• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

Маєш новину?

газета чесних новин

Спортивні досягнення
радують результатами

27 вересня 2018 року №39
стор.2,7,8

kazatin.com

Нові люди від Президента
стор.5
з Калинівки

4

50
грн

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

(068) 308-01-25

Олександр Федорук
переміг у конкурсі рибалок

На другому місці — Кіріл Іщук, на третьому — Олександр Сокольвак
У рибалок Козятина — чудова можливість похвалитися
своїм уловом і при цьому ще й
отримати приз. Останній конкурс рибалок "Кращий улов"
у березні 2015 року зібрав
майже 30 тисяч переглядів та

більше півсотні учасників. Переможцем став Руслан Шевчук
з 13-кілограмовим коропом,
якого спіймав у Бродецькому
ставку. Світлина Артема Лавренюка з підписом “Мій один
з найкращих уловів” на другому місці. І третє призове місце
зайняв Олександр Мазуренко

з фото “Трофей, зловлений
в смт Бродецьке”. Усі фотосвітлини можна подивитися на
сайті за посиланням https://
kazatin.com/competitions/
fotokonkurs-kraschiy-ulov-18
Сьогодні закінчився запропонований ще влітку газетою
“RIA-Козятин” другий конкурс

на найкраще фото з риболовлі.
Переможця визначили методом
інтернет-голосування. Ним став
Олександр Федорук. Про себе
він сказав: “Для мене щастя
бути рибалкою. Мій трофей
12-кілограмовий короп”. Йому
— приз від нашого партнера,
найкращого тренажерного залу

Кіріл Іщук

433861

Олександр Федорук

Козятина “Реформа” — абонемент на 12 відвідувань тренажерного залу.
На другому місці Кіріл Іщук.
На третьому — Олександр Сокольвак. На них чекають грамоти. Нагородження пройде 1
жовтня, у понеділок, в редакції
(будь-який зручний час).

Олександр Сокольвак
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Тетяна ЛОЗІНСЬКА
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Надія на
нового
очільника
Ось і відбулося. Козятинську
райдержадміністрацію очолив представник Президента.
Надіюсь,
у персональному
ексклюзивному інтерв'ю газеті
"RIA-Козятин" він розповість
конкретно, з чого розпочинає
свою роботу на користь людям.
Поки що для нас, пересічних
громадян, це приємна людина
з повноваженнями відстоювати
наші права, чинне законодавство, слідкувати за дотриманням виконання своїх обов'язків
чиновниками усіх рівнів, представляти в районі головного
посадовця держави.
Пам'ятаю призначення на цю
посаду Олега Оркуші. Як його
вітали і фотографувалися біля
входу в адмінприміщення. Потім
в приватній бесіді він зазначив,
що знає мене, як одіозного
редактора. Я це сприйняла, як
комплімент. Журналіст в угоду
владі - не журналіст. А той самий чиновник, який за простих
людей не постоїть, а тільки
думає за нагороди-подачки
від властителів. Такі сплять з
відкритими очима і про совість
забули. Наше видання, яке як
тільки не називають чиновники,
їх родини і куми, покликане
слово ставити на сторожі. Ми
працюємо для людей і нам вдається захистити їх.
Співпраця з владою заключається в тому, що коли ми
піднімаємо проблему, відбувається відповідне реагування. Ми
пишемо не для помсти і надутих
щік, заборони давати коментарі
таких собі містечкових царків.
Є надія на плідну співпрацю
з новим очільником РДА, хоч
би на тому рівні, який склався
із заступником голови РДА паном Прохоровим. Цей чиновник
завжди сприймав із здоровим
глуздом критику, йшов назустріч
людям, які звернулися до газети, як до останньої інстанції.
На відміну від місцевих чинуш,
які роками переходять з крісла
в крісло, перетасовуються і живуть совдеповським "одобрямц"
і врученням грамот.
Уся Козятинщина надіється на
нового голову, який припинить
корупцію місцевого рівня.

З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM
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Видовищна нічия:
“Моноліт”-”Володимир”
В’ячеслав Гончарук

На стадіоні “Локомотив” минулої суботи відбулася футбольна
зустріч між місцевим “Монолітом” і командою “Володимир” з
Тиврова. Це була гра 5-го туру
обласної першості у вищій лізі.
Інтересний і видовищний поєдинок завершився внічию 1:1.
Команда з Тиврова — дебютант вищої ліги, але за підбором
виконавців цей колектив може
претендувати на чемпіонство в
обласній першості.
Початок гри був за гостями.
Вони перегравали середню ланку козятинського клубу. Близько
до середини першого тайму
“Моноліт” вирівняв гру. І в одному епізоді Олексій Тверезенко
мав нагоду відкривати рахунок
в матчі. Тільки його удар оминув ворота тиврівців. Кінцівка
першої половини зустрічі знову
була на боці гостей. Але перша
половина зустрічі так і завершилася з нулями на табло.
Другий тайм проходив у тому
ж ключі, що й кінцівка першого
тайму. Гості атакували, козятин-

ці вдало оборонялися. Атаки
“Володимира” через центральну
зону захлиналися на підступах
до карного майданчика “Моноліта”. Але настирні гості таки
досягли успіху. А допоміг їм
в цьому наш земляк, що виступає зараз за “Володимир”,
Олександр Собко. Він хитнув
захисника козятинців і стрімко
пройшов лівим флангом. Подачу, яку зробив Олександр
в карну зону “Моноліта”, замкнув його партнер по команді.
Удар останнього виявився точним. Гості повели в рахунку 1:0.
Забили тиврівці у ворота наших
земляків і другий гол. Тільки він
був забитий з порушенням правил і арбітр справедливо його
скасував.
За 15 хвилин до завершення матчу тренери “Моноліта”
роблять подвійну заміну. На
поле виходять Андрій Веретинський та Олег Яременко.
Ще до початку матчу цим двом
футболістам відводилась роль
Джокера команди і тренерська
заготовка майже спрацювала.
Веретинський зрівняв рахунок у

зустрічі, а зусиллями Олега Яременка почалась атака, яка мало
не завершилась голом у ворота
гостей. М’яч потрапив у штангу
воріт приїжджих футболістів.
Невідомо, як би завершився
матч, якби головний арбітр не
вилучив з поля гравця “Моноліта”. Це сталося в епізоді, де
суддя не міг бачити гру рукою
лежачого гравця. Футболіст не
погодився з рішенням рефері,
а суддя розцінив такий жест
спортсмена як неспортивну поведінку. І за друге попередження в матчі видалив козятинця з
поля. Розпач Андрія можна зро-

зуміти. Тільки капітан команди
“Моноліт” отримував гірчичники
не за порушення правил, а за
незгоду з рішенням арбітра.
Вдесятьох козятинці вистояли.
Нічия дозволила нашим землякам переміститися на другу
сходинку в турнірній таблиці.
Але покарання, яке команда
отримала на рівному місці, для
“Моноліта” продовжиться. У наступному поєдинку 29 вересня з
командою ”Агро-Астра” Немирів
Андрій не гратиме. А це серйозна втрата для колективу. Відбудеться гра з ”Агро- Астрою” о
14 годині.

Говорильня про воду і дорогу
Галина Касянівська

У четвер, 20 вересня, засідала
громадська рада Козятинської
міської ради. На порядок денний
було винесено два питання: про
ситуацію з бутильованою питною
водою в торговельних точках та
про вулицю Шевченка (недобудована ділянка дороги).
Що стосується бутильованої
питної води, то від головуючого
на засіданні Федора Павлова
прозвучало, що з якістю води
відбулися зміни на краще. Тільки
в чому саме відбулися зміни з
якістю води, на засіданні не повідомлялось. Наголошувалось,
що вся проблема неякісної води
в тому, що погано миють (чи несвоєчасно) резервуари, в яких
вода зберігається. У будь-якому
разі, так стверджував оратор з
трибуни. Коли його запитали, як
і чим мити ємності для води, він
назвав засіб для миття(!) Тут же
один з підприємців, що торгує
водою “Ріна”, підвівся і показав
доповідачу, що запропонований
ним препарат шкідливий. З ним
потрібно працювати в рукавицях,
так як він може викликати алергію шкіри. Якщо з таким препаратом не готові вступати в контакт
без рукавиць руки людини, то
чи безпечний такий хімікат для
шлунка? Безпечних препаратів
виступаючий з трибуни не знав.

Назвавши тільки соду, він обмежився загальною фразою, що
є технічні умови і там розписано,
як і чим мити.
Представник філії розвозу
талої води по Вінницькій області розповів, як, на його думку,
правильно мити резервуари.
Підприємець наголосив, що тала
вода, це найбільш безпечна вода.
Її можна давати дітям в сирому
виді. Представник філії переконав активістів громадської ради,
що баки з водою потрібно мити
господарським милом і лимонною кислотою. Полоскати помиті
ємності можна талою водою. На
запитання, чому подорожчала
вода в торговельних точках, конкретної відповіді не було почуто.
Звичайно, те, що громадські
активісти підняли питання якісної
води для населення, похвально.
От тільки вода в кранах їх повинна була більше хвилювати.
З вулицею Шевченка громадська рада вирішила перенести
розгляд питання на наступне
своє засідання. Виявляється, не
прийшли запрошені чиновники.
Міський голова захворів. Його
заступник по ЖКГ Євген Малащук у відпустці. А заступник заступника Іван Вовкодав відбув у
службових справах до обласного
центру.
За недобудовану ділянку дороги на вулиці Шевченка знають у

Козятині з наших публікацій. Чиновники, коли б хотіли вирішення
наболілої проблеми, вирішили б
це питання на сесії міської ради.
Мешканці вулиці Шевченка писали заяву до міської ради і в прокуратуру. До чого тут громадська
рада? Письмової відповіді, зі слів
активістів, не отримали ні з однієї інстанції. Є тільки словесне
твердження, що якісь не місцеві
правоохоронці показували дружині активіста документи на добудовану ділянку дороги вулиці
Шевченка з бруківкою: “Бачите,
ваша дорога відремонтована, то
ж закрийте рота”, — казали невідомі, яких прислали чиновники,
яких заділи “за живе”.
Я можу помилятися, тільки
розгляд даного питання на громадській раді скоріше було обумовлено, щоб заговорити тему.

Тільки, здається, заговорити
проблему не вдасться. Мешканці
вулиці Шевченка налаштовані
рішуче і хочуть іти до кінця.
Вони діють і вчаться на своїх
помилках. Тепер вони знають,
що навіть у правозахисній організації не можна кидати заяву в
скриньку, не зареєструвавши її.
Тому не дали закрити засідання
громадської ради, а настояли
на виступі. І це дало свої плоди.
Вони тепер знають, як діяти далі.
Подадуть заяву на включення вулиці Шевченка в перелік ремонту
доріг на 2019 рік. І з прокуратури
за поданою заявою вони мають
отримати письмову відповідь.
Коли влада відчуває, що проти
неї діє повноцінний гравець,
вона рідко клеїть дурня. Вони в
переважній більшості випадків за
таких обставин діють за законом.

цікаво знати
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Навчання без прикрас
Ми часто проходимо повз нове
кафе, лише через те, що хтось
сказав: “Там не смачно”. Тому висновки про той чи інший продукт
ми робимо на основі відгуків,
рекомендацій, так би мовити, активно працює “сарафанне радіо”.
Важливо робити висновки з перевіреної інформації.
У цій статті ви прочитаєте
реальні розповіді реальних людей, які навчались у Вінницькій
ІТ-Академії та пройшли шлях до
кінця. Це історії випускників, про
їхні враження та успіхи після отримання диплому. Можливо у комусь
із них ви впізнаєте себе і теж
наважитись змінити своє життя і
досягти успіху? Хто знає...
Аліна Зайцева, випускниця
2018 року,
iOS Developer at Steel Kiwi.

“До вступу в Академію працювала інженером у будівельній сфері. Вирішила змінити її на щось
близьке до інженерної спеціальності. Вибір випав на ІТ-Академію,
адже саме тут був оптимальний
навчальний план та строки.
Вчитись було цікаво, ментори
компетентні, а матеріали "у ногу
з часом". Багато зусиль потрібно
виділяти на самостійне опрацювання матеріалу, адже без цього
йти навчатись немає ніякого сенсу,
ментори направляють тебе, все
інше ти робиш сам.
Допомогла участь у реальних
проектах, де налагодила вміння
працювати у команді зі спільними
репозиторіями, використовуючи
GIT.
Майбутнім студентам хочу побажати завжди вірити в себе і йти

до своєї мети, не дивлячись ні на
що, а ІТ-Академія допоможе їм у
цьому”.
Віталій Фрібер, випускник
2017 року,
Java Full-Stack Developer
SoftGeneration.

“До вступу в Академію я навчався у школі! І як кожний абітурієнт здавав ЗНО і мав намір вступити у вуз. Вирішив, що диплом
для мене не має значення, головним було здобути знання. Одним
з варіантів була ІТ-Академія.
У процесі навчання сподобалось те, що і всім подобається,
коли вчиш щось нове - це практика. Також уроки англійської та
English Club, через які я полюбив
англійську мову. Але найбільш
цікавим було спілкування з людьми, які вже працюють у ІТ-сфері
(програмісти, HR-и). Слухати про
їх досвід, про технології, проекти
та про ІТ-сферу в цілому.
Роботу я знайшов за декілька
тижнів до завершення навчання.
Професія програміста була єдиною професією, в якій я себе бачив. Професія дуже цікава і нею
потрібно займатися, тільки якщо
вона вам подобається”.
Михайло Басенко, випускник 2017 року,
web-розробник в RubyCon
LLC.
“У якийсь момент я вирішив
змінити роботу, хоча вона мені в
деякій мірі дуже подобалась. Я
вирішив обрати нову професію
в ІТ. Багато читав на цю тему,
складав для себе дорожні карти
входження в цю сферу. І ось,

пройшовши цей шлях, я чітко
можу сказати – це реально!
Звільнившись з роботи, одразу
ж вступив в Академію.
Чесно кажучи, було не легко,
але одночасно цікаво та весело.
Програма дуже насичена, кожного
дня розглядали нові теми, теорія
поєднувалася з практикою. Слід
відзначити про вдале поєднання
фундаментальних вибіркових дисциплін. Всі дисципліни орієнтовані
саме на розробку. Усі викладачі,
керівники проектів академії - професіонали, талановиті особистості. Завдяки навичкам програмування, які я здобув під час навчання
в IT-Academy, у мене не виникло
проблем з опануванням нової
мови за короткий термін.
Дякую Академії та всьому викладацькому складу за уміння
передати учням свої знання та
навики, за те, що допомагаєте
реалізовувати наші мрії”.
Віталій Богданюк, випускник 2017 року,
Full-stack Developer в
Delphi LLC.

“До вступу в Академію я отримав вищу освіту за спеціальністю
"Фінанси" та працював економістом в одному з Вінницьких банків.
Я вирішив кардинально змінити
професію і пригадав, що мріяв
програмувати та створювати влас-

ні програми (сайти) ще зі школи.
Про ІТ-Академію я дізнався випадково, чув дуже багато гарних
відгуків! І вже за кілька тижнів я
відвідав свої перші лекції!
В ІТ-Академії завжди відчинені двері для людей, які дійсно
прагнуть навчитись програмувати.
Пам'ятаю, що окрім лекцій, майже
півроку щодня з 10 години ранку
і до 10 години вечора проводив
свій час саме в Академії, вивчаючи нові технології та створюючи
проект з командою студентів.
Роботу почав шукати після презентації дипломного проекту на
Prof IT Day. Допомогло те, що в
Академії ми мали змогу створити
наші перші проекти, які вже можна вказати у своєму резюме!
Мені подобається моя робота,
я приходжу на роботу із задоволенням, і не звертаю увагу на
те, як летить час, через що часто
затримуюсь на роботі і отримую
на горіхи від дружини =) Але для
мене це приємні клопоти! А найбільше мені подобається відчуття,
коли ти запускаєш свою програму
і вона працює!”
Олександр Сандул, випускник 2016 року,
Android Developer в Snapp
Mobile Germany GmbH.

“В один прекрасний зимовий

день я вирішив, що пора мені
піти в програмісти:) Хоча закінчив
ВНТУ, факультет програмного
забезпечення. Потрапив я в ITАкадемію випадково - підказали
друзі. Перших кілька місяців досить складно сприймати великий
обсяг інформації. Так і ще була
робота з частими відрядженнями.
Через чотири місяці навчання я
звільнився - це дало відчутний
результат у навчанні. Про ITАкадемію можу сказати тільки
позитивне: класні викладачі, які
нас терпіли і намагалися навчити,
і зробити з гуманітаріїв технарів:)
Завжди можна було подіставати
питаннями по 10 разів на одну
тему, якщо не зрозуміло. Тут я
навчився доводити почате до завершення і бути наполегливим.
Одразу після завершення Академії влаштувався в компанію
ASTA.MOBI на посаду Android
Developer.
Так що не опускайте руки і все
у вас вийде, головне - вірити і діяти в напрямку своєї мети кожен
день!!!”
Кожен студент - це окрема історія успіху, яка розпочиналась
з бажання змінити своє життя.
Вінницька ІТ-Академія робить все
для того, щоб таких історій ставало більше та активно підтримує
талановиту молодь.
Уже зараз скористайтесь унікальним шансом та отримайте
престижну освіту безкоштовно.
Кожен, хто здасть екзамен з математики та логіки на максимум і
пройде тестування з англійської
мови, буде зарахований на бюджетне навчання.

Програмуй своє майбутнє!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067-431-19-21, 073-20997-43
https://ita.in.ua

“Пакунки малюка“ надійшли з запізненням
Марія ШЕВЧЕНКО

20 вересня Вінницька область отримала від управління
ООН з обслуговування проектів
(ЮНОПС) перші 369 комплектів
“Пакунків малюка”, які видаватимуть для новонароджених. Матусям, які народили з 1 по 7 вересня, комплекти понесуть додому.
Про це повідомила директор
департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА

Наталя Заболотна.
— Учора у Вінницьку область
надійшло 369 “Пакунків малюка”.
Сьогодні, 20 вересня, всі райони та міста обласного значення їх
отримають. Матусям, які народили з 1 по 7 вересня, будуть доставлятись для новонароджених
по домівках. Ще частина пакунків
буде відправлена на найбільші пологові будинки: обласна лікарня
ім. М. І. Пирогова, 1-й пологовий

будинок Вінниці, Центр матері
й дитини, Могилів-Подільський,
Бершадський, Жмеринський, Немирівський та Вінницький райони.
Тобто, в пологові будинки, де
найбільше народжують, —- повідомила Наталя Заболотна.
За її словами, затримка з поставкою виникла в зв’язку з тим,
що на всю Україну йде велика
кількість пакунків і їх не встигають комплектувати, тому їх ви-

дають із запізненням.
Наступну партію “Пакунків
малюка” чекають отримати приблизно через тиждень.
Наказом Мінсоцполітики визначено деталізований перелік дитячих товарів загальною
вартістю до 5 тисяч гривень для
комплектування одноразової допомоги “Пакунок малюка”. До
набору входить 25 речей першої
необхідності.
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Гаряча лінія

Відсутність сусіда ламає благоустрій житла
Галина КАСЯНІВСЬКА

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” зателефонувала мешканка вулиці Джерельна будинку
60. Вона повідомила, що в тому
будинку раніше проживали 6 сімей, а на дану пору там — тільки
четверо господарів. Одна мешканка померла, а інший житель перейшов в інше місце проживання.
У нежилих квартирах, за словами
пані Галини, завелися щурі і гидкі
створіння намагаються стати сусідами.

Щоб з’ясувати всі подробиці,
газета “RIA-Козятин” побувала за
вказаною адресою.
Дійсно, нежилі приміщення в
будинку розвалюються. Деякі
кімнати тривалий час не ремонтувалися, коли в них ще проживали
люди.
— Потрібно, щоб хтось вселився в нежилі квартири, — каже
Галина Костянтинівна. — Наприклад, люди, які не мають житла.
Всередині будинок з опаленням, а
зовні можна зробити косметичний
ремонт. Адже родичів у покійної

господині однієї з квартир не залишилося...
Але газета знайшла родичів
померлої. На сусідній вулиці живе
брат.
— Якщо хтось хоче поселитися,
то нехай купує і поселяється, —
каже він. - Мій син має зробити
всі документи на помешкання і
буде там жити. Це наша спадщина.
Є надія, що життя на Джерельній, 60 налагодиться. Якщо ж
сусіди будуть баритися, складною
видасться зима для мешканців бу-

Страшну знахідку виявили 21 вересня в селі Йосипівка. Там
знайшли тіло немовляти. Підозрюють матір дитини

Про страшну знахідку правоохоронцям вранці повідомила
сусідка. Жінка зайшла до знайомої, проте побачила лише
дитину, покинуту напризволяще.
Коли жінка підійшла ближче, то
зрозуміла, що одномісячний хлопчик не дихає. На місце прибула
слідчо-оперативна група. Тіло
дитини відправили на експертизу
для встановлення причини смерті.

Яку воду п’ють у шевченківській школі

Брифінг директора закладу Раїси Юр-Кирилюк для депутата
міської ради Олександра Гвелесіані за участі преси — “RІАКозятин”
Влад ПОВХ

Питання до обговорення:
“Яку воду п'ють учні школи”
У місті почався шорст про
бутильовану воду. Раптом хтось
вирішив взнати, яка вода повинна вживатися населенням? Але
та вода, яку люди п’ють і повинні
пити з місцевого водопроводу,
зовсім не витримує ніякої критики. Цікаво було подивитись, яку
воду п’ють діти і ми перевірили,
про що розповідали в минулих
публікаціях в газеті.
Сьогодні до вашої уваги тезисно про водопостачання у
школі №1.
Директор закладу Раїса ЮрКирилюк розповіла, що у школі
є шкільний буфет. Там завжди є
одноразові стаканчики і вода в
“бутлях”.
— Якщо дитина хоче напитися
води, вона може купити собі
негазовану, але якщо у неї немає грошей, вона підходить і
просить стакан води, і їй дадуть
безкоштовно воду з “бутля” в
одноразовому стаканчику.
— Тобто підприємець бере ви-

трати ці на себе?
— Так! Це невеликі витрати.
Крім того, в буфеті є соки, негазовані напої, чай. Ви тут не
знайдете кольорової води з
барвниками. Ось так ми забезпечуємо дітей водою.
Є в школі і інший альтернативний варіант - обладнані на кожному поверсі так звані фонтанчики. Але вони не те, що я собі
уявляв (а уява з дитинства). Вони
підключені до загальноміської
мережі водогону, пропущені через так званий насос, додаткові
фільтри. Вода не проточна до
верху, а через звичайний кран,
що використовується в побуті
в квартирах. Пити з-під нього
можливо, лише якщо є власний
стаканчик чи будь-яка інша посуда. Можливо, з економії, але
спроба вказані системи включити завершилась фіаско. Вода
не полилася з крана. Хоча такий
недолік не вразив мою психику,
а скоріше я зрадів. Адже, на
моє переконання, вода з міської
системи мало придатна для дорослих, а для дітей небезпечна.
Так сталося, що на вулиці
проходив урок фізкультури,

динку. Ми б радили їм звернутися
в адмінкомісію при міській раді,

яка точно має знати, як діяти в
подібних випадках.

врізався у вантажівку
Страшна ДТП трапилася минулої
середи між селами Радівка та Корделівка. Водій Mercedes зіткнувся з
гужовою повозкою та вантажівкою
MAN. На жаль, водій підводи загинув на місці. Водій іномарки знаходиться у реанімації.
— 55-річний житель Білої Церкви
за кермом Mercedes допустив зіткнення з гужовою повозкою, що
рухалась у попутному напрямку.
Від удару іномарку відкинуло на
зустрічну смугу руху, де вона зіткнулась з вантажним автомобілем
MAN, який перекинувся на узбіччя,

— кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області.
На жаль, у результаті аварії на
місці загинув водій підводи. Наразі
поліція встановлює його особу.
Відомо, що це чоловік віком 45-50
років. Водій Mercedes у важкому
стані знаходиться у лікарні. За
фактом слідчим управлінням поліції
відкрито кримінальне провадження.
Наразі призначено проведення ряду
експертиз.

“Тойота” не розминулися зі
“Шкодою”
В’ячеслав Гончарук

очевидцем якого я став. Діти не
таїлись, вели між собою діалог.
Дослівно це виглядали так:
— Оля, дай води попити, а
то здохну. Ти бачила, як я всіх
обігнав?
— Та ти що! Не здихай, на
попий, тільки не всю. Мені і Світлані полиш. А взагалі якого… ти
не взяв з дому?
— Клянусь. На слідуючий урок
ти не бери воду, я принесу на
трьох.
Я втрутився і запитав: “Що,
вода в коридорі, недоступна?”
Дружньо вибухнув сміх всього
класу.
— Та ми що, дурні таке болото пити? Ну, руки помити, трохи
обличчя освіжити. Пити з крана
— всі знають — забере швидка.
Слава Богу, діти це розуміють і дбають за свій безпечний
життєвий простір, незалежно
від можливостей адміністрації
школи.

Замість Оркуші — Юрій Слабчук
Марія ШЕВЧЕНКО

Ольга Бобрусь

Наразі правоохоронці розшукують
батьків загиблого.
– Відомо, що подружжя живе
в селі лише три місяці. Кажуть,
що у жінки це вже шоста дитина,
на старших чотирьох вона позбавлена материнських прав, –
йдеться у повідомленні. – Сусіди
стверджують, що пара майже
щодня вживала спиртні напої.
На момент написання матеріалу
стало відомо, що дитина померла
від пневмонії.

влада і ми

RIA-К, Четвер, 27 вересня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Колишній посадовець Калинівської РДА очолив Козятинську

На Козятинщині мертвим Моторошна ДТП
біля
Корделівки
знайшли немовля
Mercedes переїхав чоловіка на підводі та
Вероніка ЛЮБІЧ
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Учора, 26 вересня, на перехресті
вулиць Грушевського і Мічуріна
сталася ДТП.
Не розминулися “Тойота” сірого
кольору з білою “Шкодою”. Ніхто
в аварії не постраждав. А от залізним коням трохи дісталося.
Вину кожного водія визначить дорожньо-патрульна служба. Відомо
тільки, що “Тойота” під час зіткнення перебувала на головній вулиці.
Як зазначають очевидці ДТП,

це не перше зіткнення на цьому
перехресті. Десь місяць тому тут
був збитий автівкою водій скутера.
Виною аварій, вважають люди,
є погана видимість з боку вулиці
Мічуріна. З лівого боку багатоповерхівка, з правого паркан і дерево закривають попереджувальний
знак (поступись дорогою). Такий
факт повинен стати сигналом для
відповідних служб.

У Козятині жінка ледь не
спалила цигаркою свій
будинок

Пожежа сталася на вул. Центральній

Вероніка ЛЮБІЧ

До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що
на вул. Центральній у м. Козятин
виникло задимлення в житловому
будинку.
Бійці ДСНС під час розвідки

встановили, що вогнем охоплена
одна із житлових кімнат будинку.
Полум'я знищило частину домашніх речей. Люди під час пожежі
не постраждали.
Ймовірна причина пожежі –
необережність власниці будинку
під час паління.

Президент України Петро Порошенко призначив головою Козятинської райдержадміністрації
Юрія Слабчука від 21 вересня
поточного року. Офіційне представлення відбулось 25 вересня,
за участі заступників голови Вінницької ОДА Андрія Гижка та
Олександра Крученюка.
Біoграфічна довідка
06.1993-08.1993 - автослюсар
ІІІ розряду автомобільного відділення військової частини 45860
м. Калинівка Вінницької області

09.1993-06.1998 - студент Українського державного університету
харчових технологій м. Київ
09.1998-06.1999 - інженермеханік К а линівського експеримента льного завoду пo
фракціoнуванню oлії та жирів м.
Калинівка Вінницької області
07.1999-07.1999 - налагоджувальник V розряду дільниці механічної обробки туалетного мила філії «Рута» ВАТ
«Укрoліяжирпрoм» м. Калинівка
Вінницької області
10.1998 - 07.20 01 - терміс т
спільнo українськo-пoльськoгo
підприємства у фoрмі тoвариства
з oбмеженoю відпoвідальністю

«Квартет» с. Дoрoжне
Вінницькoгo райoну Вінницькoї
oбласті
07.2001-02.2009 - майстер
цеху, начальник цеху, начальник
вирoбництва ВАТ «Вінніфрут» м.
Калинівка Вінницькoї oбласті
03 . 20 09 - 0 4 . 20 09 - м а й стер цеху №6 ВАТ «Вінницька
кoндитерська фабрика» м. Вінниця
04.2009-07.2009 - технічний директор «Гайсинський консервний
комбінат» м. Гайсин Вінницькoї
oбласті
10.2009 - 01.2015 - приватний підприємець м. Калинівка
Вінницькoї oбласті.

Брифінг новопризначеного представника президента
На першій зустрічі з козятинчанами новий голова Козятинської
райдержадміністрації Юрій Слабчук сказав:
— Звісно, Козятинщина сьогодні має і багату, і глибоку історію.
Є чим пишатися, є що показувати. Козятинський район багато
чого досягнув, але є і над чим
працювати.
Я хочу подякувати за виявлену
мені довіру Президенту України,
Прем'єр-міністру України, голові
обласної державної адміністрації
і звісно, всім присутнім за підтримку.
Не можу не згадати і хочу висловити слова вдячності керівництву Козятинського району і, мабуть, усій громаді Козятинщини
за небайдужість, за підтримку, за
надання гуманітарної допомоги,
під час виникнення надзвичайної
ситуації на території військової

частини 11-19. Ви дійсно заслуговуєте високої поваги і вдячності
від колегівчан.
Коротко про себе.
Народився і виріс в місті Калинівка. Закінчив Український
державний університет харчових
технологій, за спеціальністю інженер-механік.
Свою трудову діяльність почав слюсарем наладчиком. У 30
років був удостоєний працювати
і керувати одним із заводів ВАТ
”Вінніфрут” на посаді завідувача
виробництва з чисельністю робочого персоналу понад 600 людей.
Свою політичну діяльність
почав в 2013 р. Очолив партію
“Удар” на районному рівні, далі
після злиття партії “Удар” і “Солідарність” вступив в партію “Солідарність” Блоку Петра Порошенка і був призначений першим
заступником голови районної

державної адміністрації, де і
працював до сьогоднішнього дня.
Розумію, що в першу чергу відповідальність на голову районної
державної адміністрації полягає
за район і за його мешканців.
Упевнений, що спільними зусиллями з колективом районної
державної адміністрації і з органами місцевого самоврядування,
з депутатами міських рівнів, з
керівниками промисловості сільськогосподарських підприємств,
з організаціями, навчальними закладами ми досягнемо неабияких
успіхів у соціально-економічному
розвитку району.
Є багато проблемних питань,
які нам доведеться вирішувати це і подальше впровадження реформ, ініційованих президентом,
і продовження децентралізації,
підтримка аграрного сектору,
ефективне використання земель-

ного ресурсу, контроль і координація за наданням сучасних
медичних, освітніх і культурних
послуг.
Також, що немаловажно, —
соціальний захист, підтримка,
допомога учасникам антитерористичної операції, яких кількість,
на жаль, збільшуються, а також
максимальне залучення інвести-

цій в район і впровадження енергоефективних технологій.
Я хочу запевнити, що мої знання, мій життєвий, фаховий досвід, моя енергія у повсякденній
роботі буде спрямована на благо
громади Козятинщини.
Я хочу побажати усім міцного
здоров’я, успіхів у роботі, миру,
повної плідної співпраці.

Іванківчани відстоюють право на медицину
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 22 вересня, в селі
Іванківці біля школи відбувся
схід села. Причиною такого зібрання стало закриття в цьому
населеному пункті ФАПу (фельдшерсько-амбулаторного пункту).
Організували захід мешканці
Іванковець — члени територіальної громади.
За територією Іванківці — велике село. Трохи більше 40 осіб,
що прийшли відстоювати медицину на місці, це малувато для вирішення питання по суті. Здивувало й те, що не прийшла голова
громади Тетяна Катеризюк. У
житті трапляються різні випадки,
коли голова села з якоїсь поважної причини відсутній. Але, якщо
така відсутність набуває системного характеру, то це неповага
до громади. Відряджено було на

зустріч із громадою енергійну
і відповідальну секретаря Юлю.
Початок зібрання почався на
підвищених тонах. Когось більше
цікавив ремонт доріг місцевого
значення. Хтось був незадоволений, що активісти неправильно
схід села організували. Говорили
люди, що без протоколу такий
схід села — ніщо і на такий захід потрібно мати дозвіл.
Частка правди в деяких твердженнях є. Але брати дозвіл на
схід села — це щось нове. Схід
села, крім сільського голови і депутатів місцевих рад, можуть організувати представники громади,
якщо таких набереться не менше
10 осіб. А збори є правомочними
за наявності на них більше половини громадян, які проживають
на відповідній території. Саме в
таких випадках і ведеться протокол, щоб засвідчити в першу

чергу кількість присутніх на сході
села його мешканців.
У Іванківцях люди не показали,
що вони велика громада. І не
вина організаторів, що не прийшли на зібрання навіть батьки
багатодітних родин. Журналісти
нашої газети не знайши жодного
мешканця села, хто не знав за
зібрання біля школи. Але зберегти медицину на селі — це,
в першу чергу, завдання влади.
Як зберегти ФАПи, на місці показали сільські голови Збаража
та Вернигородка.
Козятинська сільська рада перерахувала кошти на район під
ПМСД (первинна медико-санітарна допомога) близько 60 тисяч
гривень. Але на що перерахували кошти і на кого? Виходить,
що за медичною реформою
перерахували кошти на технічних
працівників медичної установи?

За грубим порівнянням, сільська
рада дала гроші на зарплати
сторожам медичного закладу. Кошти виділили, а замість
фельдшера в відремонтованому
медпункті буде сидіти сторож.

Якщо в МОЗі не знають, що вони
реформують, то ми ж знаємо, що
таке лікар на селі. А ще знаємо,
що медпрацівник незамінний у
школі. І це відповідь на всі питання. Ми ж усі так любимо дітей.
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Скасують перехід
на зимовий час
блог

Вероніка ЛЮБІЧ

який вже напрацьований.
— Безпека, це значить, що
в журналістів та активістів не
будуть стріляти, а якщо таке
трапилось, то буде негайне
швидке розслідування, — заявив Анатолій Гриценко.
Також до безпеки він відносить єдині правила ведення
бізнесу.
Говорячи про принцип справедливості, лідер «Громадян-

лікаря. Причому, не 1,5-2%
на рік, а по 10% на 10 років
вперед. Тут є податковий пакет,
дерегуляторний, пакет фінансової амністії, - сказав Гриценко.
Раніше, лідер вже заявляв
про реформу армії, як свій
першочерговий пріоритет. За
його словами, модернізація
війська має складатися з трьох
компонентів. Це контрактники,
резерв постійної готовності та

системи територіальної оборони.
За останніми даними, Анатолій Гриценко йде в лідерах
довіри нового президентського
рейтингу, складеного за підсумками соцопитування соціологічної групи "Рейтинг". Так,
у Гриценка антирейтинг становить лише 5,5%. При цьому у
нього високий президентський
рейтинг — 6,6%.

Майбутнє українського правопису: Які
зміни почали обговорювати?
Борис Троєщинський

В уряді заявили, що в
Україні немає
жодних економічних
обґрунтувань переходу на літній і зимовий час.
Тому чиновники вже зараз
готові скасувати перехід на
літній/ зимовий час слідом
за Європейським союзом з
жовтня 2019 року.
Отож, у разі прийняття
ЄС рішення про скасування
переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться
до Кабміну щодо можливості
внесення відповідних змін,
визначених постановою Кабміну № 509, від 13 травня
1996 року. Тим більше, що
економічне обгрунтування
щорічного переходу на літній
час відсутнє.

ської позиції» наголосив на
впровадженні антикорупційного пакету, створенні прозорого
та чесного суду.
Щодо третього, економічного
блоку, то, за словами Анатолія
Гриценка, його команда співпрацює з економічними асоціаціями, аби вирішити питання
кожного прошарку населення.
— Мова йде і про пенсіонера, і про атошника, вчителя,

З 2012 року наш рідний правопис не змінювався і зараз розпочали громадське обговорення
майбутніх можливих змін. Автори ідеї впевнені, новий правопис
зробить мову сучасною і відкине
русіфікацію. Але є, хто скептично
ставиться до цього. Філологи зміни тільки критикують.
Репресований український
правопис. Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич вважає, що до нового правопису хочуть повернути ряд мовних норм
“репресованого” правопису 1919
року. За її словами, навіть невеликі
“нововведення” як “репресована”
буква “и” у закінченнях родового
відмінку, мають велике значення.
Нагадаю, перший український правопис був прийнятий у 1919 році

в УНР і потім сильно зазнав змін
у 30 роки.
На сайті Міністерства освіти
оприлюднили текст нової редакції
українського правопису. Над яким
працювало 25 науковців. Документ зараз на громадському обговоренні. Після цього подадуть
на затвердження до Кабінету
міністрів і представлять Академії
наук України.

Запропоновані нововведення. Літери Ґ та Ф. Для передачі іншомовного звуку [g]
в прізвищах проект санкціонує
букву Ґ “Ґуллівер”, “Ґете” (можливе звичне написання з г). Аналогічно є компроміс для букви Ф
в словах грецького походження.
Можна буде писати як міфологія,
так і мітологія, як кафедра, так і
катедра.

Попмузика без дефісу. Експрезидент, вебсторінка, попмузика, пресконференція. Доведеться
звикнути до таких нововведень без
дефісу. У компонентів міді-, максі
- кінцевий і в позиції перед приголосними наступного слова не переходить в и: мінімода, максімода.
Слова з першим іноземним
частками новий правопис пропонує писати разом (деяка частина
з них уже пишеться разом, а частина через дефіс).
У чинному правописі Святвечір
пишеться через дефіс (Святвечір). Складноскорочені слова
також пропонують за правилом
писати разом (як мультфільм,
Міносвіти). Якщо власні імена
приєднані до іншомовних компонентів, то автори пропонують
писати їх з дефісом: пан-Європа,
псевдо-Фауст.

Кока-кола і фанта. Назви
торгової продукції, цукерок, різні
напої, тютюнові вироби за новим
правописом потрібно писати з великої букви та в лапках, але автори
нового правопису зазначають, що
є назви, які потрібно писати з маленької літери та без лапок - вони
стали нібито загальними по типу:
кока-кола, докторська ковбаса,
але як саме будуть визначати цю
“загальність”?
Президент і Прем’єр-міністр
лише офіційно. У неофіційній
мові слова Президент і Прем’єрміністр можна писати з малої літери. Автори нового правопису пропонують тільки в офіційних документах і текстах залишити велику
літеру назви найвищих державних
посад. А нижчі державні посади
писати з малої літери: канцлер,
міністр, ректор.

Лист у номер

Дешевий марафет від влади моральних збоченців?
Олександр Земляк, БердичівМахнівка

20 вересня в районній газеті
опублікували лист декількох жителів Махнівки з приводу друків
про громадське життя. Деякі
звинувачення на адресу авторів
просто є несвідомою словесною
мастурбацією язиками в стані
трансу (людина під час трансу
втрачає можливість свідомо
сприймати та аналізувати дійсність).
Нагадаємо авторам листа, що
факти гулянок у приміщеннях
Ма хнівської сільської ради,
падіння водонапірної вежі, яка
коштує мільйони та здана в
металобрухт (по сьогодні інша
не встановлена), втрата коштів
платників податків, неякісне
м’ясо, з якого готували їжу
у дитячому садочку (про що
говорила і керівник районної
освіти), що комунальне підприємство не проводить повуличне
збирання твп, неза довільне
утримання сміттєзвалища, незадовільне ведення бухобліку
в місцевому комунгоспі (за що
було звільнено бухгалтера), про

парні посиденьки в приміщенні
сільської ради — підтверджені.
І якщо повідомлено громаду
с. Махнівка про такі вибрики
місцевої влади, то це називаєте
терором громади? Чи це заборонено висвітлювати та не реагувати суспільству? Погодьтеся,
панове, що це нормальні речі,
коли оприлюднюються промахи
влади в будь-якому суспільстві.
Ніхто не має брати дозвіл на
публікації матеріалів різних тематик. Жителям с. Махнівка в
першу чергу не хочеться, щоб
місцева влада займалася подібними речами. Якщо автори листа загубили дійсність та існують
в інших вимірах, то я нагадаю
основні філософські постулати
Платона: мислення мають існувати об’єктивно. Тільки ідеї істинні,
а тому дійсні. Речі примарні, не
істинні і не відповідають своїй
суті, є збоченням.
Деякі Махнівські працівники
культури ще не можуть погодитись з тим, що газета подала критичний матеріал щодо
святкування Дня села, приуроченого Дню прапора України та
Дню Незалежності України. Усі

громадяни, особливо сьогодні,
переймаються долею держави,
встановлення миру в державі
та життя в незалежності майбутнього покоління. Тому День
Незалежності - це найважливіше
свято для України! Чому ж працівники культури не спромоглися
принести та встановити Державний Прапор України під час
проведення свята та з сільським
активом ігнорували провести
державні заходи в Махнівці 23
та 24 серпня? Зате присутні на
святі громадяни здивувалися
радості заступника голови виконкому Махнівки, який, піднявши могутню руку (наче ніс
Державний стяг), з посмішкою
гордо пройшовся по стадіону
з декількома сотнями євро, які
подарували гості з Німеччини.
Грома да на порозі початку
об’єднання територій та громад — це піврайону території
та населення. Рівень державної
відповідальності має сягнути
рівня обласного значення! Тому
дане свято мало б бути проведене за державним змістом.
Та працівники культури с. Махнівка в День Незалежності всі
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Спорт на селі

Три пріоритети роботи команди після виборів
Анатолій Гриценко, лідер
партії «Громад ян ськ а п оз и ція», назвав пріоритети роботи своєї
команди після перемоги на
виборах. За його словами, це
будуть безпека, справедливість
та економіка. Він додав, що
безпека, це окремий мирний
план, план зміцнення оборони,

спорт

Вони прославляють наш край
Валерій Зелінський

Багатими на легкоатлетичні
змагання виявився вересень.
Розпочалися старти матчевою
зустріччю команд з Тернополя,
Бердичева, Козятина та Вінниці. 6
вересня відбулась командна першість серед дітей 2001-02 року
народження. На цьому турнірі
команда КРДЮСШ ( Козятинська
районна дитячо-юнацька спортивна школа) посіла 2-ге місце. До
речі, для школи протягом багатьох років стає звичним явищем,
що молоді спортсмени стають на
змаганнях призерами і чемпіонами в особистих заліках.
Місто Бердичів приймало стрибунів у висоту 8 вересня. За
традицією, цей всеукраїнський
турнір “Меморіал В. Лонського”
проходив на центральній площі
міста. Але рясний дощ в цьому
році зашкодив показати спортсменам високі результати.
На початку другої половини вересня був проведений Кубок Вінницької області серед дорослих
спортсменів. На цих змаганнях
команда нашого району зайняла
2 місце, хоча змагання пройшли
без багатьох команд з районних

центрів, в зв'язку з перенесенням
термінів.
20-21 вересня м. Тернопіль приймало спортсменів зі стрибкових
видів у Всеукраїнському турнірі,
де переважно змагаються легкоатлети Галичини.
Запрошені були і легкоатлети
козятинських РДЮСШ, КДЮСШ
та бердичівської “Динамівці”.
Виїхали в кількості 17 осіб, змагалися переважно в стрибках у
висоту.
Серед наймолодших (2009-2010
р. н.) перемогла Маргарита Ярош,
у хлопців Тимур Ростовський,
Вадим Антонюк був третім, але
зумів перемогти в стрибках у
довжину.
У віковій групі 2007-2008 років
народження:
1 місце у Олексія Лясківця з
результатом 140 см, 3 місце в
Богдана Яроша (125 см).
Серед дівчат 2 місце — Уляна
Лакійчук (120 см), 3 місце у Софії
Попіякової (110 см).
У дівчаток 2005-2006 р. н особистий рекорд (145 см) у Лізи
Чорної, 2 місце в Насті Фалатюк
(120 см).
У хлопців цієї вікової групи з
особистим досягненням 165 см

переміг Артур Оберняк, другим
був Владислав Поліщук (155 см).
Старші хлопці 2003-2004 р. н.:
1 місце у Олександра Вахнівського (165 см), 3 місце у Кирила
Луценка (165 см).
Ще один представник РДЮСШ
Олександр Репало, який з цього
навчального року навчається у
Львівському училищі фізичної
культури, стрибнув на 185 см,
це був другий результат серед
спортсменів 2001-2002 р. н.
Переможців і призерів нагороджували цінними подарунками,
медалями і грамотами. Спортсмени і тренери задоволені умовами
змагань і проживання, які створили організатори.
22 вересня вранці всі ці спортсмени та інші, всього 34 особи,
виїхали на особисту першість області серед дітей 2005-2006 р. н.
та відкриту першість СДЮШОР.
Знову наші юні спортсмени порадували високими результатами та
місцями. Незважаючи на втому та
недоспану ніч, перемоги діставались нашим стрибунам в висоту.
У дівчаток підліткового віку
знову з результатом 145 см перемогу здобула Ліза Чорна, на 1 м
45 см стрибнула Вероніка Баюк

(вже третій раз в цьому місяці в
неї 2 місце), третє з особистим
рекордом 135 см - у Злати Янчевської.
У дівчаток молодшого віку
(2007-2008 р. н) перемогла Уляна
Лакійчук (120 см), друге - у Дар’ї
Повар (115 см), третя Христина
Батюк, четверта з таким же результатом Софія Попіякова.
Серед хлопчиків цього віку переміг Олексій Лясковець (140 см),
третє місце поділили Дмитро Лавренюк та Богдан Ярош (125 см).
Серед хлопців 2005-2006 р. н.,
показавши результат 165 см, чемпіоном області став Артур Обер-

няк, на другому місці Владислав
Поліщук (160 см), третє з особистим досягненням 155 см — у Іллі
Бейзака. Також вперше покорив
цю висоту Максим Химок.
Чемпіони турніру в Тернополі
підтвердили свій клас у Вінниці
і їхній успіх був не випадковим.
Учні тренера Анатолія Волинця
посіли четверті місця — Антон
Безштанюк у штовханні ядра,
Мар’яна Арсенюк у стрибках у
довжину.
Від редакції: Щиро вітаємо
юних спортсменів з перемогами!
Бажаємо і надалі прославляти
Козятинщину.

На обласних змаганнях наші земляки найшвидші
В’ячеслав Гончарук

У місті Вінниця 15 та 16
вересня на спортивних майданчиках ДЮСОБ-Колос відбулося спортивне свято. Це
були обласні фінальні змагання
літніх сільських спортивних ігор
“Вінниччина-2018”. У цьому
представницькому турнірі взяли участь команди 21 району
області. Усього було заявлено
378 спортсменів. Серед них
були й наші земляки, козятинці.
Проходили змагання у восьми
видах програми (перетягування
канату, легкоатлетичного кросу,
армспорту, гирьового спорту,
настільного тенісу, шашок, мініфутболу, волейболу).

За нашу команду на цих змаганнях виступали спортсмени,
які відзначились на 26 районних
сільських спортивних іграх Козятинщини 2018. До складу збірної
нашого краю було заявлено 13
призерів та переможців районних змагань. Перші нагороди в
скарбничку козятинської команди вибороли легкоатлети. Марія
Павлова з Махаринець, Варвара
Франчук (Пляхова), Костянтин
Олексюк (Зозулинці) вибороли
золоті нагороди, у них — перше місце.
Вадим Підручний
посів друге місце. У королеви
спорту— легкій атлетиці нашій
команді не було рівних і в командному заліку.
Хорошого успіху в командно-

му заліку досягли спортсмени
армспорту. Андрій Довгалюк з
Пиковця став переможцем. Людмила Козаченко (Пляхова) стала
срібним призером, а Анатолій
Козаченко став лауреатом бронзової нагороди. У командному
заліку цього виду програми
наші спортсмени другі.
Як завжди, потужно виступили
тенісисти Олена Кузнець та Іван
Поберій (Сестринівка). Їм не
було рівних у змаганнях з настільного тенісу – 1 місце в особистому та командному заліку.
Порадували козятинців спортсмени гирьового спорту. Тандем
силачів з села Козятин Сергій
Гаврилюк та Василь Білоус поступилися тільки двом атлетам.

Вони у своїх вагових категоріях
посіли 3 місце.
Непогано вис т упили наші
спортсмени розумового виду

спорту (шашки) Олена та Ігор
Ярмошевичі (Непедівка) закріпились на екваторі турнірної
таблиці команд-учасниць.

У салі більше користі, ніж в оливковій олії
дружно поїхали в с. Миколаївку
з концертом. Місцевий меценат
проплатив автобус, пригостив
смачним обідом та заплатив за
співи під фонограму. Своя сорочка ближче до тіла.
Махнівські представники культури, маючи підтримку провладної газети та помічників народного депутата, місцевих дрібних
політиків, хотіли зробити неприховане насилля над свідомістю
громадян та сплести смердючий
кокон з лукавства та брехні:
чорне назвали білим. При цьому
використали державні важелі

проти людей, які пропагують
державні принципи. А це вже
є цинізм! Циніки стараються
спростити щось важливе, виштовхуючи важливе, нав’язують
своє, те, що їм вигідно.
Хочеться сказати авторам
привітання сільського голови
с. Махнівки та ганебного листа
і районці: беріть участь у вдосконаленні суспільства, в якому
випало жити. І, якщо цього не
виходить робити, не псуйте його.
Бо гірше буде для вас, якщо
оцінку вашому збоченню та цинізму дасть суспільство.

Софія ШЕВЧУК

Скільки років дієтологи і лікарі нас переконували, що рослинні олії корисніші тваринних
жирів? Виявилося, це зовсім
не так!
Учені зробили вражаюче відкриття. Свиняче сало не тільки
можна, а й потрібно включати
в раціон, особливо в холодну
пору року. Більш того, за твердженням експертів, для організму воно набагато корисніше,
ніж розрекламована оливкова
олія!

А ті упередження, які стійко
проникали в нашу свідомість,
повністю не мають під собою
підстави.
Це чистий жир
Натуральний, що не ГМО,
повністю засвоюється і перетворюється в енергію, а не в
сантиметри на талії.
Це не суцільний холестерин
Холестерин є в салі, але його
не так вже й багато (в дієтичному м'ясі більше). Для прикладу:

яловича печінка містить до 400
мг, а сало - не більш 100 мг.
Але ж без холестерину жити
немож ливо. Зав д яки ньому
утворюються клітини крові, а
також, він входить до складу
клітинних мембран.
Ні — зайвій вазі
Хоча калорійність сала досить висока - 770 ккал на 100
грамів, але більше ви і не
з'їсте, зате відчуття ситості залишиться надовго, так як це
так звана «довга калорійність»
- головний постачальник енер-

Нове відкриття вчених

гії. Добова норма сала - до 80
грамів.
Плюс хліб
Скибочку сала з житнім хлібом, та ще з часником - відмінний перекус, а ще - профілактика багатьох захворювань.
Смажити на здоров’я
Учені англійської Університету Де Монтфорт стверджують,
що при витоплюванні с а ла
ніколи не утворюються речовини-канцерогени, що викликають
рак. А ось при нагріванні всіх

видів рослинних олій - це відбувається.
Свіже або солоне сало в
поєднанні з овочами входить
до складу багатьох дієт. Американські дієтологи буквально
змушують своїх пацієнтів включати цей продукт у раціон.
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Козятин в Instagram

Щодня у соціальних мережах
з'являються нові фотографії,
що відображають міські ритми,
мальовничі пейзажі, незвичайні споруди або пам'ятники, а
також яскраві події з життя
Козятинщини.
Газета “RIA-Козятин” пропонує ознайомитися з нашою добіркою кращих фото з
Instagram тижня, що минає.

Що позитивного сталося у ВАС минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Віктор (63), соліст і гуморист Микола (63), пенсіонер:
хору ветеранів “Прометей”:
— Дружині Галині

випо-

Тетяна (22), тимчасово
непрацююча:

Катерина Лесюк (65),
пенсіонерка:

Марина (37), провідник
пасажирських вагонів:

Катя (35), приватний
підприємець:

— Приїхала додому після — Мені радісно, коли
— Наш син з невісткою че— Наймолодшій донечці
сезонної роботи.
зустрічаю хороших людей. кають поповнення в сім’ї!
Насті виповнилось 4 рочки.

— Розробили нову кон- внилося 60.
цертну програму для виступу.

шукаємо красуню козятинського краю
Розмістити фото маленьких
принцес можна на сайті козятин.
ком в рубриці “фотоконкурс”.
Проголосувати за красуню можна
також на сайті. Конкурс триває
до 1 грудня. Переможе дівчинка,
яка набере більшу кількість
голосів. Також будуть визначені
“міс” у багатьох номінаціях.
Так що жодна учасниця не
залишиться без нагородження. У
фейсбуці і вайбері (0683080125)
створена окрема відкрита група
для батьків учасниць, родичів
і просто прихильників дівочої
краси, для визначення “місок” за
номінаціями.

Iлона Агранат. Майбутня
першокласниця!
Дружелюбна, щира,
мила,захоплюється
танцями. Хоче стати
лiкарем))

Анастасія Товкан. Весела,
енергійна, товариська.
Любить танцювати та є
вихованкою КДЦ "Зорянка"
АРТ-студії сучасного танцю
DREAM DANCE

Злата Лукашук. Весела,
енергійна дівчинка-сонечко.
Мріє стати фотомоделлю!
Найкраща донечка у своїх
батьків

Каріна Кіртока. Каріні 6
років. Любить співати і
танцювати!

Лілія Локоцкова. Маленьке
мамине щастя) Дуже
енергійна і грайлива
дівчинка! Полюбляє співати,
танцювати і малювати!

Софія Деревіцька. Маленька
красуня, весела, грайлива,
мамусине сонечко!)

Юні туристи змагалися і по-спортивному відпочивали
Франц ЧАШКОВСЬКИЙ (зі сторінки
у ФБ)

Нещодавно, традиційно в "Проліску" відбувся 13 чемпіонат Козятинського району з спортивного
туризму, де взяли участь 9 команд. Діти виборювали першість

у п’яти Кубках — ТПТ, вода, вело,
орієнтування, краєзнавство.
Із значною перевагою першість
виграла команда "Гепаніс" Вернигородоцького ЗНВК, молодша
команда школи "Живчик" стала
бронзовим призером. До вашої
уваги невеличкий фотозвіт.

Погода у Козятині
четвер, 27 вересня
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ГОРОСКОП
з 27.09 по 02.10
Овен
Робота та справи цього тижня змусять
Вас трохи понервувати. Та не розчаровуйтеся, відпочинок не за горами! Налаштуйтеся на позитив, спокійно завершивши
усі справи.
Телець
Тельцям цього тижня треба дещо
розслабитися. Відкиньте весь негатив і переживання, зосередьтеся на собі.
Невеличка відпустка - це саме те, що Вам
потрібно Справи на роботі не принесуть
жодних сюрпризів.
Близнюки
Близнюкам весь тиждень посміхатиметься фортуна. Якщо хотіли придбати лотерею, то зараз найвдаліший момент.
Рак
Для Раків цей тиждень стане вирішальним. Тому якщо Ви відкладали
проблеми на потім, то зараз саме час. Запасіться терпінням і силами.
Лев
Левам цього тижня потрібно бути
обережнішими. Все таємне стає явним,
тож варто остерігатися імпульсивних рішень.
Діва
Цього тижня Дівам варто показати
себе і свої таланти. Ризикуйте і дослухайтеся до своєї інтуїції. Доля на Вашому боці.
терези
Терезам слід додати більше яскравих
барв у щоденну рутину. Це покращить
як ділові, так і особисті стосунки.
Скорпіон
Цього тижня Скорпіонам треба попітніти. Професійне становище дещо
погіршиться, виникнуть непередбачувані
складнощі.
Стрілець
Для Стрільців цей тиждень стане
вдалим на покупки. Вони принесуть
радість і добробут у дім. Будьте обачними із
оточуюючими, не видавайте таємниць.
Козеріг
Козерогам доля підкинула випробування у любовній справі. Вам варто
більше часу приділяти своїй другій половинці,
це додасть гармонії у житті.
Водолій
Володоліям цього тижня варто більше
часу провести з друзями. Хороша порада і підтримка ще ніколи не була Вам так
потрібна. Це вплине і на Ваш кар'єрний ріст,
що стрімко піде вгору.
Риби
Рибам варто переглянути пріоритети
у житті. Успіхи у професійній сфері
кинуть тінь на сім'ю. Не варто відгороджуватися від рідних.

вітання
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Продам

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068-602-69-53
 Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» ìäô- 3 ì; äèâàí «Ìàëþòêà»- ðîçêëàäíèé.Âñå
á/ó. Ãàðíèé ñòàí. 097-689-43-97
 Êóêóðóäçó 3500 ãðí. çà òîííó. 066-247-57-54
 2 ëþñòðè (á³ëà, áåæåâî - êîðè÷íåâà), äèâàí, ñêëîïàêåòè 2-õ êàìåðí³
5 øò. 093-091-22-38, 096-467-88-94
 2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200
ãðí. 097-288-06-63
 2-õ ïîâ. ë³æêî ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí. 063-383-4770, 097-796-92-72
 2-õ ÿðóñíå ë³æêî, æîâòî-ñàëàòîâå + ìàòðàöè. 097-757-44-75, 093279-47-39
 2-õ ÿðóñíå ë³æêî. 096-512-12-31
 2-õ. ñïàëüíå ë³æêî, ñòàí â³äì³ííèé ç ìàòðàöîì; ãàç êîòåë 2-õ
êîíòóðíèé «Áàð» íåäîðîãî; íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 097-380-23-63,
093-832-13-68
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).
093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòîìàòèêà äî êîòëà «Âàêóëà» á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-281-27-01
 Áàãàæíèê íà äàõ ÂÀÇ 2104, âñå ñêëî, ðó÷êè, òÿãè, ñêëîï³äéîìíèêè
á/ó íåäîðîãî, äèñêè êîë³ñí³ Ç-15 íà àâòî Ìàçäà á/ó, õîðîøèé ñòàí.
073-315-25-15
 Áàíàíîâ³ ÿùèêè. 067-791-11-73, 093-246-22-76, 2-06-91
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
 Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå â
ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 Áàòàðåÿ ÷àâóííà 7 ðåáåð, ãàðáóçè ã³òàðîþ íà êàøó, êë³òêà äëÿ ïàïóãè,
çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà. ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Áàÿí «Ïîë³ññÿ». 098-505-51-16
 Á³äîíè àëþì, âèòÿæêà êóõîííà, òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³, êèëèì 2 õ
3, øâåéíà ìàøèíêà, êàðòîïëÿ âåëèêà, ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò. 063344-14-45
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Áëîêè ñò³ïîâ³ 20*20*40. Øëàíã 50 ìì - 10 ìåòð. ïîì³íÿþ íà çåðíî.
067-151-26-11
 Áîéëåð «Àð³ñòîí» íà 80 ë³òð³â. 063-404-13-13
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì ñ. Áëàæ³¿âêà, â öåíòð³ .067-301-09-41
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 098-407-20-55
 Áóðÿê, ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Áóðÿê. 097-021-19-64
 Â‘ºòíàìñüêèõ ïîðîñÿò. 093-038-62-16
 Â‘ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., ïàðà 1000 ãðí. 096-603-06-29
 Âàçîí Àëîº 4 ðîêè. 2-24-60 ââå÷åð³
 Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ íà êðèíèöþ, ïðîâ³ä àëþì. 60 ì., òåíè
5 ÊâÒ 2 øò. 093-031-24-52
 Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì (áåíçèí), êðîë³ òà íóòð³¿ ìîëîäíÿê. 096-35073-41, 063-299-32-96

 Âåëîñèïåä Ñàëþò ÷îë., ìîæå áóòè æ³íî÷èé 1 000 ãðí. 5-38-43
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, ÷îëîâ³÷èé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí.
063-398-83-24
 Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, øïàëè, ñåðâàíò, øàôó, òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð,
çåðêàëî-òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, øàôó êóõîííó, øàôó íàñò³ííó
íàâ³ñíó, ñòîëèê êóõîííèé, ñò³ë ðîçêëàäíèé âåëèêèé, ñòîëèê
æóðíàëüíèé, àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, áóôåò
ðàðèòåòíèé, ïîëè÷êà, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè,
ãîäèííèêè, êàðòèíè), â³øàëêè, ñêëÿí³ áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, ñóë³¿,
ïîñóä (òàð³ëêè, ÷àøêè, áëþäöÿ), âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³ ³ ñåðåäí³,
â³äðà, ìèñêè, òàçè, áàë³¿, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó, ïëèòêîð³ç, ñàí÷àòà
äèòÿ÷³, îä³ÿëà âàòí³, ìàòðàñ, âåëèêó ë³éêó-ïîëèâàëüíèöþ, ñàäîâèé
³íâåíòàð (ëîïàòè, ñàïè, ãðàáë³, êîñó), êîðçèíè òîùî. 097-425-76-87
 Ãàç. ïëèòà «Äæèíà» â õîðîø. ñòàí³. 063-190-67-19
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó ³ìïîðòíèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-36856-12
 Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé,
âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà 4 ì.
097-643-35-23
 Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ íà êîîï., «Æèãóë³». 068-732-17-24
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70

 Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï.Æèãóë³. 068-430-24-77,063-321-98-56
 Ãàðáóçè ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
 Ãàðáóçè. 097-468-16-04, 068-528-40-85, 097-449-53-84
 Ãàðáóçè. 097-723-37-27, 063-694-69-51
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãí³é ïåðåãí³é, êàðòîïëÿ âåëèêà ñ.²âàíê³âö³. 068-216-70-39, 097-55510-06
 Ãí³é. 096-466-37-06
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äâåð³ ïîäâ³éí³ âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, ç ëóòêîþ, ç äâîìà
çàìêàìè, ñò³ë îá³äí³é, ëàêîâàíèé á/ó. 097-759-19-12, 063-895-19-63
 Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063-198-46-57
 Äâ³ ðåëüñè 4 ì. 067-761-98-56
 Äåêîðàòèâí³ êóðî÷êè òà ï³âíèêè ïàðà 200 ãðí. 093-941-38-36, 068754-26-27
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà, âóë.Êîíäðàöüêîãî 28. 093-781-65-84
 Äèâàí êîðè÷íåâèé 4 000 ãðí., , ãàç. ïëèòà Áðåñò 2 700 ãðí., òåëåâ³çîð
1 000 ãðí. 097-106-48-47, 093-941-32-40
 Äèâàí êóòîâèé â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë îâàëüíèé ðîçêëàäíèé. 097-32848-83, 063-021-52-71

 Äèâàí ðîçêëàäíèé. 097-756-75-59
 Äèòÿ÷à ê³ìíàòíà ñò³íêà, êóõîííèé êóòî÷îê, Á³ëîðóñüêà ãàç. ïëèòà,
òðèëÿæ. 063-191-12-99
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093702-55-49
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ÒÀÊÎ 2 â 1, çåëåíîãî êîëüîðó, àêñåñóàðè: ñóìêà,
ìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê. 063-266-60-66
 Äèòÿ÷à ñò³íêà 290 ñì., â³äì³ííèé ñòàí. 096-757-05-02
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä á/ó äëÿ ä³â÷èíêè â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 097369-60-54, 093-468-99-64
 Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
 Äîðîñë³ òà ï³äðîùåí³ êóðè ïîðîäè Îðï³íãòîí 6 âèä³â, êîðè÷íåâ³
³íäîêà÷êè. 063-457-50-33
 Äðàáèíà, òðóáè äëÿ âîäîâ³äâåäåííÿ, äåòàë³ äëÿ ïå÷³, ñòðóáöèíè,
êàí³ñòðè, á³äîí, ñàäîâèé ³íñòðóìåíò. 063-207-40-79
 Äð³áíó êàðòîïëþ 096-122-82-36
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 ãðí.

Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Åëåêòðî êîíâåêòîð 1500 âò. 2 øò. á/ó íåäîðîãî. 098-272-82-53,
093-017-48-48
 Æåñòü ëèñòîâà ð.140 õ 70 õ 0.7. 093-234-93-05
 Çåëåíà Ëþöåðêà íà ñòåðí³, íåäîðîãî. 096-897-19-41, 073-421-72-55
 Çåì. ä³ë-êà 0.2 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, ñ.Êîçÿòèí â ð-í³
âóë.Ê.Ìàðêñà. 067-978-37-33, 063-840-30-82
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç, ñâ³òëî,
âîäà. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 093995-27-39
 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 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., òèõå ì³ñöå,
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-òåëåôîí, êåðàì.
ðàêîâèíà. 063-462-61-20
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíà ä³ë. 25 ñîò. ñ. Êîçÿòèí âóë. Êàðëà Ìàðêñà. Ãàç íà àâòî
4 - ïîêîë³í. 093-050-15-50.
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-25973-37
 Êàðáþðàòîð «SOLEX» ÂÀÇ 21083 íîâèé â óïàêîâö³. 098-132-22-28
 Êàðòîïëþ âåëèêó ³ äð³áíó. 073-058-60-67, 096-671-08-14
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ âåëèêà ç äîñòàâêîþ ïî 4 ãðí. 096-757-05-02
 Êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî, êàïóñòà, áóðÿê. 068-007-21-49, 2-72-56
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, â³äðî - 25 ãðí. 068-051-70-35
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà. 093-750-76-78
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ì³ëêà, ãàðáóçè. 063-680-02-29, 068-368-30-31
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 10 ãðí./â³äðî. 067-960-35-26, 063-828-27-80
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 30 â³äåð, 2 ðåëüñè, ñ³íî. 096-192-68-08, 097619-22-59
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 5 ãðí./â³äðî, ïîðîñÿ 60 êã. (êàáàí÷èê). 068-08241-18
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-467-88-61
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-468-47-73, 067-760-76-39
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà ³ âåëèêà, íåäîðîãî. 097-436-73-95
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà, äèòÿ÷å ë³æêî, åëåêòðîñóøêà â âàííó ê³ìíàòó, ï³äâ³ñíà
êà÷åëÿ (äåðåâ’ÿíà). 063-694-94-49, 098-404-99-04
 Êîáèëà 14 ðîê³â, ðîáî÷à, ñïîê³éíà. 063-881-15-70, 098-573-91-68
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â, ìàñòü ñ³ðà. 097-378-48-51
 Êîçà áåçðîãà, äîáîâèé íàä³é ìîëîêà 3 ë., â³ê 2 ðîêè, ñ.Ñîê³ëåöü,
íåäîðîãî. 095-439-18-97, 096-097-44-39
 Êîçè òà öàïà. 098-514-03-88
 Êîçè. 2-17-18, 098-484-46-61
 Êîçî÷êà ïîðîäèñòà, áåçðîãà, â³ê 3 ì³ñ. â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè. Êîçèííå
ìîëîêî. 098-228-54-21
 Êîëÿñêà ïðîãóëÿíêîâà, º äîùîâèê, ÷îõîë íà í³æêè, â ãàðíîìó ñòàí³.
097-753-79-72
 Êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, äóæå õîðîøèé ñòàí. 093-129-11-05, 097131-00-72
 Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ îô³ñó, áóõãàëòåð³¿, ñòàí ³äåàëüíèé. 067-43004-48
 Êîìïþòåðíèé ñò³ë 145 õ 60 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè: ïîëêè ï³ä êíèãè, 4
øóõëÿäè, ì³ñöå ï³ä ñêàíåð, ïð³íòåð. 063-288-72-37
 Êîíòåéíåð 5 ò. 067-491-12-27
 Êîíòåéíåð 5 ò. äà÷à íà Êîðäèø³âö³. 067-595-04-44, 093-125-52-72
 Êîðìîâèé áóðÿê - âåëèêèé, ÷èñòèé 2 ãðí./êã. 093-682-25-47
 Êîðìîâèé áóðÿê - ÷èñòèé, ãàðíèé. 093-937-65-00
 Êîðìîâ³ ãàðáóçè, õàð÷îâà êàðòîïëÿ ñîðò Àñòåð³êñ, íàñ³íåâà êàðòîïëÿ
ð³çíèõ ñîðò³â. 097-933-39-32
 Êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü Âîëãà 5 ñò., öèíêîâå çàë³çî ëèñòè 2 ì. õ 1
ì., òîâù. 0.5, ãàçîíîêîñ³ëêà. 096-508-46-34, 5-25-42
 Êîðîâà 5 òåëÿò ðîçòåëåíà. 068-041-82-19
 Êîðîâà ñèìåíòàëêà ò³ëüíà 3 ì³ñ. ç 4 òåëÿì, äî¿òüñÿ àïàðàòîì ³

ðóêàìè. 098-245-76-02
 Êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ., äî¿òüñÿ àïàðàòîì. 067-849-47-83
 Êîðîâà ò³ëüíà. 067-167-52-30
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì 4 ì³ñ. 098-245-76-02
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà, ò³ëüíà 3-ì òåëÿì, 4 ì³ñÿö³. 098-245-76-02,
050-134-80-90
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà òðåò³ì òåëÿì. 067-296-46-72,
096-527-82-26
 Êîðîâà ÷îðíî- ðÿáà ç 4 îòåëîì, äóæå ñìà÷íå òà æèðíå ìîëîêî.
098-259-39-20
 Êîòåë ãàçîâèé «Ïðîñêóð³â». 067-757-01-63
 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
 Êð³ñëî, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, øàôà, êë³òêà äëÿ ïàïóã, ïîëèöÿ. 093724-28-38
 Êðîë³ ìîëîä³ 6 ì³ñ. íà ðîçâ³ä àáî îáì³í íà ÷óæîãî õîðîøîãî êðîëÿ
÷è êðîëèöþ âàã³òíó. 096-963-73-52
 Êðîë³ ìîëîä³, õîðîø³, ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 068-753-34-61
 Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
 Ëàì³íàò, äîñêó ñóõó, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé,
ðàä³àòîðè ñó÷àñí³, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ìåòàë³÷í³ ï³äñòàâêè, ôàíåðà.
096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå íîâå. 093-697-64-50
 Ë³æêî äâóõ-ÿðóñíå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-398-69-83
 Ëüîøêà 35 êã. ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 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
 Ìåòàëåâà êàñòðóëÿ , ÷óãóí, â³äðî åìàëü. óòþã, ïóõ ãóñÿ÷èé - 4 êã.
Äðîâà. 096-364-80-30
 Ìåòàëåâà êàñòðóëÿ , ÷óãóí, â³äðî åìàëü. óòþã, ïóõ ãóñÿ÷èé - 4 êã.
Äðîâà. 096-364-80-30
 Ìåòàë-îöèíê. ïîëêè êîðîá÷àòîãî ðîçì. 1,7*0,24 ;1,3 ì *0,24,
ìåòàë. - îöèíê. ðåø³òêè 1,2 ì *1 ì. Îöèíêîâàíå ëèñòîâå çàë³çî,
ôàíåðà, ïëàñòèê (ìðàìóð), äâåð³ ìåò., äèòÿ÷à ñò³íêà (õîð ñòàí ),
âåëîñèïåä ãîðíèé, êàñòðóëÿ åìàëü. 40 ë, óòþã, áàë³ÿ 80 ë ³ 50 ë (íîâ³),
áàíêè 10 ë, øâåéíà ìàø., äóáîâ³ äðîâà. 096-412-34-14
 Ìèñêè åìàë. ³ áàë³ÿ, õîëîäèëüíèê, ìàãí³òîôîí, ðàä³î-òåëåôîí,
äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ìóç. öåíòð. 068-232-01-72
 Ì³í³ êóðè, êîçà. 096-414-22-45
 Ìîëîäèõ ï³âíèê³â íà ðîçâ³ä, çîëîòîãî îðï³íòîíà ³ âåíãåðñüêîãî
âåë³êàíà. Êðóïí³ êðóïíî-öâ³òêîâ³ æîðæèíè ð³çíèõ ñîðò³â. 097-89374-92
 Ìîòîáëîê «Áåëîðóñü» áåíçèíîâèé òà ìîòîáëîê «Çóáð» äèçåëüíèé
ç³ ñòàðòåðîì. 093-925-93-80
 Ìîòîáëîê 8 ê.ñ ç ³íâåíòàðüîì, ôðåçà, ïëóã, êîñ³ëêà, áîðîíà 2
îêó÷í³êà, îòâàë äëÿ óáîðêè ñí³ãà. Ö³íà äîãîâ. 067-608-90-52
 Ìîòîáëîê Daewoo DATM 80110 íîâèé, 19 500 ãðí. 067-445-75-52
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Íàá³ð øàô äëÿ çáåð³ãàííÿ òîâàð³â. 067-430-04-48
 Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà
äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí
Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì.
097-643-40-14
 Îäíîñïàëüå ë³æêî (2 øò), äâ³ òóìáî÷êè, òðèëüÿæ ç äçåðêàëîì ç
îäíîãî êîìïëåêòó, à òàêîæ äâà ïîñóäíèõ øêàôà ç ìåáëåâî¿ ñò³íêè
063-775-13-80
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüîð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38,
096-467-88-94
 Ï³â áóäèíêó 3-ê³ìí. ç ìåáëÿìè, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òí³é äóø. 050-214-47-80
 Ï³äãóçêè äëÿ äîðîñëèõ SENI óí³âåðñàëüí³ ð.4 063-645-94-26
 Ïëèòà Òåôàëü, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîð - ïëàçìà.
096-974-89-10 Âàëåð³é
 Ïëèòà Òåôàëü, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîð - ïëàçìà.

096-974-89-10 Âàëåð³é
 Ïîðîñÿòà 10-15 êã. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 096-458-74-38, 063-605-78-35
 Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12, 16-18 òèæí³â. 096-512-12-15
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí - Äþðîê 15-18 êã. 067-507-64-19
 Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî êîëåñ
ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
 Ïðèì³ùåííÿ 20 êâ .ì ï³ä ìàãàçèí , îô³ñ äåøåâî àáî çäàì â îðåíäó.
063-258-89-10, 097-690-30-42
 Ïøåíèöþ. 063-628-92-73, 068-216-33-56
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíà çèìîâà íà çàë³ç³ R-13 4 øò. 1 300 ãðí., ìàð. êîìïëåê
Multitronicks-1100 ÂÀÇ 15 ìîäóëü çàïàëåííÿ -15, ñâ³÷êè DENSO W20 òò.
063-963-68-15
 Ðåçèíà ë³òíÿ á/ó: 195/65, 225/65, áàíêè 0.5, 1 ë., åë. øàøëè÷íèöÿ íà 6
øàìïóð, ðåâîëüâåð Àëüôà ï³ä ïàòðîí. 068-753-33-53
 Ðèíâè êîðè÷íåâ³, ïëàñòìàñîâ³ 6 øò. ïî 3 ì., òà êð³ïëåííÿ. 093-599-42-44
 Ñåðâàíò ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-013-29-20
 Ñåðâàíò, ìîéêà 50 õ 40 íîâà, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 2 ïîäóøêè 50 õ 50,
êîòåë äëÿ âàðêè ëîçè. 093-619-19-93, 096-983-18-24
 Ñò³ë ñòîëîâèé, ñò³ëüö³, êèëèì 2 õ 3 ì., äèâàí á/ó, ñòåðåîêîëîíêè «Ìàÿê».
093-091-65-97
 Ñò³ë ó÷í³âñüêèé, ïàðàëîí 1.82 õ 0.62 õ 0.09. 096-467-88-03
 Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-73-30
 Òåëåâ³çîð LG íåäîðîãî. 097-193-14-62, 063-452-38-32
 Òåëåâ³çîð á/ó, äèòÿ÷³ ë³æêà á/ó, ïèñüìîâèé ñò³ë á/ó. 097-690-36-78
 Òåëåâ³çîð ðîáî÷èé 1 000 ãðí., ãàçîâà ïëèòà íîâà 1 500 ãðí. 097-34095-40
 Òåëåñêîï³÷íà àëþì³í³ºâà àíòåíà (â³éñüêîâà âèäâèæíà), â çáîð³ 1.5 ì.,
âèñîòà 10 ì., ä³àì. îñíîâè 10 ñì., âàãà 5 êã. 063-641-51-79
 Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 3,5 ì³ñ. 096-804-07-81
 Ò³ëüíó êîðîâó. Ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-731-64-15, 063-688-97-06
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063-143-61-18
 Òðóáè îöèíêîâàí³ ä³àì. 0.25, 0.32, òðóáè äèìîõîäí³, ñòîâáèêè äëÿ
çàáîðà, äâåð³ âõ³äí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, äóáëÿíêà ð.56-58. 098-312-99-81
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî. 098-500-10-54
 Òóøêà äîìàøíüîãî ãóñÿ. 097-642-10-30
 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-31-69
 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. 097-971-1531, 097-258-18-66
 Õîëîäèëüíèê á/ó íåäîðîãî. Êîòåë á/ó « Ïðîñêóðîâ» áåçäèìîõîä. 093811-81-85
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ á/ó íåäîðîãî, êîñòþì äëÿ ñòàðøîêëàñíèêà ÷îðíèé
á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-709-26-79, 2-81-62
 Õîëîäèëüíèê, ñò³ðàëüíà ìàøèíêà, ì³ëêà êàðòîïëÿ íå äîðîãî 063-67070-62
 Öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ðåëüñè ïî 12 ì. 067-462-87-91, 073-060-52-14
 Öóêîð. 068-053-47-73
 Öóöåíÿòà Êàíå - Êîðñî ð³çíîãî êîëüîðó. 097-340-98-95
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, øêàô,
ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî, ñò³ë TV, ëþñòðà, êèëèìè, äèâàíè. 097-147-84-88
 Øâåéíà ìàøèíêà, îá³ãð³âà÷ åëåêòðè÷íèé Òåðì³ÿ, øàôà äåøåâî. 098624-16-31
 Øèíè ç äèñêàìè Ì-45 ð.5.60 - 15 4 øò. á/ó. 063-384-31-13
 Øèôåð á/ó. 068-602-69-53
 Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé àíòðèñîëüíèé Â-230 Ø-140 Ãë-60 òà êîìîä 4
øóõëÿäè ç ì³ñöåì äëÿ àïàðàòóðè - óãëîâèé Ø-120 Â-90, ìÿêèé óãîëîê
ç êð³ñëàìè «Âåíåö³ÿ» ðîçêëàäíèé, âñê â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-293-19-98
 Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé,
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
 Øóáà íîâà íàòóðàëüíà - ìóòîí ð.52-54 6 000 ãðí. 063-460-04-32

 Øóáó íàòóðàëüíó ÌÎÒÎÍ, íîâà. 6 òèñ. ãðí, òîðã. 063-46004-32
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â. 067-269-51-18,063-934-26-12
 ßáëóêà, ãðóø³ çèìîâèõ ñîðò³â, íåäîðîãî. 093-013-31-79
 ß÷ì³íü. 093-234-93-05
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé 190 õ 165 ñòàí â³äì³ííèé 2 500 ãðí. 093767-13-97 Æåíÿ
 Äðîâà ç ðîçáîðêè. 067-430-40-65
 Äðîâà ñîñíà. 067-430-40-65
 Ïàíåë³ æ/á 5.5 õ 1.20 - 11 øò. 067-430-40-65
 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

 1- ê³ì. êâ., ïåðøèé ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-33-70
 1-ê³ì. êâ. 2-é ïîâ. ðåìîíò, ³íä.îïàëåííÿ, âñòðîºí³ ìåáë³,
áîëåð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ï³äâàë, ïîâí³ñòþ óòåïëåíà, íàâïðîòè
ó÷èëèùà 14 ò.ä. 063-623-13-57
 1-ê³ì. êâ., öåíòð, 37 êâ. ì., 1-é ïâ., ëîäæ., çðó÷íå ðîçòàøóâ.
:çóïèíêè ,øêîëà, ö³ëîäîá. àïòåêà. 067-581-77-73, 093-905-47-32
 1-ê³ì. êâàðòèðó ,öåíòð 2-é ïîâåðõ. 067-927-15-58, 063676-63-02
 1-ê³ìí. 2 ïîâ., ðåìîíò, ì\ï â³êíà, áàëêîí, âáóäîâàí³ ìåáë³,
áîéëåð, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ, óòåïëåíà, íàâïðîòè ó÷èëèùà. 14
òèñ. ìîæëèâèé òîðã. 063-62-31-357
 1-ê³ìí. êâ., 39 êâ.ì., 4 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà Ïåðâîìàéñüê
Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 063-618-56-95
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, áåç ðåìîíòó, 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. 097-374-43-23 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
 1-ê³ìí. êâ., ÷àñò. ðåì. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ. íà ïåðø. ïîâ. ï‘ÿòèïîâåðõ³âêè. Á³ëÿ ó÷èëèùà,
38 êâ. ì., ³íä. îïàë. Ñó÷àñíèé êîòåë, áðîíü. äâåð³., ì/ï. áàëêîí
òà â³êíà. Ìîæëèâà ïðèáóäîâà àáî îêðåì. âèõ³ä º ï³äâàë. 095276-86-58
 1-íî ê³ì. êâ. íà ÏÐÁ ç ðåìîíòîì. 096-312-00-86 Ëþäà
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 2-õ ê³ì. êâ. 4-é ïîâ. 4-õ ïîâ. áóä., ð-í ÏÐÁ, âóë. 8-ìà
Ãâàðä³éñüêà. 067-969-02-71, 093-732-76-03
 2-õ ê³ì. êâ. 72 êâ. ì â îäíîïîâ. áóä. Ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, æèëèé
ñòàí. ²íä. ãàç. òà ï³÷í. îïàëåííÿ. Ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó,
ìîëîäèé ñàä. Ïîðó÷ àâò. çóï., øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë.
096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³ , 5-é ïîâåðõ, ç ìåáëÿìè. 093-875-70-91,
063-293-14-19
 2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 5 ïîâ. 097-910-27-06,
063-296-92-55
 2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 067-933-47-11
 2-õ ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., öåíòð, íå óãëîâà, æèëèé ñòàí.
Íåäîðîãî. 063-296-30-12
 2-õ ê³ì. êâ.1-é ºòàæ. Ñàðàé ïîãð³á. âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà
250000.Òîðã. 063-889-52-84
 2-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. îïàëåííÿ, ãàðíèé æèòëîâ. ñòàí ç ìåáëÿìè.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë ãàçîâèé),

12

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 27 вересня 2018
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 27 вересня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

434196

431862

432638

433871

434028

433363

433591

433362

433863

432639

робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-92067-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п.
067-920-67-94
Потрібен продавець, кухар, бармен. 098-57399-92
В кафе- магазин потрібен бармен, віком 20
- 40 років, бажано дівчина. 093-995-84-03,
068-519-67-79
В перукарню "МАРГО" вул.Волдаєвська 4
запрошуємо майстра манікюра. 097-205-04-25
На роботу потрібен водій на Камаз з причіпом.
096-315-68-05
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 пекар пиріжків. 093-99082-62
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
помічник кухаря, прибиральниця з/п висока.
093-870-73-22
На постійну роботу запрошується слюсар,
оплата за домовленістю. 067-410-44-45, 093756-39-33
На автомийку "Хуторок" потрібні працівники.
Оплата поденна. 063-299-47-90
"Хуторок" запрошує на роботу: офіціантів,
пом. повара, посудомийок, прибиральниць. З
усіх питань звертатись за тел.067-264-95-70,
093-145-82-34
Высокооплачиваемая работа в Польше, Чехии,
Израиле. Оформление и проезд за наш счет.
Много вакансий по безвизу .З/п от 20 000 до
60 000 грн. т.(066) 585-90-90, (068) 585-90-90
Муляри (каменярі), шткукатури, облицювальники та бетонярі. Заробітна плата висока (від

433365

432767

433364
434263

434193

430895

432257

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

20000 грн). Робота в Київській області. Житло
надаємо безкоштовно. 0503100753
Водій кат С, різноробочий, штукатур, автоелектрик, майстер-приймальник, прибиральниця
на роботу в Литву! Житло і робоча віза надаються. ЗП від 25000 грн. Ліц. АЕ №460901 від
09.10.2014р вид. Державний центр зайнятості.
0996585683
Виробники вареників та котлет на виробництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування,
житло, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Вантажники на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове виробництво. МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Помічник комірника на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Кухарі на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. 0674343698, 0674343683
Зварювальники з досвідом роботи (виготовлення металевих дверей). Оплата відрядна від 15000 грн. Тел.: 0938089988

433786

434947

ремонт

На роботу потрібні: різноробочі,
працівник шиномонтажу, збиральниці грибів, продавець. З/п
300-500 грн в день. Вахтовий метод, житлом забезпечуємо.Місце
роботи- Київська обл., м.Фастів.
Телефонувати з понеділка по
п'ятницю за тел.098-634-12-45 з
8.00 до 17.00 год

428897

434129

434165

432640

ТОВ "Агромаш-Калина" запрошує на пост.роботу працiвникiв
всiх роб. спец. Офiц. Тел.:(098) 776-66-40

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.4. Чотирикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 4/-, Центр, поверх: 2/5/п, площа:
61/-/-, гараж в подарунок, АГВ. Цiна: 24000у.о,
тел.: (067) 906-29-15

11.2. Куплю
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю

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)620-4541, (068)003-25-53

8. Автомобiлi
8.1. Продам або обмiняю

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55

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

ВАЗ-2109, 1990 р/в, колiр чер., об'єм двиг.: 1300, пробiг:
28, торг, обмiн, хетчбек. Цiна: 58932, (096) 717-61-11

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. 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

ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ. ì, 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, ì/ï â³êíà, äâåð³,
íîâà ñàíòåõí³êà, áåç ðåìîíòà, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-800-66-77,
095-425-36-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., 47 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ./3-õ ïîâ. áóäèíêó, ³íä.
îïàëåííÿ - ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ï³äâàë, 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., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ,
ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-

Продам недобудований 2-х поверховий будинок в місті
вул.А.Павлова 19, підключена точка електроенергії, зем. діл-ка 9.5
сот. приватиз., поект 125 кв.м.
жилої площі 990 000 грн. 093-48499-59
80-25, 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., 8 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ç îïàëåííÿì, íåäîðîãî. 093704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé. 097-426-67-38
 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.
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., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 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 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 ê³ì. êâ. ÏÐÁ, 4 ïîâ. 093-731-63-80
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 100 000
ãðí., òîðã. 068-604-05-28, 098-569-16-25
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 3-õ ê³ì.êâ. öåíòð,3-é ïîâ. ³íä. îïàë., áàëêîí, ïîãð³á, êîíòåéíåð,
íîâà êàíàë³çàö³ÿ òà òðóáè, º ë³÷èëüíèê ãàçó òà âîäè, äîáð³ òà äðóæí³
ñóñ³äè. 099-294-82-38

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

Продається діюча торгівельна
точка. 063-560-38-98

Здається в оренду перукарня "Ірина". 097-757-44-83; 063-662-07-42

 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. 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó ç îïàëåííÿì, õðóùåâêà. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. äîðîãî âóë.Ì³÷óð³íà 18 êâ.68, 5 ïîâ. , ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, 2 áàëêîíà, ï³ä ðåìîíò. 093-425-80-37 Íàñòÿ
 3-õ ê³ìí. êâ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Êîçÿòèí - 2 (Çàë³çíè÷íà), ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä, ³íä. îïàë. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º âñ³ ë³÷èëüíèêè. 067-698-37-27
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç ³íä. îïàëåííÿì. 099738-49-75
 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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï,
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ç íàäâîðó óòåïëåíà. 093-732-42-02, 098-57579-40
 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ, 4 ïîâ., íå äîðîãî
063-298-50-60
 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, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 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
 4-õ ê³ì.êâ. 2/2. Ç/ï 85 êâ ì. Ê³ìíàòè ïðîñòîð³ , íå êóòîâà. 2-õ ïîâ.
ãàðàæ. 096-176-45-23
 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, 063-189-75-26
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð,
ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17.
095-596-63-78
 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 110 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷., 15 ñîò. Äî öåíòðó 15 êì. Àâò.
çóï., ìàãàçèí, øêîëà, º ãàðàæ ,êðèíèöÿ. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6
êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-6181,067-583-68-94
 Áóäèíîê 50 êâ.ì., âóë.Ìàçåïè 62, º ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ 2 ì. â³ä áóäèíêó. 063-386-14-76
 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. 099120-85-79
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01,
096-037-00-70

В р-ні магазину "Зелений Дім" загублено дві барсетки з документами, прохання повернути за винагороду. 097-577-26-86 Володимир
21.09.2018 р. в р-ні ринку "Хлібодар" або нового "Універмагу", було
загублено зв'язку ключів у чехлі.
Прохання повернути за винагороду. 063-622-17-16 Сергій
 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, ð-í ó÷èëèùà, 52.2 êâ.ì., ãàðàæ + ïîãð³á, ñàðàé,
êðèíèöÿ ó äâîð³. 097-328-48-83, 063-021-52-71
 Áóäèíîê â ì. ==Ï 2-õ. ñïàëüíå ë³æêî, ñòàí â³äì³ííèé ç ìàòðàöîì;
ãàç êîòåë 2-õ êîíòóðíèé «Áàð» íåäîðîãî; íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà.
097-380-23-63, 093-832-13-68Êîçÿòèí, ï³÷íå îïàëåííÿ. Íåäîðîãî.
063-277-52-54
 Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³ ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
 Áóäèíîê â ñ. Ãëóõ³âö³, 96 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ºâðîðåìîíò,
óòåïëåíèé, ³íä. îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî. 098-72-442-79
 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. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ., 78 êâ.ì., 10 ñîò., âñ³
çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â.
2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á,
àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà 40, ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòèé, ì/ï â³êíà,
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 ê³ìí., íîâèé ðåìîíò, 18 ñîò., ãîñï. áóä³âë³,
ì.Êîçÿòèí. 093-766-22-76
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433389

430897
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 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãàðàæ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, 10 ñîò. ãîðîäà.
067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, 10 ñîò. ãîðîäà.
067-386-48-35
 Áóäèíîê ãàç, â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-77, 093153-21-72
 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.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
 Áóäèíîê ãàç., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê, 25 ñîò. ãîðîäà, â 2-õ êì. â³ä ðàéöåíòðà, 8 õ 10 ì.,
ñ.Ñèãíàë âóë.Êîøîâîãî 18. 095-769-97-36
 Áóäèíîê æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà, ñ.Ïèêîâåöü. 068-767-69-08
 Áóäèíîê ç îïàëåííÿì, ïîðó÷ ç öåíòðîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093704-31-57
 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¿.
067-300-19-06
 Áóäèíîê íåäîáóä. 10*10, ñò³íè, âåðõ; ð-í. àâòîñòàíö³¿. Ãàç, êðèíèöÿ.
067-761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë. 096967-82-89
 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 ïî âóë. Ìàòðîñîâà 142, ç çåì. ä³ë. 10 ñîò., ñâ³òëî,ãàç, ãîñï.
áóä³âë³ 093-091-65-99, 063-257-37-11
 Áóäèíîê ïðèâàòíèé ,ïëîùà 69,4 êâ.ì ïî âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 063-676-53-02, 097-426-70-75
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, ãàç,
âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðò. 12 000$ òîðã.
097-130-29-02
 Áóäèíîê ïðîâ.Ìèðó 15 (Àðòåìà 15), (ìîæëèâèé îáì³í). 073-12362-17, 097-213-36-51
 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 ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
 Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097-764-99-56, 063736-45-17
 Áóäèíîê ñ. Áëàæ³¿âêà, 60 êâ. ì., öåíòð, âóë. Áîæåíêà 16;. ãàç/ï³÷
îïàë., âîäà, ãîñï. áóä. 46 ñîò. ãîðîäà (ïðèâàò). 90 000 ãðí. 068082-41-18

АВТОМОТО

 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä. Ãàç, ñàä, ãîðîä. 063-344-1445, 063-649-90-85
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä. Ó÷àñòîê 26 ñîò. çåì. 093-97947-27, 067-440-26-37
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, Çåëåíà 10, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 4 êì äî
Êîçÿòèíà. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ. Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ð³÷êà.
096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðåí³âêà. 067-875-62-53
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ ö/
äîðîãà, ð³÷êà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 096-007-21-60,
098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, º ãàç, âîäà, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, ñ³íîâàë.
068-762-82-70
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097-763-53-98
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, âîäà íà
ïîäâ³ð’¿ (àðòåç³àíñüêà), ãàç, ãîðîä, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ìàéæå
â öåíòð³ ñåëà. 097-770-32-64, 093-548-49-44
 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, ãîðîä â ñòàâîê.
098-521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (90êâ.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÷ü. 097-425-76-87
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, â³ë.Â³ííèöüêà 18, ó÷àñòîê 22 ñîò., º ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîðó÷ ãàç. 098-321-74-24, 2-32-56
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 067852-85-80
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü, º ñàäîê, 60 ñîò. çåìë³. 067-285-50-00
 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 âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä 73 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî. 098-321-74-24
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2
ïîãð³áà, õë³â, ñàäîê, ïîðÿä ñòàîê, 42 ñîò. çåìë³. 050-356-51-88,
098-962-17-70
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³
ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.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, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., â ãàðíîìó
æèëîìó ñòàí³. 068-958-21-76, 063-316-34-87
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á, 10 ñîò., áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ.
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äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. 093-209-06-88, 097-955-65-50
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî
ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ì. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
Ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 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 Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë,
âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà,
âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà öåãëÿí³, ãàðàæ,
ñàðàé, ë/êóõíÿ, ïîãð³á, ñàä 12 ñîò. ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà âóë.Ì³÷óð³íà.
067-409-35-37
 Áóäèíîê, ð-í «Öàðñüêå ñåëî», 2 ïîâ. 10 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
 ÂÀÇ 2108, 1990ð. â õîð. ñòàí³. Ö³íà äîãîâ. 096-734-75-92
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ. ñòàí³ , ñàìîñêèä (êóçîâ âåëèêèé) , ö³íà äîãîâ.
067-702-77-92
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 068-430-24-77,063-321-98-56
 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) 549-61-62.
 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) 549-61-62.
 Äà÷íèé ó÷àñòîê íà òåëåìîí. 063-623-00-89
 Ä³þ÷èé ìàãàçèí ñ. Ñîê³ëåöü 067-151-32-33 , 073-463-41-98
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò. âóë. Çàîçåðíà 5. 067-927-15-58, 063676-63-02
 Êâàðòèðà 3 ê³ìí. + êóõíÿ, âåðàíäà, òóàëåò, º âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ,
ãàç, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 0.5 ñîò. 098-995-75-15
 Êâàðòèðà. Ãîðüêîãî 31/3 ,ãàç, âîäà, 40 êâ. ì. Ïðîäàì âñ³ ìåáë³.
2-04-13, 098-597-08-40
 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 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âåðàíäà, ãàç + ï³÷íå, ö/âîäîïðîâ³ä ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093249-92-50, 068-712-35-52
 Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 063-254-92-11
 Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., ï³â áóäèíêó. 067-858-73-64
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà,
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/

 Àâòîðèçèíó çèìîâó, 175/70/13, ôàêòè÷íî íîâà. 067-407-62-92
 ÂÀÇ - 2108, 1992 ð. ãàç/áåíçèí â ÷óäîâîìó ñòàí³. 067-407-62-92
 ÂÀÇ - 2109, 1990 ð. 13 ñì. êóá., ãàç/áåíçèí, íå ôàðáîâàíà. 067407-62-92
 ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî. 063-145-03-28
 ÂÀÇ 21093 ,98ð. Ãàç-áåíçèí . 095-916-78-76
 ÂÀÇ 21099 â³äì³ííèé ñòàí, ãàçîâà óñòàíîâêà, òîí³ðîâêà. 097921-99-13
 ÂÀÇ 21118 «Êàëèíà» 2007ð. â. äâ³ã. 1,6; òåìíî-ñèíÿ ;íå áèòà.
Òèòàíè äèñêè, 2 êîìï. ðåçèíè. Ãàç/áåíçèí. Êîçÿò. ðåãèñòðàö³ÿ.
Õîðîøèé ñòàí. 063-296-24-14, 098-323-05-07
 ÃÀÇ - 69 íåäîðîãî. 093-022- 88- 06
 Çàï÷àñòèíè á/ó Ëàäà Êàïèíà. 211183, 063-974-69-30
 Ìåðñåäåñ- Áåíñ. Áóñ íà õîäó 1.200$. 067-449-03-43
 Ìîïåä Kanuni íà ïåðåäà÷àõ. 096-631-65-95
 Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 Ñ³òðîºí 2005 ð.â. 097-112-64-95
 Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
 Òàâð³ÿ íà õîäó 1991 ð.â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Øåâðîëå Àâåî, 2008ð. 1.5 àâòîìàò, ãàç-4 ïàê, ìàêñèìàëüíà
êîìïëåêòàö³ÿ, êîðåéñüêà çá³ðêà â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-095-17-57,
096-737-40-40
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КУПЛЮ

 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 063828-27-30
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â ; ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³. 2-30-43,
097-255-51-60
 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
 Êóêóðóäçó â êà÷àíàõ. 066-460-28-00
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
 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
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 063-170-02-12, 096-964-62-62
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 Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñ³ê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-46788-03
 Ñâèíîìàòêó, ï³äðîùåí³ ñâèí³ 60-90 êã., çåðíî ç äîñòàâêîþ, âèãðóçêîþ. ????
 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

 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ
ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-50
 Áóäèíîê â ñåë³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1-2 ïîâ. öåãëÿíîãî áóäèíêó. 098312-99-81
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó
óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73

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
 Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó. 063-143-61-18
 Â³ääàì áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. 063-741-21-86
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ç ïðèâèâêàìè. 096-419-27-25, 063-406-23-10
 Â³ääàì âàçîíè çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó. 097-340-95-40
 Â³ääàì äâ³-òðè áåðåçè ï³ä çð³ç. 093-091-22-38, 096-467-88-94
 Â³ääàì êîòÿò 2 ì³ñ. 096-886-25-27, 2-10-51
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, 2 ì³ñÿö³. 2-10-51, 096-419-27-25, 063-46261-91
 Â³ääàì ïóõíàñòèõ êîòåíÿò â äîáð³ ðóêè â³ä ïîðîäèñòî¿ ê³øêè. 063-412-33-17
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 õëîïö³ (ñòóäåíòè) íà âåñü ð³ê. ª âñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ
âîêçàëó. 067-184-96-34, 093-411-03-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó, öåíòð 2-õ õëîïö³â àáî 2-õ ä³â÷àò àáî æ³íêó, áàæàíî ç
ñåëà. 063-617-05-10
 Âòðà÷åíî äîêóìåíòè: òðóäîâà êíèæêà, â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ôåäîòîâà
Ñ.Â. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì¿ ÁÑ 001786 âèäàíå íà ³ìÿ
Êîçèð Ìàðèíè Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ
Ñì³ëÿíåöü Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ìàéíîâèé ïàé ñåð³ÿ Â² ¹714
íà ³ì’ÿ ßðîøåê Ñ.Â. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì
58-63 ð. áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 096-443-32-38, 063857-86-20
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó çà ïëàòíþ, àáî çà
ñïàäîê æèòëà. Ìàþ ìåäè÷íó îñâ³òó òà âåëèêèé äîñâ³ä
ðîáîòè. 096-348-19-13
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
 Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîãëÿä, íÿíÿ,
äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè.
067-192-67-78
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ. 093-849-93-36
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî
ç ìåáëÿìè, ïîðÿäí³é ëþäèí³ áåç ä³òåé. 073-087-52-33
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà, 5 ïîâ., áîéëåð, ïîðÿäí³é ñ³ìåéí³é ïàð³, íà
äîâãèé òåðì³í. 096-415-61-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè. 097-323-84-96
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-684-20-15, 067294-30-91
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ. 063-29-31-333
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ. 093-728-48-36
 Çäàì 3-õ êâ., öåíòð. 063-191-88-13
 Çäàì àáî ïðîäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 093-875-7091, 063-293-14-19
 Çäàì áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà ç âîäîãîíó.
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
 Çäàì áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò
âñå â áóäèíêó. 097-756-75-69
 Çäàì áóäèíîê, ÷àñòêîâî ìåáë³. 098-294-71-55
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä
îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93,
097-628-48-49
 Çäàì ãàç. áóäèíîê. 067-462-87-91, 073-060-52-14
 Çäàì ãàðàæ ð-í 4 øêîëè âóë.Â.Âåëèêîãî. 093-34599-08
 Çäàì ãàðàæ. 068-968-35-36
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-62435-39, 067-170-96-34

4242

433382

430903

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.Ñàãàéäà÷íîãî (ð-í Â³ää³ëåííÿ äîðîãè), ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 093-697-64-50
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò.
Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 063-607-20-29, 096-158-70-50 ,
063-607-20-29
 ×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

 Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 093-724-28-38
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34,
5-25-42
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 70 êâ. ì. Öåíòð, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë. 073326-41-57
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, øêîëó òà ³íøå. 093-624-42-92,
067-909-68-36
 Çí³ìó 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ., ç îïàëåííÿì â öåíòð³ íà äîâãèé
òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü òà ÷èñòîòó îá³öÿþ. 063-715-47-41, 068-82141-38
 Çí³ìó áóäèíîê ,àáî ï³âáóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó íà òðèâàëèé
òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-65-94,
096-940-15-58
 Çí³ìó áóäèíîê ,àáî ï³âáóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó íà òðèâàëèé
òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-65-94,
096-940-15-58
 Çí³ìó íåäîðîãî áóäèíîê ÷è êâàðòèðó, àáî êóïëþ çåì. ä³ëÿíêó
097-031-95-96
 ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ïîòð³áíà â Êè¿â(Ïîçíÿêè). Ç/ï â³ä 7000ãðí äî
9000ãðí, Âàõòîâèé ìåòîä ç 8:00 äî 21:00. Æèòëî íàäàºòüñÿ.
067-884-17-71
 Ìåíå çâàòè Êîëÿ, Â³ííèöüêà îáë. Êîçÿòèíñüêèé ð-í ñ.Âîâ÷èíö³,
íå ï’þ, íå êóðþ ìåí³ 34 ð., øóêàþ äðóæèíó. 097-819-56-03
 Ì³íÿþ áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó àáî ðîçãëÿíó
³íø³ âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09
 Ì³íÿþ áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó ³íø³

âàð³àíòè. 063-255-40-84
 Îáì³íÿþ ÷àñòèíó áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ 0,08 ãà íà 1-ê³ìí. êâ. 097663-57-24, 067-786-06-18, 096-551-79-52
 Ïîäðóæíÿ ïàðà çí³ìå æèòëî â ð-í³ ÏÐÁ. 097-917-28-22
 Ïðîïàëà ñîáàêà ñ.²âàíê³âö³, ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, ðèæèé ç á³ëèì.
063-460-64-96
 Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
 Ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå áóäèíîê â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. 097-14912-94
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ îâ÷àðêè ç ðîäîñëîâíîþ, 1 ì³ñÿöü, 2000 ãðí.
096-910-31-71
 Öóöåíÿòà òàêñè ìèñëèâñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ÷îðíî¿ ìàñò³,
äóæå ðîçóìí³. 068-216-34-20==Ï Áåíçîïèëó, áåíçîêîñó,
áîëãàðêó, åëåêòðîçâàðêó, âñå íîâå, ìëèí ,êîìïðåñîð ßâó-350,
áåíçîåëåêòðîñòàíö³þ.Çèìîâèé ÷àñíèê «Ëþáàøà», ïøåíèöþ,
êàðòîøêó. ==Ï Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà, ò³ëüíà 3-ì òåëÿì, 4 ì³ñÿö³.
098-245-76-02, 050-134-80-90
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, äîñòîéíà îïëàòà.
063-814-18-69
 Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòà êâàðòèðè, ñîâ³ñíîãî òà ïîðÿäíîãî,
íå êðàä³ÿ. 098-312-99-81
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó.
096-263-89-67, 063-053-36-17
 Øóêàþ ðîáîòó, æ³íêà íà ãîäèíó (ïðàííÿ, ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ
¿æ³), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
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