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Поліція крутить кіно

До покаліченого війною ветерана 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» з псевдо Чапай в Козятині
прибула поліція з обшуком. Василь Демченко служив саме в цьому підрозділі солдатом за контрактом
24-й окремий батальйон «Айдар» (24 ОШБ, в/ч А3488, пп

бої за Щастя, під Металістом. Як
механік водій БМП пізнав Луганський аеропорт. Не легші спогади
про Хрящувате.

Василь Демченко — перший ліворуч
В2950) — штурмовий батальйон
Сухопутних військ Збройних сил
України. Був створений у травні
2014 року як добровольчий 24-й
батальйон територіальної оборони «Айдар», підпорядкований
Міністерству оборони України.
Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, виконуючи завдання із
захисту територіальної цілісності
України. Свою назву отримав на
честь річки Айдар, на берегах якої
відбувся перший бій формування
Василь Демченко стартував в
АТО з визначним командиром Сергієм Мельничуком. Його історія, це

Потім контузії, яких не порахувати. Шпиталь. Операції. Видалені
з тіла органи, як зайві. Так Бог
придумав.
Що придумала поліція, Бог
ні до чого. Уже можна стверджувати, що поліція в особі місцевого
начальника вступила в зговір з суддею А. В. Воронюк. Винесли постанову на обшук за місцем проживання
інваліда війни, завідомо внісши неправдиві дані, які і стали підставою
для обшуку. Шукали, ніби викрадені
речі, які скупив ветеран війни.
Газета “RIA-Козятин” взяла у

ветерана Василя Демченка ексклюзивне інтерв’ю:
— То що шукала поліція?
— У бумагах написано одне, а
шукали, як я зрозумів, нелегальну
зброю. Як визначила моя дружина
Ольга під час обшуку, будь-що не
законне в хаті може бути підкинуте
поліцією. Нею і вилучене. А мені
— кримінальна справа? Нари при
моєму каліцтві, то те місце, де я
дуже швидко “двину коні”, тобто
здохну.
— То що вилучили?
— Абсолютно нічого. Поліцейські вели себе коректно в спілкуванні. 5 осіб плюс пойняті. Це пряме свідчення добротної підготовки.
Не виключаю, що у них була приготовлена постанова на мій арешт.
— То ви маєте претензії до
поліцейських?
— Таке кіно, що прийшли до
мене поліцейські їх рівня, не прокручують. Це кіно зрежисоване
вищими чинами.
— Для чого?
— Як версія: я отримав гроші
за каліцтво. Платоспроможний.
Поліцією розглядаюсь, як корова,
яку легко подоїти на гроші. Отака
моя версія, не більше. Дякую Тані
Лозінській, Владу Повху, які підняли спільноту “Айдар” всієї України.
Дали добрі професійні поради, що
можливо мене і врятувало. Що
там, можливо, саме вони і спасли
мене від "каталажки".

431525

Влад ПОВХ
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колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Як працює і для
чого працює “RIAКозятин”
Здійснюючи свою діяльність, журналіст “RIA-Козятин” щодня потрапляє в найскладніші життєві ситуації.
Мусить вивчати суспільні суперечності
й конфлікти і бути арбітром, займати
правильну позицію. Мужність — то
якість наших кореспондентів. Ця
якість потрібна кожен день. Нас весь
час пресує влада. Ми послідовно
від неї захищаємось, бо від нашого
висвітлення, від нашого розуміння
ситуації чи події залежить формування громадської думки навколо них
і остаточне розв'язання справи. Це
накладає величезну моральну відповідальність на особу журналіста, вимагає вивіреності його соціальної позиції. Наша зброя — слово. А допомагають прийняти правильні рішення
засади журналістики. У цьому аспекті,
це неписані закони її функціонування.
Уже стартувала президентська виборча кампанія. У Козятині розгортаються існуючі осередки політичних
партій, що мають свою партійну пресу,
а відтак діють принципи класовості
та партійності. А в козятинському
середовищі, як і у всій державі, партійність, це умовна одиниця, тому, як
стверджує весь світ, це стовідсоткова
клановість.
Ніякої партійності тут немає, бо
практика показала, що вибори для
влади, це можливість дерибанити
бюджет держави. Далі — крапка.
Партійність завершується. На початку виборів першого президента
нас було 57 мільйонів. Тепер залишилось не більше 30 мільйонів. Влада
стверджує, що 49. Але ж вибори без
перепису населення безперспективні.
Бо 10 мільйонів “проголосують” за потрібного кандидата. Зверніть увагу на
расово єврейські обличчя при владі
та повне привласнення всіх багатств
нації!
Саме так я розцінюю твердження лідера “Громадянської позиції”
Анатолія Гриценка про повне перезавантаження влади, перерозподіл
національних багатств в Україні. Щоб
ми платили за світло і газ в десятки
разів менше. А певний статистичний
об’єм взагалі безкоштовно, як в Туркменістані, наприклад.
Журналісти газети “RIA-Козятин”
не ставлять перед собою мети бути
статистами і прихвоснями, блюзнірського ставлення до людей. Наша
мета — формувати думку і розвивати
суспільство. І нам це вдається. Нас
взнають перехожі на вулицях, жмуть
руку і дякують. А деякі чиновники
— таємно, щоб ніхто не побачив. Їм
самим соромно, що мають відношення
до такої влади.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com
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Для ліриків, патріотів, філософів
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Побачила світ чергова книжка
нашої землячки Світлани Травневої “В полумисках літа”. До
списку тих, хто посприяв і підтримав цю збірку віршів, ввійшла і редколегія “RIA-Козятин”,
чим я дуже пишаюсь. Анотацію
виданню зробив український
письменник Михайло Каменюк. Він пише про добротний
поетичний ужинок авторки: “...в
її книзі поринаємо в духовний,
багатий світ сучасної українки:
світ плеканої нею природи, світ
почувань і переживань, тривог
і щастя любові. І дуже віриш
в слова героїні книги, що вона
“ув орлім клекоті знайде своє
натхнення і чебрецем п’янким
приляже на папері”... Світлана
Травнева, її творчість близькі
мені тим, що належать до мого

романтичного, позбавленого
шкурної діловитості покоління.
Коли шкільні відмінники, як
правило, ставали відмінниками
життя. А неуки — двійочники,
трієчники — аж ніяк не могли
пробиватися до обтяженого
власним егоїзмом суспільного
“істеблішменту”. Та сталося
те, що сталося. І тремтливий,
одухотворений світ поезії завис
на тоненькій ниточні над безоднею забуття. Тим дорожчий він
справжній людині. Тим дорожчий нам блакитний і ранимий
птах літератури на ймення Світлана Травнева. Він наш вінницький — подільський. Пам’ятаймо
це! Шануймо це!”.
Пані Травнева — поет, чиї вірші хочеться, щоб читали дітям
на уроках і писали за ними диктанти, аби засвоювати і користуватися її мовними перлинами…
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Як виглядають наші навчальні
заклади на фоні 460
Марія ШЕВЧЕНКО

Перед початком навчального
року щорічно в Україні складається рейтинг найкращих навчальних закладів. Бал розрахований на підставі середнього
значення балів зовнішнього
незалежного оцінювання з усіх
предметів. Також рахується і загальна кількість складених тестів
випускниками кожної школи.
Найкращі та найгірші навчальні
заклади визначаються за певними
критеріями. Завдяки ним можна
визначити не лише загальний
Книжка “В полумисках літа”
є у архівній бібліотеці редакції
“RIA-Козятин” (вул. Незалеж-

ності, 39, м. Козятин). Приходьте, ознайомлюйтесь, читайте,
насолоджуйтесь.

Тримай небо, Янголе. Ми тебе пам'ятаємо... Допоможемо!
Вадим Наумов геройськи загинув 1 вересня 2014 року на
російсько-українській війні. Єдиний син. Єдиний онук
4 роки тому цей хлопчиськом Вадим Наумов побачив
колону машин, що рушила з Іловайська. Білі прапори. Під
склом таблички "Діти". Він був на посту, в бінокль побачив,
що з машин виходять озброєні чоловіки. По рації встиг попередити про небезпеку. А далі 21-річний юнак відстрілювався,
намагаючись стримати ворога. Не покинув пост, не зрадив
присязі і Батьківщині. Він стріляв з різних позицій, намагаючись ввести ворога в оману, ніби тут цілий загін військових.
Загинув у нерівному бою...
Які казки читали в дитинстві матуся й бабуся? На яких
прикладах виховували? Дуже правильні казки! Бо такі чоловіки, такі сини — і є Україна.
Джерело: соцмережа FB.

Нагороджено посмертно

Вероніка ЛЮБІЧ

Оголошується збір коштів на
термінову операцію зі встановлення штучного стимулятора
серця — Неонілі Крутій, яка
працювала все життя в Дирекції залізничних перевезень
інженером під’їзних колій. Пані
Наталія зараз знаходиться в районній лікарні в терапевтичному
відділенні. Однокласники вже
зібрали 5 тисяч гривень на лікування, ще потрібно 25 тисяч.
Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів.
Ра хунок в УкрСиббанку
26252007678936 Крутій Неоніла Василівна

Влад ПОВХ

вид школи, але й дізнатися, наскільки якісну освіту в ній можна
отримати.

Кращі школи області. У ТОП3 найкращих навчальних закладів
Вінницької області увійшли Новообиходівська школа Немирівської
райради (рейтинг балів — 140,6,
бал ЗНО — 165,1). На другому
місці Байраківська імені Максима
Шимка Немирівської міськради
(показники відповідно — 140,5
та 164,9). Трійку лідерів замкнула
Ганнопільська школа Тульчинської
міськради (139,3 та 163,4).

Віталій Бойко
(зібрав 500 шт)

Вони приєднались до акції

Лідія Палазнікова
(1000 шт), збирали
дві Галі дві Наташі

Кіра Костюк (учениця школигімназії, 12 р.) та Аріна
Мацола (4 р.) передали
кришечки та речі для дітей

Останнє місце серед 460 учасників у Михайловецького професійного аграрного ліцею (22;
25,8)...

Зак лади Козятинщини.
Журналісти газети “RIA-Козятин”
визначили, що у рейтинговій таблиці зі своїми балами красується
вісім навчальних закладів нашого
краю.
На 30-му місці школа № 5.
Рейтинг балів 125,8, бал ЗНО —
145,8.
На 61 сходинці — школа №1
ім. Т. Г. Шевченка. Відповідно з

балами 119,7 та 136,8.
На 82 місці знаходиться школа
№2. (Результати: 116,1; 134,5).
117 місце — ліцей-школа
(111,8 та 127,8).
Козятинська “Школа-інтернатгімназія” ім. В.М.Підгорбунського
на 150 місці (107,8 125,7 ).

Школа №3 — 231 місце. Її
бали 99,4 та 116,2).
Козятинська школа №9 на 403
сходинці (69,5; 81,3).
“Козятинське міжрегіональне
вище професійне училище залізничного транспорту” на 414
місці, з результатом 66,1 та 74,7.

На своєму полі “Моноліт” переміг: 5:0
В’ячеслав Гончарук

У неділю, 2 вересня, на стадіоні
“Локомотив” відбулася футбольна
зустріч між вінницьким “Феніксом” та козятинським “Монолітом”. Це була гра 2 туру обласного
чемпіонату у вищій лізі. Перемогла
козятинська команда з рахунком
5:0, а, точніше, 0:5. Команда “Моноліт” в цій зустрічі на власному
стадіоні була гостями. Вінничани не
мають власної спортивної бази. І на
звітну зустріч обрали наш “Локомотив”, як одне із кращих футбольних
полів області.

З початку гри козятинці затисли
свого суперника на їхній половині
поля. Гра в короткий пас була на
руку вінничанам. Вони встигали підстраховувати партнерів по команді.
Виникала небезпека біля воріт
“Фенікса”, коли гравці “Моноліта”
використовували довгі передачі
на хід партнеру по команді. А відкрили гості рахунок після красивої
комбінації, яку завершив Олексій
Тверезенко. Після забитого м’яча,
Олексій помінявся місцями з Олегом Єроменком. Саме останній у
зв’язці з Андрієм Хрещинюком
створили другий гол у ворота номі-

Рєпіна і Садова
радіють!
Альона ТИР, дорожній експерт

Нарешті підписано Указ. Олександра Лобжина із с.Перемога
за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеню. Посмертно…
25 серпня 2014 року молодший лейтенант Лобжин загинув в
ході бою за місто Іловайськ в районі селища Кутейникове Амвросіївського району Донецької області. З того часу вважався
зниклим безвісти.
У жовтні 2014 року був похований, як невідомий солдат
(№7655), на Краснопільському кладовищі міста Дніпропетровськ
(нині - Дніпро). 29 березня 2016 року був ідентифікований за експертизою ДНК. 2 квітня 2016 року перепохований на кладовищі
села Перемога Козятинського району.
27 травня 2016 року у селі Перемога на фасаді будівлі школи,
де навчався Олександр Лобжин, йому відкрито меморіальну дошку.

Валентина Міськова
(принесла 400 криш.)
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З’явилася на сайті “RIA-Козятин” стаття про не зовсім якісний ремонт дороги
вулиці Рєпіна і наступного дня на ній
відбулися зміни на краще. На дорожнє
покриття довезли недостаючий матеріал.
Проклали дорогу від школи №9 до перехрестя з головною дорогою (трасою).
Та й на дорогу, яку вже розрівняли, ще
трактором і КамАЗом підвозили дрібний
щебінь і гранвідсів. Це стало приємною
несподіванкою для всіх мешканців цієї
території. Село Козятин трохи далі від
редакції, а чують і реагують значно краще, ніж в місті.
Звичайно, коли б на вулиці Рєпіна
поклали асфальт, це була б дорога з
твердим покриттям. Це мрія мешканців
вулиці. Та й в тому вигляді, в якому вона
є, тепер її можна назвати дорогою. З
часом вона набуде статусу пральної
дошки, як кожна відсипна дорога. А
сьогодні це дорога, по якій приємно
пройти.
Приємно, що зробили дорогу на вулиці Рєпіна перед початком навчального
року. Школярі перший раз за багато
років прийшли до школи в чистому взутті. Не обриватимуть підошви взуття й
школярі вулиці Садової, яку також відремонтували перед навчальним роком.

нальних господарів.
Гол, забитий Андрієм, став окрасою всього матчу.
Рахунок 0:2 протримався недовго. На 45-й хвилині знову відзначився Олексій Тверезенко. Гол в роздягальню став дублем для Олексія.
З рахунком 0:3 завершилась перша
половина зустрічі.
У другому таймі козятинці ще
двічі досягали успіху. Спочатку
Олексій Тверезенко забив свій
третій м’яч в цьому поєдинку. А під
кінець зустрічі відзначився Андрій
Веретинський. Він свій гол забив
з точки. Призначений одинадцяти-

Грейдування називають
ремонтом дороги
В’ячеслав Гончарук

Міські чиновники прочитали в газеті, що в селі
Козятині перед навчальним
роком ремонтують дороги і,
мабуть, собі хотіли чимось
здивувати містян. А поскільки рішення приймали поспішно, то забули приказку,
в яких випадках потрібно
поспішати. Та й так і сталося, як у приказці. Тільки
блохи тут ні до чого.
Для доріг у міської влади казна порожня. Тож
вирішили зробити найдешевше — грейдування вулиць Гагаріна, Ломоносова, Трудової, Баженова,
Української, Крилова,
Менделєєва, Лесі Українки, Джерельної.
Чому влада обрала саме
ці вулиці, сказати важко.
Тільки з того, що було зроблено після грейдування,
склалося враження, що
робилося не для мешканців
вулиць, а для звітності.
Обрали для грейдування
саме ті вулиці, де живе найбільш мирна громада міста.

Адже протягом 60 років
нічого не вимагали від влади
відносно доріг. Самотужки
збирали кошти на дорогу і
ремонтували її.
Яка потреба була проводити ремонт дороги грейдером-калікою, де люди цього
не те що не вимагали, а
навіть не просили? Мабуть,
міські чиновники надіялися,
що люди мовчатимуть?
Найбільше дісталося вулицям Крилова, Менделєєва,
Джерельній та Гагаріна.
На вулиці Крилова повигортали з дороги каміння.
Зробили бордюр з піску та
каміння, який не просто здолати більш молодшим мешканцям. Вулиці Менделєєва
та Джерельна стали не проїзними для велосипедистів.
Про вулицю Гагаріна
окрема тема. Тут є дві ями
від бомб часів війни. Ті
місця на вулиці підсипати
потрібно постійно. А грейдером можна зробити тільки
більше болота на дорозі.
Що було успішно доведено
під час так званого “ремонту
вулиць-2 грейдуванням.

метровий удар був за грубу гру в
карному майданчику проти самого
Андрія. Виконав вирок арбітра сам
постраждалий.
Після цієї перемоги козятинські
футболісти лідирують у турнірній

таблиці. У них 6 залікових очок і
різниця м’ячів +11.
Наступна гра “Моноліта” 8 вересня з минулорічним чемпіоном
— спортсменами “Світанку-Агросвіт
Шляхова” з Бершаді.

Рукотворні небезпечні об’єкти
Влад ПОВХ

Небезпечно визначені об’єкти
виробничого характеру по всьому
місту. Така собі постійна небезпека є природна, а є й рукотворна.
Наприклад, дороги без розмітки.
Невизначеність пішохода на дорозі
нагадує таке порівняння: “Жителі і
гості міста — не люди, а худоба”.
Кажуть так водії автівок: “Куди ти
лізеш, як худоба!”
А чого вартий дитячий майданчик в районі танку біля
дороги. Важко зрозуміти, чи то
незавершене будівництво, чи завершене. З'ясувалося, що дітям — “по-

барабану”. По дитячому вони освоїли
майданчик “на повну”. Виявилось,
що він вкрай наповнений змістом
і затребуваний саме в цьому місці.
Але оте незавершене будівництво,
це обмеження технічними засобами у
вигляді огорожі та позбавлення можливості дитини в азарті потрапила
під колеса авто. А вони тут за кілька
метрів літають! Отож огородити —
вкрай необхідний захід. Це настільки
можливо і важливо, як схід сонця
завтра. Не доведи, Боже, для когось
сонце не зійде. А біда біду тягне і
кому вона потрібна? Це буде трактуватись, як злочинна недбалість, що
потягнула тяжкі наслідки або смерть.

4 кримінал
Дивіться, куди натискаєте!
RIA-К, Четвер, 6 вересня 2018
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Закликаю всіх користувачів
мобільних операторів не натискати на незрозумілі кнопки і
завжди відстоювати свої права,
якщо з вас зняли незаконно
гроші.
Абоненти нерідко скаржаться
на те, що без дозволу списуються з рахунку гроші за якісь
контент-послуги. Один з користувачів подав до суду на оператора
і виграв його в першій інстанції.

Усього за весь період «підписки»
оператор зняв 1115 грн. Спочатку
абонент попросив самого оператора скасувати підписку і повернути списані гроші. Але цього
не сталося. І він був змушений
звернутися до суду.
У суді представник “Київстар” посилався на те, що позивач підключив послугу після
того, як натиснув «Продовжити»
на сайті постачальника контентпослуг. Однак не надав ніяких
доказів того, що абонент дійсно

замовляв ці послуги. У результаті
суд став на сторону позивача,
ухваливши повернути йому списані гроші і виплатити моральну
компенсацію в 1000 грн. Однак у судовому реєстрі з'явилося
рішення, в якому говориться, що
підтвердженням згоди абонента
на отримання контент-послуг є
натискання ним відповідної кнопки на сайті постачальника цих
послуг. Мабуть, це була кнопка
"Продовжити". Далі справу буде
розглядати Верховний суд.

Фото дня

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Лист у номер

Пшениця на дорогах Кульгавий благоустрій Звернення до «Укрзалізниця» знизила
вартість проїзду, а
Її ніхто не прибирає…
Пузиря
Ігор СІМОВ

Галина КАСЯНІВСЬКА

Хто їхав вулицями Пилипа Орлика чи
Незалежності в районі хлібзаводу, бачив на
дорозі розсипану пшеницю. Сам факт розсипання зерна можна сприйняти, як просто випадок. Адже навмисно зерно ніхто не розсипав.
Дивує в цій історії інше. Майже тиждень по тій
пшениці їдуть автівки, перетворюючи розсипаний злак на крупу та борошно. Двірникам поступає команда мести листя в міському сквері,
а до зерна на дорозі нікому немає діла.
Наша молодь може побачене сприймати
по-різному. Це залежить від того, як кого виховали батьки. А людей, у яких на все життя
запам’яталися голодні роки 33-го та 47-го
років, такий факт може й за серце стиснути.
Мабуть, забули, що 7 серпня 1932 року вийшов
сталінський указ про 5 колосків. Або, як прозвали той указ в народі, “Колоски”. Цей указ
був першим кроком до голодомору в Україні.

Рейд- екск ур сія
30 вересня району
“Продпункту” залізничної станції Козятин — один негатив.
Територія знаходиться у вкрай занедбаному стані, бур’яни
в пояс людини. Прим і щ е н н я — од н а
руїна, дорога від
пам’ятника “Паровозу” до приміщення
офісу воєнізованої
охорони заросла лободою і амброзією
(сильний алерген).

Дитяче молоко з
пальмовою олією
Галина Касянівська

Одна жінка для своєї річної онуки купила
дитяче харчування, за
яке заплатила 24 гривні. Після вживання
молочного продукту, у малюка взялася
алергія. Усе тіло дівчинки обсипало прищиками. Бабця винуватить тільки себе, що
не прочитала склад
дитячого харчування
28 серпня
Жительці смт. Залізничне знайомий погрожував фізичною
розправою.
У мешканця Козятина виник
словесний конфлікт з невідомою
жінкою.
У селі Козятин син за місцем
спільного проживання у п'яному
вигляді вчиняв насильство в сім’ї
відносно матері.
У Махаринцях за місцем спільного проживання сварилися мати
з сином.
29 серпня
У м. Козятин викрали велосипед, який стояв при вході в
підвальне приміщення.

С ама Жмерин ська посадкова
платформа в ямах,
тріщинах. Вона
вкрай потребує ремонту! Це жах!
Виникає запитання: “Хто господар
на данній території: станція Козятин,
начальник вокзалу,
Дирекція залізничних
перевезень, БМЕУ2? А який контроль
міської ради і її адмінкомісії? У семи
няньок дитина не
доглянута, без ока?”
Споживач

У с. Кордишівка вночі невідома
особа віджала металопластикове
вікно і проникла до приміщення
сільради, звідки викрадено офісну техніку.
Злодії пошкодили металевий
контейнер на дачному кооперативі в с.Сокілець і поцупили
господарські речі.
У Йосипівці чоловік в стані
алкогольного сп'яніння вчинив
сварку з дружиною. Подібне відбулося і в Перемозі.
30 серпня
У с.Туча співмешканець вчинив
насильство у сім’ї відносно жінки.
Подібне відбулося і в Козятині.
Жителю м .Козятина знайомий

Виявляється, в ньому
була пальмова олія.
— Хочу через газету застерегти інших покупців дитячої
молочки, щоб вони
читали, що купують,
— каже схвильовано
жінка. — Не можу
зрозуміти, як у молоці
для дітей, яке назвали селянським, тобто коров’яче молоко,
може бути пальмова
олія?!

Ми, мешканці ПРБ (посьолок робітничої бідноти)
через газету звертаємось
до голови міської ради
Пузиря О.Д. і хочемо запитати: “Чому забрали
зберкасу? Де людям
похилого віку платити
комунальні послуги, одержувати пенсію?”
Мешканці району ПРБ,
районів СШ№3, СШ№5,
автопарку училища дуже
обурені цим рішенням.
У війну, після війни, і
до цього часу зберкаса
працювала на ПРБ. Яка
неповага до людей цих
районів. Хоча ми і живемо
на посьолку батраків, але
ми люди.
Люди ПРБ всім обділені.
Немає зони відпочинку
для людей похилого віку.
Але можна було б зробити
по вул. О. Кошового, де
ростуть “гаражі, як гриби”
А чи є на карті Козятина
така вулиця? Вона ніколи
не ремонтувалась. Світла
не має. Коли спускаєшся з
траси на вул. О. Кошового, то коси дибом стають
в темінь. Це добре місце
для маньяка і злодіїв.
Ми вимагаємо повернути зберкасу!

погрожував фізичною розправою.
Напередодні, 29 серпня, співмешканець повідомив, що пішла
з дому у невідомому напрямку
та до теперішнього часу не повернулась його жінка. Її знайшли
в лісопосадці біля інтернату
повішаною. Труп без ознак насильницької смерті направлено
на судово–медичну експертизу.
У Бродецькому п’яний син сварився з матір’ю.
31 серпня
У мешканки с. Йосипівка виник
конфлікт з односельцями.
Син жительки м. Козятин за
місцем спільного проживання
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Кожен бродячий пес має свою територію і відважно її захищає

З мобільними операторами починають судитися

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

5 живемо в небезпеці
Козятин перетворився на собаче царство

козятинська автобусна
мафія — підвищила
Тереза ВОЙНОВИЧ

Козятинщина — унікальна дороговартісна місцина.
У нас в місті і районі в різних куточках — різні
ціни на продукти. Мешканці ПРБ, наприклад, їдуть
в центр, щоб купити помідорів чи яблук… З цим всі
змирилися. А ось підвищення тарифів на перевезення пасажирів у міському та приміському транспорті
викликало відверте обурення. З 1 вересня автобуси
з Іванковець — 10 грн, з села Козятин — 5! Виявляється, чинне законодавство не дає повноважень
радам на місцях контролювати тарифи. І перевізники
самі вирішують, що робити. Так нам пояснив посадовець райдержадміністрації.
Відомо, що перевізники виграли тендери. Влада
мала з ними обговорити питання плати за проїзд.
Отож, чекатимемо до наступного тендера? Очільникам начхати на простих людей, які користуються
автобусами-маршрутками. Прикро!

Без будь-якої реакції залишені
десятки публікацій з приводу
нападів безпритульних собак на
перехожих у Козятині. Влада відхрещується від проблеми, мовляв,
за законом чотирилапих не можна
вбивати. Хоча ніхто ніколи не закликає зі сторінок “RIA-Козятин”
вдаватися до таких методів.
Вирішення проблеми лежить у
створенні притулку для бездомних
тварин. Саме так вирішують це
питання в цивілізованих містах. Цікаво, що навіть проблемно стало
подати в суд заяву про притягнення до відповідальності чиновників
міської ради, які відповідають за
порядок у Козятині.
Вокзал у списку небезпечних зон. Якщо ви помітили, собаки поділили територію. Побоювання
громадян стати жертвою нападу
зростає. Не так давно на території
вокзалу стався інцидент, коли така
зграя напала на пасажирів.
— На вокзалі ст. Козятин постійно проводиться робота щодо
запобігання потраплянню на те-

риторію вокзалу безпритульних
тварин, — коментує ситуацію
газеті “RIA-Козятин” начальник
вокзалу станції Козятин Анатолій
Чабан. — Адміністрація вокзалу
ст. Козятин неодноразово зверталася до відповідних органів міста
Козятин щодо вжиття заходів
стосовно стихійного перебування
безпритульних собак на території
вокзалу.
Дана проблема не виникла
сьогодні, це проблема міста та
держави в цілому. Притулок для
безпритульних тварин в нашому
місті відсутній. Мешканці міста
Козятин не байдуже ставляться
до безпритульних собак. Активна
громада міста ще в 2015 році виступала з пропозицією створення
собачого притулку на пожертви
громади, але, на жаль, до теперішнього часу дане питання не
вирішене.
Так, на територію вокзалу приходять безпритульні собаки з міста, в зв’язку з тим, що біля будівлі
«Басейн» знаходиться приватний
ринок, який здійснює продаж
м’ясних продуктів, які приваблюють тварин. Проте, це не основне.

Проблему в таких масштабах,
якою вона є на сьогоднішній день,
створюють самі мешканці нашого
міста. Багато людей вважають, що
вокзал, це саме те місце, де можна залишити своїх тварин з надією, що їх заберуть нові господарі,
тому що старим вони заважають,
або немає чим годувати, або з
інших «гуманних причин». І як
складається доля цих викинутих
тварин далі, їх не цікавить. Вивезли і забули, переклавши свою
проблему на інших.
Організація «Хатіко» також не
може нічого зробити. І постає
питання, що може зробити адміністрація вокзалу ст. Козятин, яка
не має на це ніяких повноважень.
На вокзалі ст. Козятин в кабінеті чергового по вокзалу знаходиться книга скарг та пропозицій,
в якій не було зареєстровано
жодного звернення (скарг) від
громадян щодо нападів безпритульних тварин.
Отож, за словами Анатолія
Івановича, адміністрація вокзалу
не байдужа до даної проблеми.
Відповідні органи мають повноваження та зобов’язані вжити дієвих

серед дворових собак здорових
майже немає. Це констатують
ветеринари. Крім глистів і бліх, як
правило, вони заражені ще й стафілококовими та стрептококовими
інфекціями, а іноді і лептоспірозом. Отож випадки сказу — не
можуть бути новиною.
Що робити. Починати вирішення
проблеми бродячих собак потрібно
з чіпування всіх без винятку домашніх псів. Тоді, якщо домашній
пес опинився на вулиці, відповідальність за всі його дії несе господар.
Також позитивно оцінена практика
податкового тягаря для власників
собак. Ці гроші бюджету місто
може використовувати на собачий
притулок та інші потреби тварин,
що потрапили в біду.
І останнє: якщо головному
чиновнику міста не доходить до
розуму все-таки створити притулок (адже бюджет дозволяє), громада повинна організувати масову
акцію протесту і змусити Пузиря
подбати про безпеку в місті — захистити нас від злих псів.

хто кого
кусає
Ювеналій Консолярино

Собаки кусають людей.
Гризе “Хатіко” бюджет міста.
Мер платить в фірму без ідей.
Не знаємо,
Наскільки там все чисто.
А мера штовхає “сердечко”.
Саму “ту” гризе “шоколадка”,
Тримає яку за офшори,
Грошей щоб було у достатка
З-за моря з бородкою дядько.
А людям що нашим робить?
Мабуть, треба владу змінить!
Мабуть погнати тих собак
Дешевше фірмі “Хатіко”,
Найняти буде нам “легко”.
І мер робив би все не так.
Штовхнути сердце за паркан.
До кучі з ним і шоколадку.
В якій з офшором все впорядку.
І дядько Сем, із-за шор
На Україну кинув зор.

Так має бути

Кримінальна хроніка

У Воскодавинцях виникло
непорозуміння між братом і сестрою.
3 серпня
У Вовчинці злодії підібрали
ключ і проникли в приватний
будинок, звідки викрали електроінструмент та господарські речі.
Жительці м. Козятин колишній
чоловік погрожував фізичною
розправою.
За даним фактом розпочаті
кримінальні провадження за
ознаками злочинів, передбачених
Кримінальним кодексом України.
Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до вказаних злочинів і правопорушень.

“К ліпси” не вирішують
проблему. Замість створення
в Козятині притулку, чисельність
безпритульних тварин вирішили
регулювати шляхом стерилізації.
Для цього їх виловлюють, везуть
у ветклініку Бердичева, роблять
операцію, прищеплюють, а потім
випускають туди, звідки взяли.
Тим часом у житлових кварталах зграї безпритульних чотирилапих, нехай навіть стерилізованих,
мешканці міста сприймають у
багнети. Агресію, спрямовану на
людину, у безпритульної собаки
може викликати багато чого - від
бажання захистити свою територію до голоду. Це стверджують
фахівці. “Кліпса” на вусі не означає, що у псів вирвані зуби, чи
вони стали спокійнішими.
Також загрожує людям, які є
сусідами бродячих псів, їх захворюваності. Проблема в тому, що

Так є

На залізниці приємніше. 1 вересня вступив
у дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за
календарними періодами.
Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ–Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує
347,92 грн, а наступної п’ятниці аналогічний квиток
коштуватиме 333,92 грн. У вагоні-купе поїзда № 29
Київ–Ужгород коштує 728,19 грн, а буде коштувати
696,39 грн. Діятиме цей коефіцієнт до кінця місяця,
після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт –
0,93. Взагалі, в Україні визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду.
Зміни цін не торкнуться приміських поїздів.

погрожував їй фізичною розправою.
У Лопатині односельчанин погрожував іншому фізичною розправою.
У Глухівцях сестра сестрі погрожувала фізичною розправою.
1 вересня
Чоловік жительки с .Лопатин
вчинив сварку з нею.
У Самгородку з хати вкрали
мікрохвильову пічку, віджавши
металопластикове вікно.
Жителю м. Козятин колишня
дружина пошкодила авто.
2 вересня
Чоловік жительки м. Козятин
вчинив насильство в сім'ї.

заходів для очищення території
вокзалу та міста в цілому від безпритульних тварин для безпечного
перебування пасажирів на вокзалі
та забезпечення спокою громадян
міста.

У Садовому орудує “собака-Баскервілів”. Вона нападає на дітей!
Так має бути

Вероніка ЛЮБІЧ

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” зателефонували мешканці села Садове. Вони повідомили, що в селі зла собака
вже вдруге покусала дітей.
У селі живе сім’я, яка організувала будинок сімейного типу.
На дитячому об’єкті є собака,
яка виконує функцію сторожо-

вого пса. Оскільки дитячий будинок не огороджений, а собака
не прив’заний на ланцюг, вже
вдруге покусані діти. Не утриманці закладу, а мешканці села.
Весною пес напав на дитину
і перед 1 вересня — знову випадок повторився. Що цікаво, в
поліції дані випадки не зафіксовані, отож мешканці Садового в
розпачі.

Так є
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Закарпаття едельвейсом цвіте
Іван СМОЛІЧ, ветеран праці

Мені з дружиною пощастило.
Ми відпочивали і лікувалися на
початку червня в санаторії “Верховина” Міжгірського району,
Закарпатської області.
Санаторій розташований в
гірській місцевості 640 м над
рівнем моря, на відстані 5 км від
райцентру Міжгір’я, біля села Сойми, 28 км від залізничної станції
“Воловець”.
Між двома рядами розложистих гір, вкритих лісами, протікає
гірська річка Ріка. Поруч пролягає дорога, яка з’єднує райцентр
Міжгір’я і залізничну станцію
“Воловець”.
Їхали до станції “Воловець”
поїздом “Київ-Ужгород” по новозбудованому двоколійному бескидському тунелю залізничному
перегоні Бескид-Скотарське. До
речі, бескидський тунель відкрито
в кінці травня після ремонту. Для
України він має стратегічне значення.
На даному напрямку пере-

возяться вантажі до західного
кордону України. Із початком руху
через новий двоколійний тунель
пропускна спроможність збільшилась з 47 до 100 пар поїздів за
добу. Це більше 40% транзитних
вантажів “Укрзалізниці”.
Розміщений санаторій в унікальних природних умовах Чисте
гірське повітря, чиста джерельна
вода, якісні харчові продукти
(гігієнічно-прекрасні салати без
ГМО, каші, яйця, м’ясо, риба),
приготовлені на пару. На вечерю
— пробіотик кефір. У цьому, звичайно, заслуга кухарів харчоблоку
і технічного персоналу кухні.
Санаторій “Верховина” — питтєвий, облаштований бюветом.
Вода мінеральна “Сойта”. У одному літрі високої мінералізації 6,8
грама солей, багато мікроелементів: калій, натрій, магній, кальцій,
залізо, гідрокарбонат, кремнева,
миш’яковита кислоти.
Мінеральні води Закарпатської
області від сивої давнини і до наших днів безкорисливо служать
людству. Перші хімічні аналізи

мінеральних вод Закарпаття були
зроблені понад сто років тому.
Але систематичне їх вивчення почалося тільки недавно.
В області нараховується 680
мінеральних джерел. Значна частина мінеральних вод знаходиться
в природних умовах (поляна квасова, поляна купель, лужанська,
плосківська, сойми та інші) задіяних для широкого використання
населенням. Виняткові властивості
мінеральних вод доповнені біологічно активними мікроелементами, а тому дають змогу широко
використовувати їх для лікування
населення в санаторіях, профілакторіях, пансіонатах. Проводити
розлив у пляшки для позакурортного лікування та використовувати
як якісну столову воду.
Санаторій “Верховина” розрахований на оздоровлення 100
осіб в зміну. Основний спальний
корпус 4-поверховий, розміщений
на відповідній висоті. Природні
умови унікальні.
У період лікування були організовані екскурсії в село Пилипець

на Канадський підіймач на гору
Гімба (висота 1160 метрів), до
гірського унікального озера Синевир. Озеро розміщене на висоті 988 метрів над рівнем моря.
Глибина — 20-22 метри. Багате
рибою (форель). Чиста джерельна
вода. У озеро втікає три річки,
витікає — одна. Площа його 6,2
га. Прогулянка по озеру на плоті
коштує 30 грн.
Ми відвідали свято (Полонина),
де запалала на Синевирському перевалі вівчарська ватра. Звучала
трембіта. Головним вівчарем був

Шахрайство із нарахуванням “заборгованості”
за спожиту електроенергію
укласти договір про реструктуризацію заборгованості, розділивши
суму - 3059 грн 86 коп. - на три
місяці, і видали три квитанції.
Та ці кватанції /арк.3/ чомусь
“інші”. З них видно, що я повинна сплачувати: “Село, газ. плити,
0.7500”. Відмовлялись видати мені
копію договору про реструктуризацію… Того ж дня /20.06.18 р./
я в “Приватбанку” оплатила першу
суму - 1019,90 грн, хоча з тією
сумою, що мені виставили Козятинські ЕМ - я не згідна.
22 червня о 9.30 год. у мене не
стало “світла”. Думала, що продовжують на лінії обрізати дерева.
О 17 годині зазвичай вже включали “світло”, я пішла по сусідах виявилося що у них “світло” було
цілий день. Телефоную на безкоштовну гарячу лінію “Вінницяобленерго”. Довго телефонувала,
відповідали, що багато викликів.
І тільки 25 червня, далеко після
обіду приїхала ремонтна бригада
і шукала причину, чому “світла” в
моєму будинку немає. Виявилось,
що обрізали на стовпі, на вулиці.
Підключати відмовлялись, так як
вони ремонтники, а відключили у
мене електроенергію - за несплату. То ж, коли сплачу весь борг
і за підключення, тоді вже інші
- підключать. Згідно з правилами
користування електроенергією
для населення, при відключенні
подачі електроенергії працівники
електромереж зобов’язані скласти акт і один примірник вручити
мені. А якщо я б відмовилась його
отримувати, чи не було б мене
вдома, - акт складається в присут-

ності двох свідків. А у мене навіть
не поцікавились, чи є проплата /а
я 20.06.18 оплатила, а 22.06 - відрізали “світло” /.
Один із ремонтників кілька
разів телефонував в Козятинські
ЕМ, запитував, що робити. Я
взяла телефон і хотіла викликати
поліцію, щоб ті зафіксували це
відключення. І тільки після цього цей електромонтер вчергове
зателефонував вже начальнику
Козятинських ЕМ, і той зробив
“одолжение” і дозволив їм підключити мені “світло”.
А з тієї таблиці, що мені замість
квитанцій видали в електромережах, я вдома /хоча з тієї таблиці
- “схеми” мені, пенсіонерці /65
років , сільській мешканці, дуже
важко розібратись/ я побачила,
що Козятинські ЕМ в борг мені зарахували сплачені мною рахунки
від 04.12.17 р. №4529545 - сума
1223,66 грн/оплатила - 500 грн/.
Аркуш №5 в додатку.
18.07.18 р. я знову поїхала в
Козятинські ЕМ, щоб вони видали
мені квитанції і надала ксерокопії
вищевказаних сплачених рахунків. Квитанції видали тільки після
того, як я знову “налякала” їх
поліцією і прокуратурою. Щось
неоднозначно на Козятинські ЕМ
діють слова: поліція і прокуратура? Аж пригадалось мені народне
прислів’я: “На злодієві і шапка
горить!”. А ксерокопії оплачених
рахунків вертіли, крутили,як наперсточники стаканчиками, і намагались своїми маніпуляціями
“навіяти”, що я стара, не можу розібратись із цифрами і у них все
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З школою відповідального
батьківства пологи на “відмінно”
Тетяна ШЛАПАК, зав. жіночої
консультації,
ІГОР ПРОЦЬ, районний акушергінеколог, зав. акушерськогінекологічного відділення

Відкритий лист Козятинським електромережам

23 травня 2018 р. працівники
Козятинських ЕМ прйшли до мене,
щоб відключити електроенергію
через заборгованість, як вони
сказали, в сумі 2986 грн. У зв’язку
з економією на контролерах /
або ж з інших причин/ з початку
2018 року контролери не носять
квитанції. Як і коли вони “знімають” показники по лічильнику,
невідомо.
Відключити електроенергію я не
дозволила, так як знаю “Правила
користування електроенергією
для населення”. Перш ніж “відключити”, необхідно електромережам письмово попередити
боржника, надавши місячний
термін для погашення заборгованості: укладення угоди про
реструктуризацію заборгованості… На що вони виписали мені
попередження.
20 червня я звернулась до Козятинських електромереж, щоб
вони видали мені квитанції /підтверджуючі документи: що і за що
у мене така шалена сума заборгованості/. Адже електромережі
- надавач послуг, а я - споживач.
То ж надавач послуг /та ще й
монополіст / зобов’язаний надати
мені, як споживачу - документ /
квитанції /помісячно, щоб я знала, за що маю сплачувати таку
суму. Мені відмовили, кричали на
мене, що як я буду тут качати свої
права, вимагати у них квитанції,
то по приїзду додому “світла у
мене вже не буде, - відріжуть”.
Тільки після того, як я сказала,
що викличу поліцію, мені надали
табличку /арк.4/ і “дозволили”

здоров’я

правильно. Як правильно, коли
номери моїх оплачених рахунків
і в рахунках /ар.6-8/ номери ті
ж, але суми так зманіпульовані,
і знову вказані як борг. Також
не відмінусовували субсидію,
про що ствержують і “Вінницяобленерго” листом від 03.08.18 р.
№46-6967/”... “У червні поточного
року Вам призначено субсидію у
розмірі 74,18 грн“. Субсидію мені
ж надано з січня 2018 р. Про це
вказано навіть у з горем наданих
мені Козятанськими ЕМ квитанціях. /арк. 9-10.
І в квитанціях на сплату за електроенергію за подальші місяці
так накрутили-навертіли ці “наперсточники” з Козятинських ЕМ:
додавали, ділили, розкидали якісь
борги… /арк.6-8/.
Надіюсь, що правоохоронні органи розберуться з шахрайством
Козятинських електромереж із
нарахування “заборгованості” за
спожиту мною електроенергію та
приймуть рішення відповідно до
вимог чинного законодавства.
Додатки: на 11 аркушах.
				
Г. Демчук

голова адміністрації області
Геннадій Москаль. Було урочисто з піснями, танцями, вітаннями,
шашликами, вином, калганівкою,
банашем і бринзою, різних сортів
смаколиками, закарпатськими
домашніми стравами. І головне —
приємні запрошення скуштувати
все це безкоштовно. Урочисто
виганяли на пасовище овець. Звучала трембіта, яка запрошувала
на свято...
При нагоді побувайте в Закарпатському райському куточку
України. Не пожалкуєте.

Зараз не бракує інформації щодо
вагітності, підготовки до пологів,
процесу народження дитини та догляду за немовлям. Проте важко
зорієнтуватися та знайти ті дані,
які стануть дійсно корисними саме
для вас. При районній лікарні
працює “Школа відповідального
батьківства”. Навчання допомагають залучити обох партнерів у процес підготовки до пологів і сприяє
тому, що майбутні батьки, в подальшому, формуватимуть гармонійні
міжособистісні внутрішньо-сімейні
стосунки, що є запорукою міцної,

батьківства» допоможуть впевненіше почувати себе у такий відповідальний та важливий для вас час,
нададуть багато цікавої та корисної
інформації стосовно вагітності,
пологів, післяпологового періоду,
грудного вигодовування та догляду
за малюком.
Школа відповідального батьківства працює в поліклінічному відділенні Козятинської центральної районної лікарні ІV поверх,
кабінет №55, щоденно.
Новина про майбутнє поповнення
родини у більшості випадків викликає мільйон запитань. «Школа відповідального батьківства» жіночої
консультації КП Козятинська ЦРЛ
допомагає знайти відповідь на
будь-яке з них.
Запрошуємо вас.

В продовження теми "Контролюйте вміст цукру в крові"

У споживача
сформувалась
заборгованість
Ігор МУЛЬСЬКИЙ,
директор СО "Козятинські ЕМ"

Споживач звернувся в СО
«Козятинські ЕМ» з проханням
укласти угоду реструктуризації
для можливості сплати боргу
частинами. Після звірки платежів
споживача угода була укладена.
На сьогоднішній день споживач
не виконує вище вказану угоду і, у
разі непогашення заборгованості,
до електроустановок споживача
буде припинено електропостачання. Нагадую, що після отримання
рахунку споживач зобов’язаний в
10-денний термін оплатити рахунок. У противному разі енергопостачальник змушений буде вживати
заходів щодо припинення подачі
електроенергії.
Рекомендую усім побутовим
споживачам створити «Персональний кабінет» для розрахунків за спожиту електроенергію
за адресою www.svitlo.vn.ua. У
споживачів з’явиться можливість
подати показники, самому сформувати рахунок та оплатити за
електроенергію, не виходячи з
будинку і, головне, уникнути будьяких непорозумінь.

відповідальної, щасливої сім’ї.
Заняття в «Школі відповідального
батьківства» проводяться з вагітними жінками (сімейними парами) та
складаються з 5 занять. У процесі
діалогу з медичними працівниками,
майбутні мами й татусі ставлять запитання, діляться своїми відчуттями
та враженнями, опановують практичні навички поведінки у пологах
(вправи на фітболі, масаж, дихання,
вільні позиції в пологах тощо), а
також спільно переглядають та обговорюють відеоматеріали.
У процесі відвідування занять
майбутні батьки можуть поспілкуватись з акушером-гінекологом та
неонатологом, отримати від них
ґрунтовні, кваліфіковані медичні
поради та рекомендації.
Заняття в «Школі відповідального

Олена ШАВЛЮК, лікарендокринолог К
П «Козятинська ЦРЛ»

Усе більше і більше людей у
світі хворіють на діабет (ЦД). Офіційно в Україні на ЦД хворіє 3%
населення, тоді як в США - 9,3%,
в світі 6-8% (залежно від розвитку країн - від 2,5% до 14%).
У Козятинському районі ЦД діагностовано у 3,2% його жителів.
Отже, в Україні має місце
недовиявлення даного захворювання - на кожного виявленого

хворого є ще 2-3, які мають діабет, але не здогадуються про це.
Довгий час ЦД може ніяк не проявлятися і людина не підозрює
про наявність у неї важкого захворювання.
Цукровий діабет – це не системне, а хронічне захворювання,
яке розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо
інсуліну, або коли організм не
може ефективно використовувати
вже вироблений інсулін.
Цукор – це основне джерело
енергії, основне «паливо» для
нашого організму. У всіх людей
цукор міститься в крові у вигляді
глюкози. Кров розносить глюкозу
в усі частини тіла й особливо у
м’язи та мозок. Щоб глюкоза
могла забезпечити організм енергією, вона повинна з крові потрапити до клітин.
Інсулін – гормон, що допомагає
цьому процесу, він регулює рівень
цукру в крові. Якщо інсулін не
може потрапити в клітини організму, то вміст цукру в крові зростає
до небезпечних рівнів.
Причини розвитку ЦД. На
першому місці – надлишкова вага,
ожиріння і сидячий спосіб життя

(низька фізична активність). Вживання їжі з високим вмістом жиру
та цукру, та низьким вмістом клітковини. Вік – у більшості випадків
ЦД 2 типу вражає людей старше
40 р., причому жінки частіше хворіють на ЦД. Діабет у найближчих
родичів. Жінки, в яких розвинувся
діабет у період вагітності, в яких
народжувалися діти з вагою > 4
кг. Особи, що мають артеріальну
гіпертензію.
Види діабету. ЦД 1 типу – організм взагалі не виробляє інсулін,
і щоб вижити, необхідна інсулінотерапія;
ЦД 2 типу – підшлункова залоза виробляє інсулін, але в недостатній кількості, або організм
не може належним чином його
використати, на нього припадає
близько +90% всіх видів діабету.
Профілактика та лікування. Здорове харчування, регулярне
фізичне навантаження, регулярний
прийом цукрознижуючих препаратів. Здорова дієта із вживанням
овочів і фруктів, продуктів з низьким вмістом цукру, обмеженням
трансжирів (маргарину, вафель,
морозива), допомагає запобігати

Подяка нашим лікарям
Нещодавно стали пацієнтами
міської лікарні під керівництвом
Олександра Євтушка. Від щирого серця хочемо через пресу
подякувати медперсоналу цього
закладу. А саме, працівникам
терапевтичного відділення:
лікарю Ірині Дирді, заввідділення
Валентині Мандзюк, медсестрам
Валентині Вікарчук, Ніні Кривоносовій, Ярославу Осьмірку, Олені
Шевчук, Наталії Швець, старшій
медсестрі Людмилі Рябоконь,

сестрі-господарці Ользі Семенюк,
завбуфету Ларисі Барміновій,
головному лікарю Олександру
Євтушку, медсестрам Аллі Полонській, Наталії Гайдучок, Наталії
Андрушко, Тетяні Куманецькій,
молодшим медсестрам Нелі Якімчук, Тамілі Ткачук, Оксані Трончук,
Ларисі Жигульовій.
Така ж щира подяка від всього
серця працівникам фізіотерапевтичного відділення:
заввідділення Георгію Григоруку,

старшій медсестрі Оксані Швець,
лікарю-фізіотерапевту Вєрі Кравчук, медсестрам Надії Юхимець,
Наталії Зарембі, Вікторії Довгенко,
Наталії Швець, Марії Карпенко,
Ірині Юрчук, Тетяні Скибінській.
Божого благословіння ВАМ і
ВАШИМ родинам!
З повагою, пацієнти Тетяна
Котик, Василь Любарець, Микола
Шеремета, Віталій Кривоносов,
Сергій Музичук

ЦД 2 типу, а також допомагає в
лікуванні.
Заняття фізкультурою - мінімум
30 хв. регулярних вправ середньої
інтенсивності щоденно. Вони спалюють надлишкові калорії. Можна
займатися тими видами фізичних
вправ, які до вподоби.
Симптоми діабету – часта спрага, голод, втрата ваги, почащене
сечовипускання, втома, порушення
зору, свербіж шкіри. Проте багато
людей можуть не мати симптомів.
Аналізи. Приблизно з 10 хворих
з вперше виявленим ЦД – у 3-4
хворих діабет виявляють випадково (профогляд, стаціонарне лікування по іншому захворюванню).
Тому, наполеглива порада - всім,
кому за 40 років, хоча б 1 раз на
рік перевіряти цукор крові, але робити це правильно. Аналіз необхідно здавати не натще, а через 2
години після солодкого сніданку,
так як від вечері до моменту здачі
аналізу проходить більше 12 год.,
і за цей час інсулін встигає переробити цукор. Замість солодкого
сніданку можна придбати в аптеці
глюкозо-толерантний тест (75 г
глюкози), який розчинити в 250 мл
води, випити вранці натще і через

2 год. здати в лабораторії аналіз
крові на цукор.
Якщо цукор крові після вживання їжі або глюкозо-толерантного тесту, до 7 ммоль/л – це
норма, все, що вище 7 ммоль/л
– потребує дообстеження в ендокринолога для підтвердження або
виключення ЦД.
Якщо аналіз на цукор крові виконувався натще і результат > 5,5
ммоль/л – необхідно провести
глюкозо-толерантний тест (цукор
крові через 2 години після вуглеводного навантаження).
Глікований (глікозильований)
гемоглобін – це аналіз, який говорить про те, який в середньому
цукор за останні 3 міс., а не 120
дн. Він проводиться для контролю
за компенсацією цукрового діабету. С-пептид, інсулін крові – ці
обстеження проводяться не для
діагностики ЦД, а для діагностики
в деяких випадках.
Люди з діабетом можуть
жити добре, якщо вони дотримуються плану лікування.
Закінчити хочеться словами
східних мудреців: «Найдовша
дорога починається з першого
кроку».
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Що позитивного сталося у ВАС минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

рибалки розпочали конкурс!

Першими учасниками фотоконкурсу "Мій трофей на рибалці" стали
Олександр Федорук, Павло Слокольвак і Олександр Сокольвак

Ольга (50), продавець:

Анастасія (10), учениця

Неля Літвінова (67), солістка хору

Богдан (29), помічник

Владислав (16), учень:

Фотоконкурс “Міні-міс-2018”
(віком до 10 років)

“Маленька красуня нашого краю”

Галина (54), пенсіонерка: Микола (68)

ветеранів “Прометей”:
машиніста:
— Отримала звістку 5 класу:
— Приїхав додому з — Взяла в кредит пенсіонер:
про приїзд доньки. Я — Зустріла друзів од- — Хор ветеранів вийшов з від- — Наш син став до- відпочинку в Польщі.
важливі речі, побутову — З дружиною все
нокласників після літніх пустки почався робочий процес. рослим. Він пішов в
так чекаю її!
техніку в магазині Тех- поробили на городі.
канікул.
Знову порадуємо серця
перший клас.
Чекаю грибної пори.
ноТоп
прихильників мистецтва.

Їжа дітям в школу

Збалансована і
повноцінна
Влад ЛІСОВИЙ

Щоб дитячий організм витримував темп шкільного життя, йому
необхідне адекватне харчування.
Дієтолог Світлана Фус назвала
кілька правил складання щоденного
«шкільного» меню.
1. Повноцінний сніданок. Сніданок - це обов'язковий прийом їжі.
Бажано, щоб сніданок давав ситість
хоча б на 2,5-3 години.
2. Шкільний перекус. Навіть з
огляду на шкільний обід, за день
діти все одно встигають зголодніти,
і хорошим рішенням в даному випадку є ланчбокс. У нього можна
покласти нарізані овочі, корисний
хліб з сиром або запеченим м'ясом,
а можна все це загорнути в лаваш.
При цьому важливо враховувати
смаки дитини. У іншому випадку
вся ця їжа повернеться додому, а
в школі її замінять снеки і солодка
газована вода.
3. Вода. Якщо в школі немає
кулера, воду потрібно давати з
собою. Якщо ваша дитина не належить до любителів звичайної
питної води, наливайте в пляшку
несолодкий компот, трав'яний чай
або інший напій. При цьому цукор
в напої зведіть до мінімуму, в ідеалі
його там не повинно бути взагалі.
4. Фрукти. У підлітковому віці
дуже важливо вживати достатню
кількість фруктів - не менше 400
г в день. Це позитивно впливає на
здоров'я, дає можливість збільшити
прийом основних мікроелементів,
включаючи залізо, кальцій і вітаміни C, B і D і клітковини.
5. Не менше 5 прийомів їжі.
Важливо є регулярно. Для дітей і
підлітків це 4 повноцінних прийоми
їжі плюс перекус. Якщо між прийомами їжі проходить багато часу, це
відбивається на системі травлення,
що в кінцевому підсумку може призвести до розвитку гастриту, коліту
та інших захворювань. Для учня,
який погано їсть у школі, а потім
з'їдає багато їжі в другій половині
дня, такі харчові звички виллються
в зайву вагу, а також порушення
роботи ендокринної системи. Важливо, щоб харчування школярів
було збалансованим і повноцінним
— це запорука не тільки міцного
здоров'я, але і хорошої успішності.

Зі святом мудрості, доброти і людяності!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Ранки першого і третього вересневих днів повнився мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці Козятина і сіл
району розквітли від дитячого
щебету, юнацьких посмішок
та чарівної хуртовини осінніх
айстр. Ностальгічні погляди до-

рослих, душевний щем, смуток і
радість переплелися разом. Це
Козятинщина, як і вся держава,
зустріла День знань — справжнє всенародне свято мудрості,
доброти і людяності.
Особливим і, безперечно, визначальним у житті він став для
першачків, які, тримаючись за
батьківські руки, вперше ступи-

ли на незвіданий шлях. Не менш
важливим він став для одинадцятикласників, яким доведеться
обирати професійну стезю.

Олександр СОКОЛЬВАК: Олександр ФЕДОРУК: "Для мене
"Щуки 2,000 кг та
щастя бути рибаком. Мій трофей
4,700 кг піймані в
12-кілограмовий короп".
с.Прушанка".

На сайті kazatin.com ви
можете переглянути більш розгорнуті фото-відео-репортажі з
цього свята в учбових закладах
міста та району.

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Заходьте на сайт і голосуйте!!!
Нагадаю, що газета “RIAКозятин” оголосила конкурс
на найкраще фото з риболовлі. Для участі, фото потрібно
розмістити на сайті kazatin.com
(фотоконкурс):Мій трофей на

рибалці. Переможців будемо визначати методом інтернет-голосування. На фото обов'язково має
бути людина, яка бере участь у
конкурсі, напишіть, де ви рибалили
і що зловили. Не забудьте вказати
свій номер телефону!!! За одного
учасника, один користувач може
проголосувати тільки один раз. Усі
фотографії, надіслані учасниками,

Павло СОКОЛЬВАК: "Щука
вагою 2 кг 900 г, зловлена
в водоймі "Водокачка" м.
Козятин"
будуть опубліковані в газеті “RIAКозятин”. Переможець отримає
приз від нашого партнера — найкращого тренажерного залу Козятина “Реформа”. Спонсор вручить
переможцю приз - абонемент на
12 вiдвiдувань тренажерного залу.
Триватиме конкурс з 2 липня по 23
вересня 2018 року. 24-го — дізнаємось ім'я головного переможця.

Софійка Попіякова — бронзова атлетка
В’ячеслав Гончарук

Погода у Козятині
четвер, 6 вересня

+ 12 0Ñ	
+ 21 0Ñ	

+ 14 0Ñ
+ 17 0Ñ

понеділок, 10 вересня

+ 10 Ñ	 + 13 Ñ
+ 20 0Ñ	 + 15 0Ñ
0

0

п'ятниця, 7 вересня

+ 13 0Ñ + 13 0Ñ
+ 21 0Ñ + 16 0Ñ
вівторок, 11 вересня

+ 13 Ñ + 14 Ñ
+ 22 0Ñ + 16 0Ñ
0

0

субота, 8 вересня

+14 0Ñ
+21 0Ñ

+ 15 0Ñ
+ 14 0Ñ

середа, 12 вересня

+ 14 0Ñ
+ 22 0Ñ

+ 13 0Ñ
+ 16 0Ñ

неділя, 9 вересня

+ 12 0Ñ	 + 14 0Ñ
+ 19 0Ñ	 + 13 0Ñ

Наша землячка, учениця 5-го
класу школи №2 Софія Попіякова здобула бронзову медаль на
змаганнях з легкої атлетики у Вінниці. Десятирічна вихованка тренера
Валерія Зелінського стала третім
призером на відкритому чемпіонаті
області “Вінницькі висоти”.
На змаганнях проходив відбір талановитих спортсменів для резерву
збірної області на всеукраїнських
змаганнях. Учасниками стали більше 70 вихованців спортивних шкіл
Вінниці, Бердичева, Козятина та
Тернополя. Проводилися змагання
під егідою ФЛАВО (Федерації легкої атлетики Вінницької області) на
стадіоні ДЮСШ в центральному
парку.
Софія Попіякова взяла висоту
110 см!
— Це твоя перша нагорода?
— запитали у спортсменки.
— Ні, нагород у мене є багато.
Правда. тут тільки 2 медалі. Друге
місце на змаганнях в Бердичеві і
третє у Вінниці.
— Легкою атлетикою давно
займаєшся?
— Після знайомства з моїм
тренером Валерієм Андрійовичем
Зелінським.
— У якому стилі вдаються
стрибки?
— Стрибаю в стилі Фосбері-флоп
(спиною до планки). На ньому наполягає тренер.

Маленька принцеса. Софія Іщук мріє про школу,
рожеве плаття та золоту корону. Шукаємо
маленьку красуню нашого краю!
Щоб ваша донечка, внучка,
сестричка, племінниця стала
учасницею конкурсу-2018,
розмістіть її фото на сайті
козятин.ком в розділі фотоконкурс. Запросіть своїх друзів, рідних і близьких віддати
голоси за ймовірну переможницю. На прохання прихильників конкурсу, голосування

продовжено до 1 грудня. З
вересня ми починаємо публікувати фото красунь в часописі “RIA-Козятин”. Також
вони прикрасять календар
2018 року. За 1-2-3 місця будуть вручені цінні подарунки.
"Міні-Міс-2018" отримає абонемент в басейн “Дельфін”
та грошову премію.

Урожай 2018

— Які маєш плани на спортивне майбутнє?
— Наперед нічого не планую.
Хочу в цьому році на змаганнях показати результат, який вдається на
тренуваннях — 115 см.
— Які справи в школі, який

улюблений предмет?
— Вчуся добре, люблю всі предмети.
— Хто твої друзі?
— Моя мама, дві бабусі, сестри,
брат, тренер, всі однокласники, подруги вдома і в спортивній секції.

Вiра Олександрiвна
Черногор (65 р.)

вітання

RIA-К, Четвер, 6 вересня 2018
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

поздоровлення та реклама

RIA-К, Четвер, 6 вересня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

427750

431246

10

431860

Криниці «Під ключ»
а Якісно
Швидко т
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

432244

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

432640

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

432260

 Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé,
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
 Øê³ëüíà äèòÿ÷à ïàðòà ç ñò³ëü÷èêîì 1-4 êëàñ 600 ãðí. 063-296-30-12
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â. 067-269-51-18,063-934-26-12
 ß÷ì³íü äîìàøí³é ñ. Ãëóõ³âö³. 097-688-62-01
 Áëîêè á/ó. 067-430-40-65
 Â³äõîäè ç ãðàí³òíèõ ïëèò. 097-941-73-18 Îëåêñàíäð
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ á/ó 6 õ 1.2 ì; 3 õ 1.2 ì. 067-430-40-65
 Ñîëîì’ÿí³ òþêè ñ.Âåðíèãîðîäîê. 096-303-62-23
 Õîëîäèëüíå òà òîðãîâå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ ìàãàçèí³â òà áàðó. 097449-53-15
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 Øèôåð á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

431791

430897

433391

431497

 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-33-70
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Êàòóêîâà. 063-277-53-34
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, óòåïëåíà ïîâí³ñòþ,
ï³äâàë, ð-í ó÷èëèùà, á³ëÿ áóäèíêó çóïèíêà ìàðøðóòîê. 096-934-8014, 093-885-32-80
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêî 25, òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó.
063-178-82-43
 1-ê³ìí. êâ., 39 êâ.ì., 4 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà Ïåðâîìàéñüê
Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 063-618-56-95
 1-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ., 36.7 êâ.ì.
093-363-45-21
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 36.6 êâ.ì., 5 ïîâ., óòåïëåíà,
ºâðî áàëêîí, ðåìîíò, íîâà åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, íàòÿæí³ ñòåë³. 097374-43-23 Âîëîäÿ, 097-566-92-56 Àëºâò³íà.
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-159-89-56
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì.
096-846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà,
ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 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., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî).
067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 1/5, 51.8 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 063-294-97-77
 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., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52.
093-230-53-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, âåëèêèé ï³äâàë, ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-22-13,
097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî. 063-277-53-34
 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). 067-26480-25, 063-554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà,
22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 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., 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.

431888

 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 14-15 êã. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 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, âàçîíè «Àëîº», øê³ðÿíèé ÷åìîäàí, æ³íî÷èé ïëàù
ð.56. 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
 Ïøåíèöþ. 063-293-20-08
 Ïøåíèöÿ 1 ò. 093-857-04-74
 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, êóêóðóäçà 1 â³äðî 35 ãðí. 093-726-18-57, 068-275-54-76
 Ïøåíèöÿ. 098-404-88-47
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíà ë³òíÿ 195/65 - 16 ñ. 70%, çèìíÿ 195/65 - 16 ñ. íîâà, ïðè÷³ï äî
ìîòîáëîêà. 097-297-81-71
 Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
 Ðèíâè êîðè÷íåâ³, ïëàñòìàñîâ³ 6 øò. ïî 3 ì., òà êð³ïëåííÿ. 093-59942-44
 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. 097739-31-39
 Ñêëÿí³ áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, ñóë³¿, ïîñóä (òàð³ëêè, ÷àøêè, áëþäöÿ),
âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³, â³äðà, ìèñêè, òàçè, áàë³¿, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó,
åëåêòðîäóõîâêó, ñàí÷àòà äèòÿ÷³, ðîçêëàäóøêó, îä³ÿëà âàòí³, ìàòðàñ,
ñò³ë ðîçêëàäíèé âåëèêèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñåðâàíò, øàôó, òóìáó ï³ä
òåëåâ³çîð, çåðêàëî-òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, øàôó êóõîííó, øàôó íàñò³ííó
íàâèñíó, ñòîëèê êóõîííèé, àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, êîìîä
ðàðèòåòíèé, ïîëè÷êà, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ãîäèííèêè,
êàðòèíè), â³øàëêè, âåëèêó ë³éêó-ïîëèâàëüíèöþ, ñàäîâèé ³íâåíòàð (ëîïàòè,
ñàïè, ãðàáë³, êîñó), ïëèòêîð³ç, êîðçèíè, âóã³ëëÿ, äðîâà. 097-425-76-87
 Ñîôà, äèâàí, òðèëÿæ, òóìáî÷êà, ñåðâàíò â õîðîøîìó ñòàí³. 093013-29-20
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â. 067-422-36-17
 Ñò³ë - òóìáà ï³ä êîìïþòåð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 600 ãðí. 096-499-2516, 093-940-91-27
 Ñò³ëåöü - òóàëåòíèé á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ï³äãóçêè äëÿ äîðîñëèõ
(ðîçì³ð 4) óí³âåðñàëüíèé «SENI». 063-645-94-26 ²ðèíà
 Ñò³íêà ÌÄÔ 3 øêàôà (ïîñóäíèé, êíèæíèé, äëÿ îäåæ³), äåøåâî. 063393-62-01
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-73-30
 Òàáóðåòêè íîâ³, íåôàðáîâàí³ ç ñìåðåêè. 067-795-17-34
 Òåëåâ³çîð «Òîø³áà Áîìáà», äâèãóí á/ó ÇÀÇ 965. 063-384-31-13
 Òåëåâ³çîð LG 30«, òåëåâ³çîð »Ïàòð³îò« 30», ïëàíøåò «Samsung Galexy
- 7». 073-003-80-10, 067-843-59-16
 Òåëåâ³çîð ÀÊÀ² â ðîáî÷îìó ñòàí³ òà òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð - ðàçîì 600
ãðí. 096-979-21-18, 063-828-27-30
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé LG 1 000 ãðí. 093-943-01-15
 Òåëåâ³çîðè «LG», «Äåî», «Òîøèáà», äèíàì³êè, àêóñòè÷í³ ñèñòåìè,
õîäóíêè, âåëîñèïåä «Àðä³ñ», ï³äñèëþâà÷ çâóêó, àâòîìàãí³òîëè, äåðåâÿí³
ñò³éêè (â çáîð³), êèëèìêè «Êàëèíà». 093-140-74-34
 Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
 Òåëè÷êà ãàðíà íà êîðîâó. 063-648-20-99
 Òþêè ëþöåðíè - 20 ãðí./1 òþê, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-207-70-48
 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-31-69
 Òþêè ïøåíè÷í³ äîñòàâêà â³ä 20 øò. 097-431-45-86
 Óìèâàëüíèê, êðàí, òóìáà ç äçåðêàëîì. Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ
500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53. 098-835-45-97, 068-844-40-62
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11
õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-97115-31, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³. 063-383-79-35
 Õîëîäèëüíèê á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 096-175-24-40, 063828-27-87
 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
 ×îëîâ³÷èé âåëîñèïåä á/ó. 063-383-79-18
 Øàôà - êóïå, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, êð³ñëî, êîìîä á/ó â äîáðîìó ñòàí³.
093-447-11-84
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øíóð â äîáàâêó.
098-503-53-71
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëüñüê â ðîáî÷îìó ñòàí³, òðþìî á/ó.
093-810-82-00
 Øèôåð á/ó íåäîðîãî 50 ëèñò³â. 096-600-50-86

433389

433382

 Çàï÷àñòèíè «Âîëãà», «Ìîñêâè÷», «ÓÀÇ», äâèãóí Îïåëü Âåêòðà.
096-983-18-68
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç, ñâ³òëî,
âîäà. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà. 093-75373-25
 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 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-69639-90
 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 ïðèâàòèç 8 ñîò., ñâ³òëî, ãàç, á³ëÿ òóíåëÿ. 096-983-18-68
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099259-73-37
 Êàðòîïëåêîïàëêà ïîëüñüêà, ôðèçà äî Ò-40 òà ÌÒÇ. 068-025-47-74
 Êàðòîïëþ âåëèêó ïî 3,5 çà êã. 063-108-20-87
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ãðí. Áåëà ðîñà, Ñëàâÿíêà íà ãíîþ. 063-39294-22, 067-199-86-20
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 35 ãðí./â³äðî. 097-555-10-06
 Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ ïîñàäêîâà «Áåëà ðîñà», ìîæëèâî ç äîñòàâêîþ.
068-071-98-67, 063-934-25-37
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà. 068-007-21-49, 2-72-56
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-20-99
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 068-492-20-76
 Êàðòîïëÿ õàð÷îâà, íàñ³íåâà ³ êîðìîâ³ ãàðáóçè. 097-933-39-32
 Ê³íü. 063-311-90-77, 068-128-65-33
 Êîçà ä³éíà. 068-518-35-30
 Êîçà ä³éíà. 098-719-21-00
 Êîìïëåêò 4 øò. çèìîâî¿ ãóìè íà äèñêàõ R-13 ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà
äâà äèñêè R-13, á/ó ôàðè ï.òóìàíí³, ãåíåðàòîð ÂÀÇ 01. 067-278-43-14
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë 145 õ 60 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè: ïîëêè ï³ä êíèãè,
4 øóõëÿäè, ì³ñöå ï³ä ñêàíåð, ïð³íòåð. 063-288-72-37
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîðîâà 10 ðîê³â, äâ³ òåëè÷êè. 097-776-38-58
 Êîðîâà äîáðà. 063-648-20-99
 Êîðîâà ç 8 òåëÿì ñìò.Ãëóõ³âö³. 068-507-91-75
 Êîðîâà òà òåëèöÿ äîáðî¿ ïîðîäè. 093-893-27-57 Æåíÿ
 Êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ., äî¿òüñÿ àïàðàòîì. 067-849-47-83
 Êîðîâà ò³ëüíà 5 ì³ñÿö³â, ç ï‘ÿòèì òåëÿì. 068-760-51-08
 Êîðîâà õîðîøà ç 2 òåëÿì, íåäîðîãî. 093-405-50-69
 Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà, íåäîðîãî, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097355-32-18
 Êîðîâè 3 ³ 5 òåëÿì, îòåëåí³, ÷îðíî - ðÿá³. 097-693-09-24, 063174-01-32
 Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì.
067-308-10-99
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³.
096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êóêóðóäçà, ïøåíèé, ÿ÷ì³íü. 067-253-41-07
 Êóõîííèé ãàðí³òóð ñàëàòîâîãî êîëüîðó: ãàç. ïëèòà, ïîñóäîìèéíà
ìàøèíêà, âèòÿæêà (ìîæëèâî âñå îêðåìî). 097-622-89-52 Àëëà
 Ëèñò ìåòàëåâèé 6 ìì. 1500 õ 3000. 093-767-69-07
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ìàòðàöàìè íåäîðîãî, 2 êð³ñëà íåäîðîãî, 2
äâåðåé ç çàìêàìè, âàðöàáàìè íåäîðîãî. 063-273-01-15
 Ë³æêî Ôåðàð³, øêàô. 063-178-82-43
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè.
097-944-82-79
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç
18:00 äî 20:00
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-626-84-70, 067-690-08-22
 Ìîòîáëî÷íà êîïàëêà, íåäîðîãî. 068-045-20-79
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Íàäóâíèé ðåçèíîâèé ìàòðàö, âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé íåäîðîãî,
àíòåíà íà ìàøèíó. 098-007-97-30
 Íàêëàäêà í/æ ìèéêà 60 õ 60, åëåêòðî âèòÿæêà íàä ãàç. ïëèòîþ, âñå
á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 096-394-91-34
 Ïàé ïøåíèö³ ñ.²âàíê³âö³ 4 000 ãðí./1 ò., âèñîêîâðîæàéíèé îçèìèé
÷àñíèê «Ëþáàøà», êàðòîïëÿ. 068-216-34-20
 Ïàëàòêà êðóãëà (áðåçåíò). Çàï÷àñòèíè ÂÀÇ á/ó òà íîâ³. Ñêàòè 175 õ
14 á/ó. Îïðèñêóâà÷ « Êàñêàä» 10 ë. á/ó. Áàãàæíèê àâòî. 067-386-48-35
 Ïàíåë³ æåëåçî - áåòîíí³ 6 ì õ 1.5 ì. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 Ïàðàëîí 1.82 õ 0.62 õ 0.09 ì., åë. äâèãóíè 0.75/3000 3-õ ôàçíèé
òàêîæ â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí ³ ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà, åë. ÷àéíèê 20 ë.,
ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
 Ïëàñòèê 1 ì õ 1.40 (ìðàìóð), ôàíåðà 1.5 õ 1.5, äâåð³ ìåòàëåâ³
âõ³äí³, îöèíêîâàíå ëèñòîâå çàë³çî, îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1.20 ì õ 1 ì,
îöèíêîâàíà áàë³ÿ, âåëîñèïåä ãîðíèé òà ï³äðîñòêîâèé, äðîâà äóáîâ³,
ïðàñêà, ðîçêëàäóøêà, ðîáî÷³ ÷åðåâèêè òà ÷îáîòè. 096-412-34-14
 Ïëàù æ³íî÷èé øê³ðÿíèé ÷îðíèé á/ó ð.50, ñàïîãè ÷îðí³ øê³ðÿí³ íà
âåëèêîìó êàáëóêó ð.40-41. 067-585-40-47
 Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ïîëîâà, ë³æêî äèòÿ÷å, òóìáà. 063-605-75-51
 Ïîðîñÿòà 13-14 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-931-01-94
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ - Äþðîê 18-20 êã. 097-751-80-75, 093-760-39-18
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ - Ïåòðåí ìÿñíà ïîðîäà. 097-779-65-47
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ³ ñêîðîñïºëêè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39

432804

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 øàôè, äèâàí, êðîâàòü, êð³ñëà,ñòîëè, êèëèì. 073-060 48-91, 098515-93-37
 2-õ ïîâ. ë³æêî ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí. 063-383-4770, 097-796-92-72
 4 êîëåñà â çáîð³ ç äèñêàìè á/ó 1 600 ãðí (2 R 13 Áåëøèíà çèìà ³ 2 R
13 ÁÖ ë³òî), Á\ó çàïàëåííÿ ÂÀÇ 2107 03. 096-797-74-84
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).
093-631-89-49, 099-259-73-37
 Áàðàíè ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè òåðì³íîâî ðîçïðîäàæ íåäîðîãî. 063108-20-87
 Áàòàðåÿ 7 ðåáåð, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà, ñ.Ãóð³âö³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè,
êë³òêà äëÿ øèíøèëè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Honda», îðèã³íàë, íåäîðîãî, 2.5 êÂò. 067935-88-67, 067-779-03-96
 Áåíçîïèëêà á/ó í³ìåöüêîãî âèð-òâà 1 200 ãðí. 096-779-60-83
 Á³äîí àëþì, ôàÿíñîâ³ áî÷îíêè, âèòÿæêà, êèëèì 2 õ 3, øâåéíà
ìàøèíêà Îðøà, êàðòîïëÿ âåëèêà îïòîì (ñàìîâèâ³ç). 063-649-90-85,
063-344-14-45
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Áðèòàíñüêà â³ñëîâóõà ê³øå÷êà. 098-589-55-25
 Áðóñ áóä³âåëüíèé 10 õ 10 å.4 ì. 8 øò., ñò. äþðàë 3 øò. å.2 õ 1.0 2 øò.,
áî÷êà ìåòàëåâà 200 ë., áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë. 50 øò., êîâðè á/ó â õîðîøîìó
ñòàí³ 3 õ 1.90. 063-736-47-19
 Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 6 - 9 ðîê³â, äîáðèé ñòàí³ 800 ãðí. 096-450-95-16
 Âåëîñèïåä í³ìåöüêèé ãóä³ðàéò, ÷îðíèé, ã³äðàâë³÷í³ ãàëüìà, àìîðò.
ñ³äëà, âèëêà, ðàìà àëþì³í³ºâà. 098-525-00-25
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-62-12
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78
 Â³ç â õîðîøîìó ñòàí³ ñ.Ëîç³âêà. 097-402-27-06
 Â³êíà 3 øò., óìèâàëüíèé ôàðôîð, âàãîíêà ïëàñòèê, 2 êðîâàò³, äèò.
êà÷åëüêà, â³äåîìàãí³òîôîí, â³äåîêàìåðà, àóä³î êîëîíêè, áåçïåðåá³éíèê,
òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâà áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Òõ³ðñüêèé ßðîñëàâ
Ñåðã³éîâè÷ 31.01.2006 ð.í. òà Òõ³ðñüêèé Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷ 17.04.2003
ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèìè
 Âóã³ëëÿ (Êîçÿòèí), øâåéíà ìàøèíêà 800 ãðí., ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì.
12 ìåòð³â, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, òåëüôåð, áàÿíà á/ó, áàÿí áóäøòàò,
êàðòîïëÿ äð³áíà 4 ãðí./â³äðî, âåëèêà 3 ãðí./êã. 063-695-30-20
 Âóã³ëëÿ, äîñêè, øêàô, äèâàí, íàâ³ñíèé îá³ãð³âà÷. 097-341-00-58
 Ãàç. ïëèòà, ïðèõîæà, áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð, òåí³ñíèé ñò³ë, êóòîâèé
äèâàí, áàíêåòêà, ïóô³êè, ê³ìíàòíà ñò³íêà, ñò³íêà â ¿äàëüíþ, òóìáî÷êà ï³ä
òåëåâ³çîð, òðèëÿæ. 096-466-24-15, 063-881-70-59
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó ³ìïîðòíèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-368-56-12
 Ãàçîíîêîñ³ëêà, àëþì³í³ºâà ëîòêà 2 -õ ì³ñíà. 096-508-46-34
 Ãàðàæ 2-õ ïîâ. 9 õ 6 âóë.Ïîä³ëüñüêà 9 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), çåìëÿ
ïðèâàòèç., º ñâ³òëî, âîäà, íà 2 áðàìè. 096-779-60-83
 Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, âóë.
Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
 Ãàðàæ â öåíòð³ âóë.Ðîçè Ëþêñåíáóðã. 063-178-82-43
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï «Æèãóë²», á³ëÿ îõîðîíè, íåäîðîãî. 096-57-61236, 063-72-403-19
 Ãàðáóçè ñ. Ñåñòðèíûâêà. 073-42-17-255, 096-89-71-941
 Ãàðáóçè. 093-022-88-06
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é ñ.Ìèêîëà¿âêà, ñàìîâèâ³ç. 097-233-39-94
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äâåð³ âõ³äí³ ç³ ñêëîì, ïàðàô³í, äóáîâà êîðîáêà äëÿ äâåðåé, òðóáè,
äâåð³ ç³ ñêëîì äëÿ Çàïîðîæöÿ, ñîêîâèæèìàëêà, äðîâà ç ëèïè. 067494-05-59
 Äèâàí - ìàëþòêà, ñò³ë êóõîííèé ìàëèé, â³øàëêà äåðåâ’ÿíà, ïðèõîæà,
òåðì³íîâî, â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-692-56-12
 Äèâàí â ãàðíîìó ñòàí³. 093-017-68-14
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093-70255-49
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Nunse Dakar 3 â 1, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 063-316-77-10
 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÷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
 Äîñêà ñóõà äóáîâà 0.3 êóá. ì. 067-779-03-96
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà, äðàáèíè (äåðåâÿíà, ìåòàëåâà ïî 3.5 ì.), ðèíâè äëÿ âàçîí³â
(âåëèêîãî ðîçì³ðó), õîëîäèëüíèê, òðóáè äëÿ âåíòèëÿö³¿, ïàðîâàðêà.
063-207-40-79
 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
 Åëåêòðî - ìîòîð 2.2 Êâ. 3000 îá. 098-400-91-10
 Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó
ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70

431859

430267

430903

433390

063-296-30-12
 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., òåðì³íîâî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. 098-525-00-25, 093090-94-10
 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, 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
 3-õ êâ. 74.5 êâ.ì, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 7, 4 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè, óòåïëåííÿ, ì/ï â³êíà 098-090-29-22
 3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,5 ì2; æèòëîâà 40,1
ì2. Ï³ä ðåìîíò! Íå óãëîâà. ²íä. îïàëåííÿÖêîòåë Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ, 4-õ
ïîâ. áóäèíêó. ª ï³äçåìíèé ï³äâàë-ïîãðåá. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿
â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! Äîêóìåíòè ãîòîâ³. 12000 ó.î. (067) 549-61-62.
 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., 55 êâ.ì., öåíòð (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿), 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-22-13, 097-590-77-08

 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 067-940-41-22, 063-67593-04
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç ³íä. îïàëåííÿì. 099738-49-75
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ïîãð³á, 5
ò.êîíò., ïîì³íÿí³: êàíàë³çàö³ÿ ³ âîäîïðîâ³ä, òðóáè, º ë³÷èëüíèê ãàçó,
âîäè, äîáð³, äðóæí³ ñóñ³äè. 099-294-82-38
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî, 75 êâ.ì. çàã. ïëîùà. 063-282-55-65
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (â³ä õàçÿ¿íà), 1 ïîâ., íå óãëîâà, òåïëà,
ñâ³òëà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë,
â âàíí³é òåïëà ï³äëîãà, äâà áàëêîíà çàñò³êëåí³, âåëèêèé ãàðäåðîá, äâ³
êëàäîâêè, ðåìîíò, äîáð³, äðóæí³ ñóñ³äè. 063-187-18-82, 067-990-07-43
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì.,
çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³.
063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42,
098-755-31-34
 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 ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà,
ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, çàã. ïëîùà
67 êâ.ì. 063-506-86-82
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì,
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 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. 095-59663-78
 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 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 6 вересня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 6 вересня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

432254

432662

431862

432638

433363

432214

433362

431787

432639

робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря,
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 067920-67-94
На склад вторсировини потрібен приймальник.
096-372-03-80, 093-884-69-74
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря, прибиральниця з/п висока. 093870-73-22
Запрошується дівчина на постійну роботу в
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-09-84
Лера
Потрібні майстри, утеплення фасаду будинку,
укладка тротуарної плитки, достойна оплата,
с.Козятин. 093-256-07-32
На роботу в Fatto a mana потрібен продавець консультант. 063-775-13-50
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
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, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу потрібен водій. 067-276-88-66, 063564-54-20
На роботу в цілодобовий магазин потрібен касир
та продавець. 067-609-10-49, 093-925-92-67
На роботу потрібен продавець. 067-176-70-00
На роботу запрошується адміністратор в Спортзал. 093-730-51-90
На роботу потрібен пекар пиріжків. 093-990-82-62
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років, садово - городні роботи. 073-167-46-82 телефонувати
після 19:00
В ArmAto Pizza в зв'язку розширення на постійну
роботу потрібні кухарі та бармени (бажано з
досвідом роботи). 097-108-80-38 Ірина
На роботу потрібен повар та бармен 093-955-7183, 098-026-41-46

1. Нерухомiсть: продам або
обмiняю

1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Чехова, поверх:
2/5/-, площа: 60/40/15. Цiна: 760563, тел.:
(073) 214-77-05
1.6. Будинки
Липовец.р-он, поверх: 1/-, с.Козинцi; вул.
Горького, 24. Цiна: 113636, тел.: (096) 94610-88

6. Будiвельнi матерiали

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Копаєм, докопуєм, чистим криницi
механiчн.способом.Великий запас води "пiд
ключ" Тел.:(068) 023-70-98
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.
com.ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53
Утеплення стiн житлових будинкiв
спецiальним заливочним пiнопластом
пiноiзолом. Тел.:(067) 502-23-05

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
Охорона вахтовим методом по Вiн.обл.

11. Продукти харчування, тютюн, алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна:
тел.:(097) 250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна:
тел.:(067) 775-66-29
1.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг.
дог., тел.:(067) 775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна:
тел.:(097) 250-34-99

дог.,
дог.,
Цiна:
дог.,

12. Обладнання, тара та упаковка

2.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання.
Цiна: дог., тел.:(096) 655-26-55
20. Знайомства
20.3. Клуби знайомств
Шлюбна агенцiя "Два серця" допоможе Вам знайти свою другу половинку.
Працюємо на результат. 19 рокiв досвiду
i сотнi щасливих клiєнтiв. Вiкових обмежень немає. Iндивiдуальний пiдхiд. Фотокаталоги. Тел.:(050) 014-54-60

22. Хобi, творчiсть, антикварiат

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

430895

432257

20/10, 30/15. Житло, харч., форма, проїзд.
Тел.:(098) 118-59-16
Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05

433365

432767

433364
430271

432056

"Хуторок" запрошує на роботу: офіціантів, пом.
повара, посудомийок, прибиральниць.З усіх
питань звертатись за тел.067-264-95-70, 093145-82-34
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Різноробочі, Газоелектрозварювальник (4-5 розряду по металоконструкціях, по газу) терміново
потрібні підприємству на ВАХТУ. Робота по
Україні. 097-308-56-36; 067-166-88-22
Водій на МАН, Екскаваторник-Бульдозерист
терміново потрібні підприємству на ВАХТУ. Робота
по Україні. 067-166-88-22; 067-166-44-33
Охоронники в м. Київ. Вахта 15/15. Детальна
інформація за тел.: 0503515682 Анна
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
вантажників та різноробочих. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг" запрошуються:
Різноробочий, Оператор-касир, Помічник кухаря.
Ми гарантуємо: Офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 6000 -7000 грн (з податками). 8-годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80, 093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: Продавець (за фахом агроном,
зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо: Офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата 7000
-8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий
день. Компенсація харчування. 067-430-02-80,
093-678-53-01

428897

ремонт

Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків,
гіпсокартон, откоси, покраска. Відповідальність,
порядність - гарантую. 067-889-16-25

432652

433578

432640

êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-6181,067-583-68-94
 Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-19268-08
 Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, 16 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ïîãð³á. 097323-85-75
 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 90 êâ.ì., ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò.
063-773-28-96
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01,
096-037-00-70
 Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, â áóäèíêó âîäà,
âàííà, ãàç, ñâ³òëî. 097-821-30-11, 050-326-58-80
 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 Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³ ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), âóë. Ëþáàðñüêà, ãàç,
âîäà, ãîðîä âèõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, ãîñï. áóä³âë³. 097-465-17-30,
096-867-24-83
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â
áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã. ïëîùà 60 ñîòîê. ª ñàðàé äëÿ
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-782-13-75
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, âåëèêèé ãàðàæ,
çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. àáî îáì³í íà 3-õ - 4-õ ê³ìí. êâ. 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.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 100, ãàç, âîäà, àñôàëüò. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.ÏÐîëåòàðñüêà 101, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñàäîê. 097327-93-64
 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. 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, 097056-19-78
 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 ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ïîáëèçó ñòàâîê.
063-296-92-18

Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41, 130 кв.м..
097-449-53-15
Продам будинок вул.Зоряна 71
(Пархоменко), є газ, терміново.
067-152-27-23
 Áóäèíîê ãàç., ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, ôðóêòîâèé ñàä, ãîðîä. 063344-14-45,063-649-90-85
 Áóäèíîê º ãàç, ïðèáóäîâè, ïîãð³á, 10 ñîò. ãîðîäà, âóë.Ìàòðîñîâà
238. 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 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê,
ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî. 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Òðóäîâà 25, ðåàëüíîìó ïîêóïöþ òîðã. 063695-30-20
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 57.8 êâ.ì.,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ. 098456-73-40, 067-660-10-91
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097592-71-62
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., ãàç,
á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ, äâà ñàðà¿. 067300-19-06
 Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 067761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë. 096967-82-89
 Áóäèíîê ï-ê Âèøíåâèé 4, æèòëîâèé ñòàí, øàç, âîäà, ñâ³òëî. Êóõíÿ,
âàííà-ºâðîðåìîíò 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê ïëîùà 100 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç, âîäà,
³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé ñàäîê,
òåðèòîð³ÿ çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. 066-488-97-91
 Áóäèíîê 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.Æóðáèíö³, ïîðó÷ ãàç, âîäà, â ê³íö³ ãîðîäà ñòàâîê. 097744-46-76

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

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
Продам супутникову антену з
тюнером, гарантія 1 рік. 093-58000-37, 097-690-30-28
 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. 098521-46-06, 063-275-01-40, 063-545-41-58
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä
0.25 ãà. 097-618-18-85, 093-831-99-65
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (86 êâ.ì), öåãëÿíèé, ïîêðèòèé øèôåðîì,
ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíèé (4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà), âóë.Âîäîêà÷íà (â
öåíòð³ ñåëà, äî àâòîáóñó òà ñ³ëüðàäè (êëóáó) - 100 ìåòð³â). Ãîðîä 11
ñîòîê, äåðåâà (ãîð³õè, àáðèêîñ, âèøíÿ), êóù³ (ìàëèíà, ÷åðâîíà ³ ÷îðíà
ñìîðîäèíà). Ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ñòàâîê. Ãàç, åëåêòðèêà, ï³÷êà.
097-425-76-87
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49
 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 öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà - â áóäèíêó, ³ â äâîð³
êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò., çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì.
098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 067-85285-80
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á - âñå
öåãëÿíå, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ ñòàâ. 096450-95-16
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð ñåëà. 098-992-49-38
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç, âîäà, ãîðîä
50 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 096-558-12-17
 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, 098962-17-70
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä

Продам 2-х пов. будинок вул.Білоцерківська (поруч кафе "Стопка"),
266 кв.м., всі зручності, заг. площа
зем. діл-ки 1662 кв.м. 093-018-4343 Володимир

40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîøàíñüê âóë.Ùîðñà 1, öåãëÿíèé, ïîêðèòèé øèôåðîì,
110 êâ.ì., ãàç, º êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.30
ãà. 096-449-60-87
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ãàç, âîäà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 063-31634-87, 068-958-21-76
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî
ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., â áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé
àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 58 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿
16, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, òóàëåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 097-028-69-02, 096-117-8656, 2-32-46
 Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 6 ñîòîê.
ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîì Öï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. Êîëîäÿçü
íà ó÷àñòêó. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 52 000 ãðí. (067) 54961-62.
 Äà÷íèé ó÷àñòîê 5 ñîò. ì.Êîçÿòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, îïàëåííÿ
ï³÷íå, âîäà/ö, º ñâ³òëî, â ñåðåäèí³ áóäèíêó ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà.
093-785-79-12
 Ìàãàçèí 42 êâ.ì., âèñ. ïîòîëê³â 4.20 ì., ñâîÿ êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò,
öåíòð./ âîäà, â öåíòð³. 063-393-53-06
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 067444-20-19
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 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

2-х кімн. 4/4 пов., 38/29 м, ЦЕНТР
вул. Вінниченко 25, жилий стан,
інд.опалення, потребує космет.
рем, не кутова – 12 тис. Торг після огляду. 093-631-90-00
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà,
íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20,
093-091-02-55
 Ñòàðèé áóäèíîê íå æèëèé, ó÷àñòîê 10 ñîò., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé
ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 097-740-22-42
 ×àñòèíà áóäèíêó 70 êâ.ì., íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿ âñ³ íîâ³,
òåðì³íîâî. 098-525-00-25
 ×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, 063177-75-52
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³, òåïëèé, 3 ê³ìíàòè,
òåïëà ï³äëîãà â ïðèõîæ³é òà âàíí³é, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè,
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, º ìîæëèâ³ñòü
äîáóäîâè, òåðì³íîâî. 063-187-18-82, 067-990-07-43
 ×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. 067-29804-95
 ×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
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, 37 êâ.ì., 1 ïîâ., íå êóòîâà,
òåðì³íîâî. 093-905-47-32, 067-581-77-73
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 110 êâ.ì., 1.5 êì. äî
öåíòðó, òåðì³íîâî. 097-753-65-54, 096-932-45-12
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 Â³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ ä³â÷àò àáî äâîõ õëîïö³â. 063-617-05-10
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíó ñ³ìþ ÷è ñòóäåíò³â áåç ø/ç, 1 çóïèíêà
Îñòðîâñüêîãî. 068-753-34-61
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÁ
¹952495 âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ìåëüíèê Ë³ä³¿ Ãíàò³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ìÿ Êîâàëü÷óê Àðòåì ²âàíîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîãëÿä, íÿíÿ, äîïîìîæó ïî
ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî - ðåìîíòîì, äîðîãî. 093-488-78-48
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, 5 ïîâ. 098-408-07-26, 063-026-30-45
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ìåáëÿìè âóë.Â.Âåëèêîãî 7. 067-772-36-78
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ 1 øêîëè, 2 ïîâ., áåç ìåáë³â. 097-106-48-47, 093190-28-42, 093-941-32-40
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ï³÷íå îïàëåííÿ, º áîéëåð, äâà ë³æêà òà øàôà.
098-028-15-08, 097-010-50-70
 Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ º.
093-732-60-43
 Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé ð-í Òóíåëÿ. 096-983-18-68
 Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, â äâîð³ ñàäèáà íà ö/âóëèö³ ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, îãëÿäîâà ÿìà, åëåêòðèêà, âîäà. 099-218-44-69
 Çäàì ãàðàæ. 063-150-09-77

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
 Êîìáàéí Äæîíä³ð 330 õîðîøèé ñòàí. 096-303-62-23
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 VOLVO S 40 2004 ð.â., ÷îðíèé, 1.8 ë., ÃÁÎ (4-ãî ïîêîë³ííÿ), ïîëüñüêà
ðåºñòðàö³ÿ, õîðîøèé ñòàí - 67 000 ãðí. 093-767-69-07
 ÂÀÇ 2101 1980 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³. 097-136-45-50
 ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì. 068-330-68-43
 ÂÀÇ 2104 ãàç, áåíçèí, 1992 ð.â., òåðì³íîâî â äîáðîìó ñòàí³. 067-72459-81, 098-819-01-56
 ÂÀÇ 2106 1986 ð.â. 700 ó. î. 063-665-38-65
 ÂÀÇ 21099 ³äåàëüíèé ñòàí, ãàç, òîí³ðîâêà. 097-642-10-30
 ÃÀÇ 69. 093-022-88-06
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ âåëèêèé). 067-702-77-92
 Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
 Ì³í³ Êîìáàéí Âîëüâî 1130 â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-976-00-28

 Ìîñêâè÷ 402. 063-384-31-13
 Ìîñêâè÷ ÈÆ êîìá³ 1991 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 068-025-47-74
 Ìîòöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
 ÌÒÇ-80 1987 ð.â. 067-193-31-36
 Ìóðàâåé â õîðîøîìó ñòàí³, äâèãóí ç êàï.ðåìîíòà. 068-14802-27, 096-248-27-60
 Ñ³òðîºí 2005 ð.â. 097-112-64-95
 Òàâð³ÿ 15 000 ãðí. 2-23-74, 0687-368-56-14
 Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³.
097-577-26-86
 Ôîëüöâàãåí Ïàññàò (ñàíòàíà) â³äì³ííî¿ Í³ìåöüêî¿ ÿêîñò³, â
îðèã³íàë³ âñå ð³äíå, íå áèòèé (íîâèé ãàç), âëàñíèê. 067-795-1810, 063-504-03-24
 Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïåðåäíüîïðèâîäíèé, 125

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 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
 Ãàðàæ. 068-753-34-43
 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
 Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â; ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³. 2-30-43, 097255-51-60
 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
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³.
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ðàä³îäåòàë³, ïåðèíè - ïîäóøêè, õîëîäèëüíèêè, ðàä³î - ìàãí³òîôîíè,
êàáåëÿ - ïðîâîäà, ãàç. êîëîíêè, ñâàðþâàëüí³ àïàðàòè. 068-148-02-27,
096-248-27-60

 Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñ³ê³ êð³ì ãóìîâèõ,
÷åðåâèêè. 096-467-88-03
 Ñêëÿí³ áóòë³. 093-409-34-54
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ùèíè ³ äèñêè «Ñëàâóòà» â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ì³êðîâîëíîâó ï³÷,
çàï÷àñòèíè äî Ò25, àâòî áàðêàñ. 050-666-95-92, 068-841-09-49
 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

 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. íà áóäèíîê. 098-444-51-03
 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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â
öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73
 Áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä.
îïàëåííÿì. 068-739-90-98

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³
âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. 098-278-77-61
 Â³ääàì öåãëó á/ó. 073-167-46-82 ï³ñëÿ 19:00
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063641-51-34

 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39,
067-170-96-34
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., áàæàíî â öåíòð³, íà äîâãèé òåðì³í (ðîçãëÿíó
âñ³ âàð³àíòè), ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 073-32647-41, 097-358-08-40
 Ïîçíàéîìëþñü ç ä³â÷èíîþ äëÿ ñ.î. ³ ñ.ñ. äî 35 ðîê³â. 096-42438-75 Ðîìàí
 Ïîçíàéîìëþñü ç ïîðÿäíèì, íàä³éíèì, áåç ø/ç ÷îëîâ³êîì,
ïðî ñåáå: 58 ð., çð³ñò 160, ùèðà, ñïîê³éíà, ñèìïàòè÷íà, ëþáëÿ
ãîòóâàòè, àëå ÷àñòî õâîð³þ - êîãî öå íå çëÿêàº ïîçâîí³òü. 096963-73-52
 Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
 Ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé çí³ìå áóäèíîê â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. 097149-12-94
 Øóêàþ áóäü ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ïîõèëîìó ÷îëîâ³êîâ³. 096-855-53-70,
073-083-26-65
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî
ðàçîâó. 096-263-89-67, 063-053-36-17
 Â³ääàì êîòÿò 2 ì³ñ. 096-886-25-27, 2-10-51
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432809

428816

433368

428824

417620

432242

Розміщення Реклами

(093) 437-22-16

ГОРОСКОП
з 06.09 по 12.09

клами

Розміщення Ре

6

432644

(093) 437-22-1

Овен
На цьому тижні, необхідно згадати
про світлі почуття. Ви молодець, бо
прагнете бути кращим у своїй сфері, але іноді
потрібно згадувати про просте щастя.
Телець
Ви надійна опора для сім’ї, чудовий
товариш та вірний співробітник. Нарешті випробування підійдуть до логічного
завершення, тому насолоджуйтеся світлою
реальністю.
Близнюки
Зрозумійте, для реалізації масштабних планів, потрібно починати з
маленьких, але добре продуманих кроків.
Якщо написати план, то ризикуєте стати найуспішнішим та найщасливішим на всій планеті!
Рак
Подвійне життя не принесе нічого гарного. Ви і самі розуміли, на що йшли.
Прийміть випробування гідно.
Лев
Попереджаємо, тиждень буде не з
легких, але ви вміло ведете боротьбу
за своє щастя. Вам не можна опускати руки,
адже стільки людей потребують підтримки.
Діва
На початку тижня очікується приплив
позитивної енергії. Доля даруватиме
багато подарунків.
терези
Цей тиждень відкриє океан позитивних новин, з чого можна буде отримати багато користі, і не тільки на цей тиждень.
Мисліть на перспективу!
Скорпіон
Максимум уваги приділяйте своїм
стосункам. Наприкінці тижня, потрібно
буде боротися за місце під сонцем, але ви
зможете вийти переможцем.
Стрілець
Неохайність, раніше не була вам притаманна. Місія на цей тиждень – розібратися з вищевказаною проблемою.
Козеріг
Наведіть порядок у фінансах, інакше
вони зовсім скоро будуть «плакати
романси». Напишіть на листочку, що ви
робите не так і проведіть старанну роботу
над помилками.
Водолій
Водолії, перша половина тижня дана
виключно для творчості. Дайте волю
своїм емоціям.
Риби
Щоб в особистому житті все було
чудово, потрібно навчитись за цей
тиждень цінувати правильні речі. Не той,
хто подарував вам 101 троянду, зробить вас
щасливою. А той, хто віддав 1 серце.

