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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

пенсіонерку ощасливила

Дівчина-інвалід
У гостях у мешканки міста Людмили Дусанюк: акції допомоги
ближнім мають свої плоди
каже Людмила Григорівна. — І
тому, хто дав цей візок. Я б сама
цього візочка ніколи не мала б. А
ходити я не можу. Колись ходила
до церкви, зараз ходять туди мої
дівчата… Ось по газеті 21 вересня
побачила таку об’яву, що молоді
люди пожертвували на волонтерський центр візок та послала
чоловіка до вас.
Радісна жінка розповіла
про своє життя. За словами
пані Людмили,
у неї хворі ноги
внаслідок тяжкої
40-річної роботи.
Тепер вона має
змогу бувати на

вулиці, бачити людей, спілкуватися з
ними, потрапити до
церкви.
Нагадаю, що
наш волонтерський
центр постійно
розширює спектр
благодійних акцій.
Триває збір речей
для людей з фінансовими труднощами. Звертаюсь до
всіх бажаючих стати волонтером:
приносьте, речі, які ви хочете
передати нужденним. Ви можете
зробити волонтерську справу як
через нас, так і самостійно. Вимога до речей: мають бути чистими, придатними для подальшого

використання. За речами можна
приходити в редакцію, яка розташована за адресою: вулиця
Незалежності, 39 (поштамт, вхід у
ворота, 1 під’їзд, другий поверх,
ліворуч). Телефон гарячої лінії
(068)3080125).

433861

Нещодавно на волонтерський
центр газети “RIA-Козятин” подружжя Володимира Демченка
і Мальвіни передало інвалідний
візок. Знайшлося чимало людей,
яким потрібен подібний трансформер-візок. Виявляється, не

всі оформляють на старість групу
інвалідності і не можуть отримати
необхідну медтехніку безкоштовно. Отож, такі волонтерські
заходи мають свої плоди. Візок
знайшов господарку на вулиці
Центральній, 66 — Людмилу
Дусанюк.
— Дай Бог вам здоров’я! —

433585
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Махаринці
стають
економічним
центром
Козятинщини
Учора на Козятинщині відбулося
урочисте закладання першої сваї
фундаменту під будівництво елеватора. Місцем події стало село
Махаринці. Радіє душа, що біля руїн
цукрового заводу заворушилися,
заметушилися серйозні люди. Село
продовжує відроджуватися! Окрім
сильного інвестора в особі ТОВ
“Сан-Агро-Сід-центру”, тут тепер новий рух — заплановано побудувати
елеватор міжнародного значення та
ще й логістичний центр з великою
кількістю транспорту ТОВ “Віннагро-експорт”.
Я особисто побувала на місці події. Не зважаючи на собачий холод,
зібралися перші особи району та області, преса, фермери. Урочистості
пройшли під звуки державного гімну,
з короваєм від дівчат в українському
вбранні.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті
“RIA-Козятин” засновник товариства
Анатолій Ярославський повідомив,
що планується створити до 100 робочих місць.
У приватній бесіді з головою села
Наталією Василюк стало відомо, що
дане будівництво планувалося ще
в 2014 році. Військові дії на сході
країни стали на заваді впровадження
проекту. І ось в 2018 році з області
прийшла приємна звістка від інвестора. За словами пані головихи, гроші,
залучені від “Вінн-агро-експорт” до
сільського бюджету, будуть використовуватися на капітальні ремонти
школи, дитсадка тощо.
У наступному номері газети знайдете вичерпну інформацію про
початок будівництва цього об’єкта та
інтерв’ю з провідними керівниками
проекту.
P. S. Був присутній на урочистостях новий очільник Козятинської
райдержадміністрації Юрій Слабчук,
який вітав присутніх з подією. З
ним було досягнуто домовленості
про ексклюзивне інтерв’ю для “RIAКозятин” про його початок роботи
в ролі представника президента у
нашому районі. Отож присилайте
запитання на телефон гарячої лінії.
Окрім цього, пан голова підтвердив
інформацію нашого джерела про
перемир’я райдержадміністрації з
райрадою (!). Уже сьогодні, в четвер,
відбудеться сесія районної ради, яку
голові райради не вдавалося зібрати
довгий час, через що страждали бюджетники без належних їм грошей.

З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM
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Починається відправка
на військову службу
Строковики на війну не йдуть

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

В Україні стартує призов на
строкову службу в армію. З
кожним роком виконати план по
набору солдатів-строковиків стає
все складніше. Але, як запевнив
козятинський військовий комісар
Микола Янчук, наш військкомат
план майже виконав.
Відомо, що призов цього року
триватиме з жовтня до грудня.
Набиратимуть військовослужбовців для комплектування військ
(сил) Національної гвардії і Державної прикордонної служби
України, рознарядки в які збільшилися. Кількість новобранців
буде залежати від числа тих, що
покинули ряди контрактників.
— Заходи з призову почалися ще в серпні, а з жовтня по
грудень, це вже відправки, коли
скомплектовані команди, — розповів у ексклюзивному інтерв’ю
газеті “RIA-Козятин” Микола
Іванович.
— Чи будуть “облави” призовників по гуртожитках, по місцю
роботи, домашній адресі?
— А колись в Козятині було
щось подібне? У Козятині такого
немає і не буде.
— Чи існує на сьогодні і чи
вам відомо про дідовщину в армії та дезертирство?
— У нас це називається не
“дезертирство”, а “самовільне
залишення частини — СЗЧ.
Таке поняття є, воно існує по
всій Україні. Це є проблема не
тільки Збройних сил України,
це є соціальна проблема. Вона
почалась ще з 2014 р. і тягнеться до сьогоднішнього дня. А
про дідовщину не можу нічого
коментувати, тому що я не ко-

мандир військової частини. Я
відповідаю від моменту призову
до моменту поставки хлопця у
військову частину. Далі за нього
несе відповідальність згідно з
законодавством командир військової частини.
— Строковики йдуть в ООС,
колишню АТО?
— До мене, як військкома,
кінцева мета, чи плани, чи операції (звісно, я розуміюся в цих
питаннях), не стосуються. Цим
займаються зовсім інші посадові особи. Я хочу сказати, що
строковики, які призиваються
на сьогоднішній день в армію,
в ООС не підуть. Це є офіційна
інформація. Є маленьке виключення: якщо вони туди самі не
захотять. Я категорично проти
того, категорично. Акцентую
на цьому увагу, щоб солдати
строкової служби, які сьогодні
призиваються, незалежно від
їхнього віку (чи йому 20 років,
чи 27) не йшли в АТО. Тому що є
рішення президента, є його чітко
визначена позиція, що солдати
строкової служби не йдуть.
— Якщо призовник не прийде
до воєнкомату за повісткою, то
він буде платити штраф?
— Питання дуже складне. Воєнкомат, це державна структура.
Ми підпорядковані законодавчій
базі. Є закон, там чітко все визначено, але ви зрозумійте мене
правильно, воєнкомат і я особисто не проводимо призов. Я
його не проводжу. Я є органом
обліковим. А призов проводять
і відповідають за нього адміністрація і міський голова. Тому
питання оповіщення, повісток
— це не військкомату проблема.
Це проблема голови призовної

комісії. Яким являється по району заступник голови РДА Булавський та керуючий справами
виконкому Заїчко по місту. Вони
організовують роботу призовної
комісії. Я є членом цієї комісії.
Туди ще входять лікар, представник поліції, представник освіти.
Так говорить закон! Штраф буде,
але який - вирішує комісія.
— Є така інформація, що
штраф у розмірі 120 грн, за повторну відмову — 250 грн і наступного разу настає кримінальна відповідальність на термін
до 3 років. Це все прописано у
відповідній постанові?
— Так. Є головних три документи. Найголовніший закон - це
закон про військовий обов'язок
та військову службу. Наступний
— постанова №352. І третій, це
Указ Президента.
— Які ваші побажання призовникам?
— У мене є не побажання. Я
не можу нічого бажати. Я вимагаю. Є наказ про те, що всі згід-

Мешканка Самгородка сиділа
під дверима Вінницької обласної ради приблизно з 9.30
19 вересня. Ніч провела на
вокзалі, а потім повернулася.
Розповіла журналістам RIA, що
прийшла сюди від несправедливості.
— Мене змушують сплатити
борг за електроенергію, якого
немає, — каже вона.
65-річна Галина Демчук приїхала з Козятинського району.
Каже, що стала жертвою шахрайських дій з боку Козятинських електромереж: нібито їй
нарахували борг у три тисячі

гривень, якого насправді не існує. Жінка провела на сходах
мерії два дні. Протягом дня до
неї виходили охоронці, які питали, чи піде вона на ніч кудись.
Також був чиновник, який пропонував залишити звернення.
Ось що розповіла жінка:
— У Козятині цього ніяк нічого не можуть вирішити. Банда
сидить, ця банда кришує, а цю
банду ще кришують - ще вищі
“шоколадні королі”. Субсидію
виділили, половину вкрали як
“откат”. За світло оплатила (є
квитанції), а мені ще раз виписали квитанції так само переплатити. Мені зробили борг
із того, що я оплатила і хочуть,
щоб я оплатила двічі. Охоронці

питали - де я буду ночувати? Я
сказала, що залишуся тут. Потім якийсь начальник (відділу
звернень громадян) хотів, щоб
я тут не сиділа, а зазвати туди
до них для вирішення питання...
Нічого не добившись, пані
Галина повернулась додому. З
дня на день до неї прийдуть
вимкнути світло до помешкання. Вона відправила на
гарячу лінію нашої редакції
повідомлення, яке просила
оприлюднити: “Звернення до
Вінницької влади: Я, Галина
Демчук, повiдомляю, що через
насрательське вiдношення i нереагування на звернення поїду
до Києва пiд любе ПОСОЛЬСТВО просити ДОПОМОГИ!”

Відкрилася перша в місті шахова школа!
На базі Центру дитячої та юнацької
творчості, що на вулиці Грушевського,
почали проводити навчання грі у шахи.

З 1 жовтня тут розпочався
набір для навчання дітей. Заняття проводяться безкоштовно
в понеділок і четвер. О 14 годині для молодших від 6 років, а
о 15.30 — для дітей старшого

віку. У стадії організації клас
любителів шахів.
Те л е ф о н и д л я б уд ь - я к и х
д о в і д о к п р о ш кол у ш а х і в :
2-43-15 (директор Ольга Мельник),(093)-70 8 -77- 81 (Віктор
Буз ько), (0 9 6) - 4 9 4 - 8 3 - 9 7
(Олександр Іонов).

Вивчись на ІТ-ішника безкоштовно - це твій шанс!
но з законодавством, громадяни
України, які досягли призовного
віку, які втратили право на відстрочку, зобов'язані з'явитися до
військових комісаріатів за місцем
постійного, або тимчасового
проживання. З вищою освітою
служитимуть рік. Без вищої освіти - 1,5 року.
ву на рік, або ж відразу видати
припис про списання в запас;
— пройшли армійську службу в
іншій країні;
— навчаються в аспірантурі або
інтернатурі на денному навчанні.
— входять в деякі категорії педагогічних і медичних працівників,
службовців церкви, резервістів
і поліцейських;
— у кого на військовій службі
загинув рідний брат або сестра;
— підозрювані в здійсненні протиправних дій (на термін розслідування).

Одноосібний протест на сходах облради
Микола ПАНАСЕНКО,
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
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Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Коли не йдуть в армію
Закон встановлює виключення
особам, які:
— є єдиними годувальниками
сім'ї або опікунами осіб, які не
можуть працювати, наприклад,
дітей або інвалідів;
— утримують двох і більше дітей,
які не досягли трирічного віку;
— у кого є вагітна дружина;
— виховують дітей, що мають
інвалідність, або є чоловіками
жінок, віднесених до категорії
інвалідів;
— мають встановлений медичний діагноз, який дозволяє
отримати відстрочку від призо-

цікаво знати

Без перебільшення можна
сказати, що наше життя досить
сильно залежить від професії.
Щоб стати спеціалістом та отримати достойну роботу, ми витрачаємо багато часу, сил та коштів.
І що кращим професіоналом ти
хочеш стати, то більше ресурсів
ти повинен задіяти. На жаль,
якщо час та зусилля ми можемо
регулювати самі, то наші життєві вибори часто обмежуються
коштами.
Престижна освіта зазвичай
асоціюється з високою ціною за
навчання. Команда висококваліфікованих викладачів, сучасні
підходи та інновації, а також
нові технології зумовлюють
таку вартість. Через це, не кожен бажаючий має змогу стати
студентом елітного навчального
закладу.
Несправедливо виходить, що
здібна молодь, через дороговизну навчання не може отримати
якісну освіту. Тому вимушені
ставати студентами закладів,
які з певних причин не здатні
розкрити внутрішній потенціал
та вказати правильний напрямок
розвитку. Як наслідок - багато
талановитих молодих людей не
реалізовують себе, і ми втрачаємо других Дарвінів, Джобсів та
Шекспірів.
Однак, не завжди гроші вирішують усе, і є випадки, коли
завдяки небайдужим людям бізнесменам, інвесторам, філан-

тропам - кожен може отримати
шанс на безкоштовне навчання.
Гранти, олімпіади, різні конкурси
створені, щоб обрати тих, хто
вартий таких можливостей. Усі
елітні навчальні заклади - сімка Ліги Плюща, університети
Кремнієвої долини та Британії проводять кілька-етапний відбір
найталановитіших абітурієнтів
та дають їм безкоштовну освіту.
Що ж робити, якщо ти відчуваєш себе вартим безкоштовного навчання в
елітному закладі?
Уже кілька років найпопулярнішою сферою, яку обирає
молодь для кар’єри, є ІТ. Щоб
стати спеціалістом у цій галузі, необхідно отримати знання
високої якості у поєднанні з
практичним застосуванням. Крім
цього, навчання має бути вузькоспеціалізованим - без непотрібних обов'язкових дисциплін,
які відволікають від основного
напрямку розвитку. Одним із закладів, які забезпечують студентів високоякісним навчанням, є
Вінницька ІТ-Академія. Команда
академії притримується прогресивних поглядів і робить все
можливе, щоб навчання було
максимально ефективним, і кожен випускник отримав бажаний
результат - пропозицію працевлаштування в ІТ-компанії.
ІТ-Академія підтримує талановиту молодь. Уже зараз скористайтесь унікальним шансом

отримати престижну освіту безкоштовно.
Як отримати безкоштовне
навчання в ІТ-Академії?
Кожен, хто здасть екзамен з
математики та логіки на максимум і пройде тестування з англійської мови, буде зарахований
на бюджетне навчання. Це від 9
місяців до півтора року інтенсивного вивчення програмування, веб-дизайну та тестування;
англійської для ІТ; підготовки до
співбесід та створення резюме.
Під час навчання студент порине
в сферу ІТ, відкриє свої можливості, зможе набути впевненість
у собі та в своїх уміннях, познайомиться з безліччю цікавих
викладачів-практиків, які одного
дня стануть його колегами.
Скільки є місць на безкоштовне навчання?
Кількість місць необмежена всі кандидати на безкоштовне
навчання, які пройдуть відбір
(наберу ть максимум ба лів),
стануть учасниками програми.
У процесі навчання студент,
здаючи екзамени, проекти, тестування повинен підтверджувати
своє право на безкоштовний
курс. Підтасування результатів
при відборі неможливе, тому
що всі зацікавлені в чесному
результаті: студенти отримають
престижну освіту безкоштовно,
а ІТ-Академія навчатиме справді здібних та цілеспрямованих

Олена Рожко(34), юрист:

Коли проходить екзамен
та як зареєструватись?
Екзамен проводиться безпосередньо перед початком навчання
- в жовтні та березні. Потрібно
зареєструватись на навчання на
сайті Академії https://ita.in.ua та
подати заявку, обравши “Зареєструватись на екзамен”. З вами
зв’яжуться та повідомлять усю
актуальну інформацію. Потім вас
запросять на попередній відбір
(тестування) та безпосередньо
екзамен.
Як підготуватись до екзамену?
Не потрібно наймати дорогих

репетиторів. Достатньо круто
знати шкільну програму, не лінуватись сидіти над задачами з
підвищеною складністю та любити математику. Конкурс буде
проходити в 2 етапи: письмове
виконання завдання та захист
письмової роботи і співбесіда з
викладачами.
І це все?
Так, все дуже просто. Прийшов, побачив, переміг. Зареєструвався, склав екзамен, отримав елітну освіту безкоштовно.
Доведи всім, що саме ти вартий
цього шансу.
Програмуй своє майбутнє разом з ІТ-Академією!
Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067-431-19-21

Дайте оцінку благоустрою міста Козятин

Ми запитали у козятинчан

Уляна (10), школярка:

людей, майбутніх працівників
ІТ-компаній.

Ірина Руденко(53),

Андрій і Сергій (10),

Максим Шиманський

(36), тесля:
— В нашому місті
— Моя оцінка негатив- приватний підприємець: школярі:
— В нас в місті па— Ми б хотіли змі— У нашому місті небагато собак і мені не на, оскільки не вистачає
подобається, коли вони сміттєвих баків, громад- лять сміття, а діти цим нити на краще парки, має молоді куди піти —
дихають. І не тільки наші площі, дороги.
немає закладів розванападають на людей.
ських туалетів.
діти, але і їхні також.
жального характеру для
молодого покоління.

Леонід Олежко (55),
приватний підприємець:

Володимир Іванович
(56), пенсіонер:

— В місті неякісні
— Немає благоудороги, заїзди в двори, строю, удосконалювати
кругом ями та брудні потрібно усе.
під’їзди.
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Пам'ятні дати жовтня
1 - Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день музики
День ветерана
Всесвітній день архітектора
160 років від дня народження Кащенка А. Ф. (18581921), українського письменника
2 - Міжнародний день ненасильства
Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат)
115 років від дня народження Азовського М. П. (19031947), українського художника
75 років від дня народження Стельмаха Б. М. (1943),
українського драматурга, поета, перекладача
4 – 10 Всесвітній тиждень космосу
Всесвітній день захисту тварин
100 років від дня народження Коломійця А. П. (19181997), українського композитора
5 – Всесвітній День вчителя
Всесвітній день посмішки
305 років від дня народження Дені Дідро (1713-1784),
французького
письменника, філософа
95 років від дня народження Канівця В. В. (1923-1917),
українського письменника, драматурга
7 - День вчителя
80 років від дня народження Степови́ка Д. В. (1938),
українського
мистецтвознавця
8 - 75 років від дня народження Роберта Лоуренса
Стайна (1943), американського дитячого письменника
10 - 205 років від дня народження Джузеппе Верді
(1813-1901), італійського
композитора
110 років від дня народження Глущенко П. І. (19081983), української майстрині народно-декоративного
розпису
80 років від дня народження Алана Бредлі (1938),
канадського письменника, сценариста, журналіста
11 - Міжнародний день дівчаток
12 - 115 років від дня народження Майстренка Я. В.
(1903-1987), українського драматурга, перекладача
13 – 130 років від дня народження Калиновича М. Я.
(1888-1949), українського мовознавця, літературознавця
14 - Покрова Пресвятої Богородиці
День Українського козацтва
День захисника України (День захисників Вітчизни)
День художника
16 - Всесвітній день продовольства
130 років від дня народження Юджина О'Ніла (18881953), американського драматурга
17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
Європейський день боротьби з торгівлею людьми
18 - Україна увійшла до Ради Європи
19 - 105 років від дня народження Ярового С. К.
(1913-1988), українського живописця
20 – 130 років від дня народження Мамонтова Я. А.
(1888-1940), українського драматурга, театрознавця
95 років від дня народження Отфріда Пройслера
(1923-2013), німецького дитячого письменника, казкаря
23 - 125 років від дня народження Козицького П. О.
(1893-1960), українського композитора
24 - День Організації Об’єднаних Націй
Всесвітній день інформації про розвиток
25 - 180 років від дня народження Жоржа Бізе (18381875), французького композитора
110 років від дня народження Чепурного Д. І. (19081944), українського поета, перекладача
110 років від дня народження Духновського М.І. (19081999), українського художника театру
27 – 290 років від дня народження Джеймса Кука
(1728-1779), англійського мореплавця
160 років від дня народження Теодора Рузвельта
(1858-1919), президента США
28 - День визволення України від фашистських загарбників (1944)
115 років від дня народження Івліна Во (1903-1966),
англійського письменника
31 – Міжнародний день Чорного моря
80 років від дня народження Черева́тенка Л. В. (19382014), українського поета, сценариста, мистецтвознавця,
кінокритика.

5

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

Будували сонячну станцію
та пошкодили газопровід
Мешканців села Іванківці змусили сидіти без газу

орудують Варвари від житловокомунального господарства
Галина Касянівська

В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” 2 жовтня надійшло повідомлення, що в селі Іванківці на об’єкті,
де будуються сонячні батареї, була
пошкоджена труба газогону. Побувавши на місці, журналісти переконалися,
що інформація підтвердилася. Працюючі на об’єкті, які так і представились
представнику преси, підтвердили факт
пошкодження труби газопроводу.
На запитання журналіста, за яких
умов стався прорив газу, працівники

розповіли, що в газовому господарстві
дали проект, по якому прокладена
газова магістраль. Виконуючи роботи
свердління скважин під сонячні батареї, автотехнікою була пошкоджена
труба газової магістралі, якої на проекті нема. За словами працюючих, труба газогону не металева, тому металошукачем знайти її місцезнаходження в
землі неможливо. На питання, в який
час газопостачання в Іванківцях буде
відновлене, нас запевнили, що газ в
сільських домівках буде після обіду.
Тільки наші співрозмовники, мабуть,

мали на увазі, що вони впораються з
роботою до обіду, а газ у комфорках
мешканців села з’явиться тоді, коли
поданий газ витіснить з трубопроводу
повітря, яке потрапило в газогін.

Казуси на вулиці
Бабаджаняна

Убив
товариша
і сів на сім
років

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Марія Лєхова

На гарячу лінію газети
“RIA-Козятин” вкотре звернулися мешканці вулиці
Бабаджаняна. Вони повідомили, що, після того, як
відсипали невеличку ділянку
дороги, ремонтні роботи
на вулиці згорнулися. Працівники переключилися на
вулицю Зелену і повністю
відсипали її щебнем і гранвідсівом. Нагадаємо, дорогу
на Бабаджаняна почали
“щебнювати” ще влітку.
Отож, після дощу зараз
тут стоять калюжі під ворітьми помешкань.
Побувавши на Бабаджаняна, неозброєним оком
видно, що дорогу, як тільки можуть, латають самі
мешканці вулиці. Вона в

За гратами проведе сім років чоловік, який побив свого
товариша. Останній помер у
лікарні.
Інцидент стався 9 червня в
селі Пиківець. Під час застілля
побилися двоє.
— У ході бійки 39-річний
приятель потерпілого бив руками та ногами останнього. Від
отриманих тілесних ушкоджень
45-річних потерпілий помер
через три дні у лікарні, — повідомили у відділі комунікації
поліції Вінницької області.
21 вересня міський суд Козятина визнав чоловіка винним
в умисному тяжкому тілесному
ушкодженні, що спричинило
смерть потерпілого. За свій
вчинок козятинчанин проведе
в тюрмі 7 років.

недалекому майбутньому
може називатися райдужною. “Ремонтують” її люди
камінням і цеглою всіх
кольорів. Влада цим не
переймається. Вважає, що,
якщо люди засипають на
дорозі великі ями, то засиплять ще й малі?
Коментарі з цього приводу важко у когось взяти.
Начальник ЖКГ у відпустці
(так стверджують чиновни-

ки в сусідньому кабінеті),
старші начальники зайняті
врученням щодня різних подарунків по дитсадках, училищах, діляться досвідом
роботи перед польськими
гостями. Це повний капець,
люди. З нашого болота з
такими “керовниками” ми
довго ще не виліземо, не
зважаючи на наповнення
бюджету сотнями мільйонів
гривень.

Бережіться хитрих аптекарів
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
звернулася 88-літня мешканка нашого
міста пані Віра. Вона розповіла, що
купує ліки від підвищеного тиску. Програмою “Доступні ліки” не користується, оскільки пігулки, якими лікується
старенька жінка, не входять в перелік
безкоштовних ліків. Аптека, в якій
завжди бере препарат, була закрита
і вона відвідала іншу. Тут упаковка коштувала на 10 гривень дорожче.
Ми зустрілися з пані Вірою і взяли
у неї пластинку використаних пігулок,
аби перевірити інформацію. Те, що
ми побачили в аптеках міста, шокує.
Знайшлася така, в якій різниця в ціні
складала 18 гривень. А якщо виходити з ціни однієї пластинки, то вона
була дорожчою майже на 6 гривень.
Правда, нам зауважили: “Так це ж ціна

без знижки!” А далі пішло відверте
хамство від фармацевтів. Вони заявили, якщо ми опублікуємо в газеті,
що в їхній аптеці ліки найдорожчі, їхнє
керівництво притягне кореспондента до
суду. Тому що їхня аптека низьких цін
такою не являється. А те, що написано
на вікні медичної установи (стабільно
низькі ціни), так то тільки програма. Я
не знаю, яку програму мають втілювати
працівники цієї аптеки. Поки це виглядає, як один із видів шахрайства. Тому
що люди читають те, що бачать, а не
те, що приховано.
У деяких аптеках дійсно діють знижки на препарати у виді персональних
карток користувача. Тільки в більшості
випадків така знижка не є знижкою по
суті. Щоб якось залучити більше відвідувачів, пропонують картки-знижки
препаратів. Тільки буває, що той же
препарат в іншій аптеці можна купити

набагато дешевше. І така буває хитрість від аптекарів.
Проводячи рейд аптеками, ми були
й приємно вражені. Завітавши в аптеку
№12, що на вулиці Мічуріна, 2, зустріла
чарівною посмішкою продавчиня. Який
буде ефект від придбаних ліків, покаже час. А от душу пацієнта в цій аптеці
фармацевти лікують відразу. Чарівна
посмішка і милосердя до хворого —
це одна зі складових лікувального
процесу.

влада і ми
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У редакцію газети “RIA
-Козятин” звернулися мешканці вулиці Мазепи (колишня Свердлова). Вони повідомили, що по їхній вулиці
пройшовся грейдер, якого
мешканці вулиці не замовляли. Складається враження,
що комунальники дорогу не
ремонтували, а псували.
Грейдер ефективний на
грунтових дорогах чи на від-

сипних дорогах, які набули
статусу пральної дошки.
На дорогах, де мешканці
вулиць самі їх ремонтують,
появу грейдера можна вважати варварством.
Люди збирають на ремонт
дороги кошти, купуючи дорожній матеріал. А грейдер
від господаря, який відремонтував біля себе дорогу,
стягує каміння в яму на
дорозі, яку повинні засипати комунальники. Влада

повинна засипати ями на дорогах матеріалом, який має
підвозитись окремо! Тільки
влада міста вважає чомусь
інакше.
Скільки вже було публікацій відносно грейдування
доріг, де люди самі ремонтують дороги?! А влада робить вигляд, що не чує голосу народу і продовжує грейдером видряпувати каміння,
яке вже знайшло своє місце
на дорозі.

Лист у номер

Козятинські напівруїни та недобудова
Тарас НЕЗАБУДЬКО, пенсіонер

Відразу скажу, що в існуванні
цих руїн сучасне керівництво
міста не винне в тому, що вони
дістались їм від “попередників”.
У цьому винні, звичайно, “попередники”. Але сучасне керівництво винне в тому, що воно
палець об палець не вдарило
для того, щоб вирішити, що
робити далі з цими спорудами.
Напівруїни - це сказано занадто. Це досить міцні споруди,
але вони не доглянуті: вибиті

вікна, давно не ремонтована
покрівля і т. і.
Я маю на увазі споруди на
вулиці Винниченка. Це колишній
хлібозавод, ще в тому місці, де
вулиця Винниченка перетинається з вулицею Підгорбунського,
стоїть будинок з вибитими вікнами. А от колишній будинок
аптеки біля териториального
центру починає чепуритися і
набуває пристойного вигляду.
Виявляється, цей будинок придбав бідний, нещасний генерал
СБУ. Отож, є побажання для

міської влади, щоб вона виконувала свою роботу і не чекала
милостині від “нещасних бідняків”, котрі куплять ці споруди і
виручать її.
Біля будівлі суду є фундамент
не побудованої споруди. Цей
фундамент багато років охороняється сторожем. Над вагончиком майорить державний
прапор. Скільки тих прапорів
помінялося?.. Чимало. Скільки
платилося сторожеві? З яких
коштів? Я не знаю. А цікаво,
що і зараз цей об'єкт під захис-

том. А в народі кажуть, що цей
об'єкт — прихисток для наркоманів, а інші - для алкоголіків.

Цікаво, що думає про це
міська влада? Особливо про
“секретний фундамент”?

тата дитини (в залежності від
того, з ким проживає дитина). І
звернутися до Комісії з питань
призначення житлових субсидій,
щоб доходи того з батьків, що
не зареєстрований та не проживає разом з дитиною, не
включалися до сукупного доходу
домогосподарства. Разом із заявою необхідно надати також
документ (довідка з ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина
проживає із заявником.

субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише фактично проживаючих у помешканні осіб. Тоді до
справи додаються документи з
місця роботи в іншому місті, про
навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні, про постійне місце проживання з ЖЕКу,
сільської чи селищної ради.
Субсидію призначають на рік –
від травня до травня наступного
року. Розмір субсидії розраховують окремо – на літній період, і
окремо – на зимовий виключно
на основі доходів зареєстрованих і фактично проживаючих у
помешканні осіб. Якщо допомогу уже призначено на новий
рік (2018-2019 рр), у жовтні їх
розмір на опалювальний сезон
розрахують автоматично, без
повторного звернення.

міністр про субсидії
Софія ШЕВЧУК

Міністр соціальної політики
України Андрій Рева відповів на
найбільш популярні серед населення питання стосовно субсидії.
— Чи мають право у субсидії відмовити усно?
— «Усна» відмова працівника
управління соціального захисту
населення є незаконною. Згідно із законом «Про звернення
громадян» та Положенням про
порядок призначення житлових
субсидій, орган соц за хист у
зобов’язаний оформити заяву і
декларацію і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника – призначена
чи непризначена йому субсидія
із обґрунтуванням такого рішення. На допомогу від держави можуть розраховувати ті українські
родини, чиї доходи не дозволяють в повному обсязі сплачувати
житлово-комунальні послуги.
Для оформлення субсидії необхідно звернутися у найближче
управління соціального захисту
населення виключно із Заявою і
Декларацією про доходи.
— Чи можуть у субсидії
відмовити тим, у кого доходи
менші мінімальної зарплати?

— Така відмова є неправомірною. Громадяни, які отримують
менше за мінімальну зарплатню,
мають змогу звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій. Якщо ЄСВ сплачується в повному обсязі, Комісія
у дохід порахує три або навіть
один прожиткових мінімуми, в
залежності від соціального стану
людини, і розрахує розмір субсидії. Якщо ЄСВ НЕ сплачується
з вини роботодавця, субсидію
громадяни мають змогу оформити на загальних умовах, без розгляду справи Комісією. Субсидію
у таких випадках розраховують
на основі реально отриманих
доходів, тобто з урахуванням
мінімальної заробітної плати.
— Чи потрібно безробітному сплачувати щомісяця після
призначення субсидії ЄСВ
(єдиний соціальний внесок).
— Для призначення субсидії
безробітному потрібно сплатити
ЄСВ лише за три місяці періоду,
за яких беруться доходи для
розрахунку розміру субсидії.
Тобто для «зимової» субсидії соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2
кварталів 2018 року до моменту
подачі документів в управління

соцзахисту. Якщо вас змушують підписати річний договір
на сплату ЄСВ, посилайтеся на
статтю 10 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування». Вона
гарантує право на одноразову
сплату ЄСВ. І якщо ви подали
заяву про добровільну участь у
системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування, орган доходів і зборів
в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання
заяви зобов’язаний укласти
договір про добровільну участь
відповідно до типового договору.
Сплата ЄСВ відображається у
базі даних Пенсійного фонду і
цей період зараховується громадянам до страхового стажу.
— Чи потрібно розлученим
декларувати доходи колишніх?
— Якщо подружжя розлучене
і не має неповнолітніх дітей, то
ні чоловік, ні дружина не повинні
відображати в декларації своїх
«колишніх», які зареєстровані
і проживають окремо. Однак,
якщо сім’я розлучена, але є неповнолітні діти, то в декларації
потрібно відобразити маму чи

— Чи потрібно для оформлення субсидії додавати різноманітні довідки?
— У загальному випадку для
оформлення субсидії потрібні
лише Заява і Декларація про
доходи. Довідки потрібні, якщо
громадяни бажають оформити
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За 30 років нічого не змінилося
Ювеналий КОНСОЛЯРИНО

Если б в нашем НГЧ
Были бы котлы,
Перспективы без речей
Были бы светлы.
Если б было в НГЧ
Больше бы насосов,
То поменьше у жильцов
Стало бы вопросов.
И стало просто бы работать в НГЧ
И без начальственных
Напутственных речей.
И все жильцы бы о пороги
Не обивали даром ноги.
Если б в нашем НГЧ
Были б механизмы,
То другим бы НГЧ
Задали б мы жизни.
И сдавали мастера
Все жильцам постройки,
То за качество у нас
Не было бы тройки.
Если б каждый проверял,
Что и как он сделал,
А поменьше бы кивал
На других умелых.
Если б меньше шепотком,
А побольше словом,
То явились мы потом
Все с большим уловом.
Если б в нашем НГЧ
Было б все в порядке,
То у мэра на ковре
Не было б зарядки.
Если б каждый твердо знал,
Что он должен делать,
А зарплату получал
Только за умелость.
Вірш написаний в 1987 році,
але він актуальний сьогодні для БМЕУ.

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

Нас зібралося троє
В’ячеслав ГОНЧАРУК

Випускники 10-В класу школи №1 міста Козятина вже
46 років, як відсвяткували
випускний вечір. За цей час
декілька разів зустрічалися
окремими групами. Зібрати
всіх навіть охочих до зустрічі
не вдавалося ні разу. Шість,
максимум вісім, колишніх школярів приходили чи приїздили
на зустріч. За кожним разом
була від когось пропозиція
зібратися більшим складом.
Тільки в більшій кількості 10-В
не збирався.
На зустріч-2018, яка відбулася у вівторок, 2 жовтня, зібралося аж троє випускників 1972
року випуску. Це староста

класу, одна з двох відмінниць
Надія Швець, кращий організатор спортивних шкільних
конкурсів Віктор Коржевський
і перша дошка класу шкільних
і районних шахових турнірів,
автор цієї статті.
Як зазначила Надя, зібралися ті, хто хотіли зібратися. Зі
шкільною старостою 10-В не
можна не погодитись. Адже
кількість не завжди переростає в якість. Якість — це коли
є бажання своїх шкільних
друзів почути. А слухали ми
двоє одного майже чотири
години. Надя, якій пророкували вчителі в школі бути
науковцем, обрала банківську
сферу. Досягши пенсійного
віку, присвятила себе онукам.

“Укрзалізниця” впровадила
новий маршрут. Потяг №31 зі
сполученням «Київ – Рига» курсуватиме один раз на тиждень.
Новий напрям анонсували ще на
початку літа, а з 10 днів тому на
офіційному сайті “Укрзалізниці”
вже можна придбати квиток
до столиць Білорусі, Литви та
Латвії. Потяг відправлятиметься
один раз на тиждень із Києва
через Мінськ та Вільнюс до
Риги. З української столиці

Сильно вона їх любить. Каже,
що їде провідати, як тільки заскучає за ними, а скучає вже
на залізничному вокзалі, як
їде від них.
Віктор, який марив спортом,
після школи став міліціонером.
І в чині підполковника пішов
на заслужений відпочинок.
От тільки сидіти довго на
балконі не зміг і влаштувався
на роботу в охоронну фірму.
У вільний від роботи час наві-

щає стареньку 95-річну матусю, яка працювала педагогом
на Козятині-2 (тепер селище
Залізничне).
Що можна було пригадати, пригадали. Згадали за
всіх, хто був однокласником.
Пом’янули тих, хто вже відійшов у світ інший. Згадали й за
тих 11 козятинців, які не ходять на зустріч. Мабуть тому,
що бачаться з однокласниками на ринку кожен тиждень.

па с а ж ир и в иїж д ж атиму ть о
14.07, проте двері поїзда зачинятимуться раніше: о 13.42 – за
півгодини до відправлення проводимуть митний і паспортний
контроль.
Ціна за один квиток до Риги у
купе складає 2252 гривні, хоча
до цього анонсували ціну не
вищу за 1900 гривень. Новий потяг почав курсувати з 28 вересня. У жовтні квитки можна буде
придбати на 4, 12, 18 і 26 числа;
у листопаді – 2, 8, 16, 22, 30; у
грудні лише на 6 число.

Реклама

«Їдеш працювати у Польщу? Готуйся стати бидлом!»
– історія заробітчанина
Анна КОВАЛЬОВА

Герой нашого матеріалу погодився розповісти про свою подорож анонімно. Бо польські роботодавці досі не виплатили йому
всі гроші, а публікація у ЗМІ може
загрожувати абсолютною невиплатою. Тому ми змінили ім'я. Андрій – звичайний працівник офісу,
який щодня приходить на роботу
о 9-й ранку. Весь день працює і
о 6-й вечора вже вільний. За щоденну роботу з клієнтами Андрій
отримував трохи більше мінімальної української зарплати. Знайомий чоловіка запропонував йому
роботу, за яку у Польщі платять в
рази більше.
Хто їде працювати у Польщу. На заробітки відправляються
різні люди. Але у поляків уже
склався стереотип. Нібито українці постійно п'ють пиво та поводять
себе, як «бидло». Проте Андрій
розповів, яка насправді складається
картинка:
– До Польщі їде три категорії
людей: перші – такі як я, на місяць, аби заробити грошей; друга
категорія їде на постійне місце

проживання – ці люди відчувають
себе дуже розслаблено; третя
– ті, хто тікає від проблем, які
трапилися в Україні.
Насправді українців у Польщі
дуже багато. Вони працюють усюди: на заводах, роблять ремонти
та виконують іншу фізичну роботу.
Багато хто намагається отримати
право залишитися в країні на постійно, тому подають документи
на карту побуту.
Яка робота для українців є .
Стосовно роботи найпоширеніші та
найдоступніші різноробочі професії. Українські агенції, які допомагають у пошуку роботи, пропонують
одні вакансії та поки працюють із
документами, вакансію закривають.
– Перед тим, як їхати в Польщу, я ходив у агентство, бо був
не повністю впевнений у своєму
знайомому. Я отримав необхідну
інформацію, за яку мав заплатити
три тисячі гривень. У ціну входив
пошук вакансії та віза за одну
тисячу гривень. І жодної гарантії,
що ти попадеш на ту роботу, яку
пообіцяли, – розповідає Андрій.
Чоловік радить використовувати
особисті зв'язки, аби бути впев-

неним, що у чужому місті тебе
зустрінуть, допоможуть із житлом
та роботою.
– Я їхав до знайомого. Він шукав різні роботи і ми їх виконували. У основному, ми проводили інтернет і копали траншеї. Але там
копання траншеї виглядає не так
як у нас – прокопали лопатою забули і все. У поляків всі газончики
рівні, кущики ростуть, камінчики
декоративні. Треба спеціальною
лопатою прорізати газон, його
легенько підняти і перекласти на
плівку, щоб нічого не пошкодити.
Потім вузькою лопатою прокопати
цю землю, покласти на сторону,
розмістити кабель, зверху землею, плівку кинути і засипати газон. Робота довга і дуже кропітка,
– розказує Андрій.
Адаптація. Якщо їхати на роботу до Польщі, то наш герой радить і навіть наполягає на тому, що
потрібно знати бодай елементарні
фрази польською. Аби можна було
пояснити, що потрібно і зрозуміти,
що від тебе потребують інші. Період
адаптації до місцевості і роботи –
це теж складно.
– Я не міг працювати фізично
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Гімнастки прославляють наш край
Катерина Ходюк

Сполучено Київ і ще три столиці!
Анна Ковальова

у всіх на устах

Козятинські гімнастки продовжують радувати своїми досягненнями та здобувають призові
місця на конкурсах різних рівнів.
22-23 вересня була проведена
відкрита першість з художньої
гімнастики “ПеРлина Южного”
в м. Южне Одеської області, де
дівчатка гідно представили наше
місто. Плідна праця, багатогодинні тренування приносять плоди у
вигляді омріяних призових місць.
На килимах спортивного комплексу зібралося більше 350
учасників з різних міст України.
На змагальній арені все має бути
ідеальним - від точності виконання кожного елементу до хореографії, музики, одягу і навіть
зачіски та макіяжу. Наші дівчата,

приборкавши хвилювання, попрацювали на гімнастичному килимі
на славу.
У свою скарбничку було зі-

брано два перших місця (Влада
Сікорська, Вероніка Соколова),
чотири других (Віолета Юрченко,
Дар’я Співаченко, Карина Тупчій,

Олександра Щаблевська), три
третіх місця (Аделіна Токарчук,
Валерія Гливук, Авеліна Бойко).
Тяжка праця тренера та гімнас-

Вернигородок рулить!

“Моноліт” програв 1:2

Галина Касянівська

Вячеслав Гончарук

На шкільній спортбазі села Білопілля проходили 2 жовтня фінальні
змагання з футболу. Четвірку кращих
сільських команд району склали колективи Сестринівки, Йосипівки, Вернигородка та Широкої Греблі. Вони за
коловою системою визначали кращу
шкільну футбольну команду. Перемогли спортсмени з села Вернигородок.
З командою Сестринівки вони того
дня розпочали турнір. Захоплююча
гра цих суперників завершилась перемогою команди з берегів річки Гуйви
з рахунком 5:1.
У наступній грі на футбольне поле
вийшли команди Йосипівки та Широкої Греблі. Сильнішими в цій зустрічі
були йосипівчани. Вони переграли
своїх суперників з рахунком 5:0.
Футболісти Вернигородка обіграли
команду з Широкої Греблі з рахунком 3:0. А футболісти Йосипівки та
Сестринівки в своїй зустрічі підписали
мирову угоду. Їхній поєдинок завершився без забитих м’ячів 0:0.
У двох наступних зустрічах Верни-

У суботу, 29 вересня,
на стадіоні “Локомотив”
відбулася футбольна зустріч між козятинським
“М о н ол і т о м” і “А г р о Астрою” села Рачки Немирівського району. Це
була гра 6-го туру обласної першості у вищій лізі.
Завершилася вона програшем господарів поля з
рахунком 1:2.
Наші земляки в цей
день на власному стадіоні
проводили останню гру
перед зимовою перервою
в чемпіонаті. Тож любителі фу тболу прийшли
на стадіон подивитися
хороший футбол у виконанні улюбленої команди
і заодно підтримати футболістів “Моноліта”.
Тільки не так сталося,
як гадалося. Фани “Моноліта” не побачили хорошої гри їх улюбленців. Не
було команді господарів
підтримки з боку друзів
команди.
Почну з ос таннього.
Д і й с н о, п р и х и л ь н и к а м
футболу хочеться, щоб їх
улюблена команда завжди
перемагала. Сприймуть
фани і поразку команди
від клубу, який має кращу
фінансову базу і має кращих виконавців. Вони не
можуть зрозуміти поразку
від команди- середняка
обласної першості, якою і
є “Агро-Астра”.
Дійсно, цей спортивний
колектив не можна порівняти у фінансовому
плані, як, наприклад, команди “Світанок-Агросвіт”
з Бершаді чи “Володи-

городок переграв команду Йосипівки
з рахунком 3:1. А команда Сестринівки мінімально з рахунком 0:1 поступилася футболістам з Широкої Греблі.
За підсумками всього турніру ко-

манда Вернигодка стала шкільним
чемпіоном Козятинського району.
Йосипівчани — срібні призери, футболісти з Широкої Греблі стали бронзовими призерами.

Сучасний спортзал “ReForma” — підтримав рибалок
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

12 годин підряд. У мене навіть
на третій день кров носом пішла
від перевтоми. Я шокований був,
– розповідає заробітчанин. – В
Україні я фізично не працював.
Те, що ходив у спортивний зал –
не рахується.
Андрій за свою першу подорож
на заробітки втратив 12 кілограмів
ваги.
– Коли працюєш, то не їси.
Просто немає можливості. У перший тиждень я всі ціни переводив
на українські і здавалося, що все
дуже дорого. Але потім виявляється навпаки.
Першого ж тижня наш герой

хотів повернутися додому, проте
його залишили друзі. Працюючи у
Польщі, є ще один важливий момент – те, з ким доведеться жити.
– Ти на роботі попрацював
фізично, прийшов додому і маєш
відпочити. Тут вагому роль грає
компанія, з якою можна поспілкуватися та приготувати їжу після
робочого дня.
Скільки заробляють . У Польщі українці можуть заробити від
15 тисяч гривень на місяць. Усе
залежить від того, де працювати
і скільки.
Продовження у №41

ток сприяє отриманню призових
місць та на належному рівні репрезентувати наше місто в спортивно-гімнастичному колі.

Минулого тижня закінчився фотоконкурс рибалок нашого краю. Нагадаю, що перемогу отримав Олександр
Федорук. На нього в редакції чекає
головний приз — Олександр став
володарем сертифіката, який надає
право безкоштовного відвідування
сучасного спортзалу “Реформа”. Даний комплекс знаходиться у Козятині
на вулиці Героїв Майдану, 7. Працює з
понеділка до суботи з 14.00 до 22.00.
Спонсор фотоконкурсу рибалок
— директор тренажерного залу
Олександр Камінський, користуючись
нагодою, розповів про специфіку відвідування його закладу та тренувань.
— Силові тренування на ставлення

є найбільш корисними! Хочете схуднути, стати більш рельєфно або навпаки
набрати м'язову масу? Вибирайте
силовий тренінг! Згладити вікові зміни
в організмі, зміцнити здоров'я, надати
фігурі ідеальні пропорції, підвищити
настрій і зміцнити дух - ось лише
малий перелік користі, яку можуть
принести вам тренування. Змінюючи

кількість підходів і повторень, вагу
і тривалість відпочинку, ви можете
добитися будь-якої мети! Звучить
фантастично, однак і результат від
тренувань ви отримаєте приголомшливий. Зрозуміло, при наявності чіткого
керівництва до дії: персонального
тренера або підібраної під ваші цілі
програми.

миром” з Тиврова. Але
в “Агро-Астри” є тренувальний процес. А це
фізичний стан команди.
У них вистачає фізичних
кондицій навіть на примхи
погоди. Цього не можна
сказати про гравців нашої
команди. Грати на важкому полі футболісту, якого
тренер бачить тільки в
день гри, складно. Тому
й грали у видовищний
футбол монолітовці 32
хвилини в першому таймі
і 8 хвилин після відпочинку. Важке поле було
для обох команд. Але
треновані спортсмени перебігали не тренованих.
А тренерські заготовки
чи тактика в цій зустрічі
не спрацювала з тієї причини, що вся команда
зупинилася.
Чому команда нашого
міс та програ ла супер нику, нижчим за класом,
хай розбираються гравці
з тренерським штабом.
А любителі футболу повинні пробачати “ляпи”
улюбленої команди. Вони
наші. Вони є такі, які є.
У хорошу погоду можуть
виграти в гранда першості. А на важкому полі
можуть програти слабкішому від себе. Головне,
що сам футбол у Козятині
є. А що в команді мало
місцевих футболістів, так
це проблема не тільки
козятинського футболу.
То який тут тренувальний
процес?
Ще буде гра “Моноліта”
в рідних стінах на кубок
області. То ж перед зимовими канікулами потрібно
підтримати своїх кумирів!

8 життя козятинщини
Шукаємо
Події майже століття в
Містера-2018! долі нашого земляка
RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018

9 на позитиві

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

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

Життя прожити — не поле перейти

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Дмитро Артемчук

На гарячу лінію
нашої редакції надійшли з в е р н е н ня від родин, де
виховують с я маленькі хлопчики синочки, братики,
внуки і правнуки,
з пропозицією організувати конкурс
для них.
— Чому є “МініМіс”, а “Міні-Містера” немає? — були
запитання наших
читачів.
Отож, газета
"RIA-Козятин" огол о ш у є ф о т о ко н курс на найкращого х лопчика Козятинського краю
"Міні-Містер-2018".
Конкурс триватиме до 26 грудня
2018 року. Фото
присилати в р е дакцію на адресу
tetyana.lozinskaya@ Артемій Ігнатенко —
gmail.com, на вай- перший учасник конкурсу
бер (068-308-01-25)
або безпосередньо розміщувати на сайті у "фотоконкурсі".
Про головні призи — в наступних публікаціях. Спонсори,
приєднуйтеся!

Цезар Поліщук за 82 роки свого
життя багато побачив і переніс. Народився в багатодітній селянській сім’ї.
Батько Цезаря Володимировича працював механізатором. Мати — в полі.
Коли почалася війна, сім’ю Поліщуків
евакуювали в Челябінську область
Коркінський район. У радгоспі “Жовтневий” виготовляли трактори. Тільки
з військовими діями 1941-1945 років
замість тракторів стали виробляти
танки. Звичайно, чотирирічний Цезик
у випуску бойових машин участі не
брав. Але він спостерігав, як опановував нове ремесло його батько.
Війна з фашистською Німеччиною
завершилась і сім’я Поліщуків перебралася назад в село Туча Козятинського району. Саме на батьківщині в
рідній Тучі наш співрозмовник відчув
перший поштовх долі. Цезаря Володимировича не допустили до школи
через те, що він не знав української
мови. Посміхнулася йому удача з
освітою, як виповнилось школяреві
10 років.
Після навчання пішов працювати в
рідний колгосп, де биками орав поле.
Пізніше став возити бригадира на
конях. У 1955 році пішов вчитися на
водія. А в 1956 юнака Поліщука забрали в армію. Там він опанував нову
професію водій-інструктор. Залишив-

ся бути військовим і після служби в
армії. Попав на об’єкт стратегічного
значення. От тільки працювати з
людьми, які на військових складах
дружили з зеленим змієм, новоспечений надстроковик не міг, тому і звільнився з армії. Що Цезар Поліщук на
ту пору в своєму рішенні був правий,
підтвердили недавні події в Павлівці.
Саме через склади, що вибухнули,
наш герой знову став цивільним.
Переїхав у Глухівці, пізніше у Жежелів. Влаштувався водієм санітарної
машини. На новому місці квартири
давали тільки сімейним. Тільки щоб
було інакше, все одно його супутницею в житті мала стати фельдшер
за освітою Олена Іванівна. З нею виростили і виховали двоє прекрасних
дочок. Тільки в ту пору молодому подружжю хотілося працювати разом.
А така перспектива вимальовувалась
далеко від дому.
Переїхали сім’єю в Луганську область в місто Свердловськ. Працювали з дружиною разом. Отримали
квартиру. Тільки водія санітарки як
класного спеціаліста забрав під своє
крило секретар райкому. Став Цезар
Володимирович у нього водієм. Крім
основної роботи вчився, що потім
йому стало в нагоді пізніше. Секретаря з часом замінили, і в молодої
сім’ї знову з’явилася перспектива працювати разом. Дружина фельдшер, а

Вероніка (15), учениця:

— Зустріла подругу, з
якою давно не бачились. Від
зустрічі багато позитивних
вражень.

він інспектор ВГРЧ (військова гірська
рятувальна частина). Інспектував він
безпеку гірських виробіток Донбасу
(електрика, запилення шахт, водопостачання). Віддав 25 років трудового
стажу, з яких 10 підземного. Гірським
рятувальником пішов на заслужений
відпочинок.
На пенсії наш герой публікації
став знову працювати водієм. У 2004
році померла мама і ветерана праці
потянуло в рідні краї в село Тучу.
Побудував будинок. Та проблеми з
газофікацією в селі змусили перебратися в Махнівку. Там наш герой і
живе по теперішній час. На прощання
ми поставили йому традиційних два
питання. Секрет зберегти себе на
довгі роки Цезар Володимирович
бачить в тверезому способі життя.
А молоді бажає здоров’я та гідної
зарплати, а також бути хорошими
батьками своїм дітям.

Що позитивного сталося у ВАС минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Микола (70), пенсіонер:

— Приїхав з моря. Чудово
відпочив, незважаючи на
кінець вересня.

Анастасія (17), студентка:

— Зустріла кохану людину.

катя (18), студентка:

— Відзначали день народження любої матусі в
родинному колі.

Юрій Горбатюк (50),
залізничник:

Олександр Калюжний (40),
залізничник:

— У суботу, на День Людмили, прийшли поздоровити мою
дружину всі наші онуки!

— Мій позитив — нові
знайомства, нові дівчата і
нові конструкції!

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) створені окремі відкриті групи для батьків учасниць, родичів і просто прихильників дівочої краси, для визначення “місок” за номінаціями.

Журавлями друзі відлітають
Цей матеріал - данина останньої шани моїм друзям…
Важко усвідомлювати, що вже в
минулому наші друзі були людьми
чуйними, доброзичливими, щедрими. Гуртувалися до брата мого
Віктора ті, хто тяжів до духовних
цінностей та добра.
У нас як? Хтось помер, когось
не стало, одразу ділять спадщину,
ділять хату чи будинок, привласнюють буквально все собі, від документів до одягу, теплих речей…
До усього тлінного, матеріального.
Смерть нашого товариша Толика дала зрозуміти людям, що
вони нічого не варті в порівнянні
з життям. Тлінне матеріальне
може канути в лету. Треба прожити достойно, красиво, щоб тебе
запам’ятали.
Ми народилися, жили, вчилися,
дружили в одному місті. У рідних школах, Анатолій — в 5, ми
з братом Вітею — в 3. Але по
роботі шляхи брата мого і Анатолія зійшлися в одному колективі
СМП-648. Вітя вчився іще заочно в
університеті мистецтв, поєднуючи
навчання із творчою майстерністю
художника в СМП. Анатолій від
учня токаря працював токарем
вже. Кажуть, кожній людині Бог
дає якийсь талант. Бог обрав Вітю,

чомусь саме обрав його, аби світився серед людей, талант краси
його чудової душі.
Це як генетичний код, фонд у
нашій дружній, працьовитій сім’ї.
Біля Віктора здоровішали душею!
Будь-яка підлість чи нещирість
неможлива була просто фізично.
Віктор випромінював якесь добре
цілюще поле. Біополе душі. Ми не
знали жодного випадку, коли він
би покривив душею через вигоду
чи навіть через якусь небезпеку.
Анатолій, вірний товариш його,
відчував через Віктора оту доброту, бо Толя часто був песимістичний. Проблеми зі здоров’ям та
інше часто ставали на перешкоді
його хорошого настрою. Дружба
між ними була міцною і непорушною. У вихідні, вже в колі нашої
християнської сім’ї, в атмосфері
гостинності, поваги, щедрості
душ, Толя відчував себе радісним
і щасливим. І це справді так. Як
тільки Толя з’являвся до нас, мама
Катерина Володимирівна одразу
запрошувала його до обіднього
столу. Смачно пахло і куштувалося
справжнім українським борщем,
варениками з вишнями, салатами,
які так любив наш Толя. Мама завжди цікавилась його життям, а

він іноді сумно говорив так: “Мою
маму Ядвігу ніхто не замінить”.
Потім сталось так, що і невдало
склалось особисте у нього життя,
невдало женився, таке теж буває.
Віктор обрав остаточно мистецтво, поле творчої діяльності,
специфічне і складне. Був теж
життєлюбом, веселим, оптимістичним. Від таких людей, як Віктор,
знімається непотрібна напруга.
Хто знав Віктора Пукалюка чи
Анатолія Ліпінського 45 років тому,
не в дивину, які це близькі до природи, щедрі, хороші, товариські і
сердечні були натури.
Як два брати. “Мені ніхто стільки
не допоміг, як Толик”, — скаже потім Віктор при будівництві сараю,
сходів, веранди.
Толик ще дуже багато допоміг
і сім’ї Ігоря та Валентини Ващуків на їхній батьківщині в селі
Куманівці. Поклопотався в їхній
оселі і в розкішному саду. Це була
наша своєрідна мікрокоманда нашої молодості. Брат, я, Анатолій
Костецький, наш Толя, оцей талановитий, Тамара Матвієнко, Сергій
Одрін, майбутній колега журналіст,
Едуард Едік — лікар і Мирося…
Мирослава Павлюк — наша поетеса, яка потім стане відомою і

Ангеліна Славінська.
Ангелінка дуже здібна
дівчинка, любить
допомагати мамі та татові

за кордоном.
У ті нелегкі дні, коли ми 14 років
були поруч біля Анатолія, який вже
важко захворів, він чомусь запитав
мене: “Дорога моя, як ти думаєш,
скільки ми ще протягнемо, проживемо? Я, мабуть, недовго, зберіть
хороші спогади про мене, напиши,
сонечко, про мене і про себе —
якою ти була у моєму житті — доброю, лагідною, мудрою, стриманою, справжня Подруга, Посестра
(таких і дружин не буває).
Напиши, коли мене не стане,
хай прочитають… Спасибі, Толічку,
Друже за те, що ти був! Спасибі
за душу, раниму твою, часто і тебе
ображали, і весь негатив, нечиста
аура від них переходила і на мене.
Хай Бог простить їм! Спасибі за
джерело твоїх мрій, мріяв про райський окремий куточок помешкання, де жив би окремо з близькою

людиною.
Спасибі за серце твоє, що світило іншим, як зірка! Толю, Толічку,
як близькій людині, самій дорогій
казав: “Ти для мене — дуже часто
снишся. За тебе служать Мої літургії, які замовляю у священиків.
Ти в іншому кращому світі, ніж
оцей, де немає вже болю”.
“Журавлями друзі відлітають” —
мрію написати про всіх найкращих,
відлетівших у вирій. До Царства
Ісуса Христа, який всіх огорне
любов’ю.
Галина ВЕРБА, бакалавр теології
(від команди молодості, які
ще залишилися: Едуард — лікар
волонтер, Духовний Центр
Відродження (м. Київ), Мирослава
Павлюк — журналіст, письменниця
(м. Житомир), Юрій Кравченко —
юрист-консультант).

Крістіна Буригіна. Привіт!
Мене звати Крістіна.
Мені 6 років і в цьому
році я пішла до школи. Я
дуже активна та весела
дівчинка, обожнюю
рухливі ігри. Також я дуже
люблю тварин, навіть маю
домашніх улюбленців

Вікторія Ковальчук . Наша
красунька)

Еліанна Павловська, 2
Вікторія Завальна. Маленька роки .... Любить дивитись
квіточка, яка дарує щастя
мультики, малювати

Ніколь Мартинюк.
Маленька принцеса

Софія Тарадай. Маленька
Софійка дуже чуйна,
швидка, різностороння
дівчинка, яка мріє
потрапити в Disneyland

Полічка Подсуєва. Мамина
радість!!!!

вітання

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018
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продам

 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
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Øóáó íàòóðàëüíó ÌÎÒÎÍ, íîâà. 6 òèñ. ãðí, òîðã. 063-460-04-32
 Çåëåíà Ëþöåðêà íà ñòåðí³, íåäîðîãî. 096-897-19-41, 073-42172-55
 Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12, 16-18 òèæí³â. 096-512-12-15
 Õîëîäèëüíèê, ñò³ðàëüíà ìàøèíêà, ì³ëêà êàðòîïëÿ íå äîðîãî
063-670-70-62
 Áîéëåð «Àð³ñòîí» íà 80 ë³òð³â. 063-404-13-13

 Êàïóñòà, ìîðêâà, öèáóëÿ. 068-941-44-47
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11
õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïîäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-97115-31, 097-258-18-66
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097944-82-79
 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
 Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 067308-10-99
 2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200
ãðí. 097-288-06-63
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27

 Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-31-69
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).
093-631-89-49, 099-259-73-37
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç, ñâ³òëî,
âîäà. 093-925-93-81
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, ÷îëîâ³÷èé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí.
063-398-83-24
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì 4 ì³ñ. 098-245-76-02
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà òðåò³ì òåëÿì. 067-296-46-72, 096527-82-26
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
 Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï.Æèãóë³. 068-430-24-77,063-321-98-56

 Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå
â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
 2-õ ÿðóñíå ë³æêî. 096-512-12-31
 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
 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
 Áåíçîïèëó, áåíçîêîñó, áîëãàðêó, åëåêòðîçâàðêó, âñå íîâå,
ìëèí ,êîìïðåñîð ßâó-350, áåíçîåëåêòðîñòàíö³þ.Çèìîâèé ÷àñíèê
«Ëþáàøà», ïøåíèöþ, êàðòîøêó. 068-216-34-20
 Ò³ëüíó êîðîâó. Ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-731-64-15, 063-688-97-06
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà, ò³ëüíà 3-ì òåëÿì, 4 ì³ñÿö³. 098-245-76-02,
050-134-80-90
 Êóêóðóäçó 3500 ãðí. çà òîííó. 066-247-57-54
 Áëîêè ñò³ïîâ³ 20*20*40. Øëàíã 50 ìì - 10 ìåòð. ïîì³íÿþ íà çåðíî.
067-151-26-11

 Ìåòàëåâà êàñòðóëÿ , ÷óãóí, â³äðî åìàëü. óòþã, ïóõ ãóñÿ÷èé - 4 êã. Äðîâà.
096-364-80-30
 Ïàñ³êà-ðàìêè, êîðìóøêè ÿùèê ,í³æ, ñèòî, ïèëüöåçáèðà÷³ ,â³ñê,
ñîêîâèæèìàëêà íîâà .Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé íîâèé ,ï³ð‘ÿ-ïóõ- 3 êã .096-36480-30
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì ñ. Áëàæ³¿âêà, â öåíòð³ .067-301-09-41
 Äâ³ ðåëüñè 4 ì. 067-761-98-56
 Êîðîâà 5 òåëÿò ðîçòåëåíà. 068-041-82-19
 Çåìåëüíà ä³ë. 25 ñîò. ñ. Êîçÿòèí âóë. Êàðëà Ìàðêñà. Ãàç íà àâòî 4 ïîêîë³í. 093-050-15-50
 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
 Êîðîâà ÷îðíî- ðÿáà ç 4 îòåëîì, äóæå ñìà÷íå òà æèðíå ìîëîêî. 098259-39-20
 Ìîòîáëîê 8 ê.ñ ç ³íâåíòàðüîì, ôðåçà, ïëóã, êîñ³ëêà, áîðîíà 2 îêó÷í³êà,
îòâàë äëÿ óáîðêè ñí³ãà. 067-608-90-52
 Êîðîâà ò³ëüíà. 067-167-52-30
 Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
 Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38, 063-605-78-35
 Â‘ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., ïàðà 1000 ãðí. 096-603-06-29
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 3,5 ì³ñ. 096-804-07-81
 Â‘ºòíàìñüêèõ ïîðîñÿò. 093-038-62-16
 Ãàðàæ íà êîîï., «Æèãóë³». 068-732-17-24

 Ìîëîäèõ ï³âíèê³â íà ðîçâ³ä, çîëîòîãî îðï³íòîíà ³ âåíãåðñüêîãî
âåë³êàíà. Êðóïí³ êðóïíî-öâ³òêîâ³ æîðæèíè ð³çíèõ ñîðò³â. 097-89374-92
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó, íåäîðîãî. 098500-10-54
 Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 063-143-61-18
 Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà 4
ì. 097-643-35-23
 Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 ãðí.
Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
 Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063-198-46-57
 Åëåêòðî êîíâåêòîð 1500 âò. 2 øò. á/ó íåäîðîãî. 098-272-82-53,
093-017-48-48
 Ï³äãóçêè äëÿ äîðîñëèõ SENI óí³âåðñàëüí³ ð.4 063-645-94-26
 Ãí³é. 096-466-37-06
 Òåëåâ³çîð ðîáî÷èé 1 000 ãðí., ãàçîâà ïëèòà íîâà 1 500 ãðí.
097-340-95-40
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà ³ âåëèêà, íåäîðîãî. 097-436-73-95
 Êîðîâà ñèìåíòàëêà ò³ëüíà 3 ì³ñ. ç 4 òåëÿì, äî¿òüñÿ àïàðàòîì ³
ðóêàìè. 098-245-76-02
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ íà êðèíèöþ, ïðîâ³ä àëþì. 60 ì.,
òåíè 5 ÊâÒ 2 øò. 093-031-24-52
 Êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, äóæå õîðîøèé ñòàí. 093-129-11-05,

097-131-00-72
 Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé 190 õ 165 ñòàí â³äì³ííèé 2 500 ãðí. 093-767-1397 Æåíÿ
 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
 Áóðÿê, ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ á/ó íåäîðîãî, êîñòþì äëÿ ñòàðøîêëàñíèêà
÷îðíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-709-26-79, 2-81-62
 Ïëèòà Òåôàëü, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîð - ïëàçìà.
096-974-89-10 Âàëåð³é
 ßáëóêà, ãðóø³ çèìîâèõ ñîðò³â, íåäîðîãî. 093-013-31-79
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå íîâå. 093-697-64-50
 Êîðìîâ³ ãàðáóçè, õàð÷îâà êàðòîïëÿ ñîðò Àñòåð³êñ, íàñ³íåâà êàðòîïëÿ
ð³çíèõ ñîðò³â. 097-933-39-32
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 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
 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
 Äèâàí êóòîâèé â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë îâàëüíèé ðîçêëàäíèé. 097-32848-83, 063-021-52-71
 Äèòÿ÷à ê³ìíàòíà ñò³íêà, êóõîííèé êóòî÷îê, Á³ëîðóñüêà ãàç. ïëèòà,
òðèëÿæ. 063-191-12-99
 Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ îô³ñó, áóõãàëòåð³¿, ñòàí ³äåàëüíèé. 067-430-04-48
 Íàá³ð øàô äëÿ çáåð³ãàííÿ òîâàð³â. 067-430-04-48
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 093995-27-39
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18. 093-767-69-07, 068-602-69-53
 Øèôåð á/ó. 068-602-69-53
 Àâòîìàòèêà äî êîòëà «Âàêóëà» á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-281-27-01
 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
 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
 Ïîðîñÿòà 10-15 êã. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 098-407-20-55
 Âàííà, óí³òàç, óìèâàëüíèê, êðàí äëÿ äóøà, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà,
ãîëîâêà äî Ä-240, êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, ïøåíèöÿ íà ïîñ³â, áàòàðå¿
÷àâóíí³, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êàòêè áî÷êîâ³. 068-024-27-05
 Äèâàí á/ó íî êðåïêèé. 063-675-72-32

 Êàñòðþë³ åìàë³ðîâàí³ òà àëþì³í³ºâ³, âåëèê³ á/ó, äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä
äåøåâî, äóá ï³ä çð³ç. 063-879-52-15
 Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëÿ äð³áíà, âåëèêà, ãàðáóçè. 063-680-02-29,
097-056-03-11
 Åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ ðîáî÷³, äåøåâî, øàôà, ñåðâàíò. 093-120-70-62
 ß÷ì³íü ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-726-15-46
 Ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³ 90 õ 205. 063-303-23-12, 097-235-42-61
 Êîðîâè ÷îðíî - ðÿáî¿ ìàñò³. 096-231-90-50
 Ðèíâè 1 ì. 16 øò., çàë³çî õîðîøå, íîâå. 097-239-91-69
 Åë.âàôåëüíèöÿ, åë. ëîáç³ê, ãàç. áàëîí, íîá³ð âèêðóòîê, ÷åðåâèêè
÷îë. ð.41, òóôë³ ÷îë. ð. 41, íàï³â÷åðåâèêè íà ìåõó êîðè÷íåâ³ ð.42,
áîñòîí ñèí³é íà êîñòþì, íèòêè äëÿ âÿçàííÿ, ÷îáîòè æ³íî÷³ ð.41 ÷îðí³
çèìîâ³, ïîñ³áíèê ç øàõìàò, åë.÷àéíèê í³êåëüîâàíèé íîâèé, áàíêè 0.5
ë. 093-850-01-60
 Ïàëüòî çèìîâå ð.50. 093-798-98-45
 Ïøåíèöÿ (ï³â ïàþ àáî ïàé), öåãëà îáë³öîâî÷íà íîâà 250 øò. 067584-85-58
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ïøåíèöÿ. 068-051-93-60
 Íîóòáóê Lenovo - 2-580 - ïðîöþ Intel + 6 Ãáò ÎÇÓ + DVD-RW + HDD
- 500 Ãáò + 2 â³äåîêàðòè + Wi-fi + çàðÿäêà 6 500 ãðí. 096-797-90-53
 Ãàçîâà ïëèòà, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò çàãðóçêà 6.5 êã., áóëè â
åêñïëóàòàòö³¿ 6 ì³ñ. 063-231-65-14
 Ìàðøðóòíèé êîìïþòåð Multitronics Comfirt X15 - 1 100 ãðí., ìîäóëü
çàïàëåííÿ íà ÂÀÇ 2115. 063-963-68-15
 Ìåä. 096-429-60-25
 Äèâàí ðîçêëàäíèé, äèòÿ÷à êîëÿñêà, ãàçîâèé áàëîí (ñåðåäí³é),
ãîäèííèêè, ñïîðò. ìàøèíà íà ïåäàëÿõ, äèòÿ÷à. 063-767-93-56
 Ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê ìåòàëåâèé,
ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, ôàíåðà, äîñêà ñóõà âð³çíà, áàòàðå¿ ñó÷àñí³. 096258-75-22, 073-052-93-37
 Êîáèëà 10 ðîê³â. 097-147-30-67
 Òåëåâ³çîð LG íåäîðîãî. 097-193-14-62, 063-452-38-32
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïàíåëüíå
ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë 74, á³ëÿ ö/äîðîãè. 063-260-09-91,
097-663-17-72
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì ò³ëüíà, ãí³é - ïåðåãí³é. 063-174-01-32, 097-69309-24
 4 êîëåñà çèìîâ³ â çáîð³ ç äèñêàìè òà êîâïàêàìè á/ó, íà ØêîäàÎêòàâ³ÿ òóð. 195õ65 RIS (2 ì³øåë.), êóçîâí³ äåòàë³ äî ÂÀÇ 2121 «Íèâà»,
äèñê äî ËÓÀÇ. 093-756-39-33, 067-430-79-37

Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå âîäà),
øâåëåð 10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó àáî
êàì³í, çàëèøêè êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³ êîëîíêè 10
Âò (ïðèáàëòèêà), ñêëîòàôë³ 3-4 ìì, ñêëî óçîð÷àñòå «Ìåòåëèöÿ» 4ìì
,ïîâ³òðÿí³ åë.êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 25 â³äåð ð-í ó÷èëèùà. 096-094-45-09, 2-76-73
 Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³, ïîë³ðîâàíå, êîë³ð êîðè÷íåâèé.
063-646-43-25, 067-152-82-35
 Äâà íå ðîçêëàäí³ êð³ñëà, áàòàðåÿ 7 ðåáåð, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì.
ä³ë-êà 0.57 ãà. ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Ãàðáóçè. 093-783-37-36
 Çèìîâà ðåçèíà íà äèñêàõ R-13 êîìïëåêò. 067-278-43-14
 Õîëîäèëüíèê «Áåêî» â íîðì. ñòàí³, ãàç. ïëèòà «Áåêî», ñò³ë êóõîííèé
ç³ ñêëà, âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà äóæå ãàðíà, ðóáàøêè äëÿ õëîï. õîð.
ñòàí. 093-548-53-84
 2 âåëèêèõ ãàçîâèõ áàëîíà â ãàðíîìó ñòàí³. 063-691-85-12
 Á³äîí àëþì³í³ºâèé, áóòèëü 5 ë., ôàÿíñîâ³ áî÷îíêè 4 ë., 9 ë., âèòÿæêà
êóõîííà á/ó, ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè 2 øò. 063-344-14-45, 098-600-82-43,
063-649-90-85
 Êèëèì 2 õ 3 ì., øâåéíà ìàøèíêà «Îðøà», ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò
ð³çíèé, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-344-14-45, 098-600-82-43, 063-649-90-85
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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робота

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
20000 грн). Робота в Київській області. Житло
надаємо безкоштовно. Тел.: 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.
099-658-56-83
Зварювальники з досвідом роботи (виготовлення металевих дверей). Оплата відрядна від 15000 грн. 0938089988
Виробники вареників та котлет на виробницт-

435513

434129
435799

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ремонт дахів. 067-293-29-40
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

во 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
Охорона фірма проводить набір чоловіків та
жінок на посаду ОХОРОННИК. Вахта 14/14;
20/10 Проживання та доставка до місця роботи за рахунок фірми. Заробітна плата без
затримок ( 250-300 грн./доба ). Офіційне працевлаштування. 097-563-27-30; 097-906-18-89
На роботу в магазин "Продторг" запрошуються: Різноробочий, Оператор-касир, Водій
Зіл-130, Ми гарантуємо: Офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 7000 -7500
грн (з податками). 8-годинний робочий день.
Компенсація харчування. 067-430-02-80, 093-

678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується: Продавець (за фахом агроном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня
заробітна плата 7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80, 093-678-53-01
Слюсарі в транспортну компанію в м. Київ
(ремонт вантажних автомобілів, обслуговування власного автопарку.). Г/р - 6-ти денка,
у середньому заробітна плата 20000 грн.
Надається житло. 067-246-54-46, 063-75491-11
Адміністратор мийки, авіамийники (з/п від
10000 грн), електромонтажники (з/п 1000012000 грн + переробітки), каменярі (з/п 1500020000 грн), сімейна пара з проживанням
за рахунок господаря (з/п 16000 грн). Тел.:
0672420500, 0932615792
Муляри, кровельники, підсобні робітники,
монолітники. Об єкти в Києві та Київській обл.
Житло надаємо. Заробітна робота договірна.
Тел.: 0963090165,0730465327

Охоронники в м. Київ. Вахта 15/15. Детальна
інформація за тел.: 0503515682 Анна
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошуються на роботу працівники з медичною освітою. Тел. 096-02-44-57
Запрошується експедитор, неповний робочий
день. 063-383-99-19, 097-151-70-78Потрібна
прибиральниця на СТО, гідна з/п. 067-92067-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 067-92067-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В кафе- магазин потрібен бармен, віком 20
- 40 років, бажано дівчина. 093-995-84-03,
068-519-67-79
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну роботу
потрібен кухар, помічник кухара. 096-901-6966
На постійну роботу запрошується слюсар,
оплата за домовленістю. 067-410-44-45, 093756-39-33
Запрошується дівчина на постійну роботу в
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-0984 Лера
В кафе "Алден" потрібен бармен, офіціант.
097-126-26-89
В дитячий розважальний центр потрібна на
роботу дівчина. З/п гідна. 063-359-40-62
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 200 - 320 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06,
073-003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу запрошується кочегар на
твердопалевні котли, на постійну основу. 063792-28-69
На роботу потрібен продавець в продовольчий
магазин. 073-124-23-63
В меблевий магазин запрошується чоловік до
30 років. 067-449-03-43

Продам панелі ж/б 5.5 х 1.20 - 11
шт. 067-430-40-65
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
1.6. Будинки
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх:
1/1/ц, площа: 60/-/-, р-н 3 школи, всi
комунiкацiї. Цiна: 12000у.о, тел.: (067)43055-84, (063)384-21-21
м.Бердичiв, Житомирська обл.. Цiна:
281690, тел.: (068) 322-60-04
6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
"Пiд ключ". Криницi. Чистка. Копка.
Пiдкопка. Кiльця. Вся Вiнницька область.
Тел.:(067) 235-87-13
Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий запас води. "Пiд
ключ" Тел.:(067) 865-37-97
Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння
механiчним способом. Великий запас води.
Тел.:(097) 821-49-00
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi.
Механiчним методом бурiння "пiд ключ"
Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40
Копаємо, чистимо, докопуємо криницi.
Швидка та якiсна робота. Доставка кiлець.
Тел.:(096)306-28-39, (063)234-68-29
Криницi. Копка. Докопка. Чистка. Доставка кiлець. Тел.:(097) 381-07-42
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.
com.ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53
9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.
та жiн. Безкошт.консультацiї. Оформл.вiз
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05
Робота в Латвiї. Будiв., плит., зварюв.,
монтажники, електрики, бетоноукл. Конс.
Тел.:(098) 077-46-70
Робота в Польщi на мед.складi для
жiнок(по вiзах). Роб.вiза 2000грн. Консульт.
Тел.:(050) 026-33-89
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) 250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог.,
тел.:(067) 775-66-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна:

432640

435746

434165

Продам терміново та недорого
будинок зі всіма зручностями, без
газ, м.Козятин вул.Матросова 26.
068-024-89-19

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68

432767

434196

431862

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

435717

ремонт

435747

433871

434028

433591

435744

433863

432639

433395

433387

В р-ні магазину "Зелений Дім" загублено дві барсетки з документами, прохання повернути за винагороду. 097-577-26-86 Володимир
433447

дог., тел.:(067) 775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог.,
тел.:(097) 250-34-99
22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" Великий вибiр Наборiв для творчостi з серiї
"Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти,
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для
дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш.
Тел.:https://kramnicya.com.ua
23. Різне
Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.
Соц.пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне
проживання. Тел.: 0971733982
Адміністратор-прибиральниця в хостел
м.Київ. Г/р вахтовий, без шз, бажано жінка, володіння ПК. Обов язки: підтримка
порядку і правил у гуртожитку, заселення,
прибирання, контроль. Зп 2000 грн/тижд
або 8000 грн/міс+проживання. 066-366-4336,063-794-02-00

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

Знайдено собаку КАНЕ КОРСО. 093123-51-09
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реклама

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018

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

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 4 жовтня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

435743

435720

431497

433396

433390

 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068077-20-37
 Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí. 093-600-11-98
 Âåëîñèïåä æ³íî÷èé á/ó 550 ãðí. 093-753-73-25
 Åëåêòðîñóøêà â âàííó ê³ìíàòó íîâà, ê³ìíàòíà ñò³íêà, äèòÿ÷à êðîâàòêà
- ëþëüêà, äåðåâÿíà êà÷åëÿ ï³äâ³ñíà. 063-694-94-49, 098-404-99-04
 Ïåðåãí³é, äèòÿ÷³ ðå÷³, ãàçîâà ïëèòà. 096-791-53-47
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ìàòðàöîì 165 õ 200, øàôà - êóïå 2-õ äâåðíà,
êîìîä íà 3 øóõëÿäè, êð³ñëî. 093-447-11-84
 Ñâèí³ 17 êã. ìÿñíà ïîðîäà. 097-931-01-94
 Ãàçîâèé êîòåë Ïðîñêóð³â - 7. 067-757-01-63
 Áðóñ ñîñíîâèé 6 õ 4 ñì., äîñêà îñèêà 3 ñì. ñóõà, íåäîðîãî. 063231-58-83
 Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà PHILIS,
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ),
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-875-71-89
 Áëîê öèë³íäð³â ÂÀÇ 2101 ç äîêóìåíòàìè. 097-273-31-39, 063-25565-13
 Êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî ñ.Âåðáîëîçè, òðóáà í/æ ä³àì.100 êîë³ñíà
ïî 40 ñì. - 3 øò., ìîá. òåëåôîí Lenovo S660. 068-044-24-68
 Ãàðáóçè: ãðóøîâèäí³ òà áàíàíîâ³. 097-857-52-35
 Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
 Øèôåð á/ó. 067-430-40-65
 Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-40-65
 Äðîâà ñîñíà. 067-430-40-65
 Öåãëà á³ëà áëî÷îê á/ó. 067-430-40-65
 Êîðîâà äîáðà. 097-712-96-61, 093-546-96-90
 Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 109. 063-402-66-12, 093-917-33-78
 Ì³ñò ç àâòî ÃÀÇ-51 âêîðî÷åíèé ï³ä ì³í³ - òðàêòîð. 068-759-80-77
 Ìåáëåâà ñò³íêà â ê³ìíàòó äîâæ.4.10 ì â ãàðíîìó ñòàí³, ìÿêèé êóòî÷îê
ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè, êóõíÿ ç íàâ³ñíèìè ïîëèöÿìè. 093-600-11-98
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, êîë³ð òàðàêîòîâèé. 068-004-43-52
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ãóð³âö³. 067-294-58-06
 Êíèæí³ ïîëèö³ 2 øò., òóìáî÷êà ïðèêðîâàòíà, äçåðêàëî íîâå áåç ðàìè,
øâåéíà ìàøèíêà ç åë. ïðèâîäîì, âàçîí «Çîëîòîé Óñ». 093-681-01-44
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 ßáëóêà ð³çíèõ ñîðò³â, ì³ëêèì îïòîì. 067-407-62-92
 Êîçî÷êà ïîðîäèñòà 4 ì³ñ., áåçðîãà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè, êîçà ä³éíà
ïîðîäè «Ëàìàí÷». 098-228-54-21
 Ñò³íêà äèòÿ÷à «Þí³îð» â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 093-335-80-40 ²ãîð,
063-367-78-77 Ìàðèíà
 Êîðìîâè éáóðÿê ÷îñòèé, âåëèêèé, 2 ãðí./êã, Êîçÿòèí. 093-682-25-47
 Õîëîäèëüíèê Äíåïð - 2 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òåðåøêîâî¿ 16. 2-32-46, 096-117-86-56
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 8 ãðí./â³äðî. 067-960-35-26, 063-828-27-80
 Áóðæóéêà. 097-859-45-37
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ïåðåãí³é. 097-240-68-29
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 176/1 òåðì³íîâî. 093-587-13-98, 098-84378-06
 Ãí³é - ïåðåãí³é, òþêè ïøåíè÷í³. 068-013-08-09
 Ãí³é - ïåðåãí³é, êàðòîïëÿ âåëèêà, ëüîøêà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-55510-06, 068-216-70-39
 Õîëîäèëüíèê á/ó, êîòåë Ïðîñêóð³â íåäîðîãî. 093-811-81-85
 Äèâàí. 093-270-59-37
 Ñîðî÷êè ôîðìåí³ á³ë³, ð.50/3, 52/3, ñîðî÷êè íîâ³, â³äì³ííà ÿê³ñòü, íå
ïàðÿòü 350 ãðí./1 øò. 097-931-01-11, 093-228-63-30
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â íåäîðîãî. 097-594-05-39
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-021-19-64
 Êàðáþðàòîð «SOLEX» ÂÀÇ 21083 íîâèé â óïàêîâö³. 098-132-22-28
 Êîðîâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà 21 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
 Êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó, ìåòàëåâà áî÷êà íà 200 ë. 098-993-35-42
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëêà», ñò³íêà 4 ì., êóõíÿ, êíèãè
(ïåðåäïëàòí³ âèäàííÿ), ïîñóäà, êðîâàòü. 063-321-77-84
 Êîðìîâ³ áóðÿêè 2 ãðí. 093-091-92-08
 Ðîìàí³âñüê³ â³âö³. 067-171-12-01
 Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðíèé, ÷èñòèé. 093-937-65-00
 Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ñîê³ëåöü. 068-762-96-65
 Ùåïè ÿáëóíü Ãîëäåí - äåë³øåñ, îæèíà ñîðòîâà íà êîðíþ, êàïóñòà.
067-151-26-11
 Ïàìïåðñè äëÿ äîðîñëèõ ðîçì³ð «4». 093-363-45-21
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 096-720-14-39
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

 Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 142, ç çåì. ä³ë. 10 ñîò., ñâ³òëî,ãàç,
ãîñï. áóä³âë³ 093-091-65-99, 063-257-37-11
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
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063-353-58-16
 3-õ êâ. 74.5 êâ.ì, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 7, 4 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè, óòåïëåííÿ, ì/ï â³êíà 098-090-29-22
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
063-353-58-16
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì.
096-846-90-81, 093-547-13-92
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
 Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ
ï³÷íå òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ.
099-120-85-79
 Áóäèíîê 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. 093018-61-81,067-583-68-94
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ.
ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
 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
 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. 097782-13-75
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóë. Âèííè÷åíêà, 25 çàã. ïë. 28
êâ., ñàðàé ó äâîð³. 096-956-49-26==Ê Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä
îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà
ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï
â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098222-98-20, 093-091-02-55
 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
 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
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ,
ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067264-80-25, 063-554-18-81
 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 öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 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 ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097592-71-62
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà,
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067-604-53-09,
063-177-75-52
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 57.8
êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ.
098-456-73-40, 067-660-10-91
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08,
063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ
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êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 099-259-73-37
 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
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä
40 ñîò. 098-074-07-23
 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
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, ç
êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 067-753-45-35
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 067-44420-19
 Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë. 096967-82-89
 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
 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 â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³ ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
 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. 098521-46-06, 063-037-08-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü, º ñàäîê, 60 ñîò. çåìë³. 067-285-50-00
 Áóäèíîê ãàç, â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-77, 093153-21-72
 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 50 êâ.ì., âóë.Ìàçåïè 62, º ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ 2 ì. â³ä áóäèíêó. 063-386-14-76
 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. 067409-35-37
 Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097-764-99-56, 063736-45-17
 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
 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 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
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 068-430-24-77,063-321-98-56
 Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 063-254-92-11
 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 â ì. Êîçÿòèí, ï³÷íå îïàëåííÿ. Íåäîðîãî. 063-277-52-54
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, Çåëåíà 10, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 4 êì äî Êîçÿòèíà.
068-216-34-20
 4-õ ê³ì.êâ. 2/2. Ç/ï 85 êâ ì. Ê³ìíàòè ïðîñòîð³ , íå êóòîâà. 2-õ ïîâ.
ãàðàæ. 096-176-45-23
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä. Ãàç, ñàä, ãîðîä. 063-344-14-45,
063-649-90-85
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 2-õ ê³ì. êâ.1 ïîâ., ñàðàé ïîãð³á. âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 250000.
063-889-52-84
 Áóäèíîê æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
 ×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
 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.

433583

435718

Ìîæëèâà ïðèáóäîâà àáî îêðåì. âèõ³ä º ï³äâàë. 095-276-86-58
 Áóäèíîê íåäîáóä. 10*10, ñò³íè, âåðõ; ð-í. àâòîñòàíö³¿. Ãàç, êðèíèöÿ.
067-761-98-56
 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
 1-íî ê³ì. êâ. íà ÏÐÁ ç ðåìîíòîì. 096-312-00-86 Ëþäà
 Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë, â áóäèíêó - ãàç,
ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, ãàðàæ, òóàëåò. 097-324-66-56, 093-407-32-42
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ì. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
Ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 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. 096429-87-28, 063-624-12-07
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä. Ó÷àñòîê 26 ñîò. çåì. 093-979-4727, 067-440-26-37
 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
 Áóäèíîê ñ. Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ð³÷êà.
096-364-80-30
 Êâàðòèðà. Ãîðüêîãî 31/3 ,ãàç, âîäà, 40 êâ. ì. Ïðîäàì âñ³ ìåáë³.
2-04-13, 098-597-08-40
 ÃÀÇ-52 â çàäîâ. ñòàí³ , ñàìîñêèä (êóçîâ âåëèêèé) , ö³íà äîãîâ.
067-702-77-92
 3-õ ê³ì. êâ. ÏÐÁ, 4 ïîâ. 093-731-63-80
 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
 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
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á - 100
000 ãðí. 068-604-05-28, 098-569-16-25
 2-õ êâ., 48 êâ. ì., âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 Áóäèíîê ïðèâàòíèé ,ïëîùà 69,4 êâ.ì ïî âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 063-676-53-02, 097-426-70-75
 1-ê³ìí. êâ.,öåíòð 2 ïîâ. 067-927-15-58, 063-676-63-02
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. âóë. Çàîçåðíà 5. 067-927-15-58, 063-676-63-02
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî
ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 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
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, 10 ñîò. ãîðîäà.
067-386-48-35
 Ï³â áóäèíêó 3-ê³ìí. ç ìåáëÿìè, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òí³é äóø. 050-214-47-80
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, º ãàç, âîäà, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, ñ³íîâàë.
068-762-82-70
 Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., ï³â áóäèíêó. 067-858-73-64
 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
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñàãàéäà÷íîãî (ð-í Â³ää³ëåííÿ äîðîãè), ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 093-697-64-50
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
 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
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà, ñ.Ïèêîâåöü. 068-767-69-08
 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
 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
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., â ãàðíîìó
æèëîìó ñòàí³. 068-958-21-76, 063-316-34-87
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãàðàæ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ., 36.7 êâ.ì.
093-363-45-21
 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 ïðîâ.Ìèðó 15 (Àðòåìà 15), (ìîæëèâèé îáì³í). 073-12362-17, 097-213-36-51
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç ïîãð³áîì âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093-091-65-42
 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
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà,
ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29,
097-059-19-78

 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ïîãð³á, 5 ò.êîíò.,
ïîì³íÿí³: êàíàë³çàö³ÿ ³ âîäîïðîâ³ä, òðóáè, º ë³÷èëüíèê ãàçó, âîäè, äîáð³,
äðóæí³ ñóñ³äè. 099-294-82-38
 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä.
îïàëåííÿì. 068-739-90-98
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 063-773-28-96, 2-33-98
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79,
093-013-26-80, 068-077-20-37
 Áóäèíîê 50 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé,

ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., íåäîðîãî. 093-994-44-50
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 4/9 ê., 66/45/9, äâåð³ áðîíüîâàí³,
áàëêîí çàñò³êëåíèé, ëîäæ³ÿ çàñò³êëåíà, ³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî.
098-385-93-22, 063-312-04-32, 097-212-61-47
 Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
 3-õ ê³ìí. êâ., 47.2 êâ.ì., 5/4, âóë.Ã.Ìàéäàíó, áåç îïàëåííÿ ³
ðåìîíòó. 099-530-64-14, 063-299-41-56
 Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó, 6 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà â
áóäèíêó. 063-207-56-74
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АВТОМОТО

 ÂÀÇ 21093 ,98ð. Ãàç-áåíçèí . 095-916-78-76
 Ìåðñåäåñ- Áåíñ. Áóñ íà õîäó. 067-449-03-43
 Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
 Òàâð³ÿ íà õîäó 1991 ð.â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Òðàêòîð ÞÌÇ, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 096-751-77-61, 097-615-95-58
 Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ 2 òà Õîíäà Ä³î 27. 063-605-28-81
 Chevrolet Aveo ãàç-áåíçèí, 2006 ð.â., íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, â
³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-704-97-81
 ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, 1991 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-324-85-52
 Ìîòîöèêë ²Æ Þï³òåð - 5 áåç êîëÿñêè â ðîáî÷îìó ñòàí³, äâ³ çàïàñêè,
êîëÿñà, äâ³ òðóáè, 2 êîë³íà íîâ³ - 7 000 ãðí. 098-768-36-89, 063-40227-08
 Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, 2005 ð.â. 067-407-62-92
 ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, 1992 ð.â. 067-407-62-92

 ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî.
063-145-03-28
 ÂÀÇ 2108 1989 ð.â., ãàç-áåíçèí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº,
òåðì³íîâî. 098-560-29-07
 Ìîñêâè÷ â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-804-47-51
 Âîëãà íà õîðîøîìó õîäó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 067-45552-90
КУПЛЮ
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-64846-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³:
àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè,
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ùèíè ³ äèñêè «Ñëàâóòà» â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ì³êðîâîëíîâó
ï³÷, çàï÷àñòèíè äî Ò25, àâòî áàðêàñ. 050-666-95-92, 068-84109-49
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³
òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063671-67-65, 098-500-10-54
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó,
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
 Êóêóðóäçó â êà÷àíàõ. 066-460-28-00
 Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
 Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 063-170-02-12, 096-964-62-62
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí. 097-449-53-71, 063-31956-31
 Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â ; ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³,
êîðìîâèé áóðÿê. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ñâèíîìàòêó, ï³äðîùåí³ ñâèí³ 60-100 êã., çåðíî ç äîñòàâêîþ,
âèãðóçêîþ. 063-412-30-04
 Ãîð³õè, êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-409-34-54
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18,
063-828-27-30
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-149-12-94

МіНЯЮ

 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â
öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73
 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó àáî ðîçãëÿíó ³íø³
âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09
 ×àñòèíó áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ 0,08 ãà íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-5724, 067-786-06-18, 096-551-79-52
 Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó ³íø³
âàð³àíòè. 063-255-40-84
 Áóäèíîê â ñåë³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1-2 ïîâ. öåãëÿíîãî
áóäèíêó. 098-312-99-81

РіЗНе

 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39,
067-170-96-34
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, äîñòîéíà
îïëàòà. 063-814-18-69
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ. 063-29-31-333
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîêíà ³ìÒÿ Êîñòþê Îëåã Âàñèëüâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³

ГОРОСКОП
з 04.10 по 10.10
434249

 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ì³÷óð³íà 5. 097-06708-38 Âîâà, Âàëÿ
 2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 067-933-47-11
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 81.3 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.06
ãà, îïàëåííÿ àâòîíîìíå (ãàç, åë.êîòåë, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë), ãîñï.
áóä³âë³: 2 ãàðàæà, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êëàäîâêà, ñàðàé. . 067-665-46-04,
093-875-71-89
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 093-732-42-02,
093-279-47-91, 098-575-79-40
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà,
îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, áåç
ðåìîíòó. 093-632-24-12, 050-436-37-15
 Äà÷íèé ó÷àñòîê: áóäèíîê öåãëÿíèé 30 êâ.ì., ñâ³òëî, âîäà, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ïîãð³á, ì.Êîçÿòèí âóë.Âîäîïðîâ³äíà. 093-785-79-12
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-êà 45 ñîò.,
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 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. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³.
093-209-06-88, 097-955-65-50
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áóäèíîê öåãåëüíèé ç ðåìîíòîì. 093-76613-75, 068-614-38-19
 2-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí, òåõ. âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 067-883-25-03
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê,
ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî. 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Äà÷à òîâ.«Âåòåðàí» 11.5 ñîò. 063-064-05-28
 Çåì. ä³ë-êà 16 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê, ïîãð³á, êðèíèöÿ, âóë.Ïîêðîâñüêà
16 (êîë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 18). 2-17-80, 096-879-30-75, 097-985-64-22
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà,
çàòèøíà, ãàðíà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ
³ áàëêîí îáøèò³ äåðåâîì, ï³äëîãà ïàðêåò. 067-940-41-22, 063-675-93-04
 2-õ êâ., 8 ïîâ., ñåðåäíÿ, ³íä. îïàë., äîáðèé æèë. ñòàí. 093-704-31-57
 3-õ ê. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ., õðóùîâêà ,³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó. 093704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ïîðó÷ ç öåíòðîì, îïàë., ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³.
093-704-31-57
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè º ö/âîäà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64. 063-530-83-82
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ
ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-45874-38, 063-605-78-35
 3-õ ê³ìí. êâ., äîðîãî, âóë.Ì³÷óð³íà 18, 5 ïîâ., ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíà,
ï³äâàë, ï³ä ðåìîíò. 093-425-80-37 Íàñòÿ
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), âóë.Ëþáàðñüêà, º ãàç ïðèðîäí³é,
âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. áóä³âë³. 097-465-17-30,
096-867-24-83
 Áóäèíîê íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè àáî ï³ä äà÷ó, íåäîðîãî. 097-20783-37, 099-918-51-88

âèâåçåì. 097-904-20-43
 Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàíòóºìî
ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, 2 ì³ñÿö³. 2-10-51, 096-419-27-25, 063-462-61-91
 Çí³ìó 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ., ç îïàëåííÿì â öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü òà
÷èñòîòó îá³öÿþ. 063-715-47-41, 068-821-41-38
 Öóöåíÿòà òàêñè ìèñëèâñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ÷îðíî¿ ìàñò³, äóæå ðîçóìí³. 068-21634-20
 Çí³ìó áóäèíîê ,àáî ï³âáóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó íà òðèâàëèé òåðì³í. Ïîðÿäí³ñòü
òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-65-94, 096-940-15-58
 Çäàì àáî ïðîäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 093-875-70-91, 063-293-14-19
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, øêîëó òà ³íøå. 093-624-42-92, 067-909-68-36
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 õëîïö³ (ñòóäåíòè) íà âåñü ð³ê. ª âñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ âîêçàëó.
067-184-96-34, 093-411-03-82
 Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó. 063-143-61-18
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 70 êâ. ì. Öåíòð, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë. 073-326-41-57
 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
 Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòà êâàðòèðè, ñîâ³ñíîãî òà ïîðÿäíîãî, íå êðàä³ÿ. 098312-99-81
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ îâ÷àðêè ç ðîäîñëîâíîþ ,1 ì³ñÿöü, 2000 ãðí. 096-910-31-71
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 5 ïîâ., áîéëåð,
ïîðÿäí³é ñ³ìåéí³é ïàð³, íà äîâãèé òåðì³í. 096-415-61-69
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
 Çí³ìó æèòëî äîðîãî, áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî 4-õ ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì.
095-276-57-57, 067-833-36-27
 Øóêàþ ïîðÿäíó ëþäèíó äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðåíüêèìè, ìîäëèâî íà ïîñò³éíå
ïðîæèâàííÿ â ãàðíîìó ñåë³. 096-963-73-52
 Çäàì áóäèíîê ç ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â
äâîð³, õîðîøèé ñòàí. 073-052-93-37, 096-258-75-22
 Â³ääàì ï³ä çð³ç áåçêîøòîâíî 1 âåðáó äî 10 ì. âèñîòè ñ.Áëàæ³¿âêà âóë.Êîòîâñüêîãî
17. 093-633-35-80
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-503-53-49
 Â³ääàì áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. 063-741-21-86
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ïîðÿäí³é
ëþäèí³ áåç ä³òåé. 073-087-52-33
 Øóêàþ áóäü - ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
 Çäàì áóäèíîê ïîðÿäí³é ñ³ì¿. 063-386-14-76
 Â³ääàì ÷óäîâîãî äîìàøíüîãî êîòèêà 2.5 ì³ñ. â äîáð³ ðóêè, íàâ÷åíèé, ïðîáóº
ëîâèòè ìèøåé. 093-459-21-36
 Çí³ìó áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í ÏÐÁ
àáî øâåéíà ôàáðèêà, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-65-94,
096-940-15-58
 Çàãóáëåíî êëþ÷³ ³ ïå÷àòêà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-411-19-57

Овен
Цей тиждень для вас буде тяжким та
виснажливим, адже на вас звалиться
дуже багато справ по роботі. Проте вже до
п’ятниці вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.
Телець
Цього тижня зведіть до мінімуму усі
робочі справи – вам зараз потрібно
зосередитись на відпочинку та стосунках.
Якщо є можливість – візьміть відпустку та
поїдьте в іншу країну.
Близнюки
Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов’язані з
роботою. Це сприятливий час для кар’єрних
зрушень.
Рак
Цей тиждень дуже сприятливий для
спілкування. Частіше виходьте з дому,
а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі.
Лев
Наприкінці тижня вас очікують фінансові надходження, які варто витратити
на відпочинок. Позитивною темою цього
тижня може стати ваш особистісний розвиток
через творчу активність.
Діва
На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються
успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо
часу їм приділяти.
терези
Для вас особливо вдалим буде кінець
тижня. Вам посміхнеться удача в
якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею.
Скорпіон
Більше уваги цього тижня звертайте
на потреби оточуючих, в тому числі
партнерів по бізнесу і другої половинки.
Стрілець
Вам потрібно “зарити сокиру війни”
цього тижня. Оскільки цей час особливо сприятливий для вирішення конфліктів
та налагодженню стосунків.
Козеріг
Самотні представники знаку зустрінуть
партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на
побачення – не зволікайте.
Водолій
На вихідних приділіть більше часу
своєму здоров’ю – поїдьте на природу, займіться спортом та перегляньте своє
харчування.
Риби
Цей тиждень для працьовитих Риб
буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня очікуйте суттєве
грошове надходження.

