адміністратор комп'ютерного клубу-хло-
пець, тиждень/тиждень.??0632313144 
- артур петрович, дзвонити пн.-сб. з 9:00-
18:00
таксі "джокер" запрошує на роботу дис-
петчера 0632313144 - артур петрович, 
дзвонити пн.-сб. з 9:00-18:00
охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-

ботодавця. тел.: 0952872944; 0677869928
Запрошується продавець в тютюновий кіоск 
на постійну роботу з офіційним працевлаш-
туванням. Звертатись 063-145-36-76

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Глухiвцi, поверх: 

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

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.

com.ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53 
9. Робота 
9.1. Пропоную 
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.

та жiн. Безкошт.консультацiї. Оформл.вiз 
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Буд.органiзацiя запрошує на роб.в Поль-
щу квалiфiк.монолiтникiв, каменярiв. Iнфо. 
Тел.:(098) 942-33-78 

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

Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй 
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05 

11. Продукти харчування, тютюн, ал-
коголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., 

тел.:(097) 250-34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., 

тел.:(067) 775-66-29 
11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: 

дог., тел.:(067) 775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., 

тел.:(097) 250-34-99 
22. Хобi, творчiсть, антикварiат 
2.1. Продам 
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - 

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

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

  нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì , öåíòð , 3/5. 073-003-79-89 ; 096-128-84-02
  1-ê³ìí. êâ., 36.9 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 
098-271-42-22
  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. 097-374-43-
23 Âîëîäÿ, 097-566-92-56 Àëºâò³íà.
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º âåëèêà ëîäæ³ÿ, 
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ 
çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 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. 096-
846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, ç 
êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 1 ïîâ. 093-013-33-70
  2-õ ê³ìí. 4/4 ïîâ., 38/29 ì, ÖÅÍÒÐ âóë.Â³ííè÷åíêî 25, æèëèé ñòàí, 
³íä.îïàëåííÿ, ïîòðåáóº êîñìåò. ðåì, íå êóòîâà Ö 12 òèñ. Òîðã ï³ñëÿ 
îãëÿäó. 093-631-90-00
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 5/9. 063-296-91-33
  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., áåç ðåìîíòó, â äâîð³ êîíòåéíåð 5 ò. - 260 000 
ãðí. 067-406-33-89
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåõ. âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî 
ì/ï â³êíà, ñàðàé. 067-883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ç ìåáëÿìè, 
íåäîðîãî âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  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. 093-
800-66-77, 095-425-36-54
  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., 48 êâ.ì., ó ñàìîìó öåíòð³, ãàðíèé æèëèé ñòàí, ðåìîíò, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, (ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ, 4-õ ê³ìí. 
êâ. àáî áóäèíîê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè). 063-189-86-17
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, ïîâíèé ôàðø. 067-910-43-59
  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., â öåíòð³, 9/7. 093-627-24-49
  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, 1 ïîâ. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 
ñòàí æèëèé, ñàðàé, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ òà äà÷ó, 4 ñîò. íà Ïëàíîâîìó. 
063-296-30-12
  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., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì «Ìèð», á³ëÿ 1 øêîëè), 
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò. êîíòåéíåð. 067-406-
33-89, 067-693-30-67
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 44 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ ìîæëèâî ï³ä îô³ñ 
ç ãàðàæåì. 093-704-31-57
  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 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., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, ³íä. îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà 
ïðèõîæà. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó, 3 ïîâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç 
îïàëåííÿ, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  ³íä. îïàëåííÿì. 099-
738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàòèøí³, íå êóòîâà. 067-940-41-22, 063-675-93-04 
Ãàëèíà
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ç íàäâîðó óòåïëåíà. 093-732-42-02, 098-575-
79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., 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, 65 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  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. 063-641-90-25
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, 
ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 
095-596-63-78
  Àáî 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. 093-018-61-
81,067-583-68-94
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо

430266

430902

430897

431791

430899

430177

  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 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 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå 
òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê c.²âàíê³âö³ ,ãàç, öåíòð, íåäîðîãî 35 ñîòîê çåìë³.  067-606-
55-02
  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¿, 
ïîãð³á, ãîðîä, ñàäîê, âåëèêèé ó÷àñòîê, íåäîðîãî. 063-628-93-81
  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.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-571-31-21, 098-
294-71-53, 063-462-73-43
  Áóäèíîê ãàç, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, áàíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà 11. 063-969-57-39, 093-050-93-06
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í 5 øêîëè ÏÐÁ), 8 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ïîãð³á, ñàðàé, 
íåäîðîãî. 063-296-30-12
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., êðèíèöÿ, ñàäîê, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê ãàç. âóë.Ñâåðäëîâà ð-í ÏÐÁ. 093-123-51-09
  Áóäèíîê ãàç. 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. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. 
çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà äåðåâà. 093-920-65-29, 097-
056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê º ãàç, ïðèáóäîâè, ïîãð³á, 10 ñîò. ãîðîäà, âóë.Ìàòðîñîâà 
38. 067-386-48-35
  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 çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 18. 093-065-11-35
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, âóë.Ã.Ìàéäàíó 120. 093-212-75-97
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., ä³ëÿíêà 20 ñîò., º 
ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. 
äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, 
øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñïîðóäàìè, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³. 
063-649-90-85, 063-344-14-45
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, 
ñàóíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.  067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 57.8 êâ.ì., 
ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ. 098-456-
73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-
71-62
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., ãàç, 
á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ, äâà ñàðà¿. 067-
300-19-06
  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 067-
761-98-56
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 10 ñîò. 
çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
  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 ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, 
ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Çáàðàæ, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàä. 068-753-34-61

  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
  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. 098-
521-46-06, 063-275-01-40, 063-545-41-58
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á - âñå 
öåãëÿíå, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ ñòàâ. 096-
450-95-16
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 
71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38,  
063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð ñåëà. 098-992-49-38
  Áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà - 70 000 ãðí. 063-860-81-76 Â³êà
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê âóë.Áàçàðíà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
äâà ïîãð³áà, çåì. ä³ë-êà 24 ñîò., ïîðó÷ ð³÷êà. 097-282-90-67
  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.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  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 129 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-
955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî 
ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 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, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ³íä. îïàëåííÿ ãàç., 
ñàäîê, ñ.Ïëÿõîâà âóë.Øê³ëüíà 36. 063-523-80-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 58 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 
16, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, òóàëåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 097-028-69-02, 096-
117-86-56, 2-32-46
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, áóäèíîê, ñêâàæèíà, ñâ³òëî, ñàäîê. 093-054-
52-19, 2-07-19
  Ìàãàçèí 42 êâ.ì., âèñ. ïîòîëê³â 4.20 ì., ñâîÿ êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, 
öåíòð./ âîäà, â öåíòð³. 063-393-53-06
  Ìàãàçèí ãîòîâèé â öåíòð³ 30 êâ.ì. 093-704-31-57
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âåðàíäà, ãàç + ï³÷íå, ö/âîäîïðîâ³ä â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-
249-92-50, 068-712-35-52
  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
  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³ ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè íà áóäèíîê, àêò íà çåìëþ 
â öåíòð³ ñåëà 20 000 ãðí. 068-002-79-71
  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
  ×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. 093-
632-24-12, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. (ð-í 
ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 093-427-55-10 
ï³ñëÿ 18:00

  аВтомото
  Daewo Lanos SX 2005 ð.â., 1.6, 16 êë., ãàç-áåíçèí, ÃÓÐ, òèòàíè, çèìîâà 
ðåçèíà, 4 ñêëîï³äéîìíèêà, êîíäèö³îíåð, ñàëîí ïåðåøèòèé, äîáðèé ñòàí. 
068-766-05-18
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 1983 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ðîáî÷èé ñòàí. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 21013, òåðì³íîâî, 1982 ð.â. 097-488-07-55
  ÂÀÇ 2102 ðîáî÷èé ñòàí 11 000 ãðí. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2105 1983 ð.â. ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 098-767-47-50
  ÂÀÇ 2106 â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-766-64-23, 096-450-98-72
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî. 096-804-
47-51
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç, ñèíÿ, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí. 063-
694-94-35, 098-725-96-53
  ÃÀÇ - 69. 093-022-88-06
  ÃÀÇ 2410 5 ñò. 098-225-48-42
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà, ÷îðíîãî êîëüîðó 
098-800-77-03, 093-481-74-05
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó ðîçáîðêà. 098-560-29-07
  Çàï÷àñòèíè íà ÇÀÇ Òàâð³ÿ: êàïîò, çàä. ëÿäà, ïåð. äâåðêà, çàìîê 
çàæèãàííÿ, çàäí³ ôàðè. 063-691-85-81, 096-078-63-24
  Ìàçäà 929 ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, åë. ï³äéîìíèêè ñò³êîì, òèòàí, â 
õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-186-30-23
  Ì³í³ Êîìáàéí Âîëüâî 1130 â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-976-00-28
  Ìîòöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  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. 097-577-
26-86
  Ô³àò Ñêóäî 2008 ð.â., 2.0 HDI ïàñàæèð, 8 ì³ñöü, ³äåàëüíèé ñòàí. 098-
600-83-18
  Ôîëüöâàãåí Äæåòà 1.6 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-996-57-71
  Ôîðä - Ñ³ºðà 1084 ð.â., ñòàí äîáðèé. 093-445-84-37
  Ôîðä Ñ³ºðà ãàç-áåíçèí, òîí³ðîâêà, ôàðêîï, ö/çàìîê, âàðèòè, êðàñèòè 
íå ïîòð³áíî. 098-007-84-33
  Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïåðåäíüîïðèâîäíèé, 125 ê.ñ., 
ñèíüîãî êîëüîðó, ãðóçîâèé â/ï 1 ò. â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-27-92, 
098-026-42-45
  Ôîðä Òðàíçèò 2003 ð.â., äèçåëü 2 ë., îäèí âëàñíèê, ³äåàëüíèé ñòàí. 
097-431-61-00 Ñàøà

  КупЛЮ
  20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³. 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. 063-671-67-65, 
098-500-10-54
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-
671-67-65
  Çíà÷êè, ìåäàë³, îðäåíà, äîðîãî. 093-256-07-32
  Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàðñüê³ ìîíåòè. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé 
ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Íåðæàâ³éêó. 093-409-34-54
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-
10-20
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñ³ê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 
096-467-88-03
  Öåãëó ÷åðâîíó äî 500 øò., äâåð³ âõ³äí³ á/ó. 068-025-54-34, 063-288-
42-73
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àÂòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àÂàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåÌí³, 
íåðîçÌèòíåí³.äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 Âàç, çàç, òàÂð³¿-ñëàÂóòà, ÌîñêÂè÷, íèÂà - Â áóäü ÿêîÌó ñòàí³: àÂàð³éí³, 
ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., º 
ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 098-
008-22-31
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³, öåãë. 
áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81

  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
  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
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî ñ³ìåéíó ïàðó áàæàíî ç ñåëà, 
öåíòð. 063-617-05-10
  Â²çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò, áëèçüêî á³ëÿ ó÷èëèùà, º çðó÷íîñò³. 
063-530-83-82
  Âîä³¿ êàò Ñ (Ì³êñåð), çâàðþâàëüíèêè, ñëþñàð³ ïîòð³áí³ íà ðîáîòó â 
ì. Êè¿â. ²íîãîðîäí³õ çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. 
Òåë.: 0674692656 Äìèòðî
  Âòðà÷åíèé ïîë³ñ ñòðàõóâàííÿ ÀÌ 1246702 ÎÑÀÃÎ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Áàáóð Àíàñòàñ³¿ 
Ìèêîëà¿âíè 11.11.1998 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äâ³ðíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, îïåðàòîðè ï³äëîãîìèéíî¿ ìàøèíè íà 
ðîáîòó â ì. Êè¿â. Âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòà. Íàäàºìî æèòëî. 067-
341-72-92
  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  1-ê³ìí.êâ. 063-694-06-36
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî - ðåìîíòîì, äîðîãî. 093-488-
78-48
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-745-00-20
  Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿì, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 41. 073-
087-52-21
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð. 067-796-11-99, 073-
109-52-11
  Çäàì áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà. 097-110-25-73
  Çäàì áóäèíîê, ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè íå òåëåôîíóâàòè. 063-530-
83-82
  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 âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ º. 093-732-60-43
  Çäàì ãàðàæ. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîðÿäíèì ëþäÿì â ð-í³ Äåïî. 097-842-14-06
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-
170-96-34
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ îäíîìó õëîïöþ. 093-731-64-70
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó âóë.Áåññàðàáà, óìîâè âçàºìîâèã³äí³. 093-
567-80-56
  Çåìëþ íà ï³äñèïêó ñàìîâèâ³ç, áåçêîøòîâíî. 063-874-21-12
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., áàæàíî â öåíòð³, íà äîâãèé òåðì³í (ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè), ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 073-326-47-41, 
097-358-08-40
  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
  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 
  Îõîðîíö³ â îõîðîííó êîìïàí³þ. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè - 2 íåä³ë³/2 
íåä³ë³. Çàðîá³òíà ïëàòà 5500 ãðí. Òåë.: 0683839522 
  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 
  Ïîòð³áíà äîïîìîãà ³ äîãëÿä ñòàðåíüêèì ëþäÿì â ñåë³, ìîæëèâî íà 
ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ïîðÿäí³é æ³íö³ ÷è ñ³ì’¿. 096-963-73-52

  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

  ×îëîâ³ê 42 ðîêè, çð³ñò 170, âàãà 80 êã., áàæàº ïîçíàéîìèòèñü 
³ç ïðîñòîþ ñ³ëüñüêîþ æ³íêîþ äëÿ ñï³ëüíîãî æèòòÿ. 098-128-99-57
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ, ð-í ÏÐÁ. 096-037-00-
67, 093-427-67-40
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-
312-99-81
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67, 063-053-36-17
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Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 432244

430271

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

рем, не кутова – 12 тис. Торг піс-
ля огляду. 093-631-90-00


