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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу
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Знову відкрилися місцеві крематорії

городяни нічого не 
змогли спитати: 
нікому слова не дали

містер та міс козятина: 
шукаємо спонсорів

RIA перевірила: пальне для 
котелень, як перегній

Стрілки на годину назад!

діна (21), в декретній відпустці, 
іван (1):

— Запаслися натуральними 
вітамінами і купили теплий одяг.

марія (7), школярка:
— Купили зимові чо-

бітки.

андрій (23), оглядач 
вагонів:

— Утеплив будинок.

олена (47), домогосподарка, 
аріна (3), назар (7):

— Перевірили і підготували 
грубки до опалення.

олег (57), пенсіонер:
— Заготував дрова.

тимофій (8), школяр:
— Купили зимову куртку.

ми запитали у козятинчан як ви підготувалися до зими?

Відомо, що годинникові стрілки 
в останню неділю березня о 3 го-
дині всі перевели в Україні вперед 
на 1 годину. У останню неділю 
жовтня о 4 годині потрібно стріл-
ки перемістити на 1 годину назад. 
Експерти кажуть, що перехід на 
зимовий час люди переносять 
легше, ніж на літній, але організм 

людини все одно до нового ре-
жиму звикає протягом цілих двох 
тижнів. Отож, готуватися до пере-
ходу на зимовий час потрібно за-
здалегідь, як мінімум за тиждень. 

Довідково: Перехід на літній 
і зимовий час вперше ввели у 
Великобританії в 1908 році для 
економії і раціональнішого роз-

поділу електроенергії протягом 
доби. У СРСР почали переводити 
стрілки годинника вперше тільки в 
1981 році. Зараз понад 110 країн 
світу переходять на «літній» і «зи-
мовий» час. 

Не переводить годинник в ціло-
му аж 161 країна: Гвінея, В'єтнам, 
Алжир, Афганістан, Ангола, Ки-

тай, Росія, Кенія, Індія, Об'єднані 
Арабські Емірати, Туніс, Перу, 
Японія, Південна Корея, Північна 
Корея, Філіппіни, Пакистан та інші. 

На даний час у ВР піднімають-
ся питання про припинення по-
стійного переходу на зимовий та 
літній час, як дуже шкідливого для 
здоров'я людей. 

тетяна лозінсЬка, 
в'ячеслав гончарук

У Козятині, окрім розміток на 
дорогах, до приїзду лідера партії 
більшості мера, нічого більше не 
змінилося. Котельня, яка зна-
ходиться в центрі міста біля ра-
йонної лікарні, затопила. І знову 
теплопостачальник, якого від-
стоював і привів в місто міський 
голова Олександр Пузир, привіз 
“топливо” у вигляді подрібнених 
стовбурів соняшника. На котель-
ню по дорозі до ліцею-школи, що 
біля КП “Відродження”, - згнивше 
та свіже лушпиння соняшника впе-
ремішку. Погодьтесь, таке “паль-
не” для котелень доцільніше було 
б використовувати як перегній. 

Уже в суботу, 20 жовтня, на 
гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 

почали надходити дзвінки від 
городян зі скаргами на задимле-
ність і сморід. Як громада буде 
переживати зиму? Мабуть, це 
питання варто було поставити 
лідеру депутатської більшості 
Козятинської міської ради, яка 
приїжджала у місто у вівторок.

На початку тижня ми проінспек-
тували дві котельні. У котельню, 
що опалює районна лікарня, за-
везли біо-паливо комплексного 
типу. Туди входить лушпиння со-
няшникового насіння, подрібнені 
стовбури соняха, витереблені 
стручки сої і всього, що залежа-
лося не за один рік в аграріїв на 
підприємствах.

Щоб дізнатися, як горить і яку 
дає температуру “супер-паливо”, 
ми звернулися до кочегарів ко-
тельні. Зголосився дати коментар 

чоловік, який звільнився, не про-
працювавши навіть місяць. Він по-
відомив: “Все, що можна видавити 
з цього так званого палива, так 
це не більше 43-45 градусів на 
вході. Це за умови, коли від котла 
не відходиш. А зарплата 3700, з 
яких 700 гривень забирають по-
доходного налогу. За три тисячі 
дихати кіптявою?! Краще працю-
вати охоронцем! У минулому році 
рідко хто витримував працювати 
більше місяця.” 

Щоб  переконатися чи спросту-
вати сказане, представники пре-
си побували у котельні. Охочих 
спілкуватися серед кочегарів не 
знайшлося. Але сфотографувати 
дозволили, скільки вичавлюють з 
того біо-палива — 35 градусів з 
хвостиком. Поки ще тепла погода 
на дворі, то ситуація терпить.
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новини Козятинщинитема тижня

з повагою,  тетяна лозінсЬка, 
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@GMail.CoM

колонкА редАкторА

Тетяна Лозінська

війна у розповідях та 
житті тих, хто там був

Ria перевірила

Чи легко про це розповідати: 
як баЧить Солдат війну з окопу

гриценко має пройти у другий тур

батони і Сайки: плюС-мінуС 
8 грамів

як звернутиСя до лікаря

монолітова ніЧия з томашпільцями — гарна гра

У “Візиті” не дуже чемні продавчині

вероніка люБіч

Амбулаторно-поліклінічне від-
ділення міської лікарні розміс-
тилося на першому поверсі при-
ймального відділення колишньої 
районної лікарні. Тут на прийомі 
10 лікарів-спеціалістів, працюють 
кабінети функціональної діагнос-

тики та УЗД. 12 гривень коштує 
амбулаторна картка, якщо ви 
прийшли вперше. Записатися на 
прийом можна за телефоном 
приймального відділення 2-05-
05.

З 8 до 15 години тут при-
ймають терапевт Степан Трон-
чук, отоларинголог Олександр 

Свирида, хірург Дмитро Пузир, 
оофтальмолог Валентина Біло-
кур, ортопед-травматолог Воло-
димир Іванчук. 

З 8 до 11 години — інфекці-
оніст Віра Кравчук, невропато-
лог Микола Джордж, гінеколог 
Мирослава, кардіолог Олена 
Скупінська.

З 9 до 16 — дерматовенеро-
лог Юрій Пасічник.

Як стало відомо, здійснити 
попередній запис можна і по 
електронній пошті

(reestraturakml@ukr.net), а про-
позиції, зауваження і побажання 
висловити на сторінці лікарні у 
Facebook (https://www.facebook.

com/kozyatynml) та у книзі скарг 
і пропозицій в приймальному 
відділенні.

Нагадаємо, телефон реєстра-
тури міської сімейної медицини 
2-22-44. На превеликий жаль, 
записатися на прийом до лікаря 
тут не можливо. Треба сидіти в 
довгій черзі. 

городянам на замітку

іван остапчук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
міста зі скаргою на магазин 
“Візит”, що біля пошти, де ні-
бито продаються хлібобулочні 
вироби менші за вагою від 
стандарту. Мова йшла про Ко-
зятинский батон та сайку. Ми 
перевірили дану інформацію. 

На момент перевірки в 
п’ятницю, 19 жовтня, в сайці 
козятинського виробництва 
дійсно не вистачало до стан-
дартної ваги 8 грамів. Що сто-
сується батона козятинського 
виробництва, то його вага 
перевищила норму на тих же 8 
грамів. Отже порушень з боку 
хлібокомбінату ми не виявили. 
Хлібопекарські вироби підпри-
ємства, що виробляє хліб, не 
перевищували абсолютну по-

хибку + - 10 грам. 
Кинулось в очі в 

ситуації з перевіркою 
зовсім інше. Щоб пе-
ревірити дану інфор-
мацію, кореспонденти 
нашого видання при-
йшли в магазин “Візит”. Ставши 
в чергу та представившись про-
давчині, ми пояснили суть на-
шого візиту в їхню торговельну 
точку. На що та відповіла: “Не-
має кому давати інформацію, 
немає завідуючої!”

— А коли вона буде? — за-
питали ми в співрозмовниці.

— Не знаю, може через п’ять 
хвилин, а може після обіду, — 
відповіла та.

Зробивши висновок, що в 
першої на вид чарівної дами 
магазину поганий настрій, жур-
наліст став в іншу чергу. Ті ж 
самі питання: що нам потрібне 
контрольне зважування про-

дукту, до ваги якого магазин 
стосунку не має. Скажу без 
перебільшення, перша продав-
чиня по відношенню до другої 
виглядала майже ангелом. 
Контрольне зважування зроби-
ла. Але швидкість, з якою вона 
робила процедуру зважування 
і вкладена в той процес злість, 
не дали відповіді на поставлене 
запитання. Довелось нам ще 
раз нагадати продавчині, що в 
її обов'язки входить надавати 
інформацію кожному покупцю 
щодо товару, придбаного в 
магазині. На що вона відпові-
ла: “Так ви не купуєте, а тільки 
розпитуєте”.

Виходячи з логіки продавців 
магазину “Візит”, якщо хочеш 
мати якусь інформацію за то-
вар, його там потрібно спочатку 
купити. Купили й ми. Не тому, 
що не знайшли важелів впливу, 
а щоб зафіксувати такий факт. 
Тільки щоб продати батон і 
сайку представникам преси, 
прийшла третя продавчиня. За-
ради справедливості можемо 
сказати, що прийшла та, якою 
повинні були бути і перша, і 
друга представниці торгівлі. 
Гарчати на людей - прерогатива 
собак, але ніяк не продавців. 
Тим більше, якщо зарплата за-
лежить від відсотка продажу. 

тетяна лозінсЬка

Начальник виробничої лабораторії ПрАТ 
“Козятинхліб” Тетяна Громлюк на інфор-
маційний запит газети “RIA-Козятин” від-
носно стандартів та цін на хлібобулочну 
продукцію, повідомила, що норми вста-
новлені Державним стандартом ДСТУ 
7707:2016 та Технічними умовами Укрхліб-
прому ТУУ 15.8-00389676-001:2009. Так, 
допустимі  відхили маси одного штучного 
виробу в кінці терміну максимальної ви-
тримки на  підприємстві після виймання з 
печі не повинні перевищувати для виробів 
булочних  масою до 0,2 кг включно - мі-
нус 5,0%. Для виробів масою понад 0,2 
кг — мінус 3,0%  від встановленої маси 
одного  виробу.
За словами пані Тетяни, на підприємстві 
встановлена наступна маса виробів: сайка 
харківська в/с — 0,2 кг, батон нарізний 
в/с 0,45 кг.
Останнє підняття цін на 5% на готову 
продукцію відбулось 1 жовтня 2018 року. 
Причина — підвищення за останній період 
вартості борошна на 15% та вартості газу 
на 35%.
Повна вартість з ПДВ сайки харківської 
в/с 0,2 кг на підприємстві складає 3 грн 90 
копійок, батона нарізного — 9,42 грн. Ця 
вартість вказана без вартості транспорт-
них та погрузочно-розважантажувальних 
затрат.

офіційно про вагу і ціну батона і 
сайки

влад лісовий 

Орден Червоної Зірки виготов-
лявся із срібла та являв собою 
випуклу п'ятикінцеву зірку, вкриту 
рубиново-червоною емаллю. Це 
один із перших радянських військо-
вих орденів. Нагороджували ними 
в СРСР тих, хто особливо мужньо 
відзначився в боях.

Газеті “RIA-Козятин” розповіла 
мужня людина, за що отримала 
таку нагороду. Це Петро Олексі-
йович Шевчук з Миколаївки. Його 
кредо — бути чесним і йти вперед. 
Саме тому він вижив у м’ясорубці 
війни в Афганістані. 

— Ви — орденоносець, були в 
обмеженому контингенті зброй-
них сил СРСР в Афганістані. Як 
опинилися там?

— Прийняв присягу і пішов. Не 
з власної волі, по мобілізації. Тоді, 
хто був більш-менш крепкий, після 
досягнення 18 років обов’язково 
призивали в армію. Для таких, як я, 
не піти в армію, це було страшний 
гріх. Тоді була така суспільна мо-
раль: відслужити два роки — пре-

стижно. Навіть перед дівчатами.
— Вам легко розповідати про 

війну чи це проблема?
— Не проблема, нормально. Я 

повинен був виконувати наказ. Зна-
єте, що буває, якщо не виконати 
його?

— Тоді багато хлопців в Афга-
ністані були засуджені і деяких 
навіть вивели з обмеженого 
контингенту і відправили на те-
риторію Союзу. Ви не були в цій 
категорії?

— Напевно, що ні. Я виріс в селі, 
займався спортом. Був звичайним 
сільським хлопцем.

— Як потрапили в ордено-
носці? 

— Було пару бойових операцій, 
були пересічки, були звільнення 
заручників, рятували наших людей. 
І було те, що ми повинні були ви-
конувати свою роботу. При декіль-
кох таких ситуаціях повинні були 
рятувати людей. А я такий хлопець 
простий, ніколи не реагував, що зі 
мною буде та що зі мною станеть-
ся. Я завжди йшов прямо. Мабуть, 
через те, до цієї пори живий. Йшов 

прямо, добивався свого, підставляв 
плече и рятував людей.

— Такий орден Червоної Зір-
ки, як у вас, давали лише тим, 
хто пролив власну кров.

— Так, власну. І багато людей 
було, які отримали таку посмертно. 
Мене нагородили за те, що рятував 
і врятував людей від смерті. Це 
були наші хлопці. Ситуації на війні, 
в принципі, це ті ж самі обставини: 
полонені, заручники, обмін людьми. 
Усе те ж саме, що і тепер на сході 
України...

в’ячеслав гончарук

У суботу, 20 жовтня, на ко-
зятинському стадіоні “Локо-
мотив” відбулася гра на кубок 
Вінницької області з футболу. 
У цей день в фіналі зустрілися 
футболісти козятинского “Моно-
літа” і гості з міста Томашполя 
ФК “Томашпіль”. Завершилась 
зустріч цих команд з рахунком 
1:1. Відкрили рахунок гості в 
першій половині гри. Спортсмени 
нашого міста зусиллями Андрія 
Хрищенюка встановили рівно-
вагу в середині другого тайму.  

Щоб пройти далі в матчі-
відповіді на полі суперника, 
козятинським футболістам по-
трібно вигравати чи зіграти в 
результативну нічию, забивши 
не менше двох м'ячів. Тільки за 
такого результату наші земляки 
уникнуть процедури кубкового 
сита і проб'ються до 1/4 розі-
грашу кубка.

Спостерігаючи за матчем, 
вболівальницька братія була не-
задоволена діями гравців “Мо-
ноліта”. Адже, як стверджували 
окремі фани клубу, команда 
вищої ліги, якою є “Моноліт”, 
повинна перегравати нижчого 
за класом. 

Хочу не погодитись з такою 
думкою деяких прихильників 
козятинского ФК. Команда “То-
машпіль” була створена 2 роки 
тому. Два сезони підряд фіні-
шувала в чемпіонаті на другому 
місці. У сезоні 2016-2017 рр. 
вони поступилися ФК “Орлівка”, 
який є середняком вищої ліги. У 
сезоні 2017-2018 рр. вони посту-
пилися “Володимиру” з Тиврова. 
Тиврівці на сьогоднішній день 
перебувають серед лідерів вищої 
ліги обласного аматорского фут-
болу. У цьому році наші гості є 
беззаперечними лідерами пер-
шої ліги. І це була гра на кубок. 

У кубкових зустрічах, рідко 

які матчі проходять без бою. Ко-
манда з Томашполя перегравала 
наших земляків в рухливості і 
самовіддачею на футбольному 
полі. Тільки витримати такий 
темп всі 90 хвилин матчу гостям 
не вдалося. Їхня команда сильно 
підсіла фізично під кінець гри. І 
тільки фортуна та в деякій мірі 
бригада суддів допомогла то-
машпольцям уникнути поразки. 

Втомлені гості відверто вдава-
лися до футбольних хитрощів. 
Тягли час при падіннях на полі. 
Майже при кожномі єдинобор-
стві валилися на землю, імітуючи 
великі ушкодження при дрібних 
порушеннях футбольних правил. 
Але не можна гостей звинува-
чувати за ті самі хитрощі. Так 
грають всі команди, без винятку.

Футбол, який показав “Моно-

літ” в останні 15 хвилин, вартий, 
щоб приходити на стадіон і 
зачаровуватися в спорт №1 — 
його величність футбол.

Усе тепер вирішиться в грі у 
відповідь, яка відбудеться 3-го 
листопада в Томашполі. Хто з 
цих команд припинить боротьбу 
за трофей, а хто вийде в наступ-
ний раунд розіграшу, дізнаємось 
трохи більше як за тиждень.  

петро швець з онучкою

олексій дворецков

Згідно з дослідженням міжнародної соціоло-
гічної компанії GFK Ukraine, лідер ПП “Грома-
дянська позиція” Анатолій Гриценко у другому 
турі перемагає всіх своїх опонентів. Саме тому 
жоден телеканал не публікує опитування про 
другий тур виборів. Бо чимало є таких людей, 
які голосують за Юлію Тимошенко, щоб Пе-
тро Порошенко не був більше президентом, 
інші ж голосуватимуть за діючого президента, 
щоб Тимошенко не пройшла. Насправді саме 
Гриценко і тільки він перемагає. Тому багато 
потенційних виборців Тимошенко й Порошенка, 
якби дізнались можливі результати другого туру, 
проголосували б у першому турі за Гриценка. 

Перепоною виходу Анатолія Гриценка в дру-
гий тур є купа брехні і фейків на центральному 
телебаченні, які сам Гриценко спростувати там 
не може, бо йому доступ до олігархічних теле-
каналів давно закритий. Тож Порошенко, якого 
Гриценко обіцяв під суд віддати, якщо стане 
президентом, кинув усі сили, щоб не пропусти-
ти в другий тур саме Гриценка. У тому числі і 
задля цього було збільшено кількість лояльних 
до Порошенка членів ЦВК, а радниками голови ЦВК при-
значені відомі фальсифікатори Ківалов та Охендовський. 

Також на поміч Порошенку та Тимошенко раптово 
з'явився Садовий (“Самопоміч”), який завішав всю країну 
своїми біг-бордами. А ми добре пам'ятаємо, як на парла-
ментських виборах “Самопоміч” не вилазила з телеканалу 
Коломойського, тож з приходом виборчої кампанії можна 

очікувати Садового частим гостем каналу "1+1". 
Щодо Гриценка, то враховуючи те, що вся мафія 

об'єдналась проти нього, пану Анатолію треба шукати 
вихід у об'єднанні всіх нескомпрометованих політиків на-
вколо себе, громадських діячів, підприємців, журналістів, 
атошників і разом єдиним фронтом боротись проти кри-
мінально-олігархічного режиму.

Хлопці горіли, рили, палили, пили чай з побратимом, якого 
ранком відправляли додому 200-тим грузом. У них є колеги 
по зброї, що безвісти пропали. Голодували. Жили в болоті, 
холоді. Російські танки та іншу військову техніку підпускали так 
близько, що це не відповідає здоровому глузду. Не передба-
чено жодним уставом. З максимальним ризиком для життя на 
грані можливого. Це не військова хитрість, не мужність, це без 
вибору. Це була крайня необхідність, щоб вижити. У них зброя 
була лише така, що тільки впритул було можливо знищити не-
безпеку. Із семи пострілів заряд спрацьовував лише два рази. 
Інколи привозили боєкомплект, використати якого не було 
можливості. Не було такої зброї у солдатів. На голод не жалі-
лись ніколи, вірили, що якщо ворог влучить у живіт, тоді більше 
шансів вижити. Болить спина, із 28 солдатів на бойовому по-
сту у 20-ти температура 37-39 градусів. Ліків ніяких. Застуда, 
нежить ставали рідними болячками, з якими необхідно жити і 
заступати на бойове чергування. У очах двоїться, в колоні 20 
авто. Один домкрат, акумулятори — так, для комплектності. 
Шиномонтаж власним коштом. Гальма — нуль, повний нуль. 
А робити часу немає та інструменту немає абсолютно ніякого. 
У кузові боєкомплект, обслуга гармати та на причепі гармата. 
Як гальмувати, знає Бог і водій. Поворотів — море. Населені 
пункти. Громадський транспорт — не дай Бог розчавити або 
зачепити. Прокурор ліпить арешт: “Ти чого поїхав з боєкомп-
лектом та гарматою без тормозів?” А як не їхати — без гар-
мати всі загинуть! Там на позиції гармата не стріляє, але серце 
і душу гріє. Командир не винен, винен солдат. Лампочки, стопи 
габарити, то твоя проблема. Де хоч, там бери. Баня, то тільки 
віртуально, а щоб прополоскати одяг, то тільки власним потом. 
Форму намагаєшся не носити. Вліплять тривогу, шикування, а 
ти як партизан. На тобі америка, німеччина, англія — нічого 
українського. Вліплять штраф і ти вже отримуєш за місяць не 
7 або 10 тисяч гривень, а так дай Бог половину. Про чванство 
командирів, зухвалість, наглість, тупість і відсутність військо-
вого бойового досвіду — дуже трагічна тема, полита кров'ю 
і смертями.

Найбільш печально, що пішов на контрактну службу з 
перспективою забезпечити родину, себе, дітей, а на ділі весь 
контракт йде на те, щоб зміг воювати і вижити. Пішов здоро-
вий від безгрошів’я, а прийшов убогий без накопичень коштів, 
покалічений, контужений, без засобів існування. Що робити, 
як жити?

І живуть хлопці, дивно, на межі фолу та можливості терпіти. 
Ось така війна, основуючись на розповідях атовців, тих, хто 

вижив і повернувся додому. Печально, що їх весь час обшуку-
ють, підозрюють, щемлять, організовуються чиновниками свята 
захисника Вітчизни, але вітати забувають.

Декларативне запевнення влади “сприяння атовцям” звелось 
для ветеранів до виділення землі у вигляді 2 гектарів, непри-
датної для сільськогосподарського використання. Це землі 
пасовищ або покриті ерозією грунти. Закон взагалі забороняє 
їх орати, засівати агрокультурами. Це злочин. Таку землю 
втюхали ветеранам.

Окремо заслуговує тема обшуків з вилученням патронів у 
ветеранів війни. Статистика вказує, скільки ветеранів, стільки 
кримінальних справ. Наприклад, є в районі двісті ветеранів, 
стільки приблизно і справ кримінального характеру за незакон-
не зберігання боєприпасів у молодих і старшого віку хлопців. 
Не дай Боже, Росія нападе, призивати в армію не буде кого, всі 
досвідчені солдати будуть під кримінальним переслідуванням і 
за законом не підлягатимуть призову мобілізації. Функції армії 
необхідно перекласти на поліцію і СБУ, бо тільки вони під-
лягатимуть мобілізації. Але практика свідчить, що СБУ, поліція 
на сході України на 80 відсотків стали на шлях зради. На них 
надіятися не варто.

вероніка люБіч

Стало відомо, що наступна сесія 
міської ради відбудеться 9 листо-
пада. У той же час депутати Гве-
лесіані та Фурманець стурбовані 
рішенням КМУ про підвищення ціни 

на природній газ для населення. 
Вважають, що таке рішення уряду 
є спробою перекласти вирішення 
економічних проблем держави на 
плечі простих громадян. У багатьох 
містах України шириться рух опору 
ціні на природній газ. Підтримуючи 

протестні виступи, депутати вима-
гають від керівництва міської ради 
скликати позачергову сесію, де роз-
глянути питання “Козятинці проти 
підвищення цін на природній газ”. Чи 
підтримають ініціативу у міськраді, 
покаже час.

вимагають відреагувати на підвищену ціну газу
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Польські ЗМІ розповідають, як доводиться українцям на заробітках за кордоном

кримінальна хроніка
17 жовтня
Поліція викрила місцевого 

жителя, який займався виготов-
ленням наркотичних речовин. 
Під час огляду квартири в одній 
з кімнат виявили поліетиленові 
пакети з коноплею. Проводиться 
досудове розслідування.

У с. Великий Степ мати заяви-
ла в поліцію на сина.

18 жовтня

У с. Малишівка сварилися 
брати.

19 жовтня
У м. Козятині за місцем спіль-

ного проживання п’яний спів-
мешканець вчинив насильство 
в сім’ї.

Місцева жителька написала 
заяву в поліцію на свого сина 
напідпитку.

Містянка поскаржилася на 

те, що нетверезий зять вчинив 
сварку.

20 жовтня
У м. Козятині невідомий вкрав 

з території дачної ділянки мо-
більний телефон. Крадене по-
ліція вилучила у мешканця села 
Козятина. 

У с. Вівсяники сварилися су-
сідки.

Житель с. Пляхова був гос-

піталізований непритомним у 
реанімаційне відділення після 
спроби самогубства.

У жительки с. Пиковець виник 
конфлікт з п’яним чоловіком.

21 жовтня
У с. Воскодавинці нетверезий 

чоловік вчинив насильство проти 
своєї жінки.

У с. Пиковець виїжджала по-
ліція, аби заспокоїти хмільного 

чоловіка, на якого поскаржила-
ся родина. 

22 жовтня
Мешканці с. Самгородка чо-

ловік погрожував фізичною 
розправою. 

У Козятині мешканці сусід по-
грожував фізичною розправою. 

У жителя с. Сигнал поліція 
знайшла коноплю. Проводиться 
досудове розслідування.

тетяна лозінсЬка

З 8 жовтня на вул. Ярослава 
Мудрого у Козятині розпочалися 
ремонтно-демонтажні роботи з 
приводу будівництва тротуару. 
Відбувається знищення зелених 
насаджень, рихтування землі, 
забруднення проїжджої частини, 
необгородження стрічкою та до-
рожніми знаками зони проведен-
ня робіт для безпеки водіїв та 
пішоходів, забруднення землею 
та уламками дерев виходу з при-
будинкової території на проїж-
джу частину. Про це повідомили 
газету “RIA-Козятин” мешканці 
вулиці пані Ольга та пан Сергій у 
листі до редакції:

“За цілий тиждень під час 
проведення робіт жодного разу 
огородження місця проведення 
робіт стрічкою чи  дорожніми 
знаками не виконувалось, а біля 
дороги лишилася глибока яма. 

Лише 15.10.18 р. у вихідний день 
бульдозер почав виконувати не 
зрозумілі роботи, часто зупи-
няючись на смузі зустрічного 
напрямку ближче 10 м від пере-
хрестя, перекриваючи дорогу 
та створюючи небезпеку іншим 
учасникам дорожнього  руху. 
Адже штучно була утворена об-
межена оглядовість, що могло 
спричинити не одне ДТП. Це при 
тому, що напередодні вулицями 
Я. Мудрого та 8 Гвардійська ста-
лися аварії, одна з яких зі смер-
тельним наслідком. Водій, який  
працював на бульдозері зеленого 
кольору марки “Petro Nick” (днз 
АВ 35138), порушив п. п 1.5 ПДР 
України — дії або бездіяльність 
учасників дорожнього руху та 
інших осіб не повинні створю-
вати небезпеку чи перешкоду 
для руху, загрожувати життю чи 
здоров’ю громадян, завдавати 
матеріальні збитки. 

З 08.10.18 через купу землі 
та захаращення ми не могли 
безперешкодно потрапити до 
свого будинку. Згідно зі ст. 139 
КУпАП, відповідальна особа не 
вжила заходів щодо забруд-
нення дорожнього покриття та 
попередження інших учасників 
дорожнього руху про можливу 
небезпеку або ризик. Завчасно 
про проведення робіт нас ніхто 
не повідомляв. 

15 жовтня було встановлено 
вербальну комунікацію з воді-
єм бульдозера, який назвався 
Миколою. Ніяких документів, 
які дають дозвіл на виконання 
робіт, не надав. Повідомити свої 
та матеріально-відповідальної 
особи контактні дані відмовився 
категорично. Вищевказаний пра-
цівник поводив себе неадекватно 
відносно мешканців  будинку, 
які зробили йому зауваження, 
виражався нецензурно.  На за-

уваження не реагував, ставився 
зверхньо та байдуже. Після 
зауважень на його адресу, він 
швидко поїхав з місця робіт, 
так і залишивши за собою бруд, 
сміття та захаращений вихід з 
подвір’я. 

Під час проведення робіт було 
пошкоджено кабель телефонно-
го зв’язку.”

На сьогодні на офіційному 
сайті міської ради розміщені 
світлини перших чиновників на 
фоні тротуарів і розораних місць 
під них. Вони “по-господарськи” 

позують. 
Хочу передати “крик душі” 

сусідів будівництва для вжиття 
необхідних заходів і відповідного 
реагування. Звичайно, тротуари 
— благі наміри. Але майте люд-
ське ставлення до мешканців тих 
вулиць і приготуйтесь прозвітува-
ти, скільки ж громаді обійдеться 
така свята справа. Підрядник 
один і той самий - депутат Ма-
лишевський, який забув за свої 
обов’язки і обіцянки як депутат, 
а став новоспеченим підприєм-
цем по збуту міськраді плитки?

труффальдіно із козятина

два епізоди із життя пенСіонерів нашого міСта

тротуари: звіти і дійСніСть

як українці Стають рабами на заробітках в польщі

Незадоволення людей у нехтуванні їх благоустрою

фото з сайту міськради

галина касянівсЬка

епопея із Безкоштовними 
ліками. 

До “RIA-Козятин” звернулася 
89-річна жителька міста, у якої 
днем раніше підвищився тиск до 
250 на 110. Рідні бабусі викли-
кали швидку. Екіпаж екстреної 
медицини, потративши півгодини 
на пацієнтку, вивів її з небез-
печного стану. Крім того, люди в 
червоних комбінезонах зробили 
запис виклику до сімейного лі-
каря, який виписав рецепт.

Яке ж було здивування, що 
за Урядовою програмою “До-
ступні ліки” для гіпертоніків 
потрібно було викласти 370 
гривень. Як повідомили в аптеці, 
що її називають цілодобовою 
або “Склярова”, установа є 
учасником програми “Доступні 
ліки”, але жителям міста ліки за 

безкоштовними рецептами не 
відпускаються. Причина: міська 
рада не перерахувала кошти на 
продовження договору. У цьому 
питанні можна й подискутувати, 
до чого тут міська рада, коли 
програма “Доступні ліки” Уря-
довий проект? А до того, що 
місцеві органи влади отримують 
субвенцію від департаменту 
охорони здоров’я за Урядовою 
програмою.

У день приїзду Юлії Тимошен-
ко в Козятин, 23 жовтня, ми 
знову навідались в цілодобову 
аптеку. Фармацевт повідомила, 
що для гіпертоніків по програмі 
“Доступні ліки” безкоштовні ліки 
вже відпускаються для мешкан-
ців міста. На питання, відколи 
для містян-гіпертоніків стала ді-
яти програма, аптекар відповіла, 
що дні чотири тому. Інформація 
фармацевта не відповідає дій-

сності, вона тільки наближена 
до правди. Ліки стали для містян 
аптеки відпускати після нашої 
публікації, саме другий день.

Не всі, правда, препарати, що 
виписані сімейним лікарем, мож-
на отримати. За словами завід-
увачки аптеки Тетяни Романюк, 
їх розмели за перші дні і зараз 
чекають поповнення ліків з дня 
на день, але машина зламала-
ся… Ось і виходять з пустими 
руками діабетики і прямують в 
іншу аптеку, де за пігулки по-
трібно платити від 90 гривень 
і вище. 

тонкощі місЬкої медици-
ни. Поскаржилась на життя-бут-
тя в Козятині жінка, якій під час 
візиту до лікаря рекомендували 
пройти УЗД молочної залози. У 
міській лікарні лікар такого про-
філю був у відрядженні по робо-

ті. Виписали 
направлен-
ня пацієнтці 
пройти об-
стеження в 
районній лі-
карні. А там 
пояснюють 
українською 
мовою, що 
для жителів 
міста обсте-
ження платне 
через те, що 
міська рада 
неправильно 
розділила субвенцію.

Тільки людям байдуже, хто що 
переділяв. Вони хочуть отримати 
послугу, за яку на сьогоднішній 
день заплатила держава.

У міської ради є куди важли-
віші питання. Наприклад, там, де 
мала проїжджати Юлія Тимошен-

ко, оновили пішохідні переходи. 
Інші, зовсім не помітні, не поспі-
шили оновити. На перехресті ву-
лиць П. Орлика і Героїв Майдану 
прийшли до висновку, що гостя 
мера в сторону Білої Казарми 
не поїде і оновлювати зебри на 
цьому перехресті не потрібно?

трактор, що 
людям робив 
шкоду

землю 
вивалювали 
на проїжджу 
частину

олекса довБуш

В Україні, хоч і неофіційно, стар-
тували президентські перегони. 
Найбільш імовірними претендента-
ми на цей пост є діючий президент 
і Ю.Тимошенко. Є 99,9% вірогід-
ності, що життя пересічних україн-
ців не зміниться на краще ні в разі 
повторного обрання першого, ні в 
разі перемоги другої. Але нам до 
того не звикати. Цікаво те, в якій  
пікантній позі політичної камасутри 
завдяки протистоянню Порошенко-
Тимошенко опинився наш мер, і як 
він буде з неї викручуватися.

Як відомо, О.Пузир балотував-
ся за списками Батьківщини (там 
не особливо дбають про чистоту 
рядів, тому усякого випадкового 
непотребу, готового використати 
партію, поки вона на гребні, чима-
ло). Перший час міський осеред-
ок, і мер у тому числі, активно 
піарився на партійних форумах 
– ми пам’ятаємо поширене в со-
цмережах фото розкішного букета 
троянд, подарованого Пузирем 
Ю.Тимошенко. Однак з часом О. 
Пузир, якому можна відмовити в 
безлічі чеснот, окрім обережності 
на власну користь, став активно 
втілювати у життя політику лютого 
супротивника партійної шефині – 
П. Порошенка. Це й зрозуміло: 
хочеш сьорбати з бюджетного 
корита – хрюкай разом з головним 
боровом.

У міжвиборчий період це було 
досить просто, навіть коли Юлія 
Володимирівна остаточно визна-
чилася з опозиційним до влади ста-
новищем. Про козятинський сим-
біоз БПП-Батьківщина Тимошенко 
навряд чи була проінформована, 
а місцевим осередком «Батьків-
щини» заправляє пані Якимова, 
яка, судячи з усього, зовсім не 

переймається політичною зрадою 
О. Пузиря, інакше вже б ініціювала 
його виключення з партійних рядів, 
як свого часу це принципово зро-
бив «Народний фронт».

З початком активної фази бо-
ротьби за президентське крісло 
перед Пузирем постала необхід-
ність зробити ставку на одного з 
претендентів-антагоністів, при тому, 
що шанси в них – 50 на 50.

За логікою речей, людина, яка 
отримала посаду мера за рахунок 
Батьківщини і досі є  членом цієї 
політичної сили, має безапеляційно 
підтримувати свою лідерку. Однак 
у нинішніх умовах для цього треба 
мати сталеві яйця. Мер нашого 
міста може похвалитися хіба що 
вилизаними – численними при-
хвостнями, готовими, між іншим, 
зрадити його з такою ж легкістю, 
як і він Ю.Тимошенко, як тільки 
його позиції похитнуться.

Найбільш вигідною стратегі-
єю – розкласти яйця по різних 
корзинах, – меру теж не вдасться 
скористатися. І радий би Пузир, 
як Труффальдіно,  служити двом 
хазяям одночасно, але  в даному 
разі це неможливо. За відкриту під-
тримку Тимошенко можна отримати 
по самісінькі помідори від діючої 
влади, а за пропрезидентську по-
зицію мера  не погладить по голівці 
переважна частина виборців. Ось 
вам і задача з двома відомими!

Утім, всі зовнішні ознаки свідчать 
про те, що О. Пузир, будучи чле-
ном Батьківщини, підтримуватиме 
на виборах П. Порошенка, що 
означатиме зраду не тільки Юлії 
Володимирівни, а й тих виборців, 
хто проголосував за Пузиря через 
його приналежність до Батьків-
щини.

Суд і т ь  с ам і .  Н а  дня х 
Ю.Тимошенко усіма доступними 

їй способами закликала своїх 
прихильників серед депутатів різ-
них рівнів скликати позачергові 
сесії рад на захист населення 
від підняття тарифів. Логічно, що 
правовірний БЮТівець О. Пузир, 
навіть не чекаючи підштовхувань 
від Якимової, мав миттєво відреа-
гувати на заклик своєї політичної 
лідерки. Натомість – повний штиль 
у підтримці намірів Тимошенко  за-
хистити простий люд від драконів-
ських тарифів і пов’язаного з ними 
стрибка цін. Бо – небезпечно. Бо 
діючій владі це не сподобається, а 
грішків у Саші, за які влада може 
за ті самі яйця притиснути – ой, 
скільки!

На сьогоднішній день найсміли-
вішим демаршем О. Пузиря стала 
санкціонована ним пробютівська 
публікація в «Козятинському екс-
Йогопресі». Однак ця «сміливість» 

нічого не варта, оскільки фор-
мальні права на підконтрольну 
меру газету належать приватній 
(вірніше сказати, «лівій») особі, 
і Пузир легко відхреститься від 
особистого дозволу на статтю. Ця 
публікація з’явилася напередодні 
візиту Ю.Тимошенко до Козятина, 
однак гарантовано, що особистий 
внесок Пузиря в передвиборну 
агітацію за Тимошенко на цьому й 
закінчиться. Юля в місті – це подія, 
але офіційний сайт міськради ніяк 
цю подію не анонсував: як би чого 
не вийшло.

Варто сказати, що для Пузиря 
дуже зручною фігурою є головна 
бютівка міста Якимова. Формально 
вона буде «топити» за Тимошенко. 
То не біда, що авторитет пані Яки-
мової серед місцевого населення 
починається там, де закінчується 
плінтус. Зате для діючих владних 

босів деяку місцеву активність на 
користь Тимошенко можна буде 
списати на старечий маразм без 
загрози собі, коханому.

А що ж буде в разі справдження 
найжахливішого сну Порошенка 
– перемоги його опонентки на ви-
борах? Варіантів небагато, і навіть 
у найнезручнішому з них Саша зі 
словами: «Юля, я ваш навіки!» - 
знову подарує розкішний букет і 
відбрешеться, що його відданість 
діючому режиму була завданням 
під прикриттям, бо насправді він 
вірою-правдою служив "Батьківщи-
ні" і навіть зробив татуювання під 
серцем у вигляді серця з косою.

На кону в Тимошенко зараз 
надзвичайно багато. Чи розпізнає 
вона вчасно в козятинському ме-
рові Іуду, одного з тих, що несуть 
серйозну загрозу потенціалу її 
персони?

З новою міграційною хвилею 
все більше українських заробітчан 
потрапляють у Європі в кабальні 
умови,

заБираютЬ паспорти. Під ви-
глядом "оформлення", у заробіт-
чан беруть паспорти і загрожують 
депортацією через напівлегальні 
роботи. За статистикою, з про-
блемами при працевлаштуванні в 
Польщі зіткнулися 60% українських 
заробітчан. Часто аферистами ви-
являються українці, які колись самі 
були заробітчанами, але нерідко на-
ших роботяг обманюють польські 
підприємці.

За словами Дмитра Горбаня, 
першого секретаря з консульських 
питань Посольства України в 
Польщі, останнім часом збільши-
лася кількість звернень українців 
в зв'язку з порушенням їх прав 
недобросовісними роботодавця-
ми. У основному через невиплати 
зарплат. "Звертаються і ті, у кого 
роботодавці забрали паспорти. 
Це по суті злочин в сфері торгівлі 
людьми ", - каже Горбань. Експер-
ти визнають: заробітчан все часті-
ше "кидають" ще на етапі пошуку 
роботи і вже на місці. "Багато хто 

працює нелегально, їх обдурити 
найпростіше", - говорить співголо-
ва профспілки українців у Польщі 
Петро Островський.

Після введення безвізу в Поль-
щу можна в'їхати за біометричним 
паспортом без дозволу на працев-
лаштування і знайти роботу вже 
на місці. Але це не позбавляє від 
необхідності отримувати все той 
же дозвіл. Ошуканим українцям 
в посольстві радять, по-перше, 
оформляти трудовий договір, а 
якщо щось пішло не так, скар-
житися в територіальну інспекцію 
праці. Якщо не було трудового до-
говору, радять звертатися до суду. 
Але потрібні хоч якісь документи, 
на кшталт паперу від роботодавця 
з кількістю робочих годин.

"тут така мафія, що нічого 
не доведете". 

Бувалі не вірять в ефективність 
скарг. "Тут така мафія і проплачені 
в поліції свої люди, що ні чорта 
ви не доведете. Жодна організа-
ція в Польщі вам не допоможе. 
Вони всі вимагають масу паперів 
і доказів. А які? Якщо 90% рабів 
гарують "на чорно", ще, буває, в 
кінці і самі гроші винні - нібито за 

штрафи ", - ділиться зі "Країною" 
львів'янин Богдан Ляшенко, який 
недавно повернувся із заробітків 
у Польщі. "Польська поліція у цих 
справах не працюватиме, і україн-
ське консульство теж. Аналогічна 
ситуація по Чехії і Румунії. Україн-
ські заробітчани надані самі собі", 
- переконаний інший заробітчанин 
Віталій Махинько.

Багато працівників розповіда-
ють, що зіткнулися за кордоном 
з обманом при розрахунку, або 
з рабськими умовами праці. "Я 
влаштувався на фабрику під Вар-
шавою фасувати ковбасу. Мало 
того, що довелося тягати мішки 
по 50 кг, гарувати по 18 годин на 
добу, так ще й з грошима надули. 
- розповідає франківчанин Олег 
Луцишин. - Господар обіцяв плати-
ти по 8 злотих (52 грн) на годину, 
на місяць виходило на наші гроші 
близько 9-10 тис. грн.

Жити повинен був за рахунок 
фірми в гуртожитку і харчуватися 
в їх їдальні безкоштовно. Спочатку 
зарплату затримали, а через два 
місяці виплатили тільки третину 
обіцяної. Пояснили, що зняли за 
житло та їжу. Виявилося, що за 
такою схемою кидають багатьох 

заробітчан, там велика текучка. 
Ще одна схема - обіцяють повну 
зайнятість, і за фактом працюєш 
три дні на тиждень, так що за 
місяць виходить менше грошей".

Інший заробітчанин, Іван Вар-
холяк з Тернополя, розповів, що 
йому не доплатили 800 злотих (6 
тисяч грн) за півроку роботи.

 
“піднімали на роБоту сту-
санами і Били ". 

 Польські видання в цьому році 
розповідали не одну історію про 
"українських рабів".

Їм іноді погано платять, вони 
працюють протягом багатьох 
годин без додаткової оплати, їх 
розміщують в умовах, що супер-
ечать відчуттю доброчесності та 
людської гідності. Вони працюють 
без договору, без страхування. У 
них забирають закордонні паспор-
ти і шляхом різних фінансових по-
карань не доплачують", - написав 
Dzienniku Gazecie Prawnej. Навесні 
цього року на польському телека-
налі TVN 24 показали сюжет про 
трудовий табір для українців.

Р е п о р т е р  п р о г р а м и 
"Superwizjer" опублікував відео, на 
якому одна з українок розповіла 

про те, як потрапила в справжнє 
рабство. 

Жінка на ім'я Оксана мала пра-
цювати на підприємстві з вироб-
ництва продуктів харчування, де 
їй обіцяли 1 тис. доларів в місяць. 
Але вона не побачила не тільки 
обіцяних грошей, все виявилося 
набагато гірше, ніж вона могла 
собі уявити. У жінки відразу ж все 
відібрали:

"Залишили тільки мій одяг. 
Телефон забрали, щоб нікому не 
дзвонила. Працювати довелося 
"нон-стоп". Залишалося сподіва-
тися, що якщо буду слухняна, то, 
може бути, мені щось заплатять", 
- згадувала Оксана. 

Жінки, які працювали на підпри-
ємстві, за її словами, виглядали 
так, як в Україні ті, хто поверта-
ється з війни. "У їхніх очах був 
страх, такі як машини, як зомбі", 
- розповідає вона.

На роботу Оксану піднімали 
стусанами: "О четвертій ранку 
мене розбудив пан ногою в спину 
зі словами: "Вставай, чи не при-
кидайся". Штовхнув, як тварину, а 
не людину". А коли стала обурю-
ватися, пару разів ударив по спині. 
Годували теж як звірів - відходами.

труфальдіно: "мене 
з дорогучим букетом 
троянд до неї навіть 
не підпустили 
я був і є ніхто для 
неї?!



6 RIA-К, Четвер, 25 жовтня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 7 RIA-К, Четвер, 25 жовтня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
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в’ячеслав гончарук

У вівторок, 23 жовтня, на зу-
стріч з Юлією Тимошенко прийшло 
до півтисячі людей. Не всі, звичай-
но, були її виборцем. “Новий курс 
України”, з яким лідерка “Батьків-
щини” йде на вибори президента, 
прийшли послухати і її опоненти. 
Були там помічені прихильники 
“Самопомочі”, “Нашого краю”, 
“Громадянської позиції”, “БПП”. 

До позитиву виступу Юлії Тим-
ошенко можна віднести, що вона 
красива жінка, відмінний оратор, 
і перший раз я почув від неї, що 
Росія агресор. Вона підтвердила, 
що медична реформа проведена 
в Україні, як афера. 

З її виступу можна робити й 
інший висновок: у Козятині можна 
говорити все, що завгодно — в 
Кремлі не почують. Щодо ко-
рупції, як з нею буде боротися, 
вона продемонструвала у Верхо-

вній Раді, коли намагалися зняти 
недоторканість з сепаратиста і 
корупціонера Вілкула. Перед го-
лосуванням Юлія Володимирівна 
покинула зал засідань...

Говорила гостя на площі стільки, 
що почути, чим живуть козятинці, 
у неї не вистачило часу. Їй меш-
канці міста з запитаннями пере-
дали папірці, які озвучені не були. 
Відомо, що в переважній більшості 
запити залишаються так і не про-
читаними політиками.

То чим “Новий курс Украї-
ни” відрізняється від “жити по-
новому” від ”Солідарності”? І 
куди дівся “Український прорив”, 
з яким йшла Тимошенко раніше 
на вибори? 

Говорила вона за не справедли-
ву ціну газу. Тільки чомусь мовча-
ла, коли взнала, що подорожчання 
ціни на газ буде (як і ми всі зна-
ли), але, як політик з досвідом, за-
говорила після його здорожчання.

Скаржилась гостя нашого міста, 
що її команду всіляко добивають. 
Тут не можемо погодитись з пані 
Юлією. Не зрозуміло, який етап 
лідерка “Батьківщини” мала на 
увазі. Якщо період президентства 
Ющенка, то тоді більша половина 
БЮТу перебігла до Партії регі-
онів. Такі як зрадники Олійник, 
Королевська, правник Портнов і 
везун лотереї Ляшко. Тоді це на-
звали очищення рядів партії. А 
насправді повтікали ті, які полю-
бляли корупційні схеми. Якщо про 
період президентства Порошенка, 
то “Батьківщину покинули Турчи-
нов, Яценюк, Парубій, Аваков та 
інші, які перебралися в Народний 
фронт. Скоріше, просто почистили 
ряди її партії

У питанні зміни Конституції, 
яку Юлія Володимирівна хоче 
змінити, також є питання. І діюча 
Конституція не погана, якщо її ви-
конувати. Надра належать народу 

України. Якщо застосувати закон 
прямої дії, то газ не 8.50 і навіть 
не 6.96. Джерелом влади в Укра-
їні є народ. Навіщо міняти те, що 
прописано добре, тільки виконуй. 
Економіку потрібно піднімати, а не 
Конституцію міняти. Буде прези-
дент чи канцлер правити країною, 
різниці нема.

І так, майже по всіх питаннях — 
говорить правильні речі, тільки дії 
її зовсім інші.

Взагалі дощ не намочив нікого, 
хто прийшов на площу. І це добре. 
Співав представник шоу-бізнесу 
Олександр Пономарьов.

Добре запам’ятався початок 
виступу, коли жінка, яка стояла 
близько до сцени, емоційно ви-
палила: “Що ти там пи*диш”. Пані 
оратор у мікрофон скерувала: 
“Заберіть п’яну жінку, подивіться 
за нею”. Чисельна охорона жінку 
вивела з юрби...

відсунути криміналЬну 
кандидатуру. Ми, працівники 
залізниці, висловлюємо глибоку 
стурбованість діяльністю колиш-
нього регіонала, а нині вашого 
поплічника Олексія Кривопішина.

Адже під час перебування на 
посаді начальника Південно-Захід-
ної залізниці він заплямував себе 
причетністю до низки корупційних 
скандалів. За кошти платників по-
датків Кривопішин побудував собі 
в Трускавці приватний санаторно-
курортний комплекс “Світязь”.

Під час роботи на посаді керів-
ника Південно-Західної залізниці 
Кривопішин створив корупційну 
схему “клонування” держструктур, 
створюючи на їхній базі власні 
підприємства. На базі Українсько-
го центру по обслуговуванню па-
сажирів залізничного транспорту 
було створено акціонерне това-
риство, контрольний пакет акцій 
якого належить дочці і дружині 
Кривопішина. У розпорядження 
зазначеного акціонерного това-
риства увійшов тризірковий готель 
“Експрес” з сучасним реабілітацій-
ним оздоровчим комплексом, збу-
дованим за кошти Укрзалізниці.

За часи правління ПЗЗ та пере-
бування у Партії регіонів Кривопі-
шин, під виглядом усунення аварій 
на залізничних об’єктах, побуду-
вав комплекс відпочинку Okimpik 
Village замість реабілітаційного 
центру для залізничників і ремон-
ту в санаторії в Пущі-Водиці.

Горе-чиновник намагався ви-
користати потенціал обдурених 
залізничників для повернення на 
займану посаду. І зараз, проник-
нувши обманним шляхом в пар-
тію ВО “Батьківщина”, здійснює 
спроби в черговий раз зіграти на 
почуттях залізничників, знижуючи 
авторитет вашої партії.

Просимо прийняти виважене 

рішення щодо особи Кривопі-
шина та не допустити до влади 
зрадників регіоналів. Об’єднана 
ініціативна група працівників 
залізничних підприємств ст. 
Козятин

повпливати на Безгоспо-
дарністЬ мера. Від імені жителів 
будинку, що знаходиться на вул. 
Катукова, 25, звертаюсь до вас як 
до народного депутата України та 
лідера ВО «Батьківщина» — по-
літичної  сили, представник якої 
у 2015 році став міським головою 
міста Козятин, а саме Пузир Олек-
сандр Дмитрович.

У багатоповерховому будинку 
за адресою: вул.Катукова, 25 
виникла ситуація, яка загрожує 
життю мешканців будинку, та 
яку міський голова Пузир О. 
Д. ігнорує вже близько трьох 
років. У результаті обстеження 
даху житлового будинку (акт від 
05.12.2015 р.) комісією управління 
ЖКГ Козятинської міської ради 
встановлено, що, внаслідок проті-
кання покрівлі, цегляні опори плит 
покриття даху піддаються руйну-
ванню. У результаті, несуча здат-
ність згаданих плит зменшилася 
та виникла небезпека їх обвалу.

Починаючи з моменту встанов-
лення небезпеки, ми, мешканці 
будинку, неодноразово звертались 
по допомогу до міського голови 
Пузира О. Д. Але майже три роки 
ми отримуємо лише одні відпис-
ки. Небезпека життю мешканців 
збільшується з кожним днем. 
Незважаючи на катастрофічно не-
безпечну ситуацію з покрівлею на-
шого багатоквартирного будинку, 
а також на постійні пусті обіцянки 
міського голови Пузира О. Д. 
профінансувати капітальний ре-
монт даху в 2015, 2016, 2017, 2018 
роках, з моменту встановлення 

небезпеки для мешканців будинку 
не було вчинено жодної дії для 
виправлення ситуації. Треба дода-
ти, що головою бюджетної комісії 
Козятинської міської ради є також 
представник ВО «Батьківщина». 

Натомість, міським головою 
витрачаються колосальні суми 
з міського бюджету на ремонти 
кабінетів працівників міської ради, 
на насадження туй (які через пів-
року всохли) та багато інших не 
першочергових потреб.

Крім того, з листопада 2017 
року виконком збільшив кому-
нальні тарифи на обслуговування 
будинків. Якимось дивом, необ-
ґрунтовано, мешканцям нашого 
будинку встановлено найбільший 
тариф у місті, хоча якість надання 
послуг не відповідає навіть най-
меншому тарифу.

При чому такі дії місько-
го голови, як представника 
ВО«Батьківщина», повністю су-
перечать стратегії вашої партії та 
вашим публічним виступам. Це 
зменшує довіру людей до вашої 
політичної сили та негативно впли-
ває на рейтинг ВО «Батьківщина».

Просимо вас посприяти вирі-
шенню нашої проблеми, повпли-
вати на керівництво нашого міста, 
щоб діти, інваліди, пенсіонери та 
інші жителі нашого будинку не за-
лишились без житла.

Додатки: копії актів обстеження 
даху, листів та заяви за підписом 
жителів будинку в кількості 48 
осіб. Сичевська Л.К.

як таке може Бути? Про звер-
нення до Юлії Тимошенко від партії 
“Наш Край” розповів місцевий лі-
дер Олександр Гвелесіані.

— У міській раді склалася див-
на ситуація. Коли на всіх рівнях 
Юлія Володимирівна говорить 
про те, що нинішня влада, тобто 

Порошенко, пресують її (не дають 
виходу на радіо, на медіа про-
стір), в той же час у Козятині, в 
міській раді, в “обнімку” спільно 
працюють представники депутатів 
від “Батьківщини” і Блоку Петра 
Порошенка. Запитання: “Як ста-
виться до того, що на місцевому 
рівні існують такі дивні коаліції. 
Це все одно, що у Верховній 
Раді “Батьківщина” і Ляшко 
об’єдналися.

Наступне питання, яке поста-
вили і не почули відповіді, бо, 
після невдалої зустрічі у Вінниці, 
мабуть, іміджмейкери їй порадили 
не втручатися в дискусію. Хоча в 
оголошенні у Юлії Володимирівни 
було написано: “Нам є про що по-
говорити”. Багато людей прийшли 
з цікавості і значна частина — з 
бажанням поговорити, поставити 
питання, почути конкретні відпо-
віді, а не стереотипні, уже багато 
раз чувані нами розмови Юлії 
Володимирівни на телебаченні, 
в пресі, про те, як вона бачить 
“Нову українську політику”. 

Друге питання складалося та-
ким чином, що міська коаліція, в 
якій головну роль відіграє “Бать-
ківщина”, завдяки більшості, яку 
очолює міський голова, віддають 
значну перевагу фінансуванню 
силових структур (служба безпеки 
України, поліція, прокуратура). У 
той же час на соціальні питання, 
які турбують більшість населен-
ня міста, фінансування досить 
обмежене, а інколи і, навіть, не 
достатнє. А це:підтримка освіти, 
розвиток медицини, соцзахист 
пенсіонерів і малозабезпечених 
сімей.

Цікаво було дізнатися, чи під-
тримує Юлія Володимирівна, 
як кандидат у президенти, таку 
манеру поведінки місцевих пред-
ставників “Батьківщини”.

вероніка люБіч

Публічно про візит Юлії Тим-
ошенко стало відомо минулого 
тижня з політичної реклами 
заходу. 

Причиною вибору саме на-
шого міста, мабуть стали на-
ступні фактори: 

1. Козятинщина стабільно 
голосує з найвищими резуль-
татами по області та країні за 
Юлію Тимошенко та її партію.

2. Мером Козятина у 2015 
році був обраний кандидат від 
“Батьківщини”, як виняток для 
області. 

3. На 13 мажоритарний округ 
Юлія Тимошенко дуже роз-
раховує, настільки, що зняла 
з нього голову фракції в об-
ласній раді Олега Мейдича. 
А представити хоче нового 
кандидата від своєї партії – 
Олексія Кривопішина.

Козятин їй потрібен. Тут 
можливість провокацій, які 
можуть зіпсувати “переможний 
тур кандидата в президенти” 
якоюсь заготовленою кар-
тинкою, ніби, зводяться до 
нуля. І розмістити правильні 
для “Батьківщини” матеріали 
можна без масштабної зустрічі 
з виборцями та журналістами. 
Картинку візьмуть з Козятина, 
хоча подадуть її, як тріумф 
Тимошенко в області під за-
гальною назвою “Вінниччина”. 

Провокації, звісно, могли 
бути. Але від кого? Місцевий 
БПП залишається аморфним 
навіть зараз.

візит на 
вінниччину 
через 
козятин

дмитро артемчук 

У газету звернувся Віктор Тодо-
севич Демянюк, мешканець села 
Іванківці. Живе він спокійно своїм 
життям, час від часу сприймаючи 
удари долі. Він не планував, щоб 
про нього писали в газеті. Хотів 
тільки висловити подяку органі-
заторам шкільної акції допомоги 
самотнім на селі Нелі Галяс, Надії 
Бондаренко та Людмилі Олійник.

— Дякую й учням школи за 
акцію під назвою ”5 картоплин”. 
Зібрану городину роздають са-
мотнім мешканцям села і людям 
похилого віку.

Заслуговує на повагу і життєвий 
шлях, який припав на долю Вікто-
ра Демянюка.

Народився в Іванківцях у гріз-
ному 1941. Про війну мало що 
пам’ятає, тільки один епізод за-
лишився в його пам’яті чітким 
і на все життя. Коли німці в 43 
відступали, вони хаотично відстрі-
лювались. Неподалік розірвався 
снаряд і осколок від нього про-

шив одежу дворічного Віктора та 
потрапив у залізну діжку, пробив-
ши її. У 6 років пішов до школи. 
Закінчив 8-річку в селі, продовжив 
навчання в школі №1. Набувши 
середню освіту, мріяв вступити в 
Бердичівський автодорожний тех-
нікум. Тільки, як жителю села, для 
вступу в учбовий заклад потрібно 
було мати направлення. Тодішній 
голова колгоспу сказав юнаку 
Віктору: “Ти попаси рік худобу 
і в наступному дам тобі направ-
лення." Тільки не так сталося, як 
гадалося. Не отримав обіцяного 
направлення пастух із середньою 
освітою в технікум і через 2 роки. 
Пішов працювати у господар-
ство, обеззаражування зерна від 
шкідників. Через деякий час став 
спеціалістом сільгоспустанови. 
Методи української фірми були 
на той час передовими  в Європі. 
А фото самого новатора Віктора 
Демянюка було розміщено на 
виставці досягнень народного 
господарства. 

Здавалось, престижна робота 

з перспективою на майбутнє, 
чого людині потрібно для повно-
го щастя. Та на той час Віктор 
Тодосевич вже був одружений 
і мав двох діток. Підприємство, 
в якому працював, опікувалось 
шістьма районами області. Часті 
відрядження не давали молодому 
подружжю бути частіше разом і 
голова сімейства звільнився з ро-
боти. У селі Іванківці в нього вже 
був побудований будинок. Було 
куди привести дружину. Навіть 
пропозиція керівництва отримати 
у Вінниці 3-кімнатну квартиру, не 
змінили рішення пана Віктора. 

Тільки недовгим було свято на 
його вулиці. Дружина померла, 
залишився один з двома дітьми, 
яким потрібні жіночі руки. Женив-
ся вдруге. У нього два сини, у неї 
дві доньки. Прийняв, як рідних. 
Прожили 25 років і друга дружина 
пішла з життя. Доньки, яких він 
мав за рідних, сказали прямо: “Ти 
з мамою не розписаний, значить з 
хати вимітайся”. Повернувся назад 
у свій будинок. 

У гостях в племінниці Зої Віта-
ліївни познайомився з жінкою із 
столиці. Побралися і жили в Іван-
ківцях. Та в їхню сім’ю постукала 
трагедія. У дружини вбили сина. 
Переїхали жити в Київ. Тільки 
не витримало серце матері важ-
кої втрати. Два інсульти не дали 
шансу третій дружині пенсіонера 
живою вийти з реанімації… 

Діти останньої дружини пропо-
нували йому залишатися в Києві. 
Казали: “Ви маму любили, а ону-
ки вас люблять і рідним дідом 
вважають, залишайтесь”. 

— Та чого я буду роззявляти 
рота на чуже, — каже пенсіонер. 
— Переїхав назад у Іванківці. 
Хоча протягом короткого часу по-
ховав двох синів та дружину, але 
якось треба жити…

Будинок в Іванківцях, поки 
жив у столиці, розграбували. 
Щоб відновити газове опалення, 
потрібні чималі кошти. Яких на 
дану пору у пенсіонера немає. На 
зиму Віктора Тедосевича забрала 
племінниця. А розвесниться, піде 

ремонтувати своє обійстя. Другий 
на його місці, мабуть, пропав чи 
спився б. А він живе, приймаючи 
удари долі. Живе, тому що за-
вжди залишається людиною і світ 
не без добрих людей. Ось і учні 
про нього не забули...

другий на його міСці, мабуть, пропав Чи СпивСя б

в’ячеслав гончарук

У п’ятницю, 26 жовтня, наша 
школа-інтернат-гімназія відзна-
чатиме 55 років з дня заснування. 
Ця освітня установа для багатьох 
колишніх учнів стала острівцем 
знань. А в тандемі талановитий 
учень і відповідальний керівник 
разом досягають відмінного ре-
зультату. За роки існування шко-
ли-інтернату вона дала суспільству 
науковців, істориків, юристів, вій-
ськових експертів. Дала майстрів 
своєї справи в морському, пові-
тряному, залізничному транспорті.  

У цей святковий день не можна 
не згадати тих, хто вніс великий 
вклад у розвиток освіти школи-
інтернат-гімназії. І одним із тих 
мудрих керівників був колишній 
директор інтернату  Володимир 
Єремінок. Усього рік не дожив 
Володимир Іванович до ювілею 
школи-інтернат-гімназії.

Прийшов він у школу в дале-
кому 65-му завучем. До цього 

закінчив з відзнакою педагогіч-
ний інститут і був направлений в 
школу села Соболівка Теплиць-
кого району. На посаді вчителя з 
перших днів зарекомендував себе 
освітянином нового зразка. Маю-
чи здібності організатора і будучи 
відповідальним працівником, за 
нього почули в районі. І на одно-
му з партійних засідань молодого 
освітянина обрали першим секре-
тарем райкому комсомолу. Його 
тягнуло в школу до дітей, тільки 
що міг зробити, коли партія про-
сить. Так він став першою особою 
при районному апараті комсомо-
лу. Через деякий час Теплицький 
райком закрили і Володимир Іва-
нович отримав змогу повернутися 
в освіту. Нове призначення, яке 
він отримав, була школа, цього-
річна ювілярка.

У Козятин він переїхав вже не 
один, а з дружиною, економістом 
Лідією Костянтинівною Єремінок-
Новіковою. Новий завуч відразу 
наблизив себе до дітей. У ту пору 

в інтернаті вчилися переважно ді-
ти-сироти, обділені материнським 
та батьківським теплом. Володи-
мир Іванович розумів дитячі про-
блеми і намагався покращити їхній 
статус. На свята у школі допома-
гав учням з костюмами казкових 
персонажів. На першотравневій 
демонстрації школа-інтернат по-
сіла перше місце! Постарався 
заступник директора, на посаді 
якого тоді працював пан Єремі-
нок. Як душу колективу його друзі 
запрошували відпочити на природі 
чи порибалити. Та основним за-
няттям, яке він любив, була шко-
ла. Він радів успіхам дітей і вони 
відповідали йому взаємністю.

На початку 70-х Володимира 
Івановича призначили директором 
школи-інтернату. Великих змін чи 
революції в учбовому закладі він 
не робив. Працював у колективі, 
в якому мріяв бути директором. 
А ще мріяв, щоб його учні в са-
мостійному житті вважали себе 
щасливими людьми. 

Його запрошували випускники 
різних років на зустрічі. І він, 
будучи майже завжди при роботі, 
ніколи не відмовляв. Так він рік за 
роком досяг пенсійного віку. І у 
ранзі педагога пішов на заслуже-
ний відпочинок.

Більше сорока років наш герой 
віддав школі. П'ятдесят п'ять — 
віддав сім'ї. Разом  з дружиною 
виховали доньку Тетяну, яка стала 
хорошим лікарем. За батьківську 
любов і турботу подарувала зі 

своїм чоловіком бабусі й дідусю 
двох онуків, які вже також вирос-
ли. Внучка Анюта стала юристом. 
Онук Володимир — знатний про-
граміст. Внучка Анюта має свою 
сім’ю, де ростуть двоє діток. Внук 
Володимир після смерті дідуся 
зробив бабусі Лідії подарунок. 
Повіз на батьківщину її батька. 
Поїздка в Грузію як подарунок 
Лідії Констянтинівні сподобалась, 
а от до втрати коханого чоловіка 
звикнути не може.

пам’яті директора школи-інтернату 
володимира єремінка

школа-інтернат, 1979 рік, новорічний захід з дітьми

що хочуть мешканці від юлі



8 RIA-К, Четвер, 25 жовтня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 9 RIA-К, Четвер, 25 жовтня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
на позитиві на позитиві

шукаємо міСтера та міС козятинщини

бебі-бокСи вже прибули і на козятинщину

Розмістити фото можна на сайті козятин.ком в рубриці “фотоконкурс”. Проголосувати можна також на сайті. Бажаючи стати спонсором, телефонуйте: 068-308-01-25.

марія сокольвак. 8 років. 
любляча, чуйна, активна 
та енергійна дівчинка. 
займається кіокушинкай 
карате

ліора когутяк. чарівна 
дівчинка

ульяна фурманець. 
мов промінчик сонечка, 
люба в мами донечка. 
губки червоненькі, щічки 
рожевенькі. сині оченята, 
точно, як у тата. усмішка 
зваблива, бо вона щаслива.

ювілей домівки поколінь

гімнаСтиЧні барви
ілля петров. 4,5 роки авінір іванюта. 4 роки

роман демчик. ромчик 
це найбільший промінчик 
маминого щастя, у свої 
1,5 рочки дуже гарно 
розмовляє, бешкетує та 
дарує всім свою усмішку

ваня Березнюк. 7 років. 
ваня навчається в 
першому класі. дуже 
розумний, товариський. 
любить грати в шахмати, 
ходить на гуртки

злата лясківська. по цих 
сходинках поспішаю до 
першого класу. дуже 
люблю малювати, співати, 
танцювати. голосуйте за 
мене! Буду дуже вдячна!

мама світлани таран, учениці 8-а 
класу:

— Школі - процвітання. Педаго-
гам - мудрості, терпіння, натхнення.

БаБуся учениці 1-Б класу крістіни 
фаліани: 

— Бажаю миру спокою та 
щасливих шкільних днів.

мама марини пазюн, учениці 5-а 
класу: 

— Бажаю школі веселого дитя-
чого сміху.

мама учениці 4-а класу віолетти 
юрченко:

— Бажаю бути на висоті.

БатЬко миколи, 4-а клас та 
софії, 7-л клас, ілля поліщук:

— Бажаю мати новий європей-
ський спортивний майданчик.

ми запитали у козятинчан побажання "школі-інтернат-гімназії"

володимир (64), пенсіонер:
— Пенсію дали вчасно, 

без затримки.

олена (14), школярка:
— Учора фотографували-

ся на альбом.

вікторія горБанЬ (67), в декретній 
відпустці, веніамин (2):

— Знайшли тепле житло на 
зиму, а ще — приїжджали батьки.

віктор (67),пенсіонер:
— Будинок тепер на 

самообслуговуванні!

валентина дука (73), пенсіонер:
— Була хороша погода і 

гарний настрій, відпочивали на 
природі.

максим (15), школяр:
— Довгоочікувана зу-

стріч з сестрою.

ми запитали у козятинчан що у вас позитивного сталося за останній тиждень?

катерина ходюк

Настала осіння пора. А це 
означає, що розпочався насиче-
ний спортивний сезон.

Не винятком стала і секція ху-
дожньої гімнастики при Козятин-
ській ДЮСШ. Гостинно відчинив 
свої двері для гімнасток СК “Но-
каут” м. Вінниця, де проводився 
20 жовтня відкритий турнір з 
художньої гімнастики “Шарм-
2018”. Змагання відбулися в два 
змагальні дні. Козятин був пред-
ставлений найкращою плеядою 
гімнасток. Суддів та глядачів 
своїми вправами порадувала 
молодша та середня групи, де 
наші дівчата вибороли призові місця. 
У своїй віковій категорії Мілана Кузь-
мич відвоювала 1 місце, а гімнастки 
середньої групи: Лідія Хоченкова  - 1 
місце. Іванна Коцут, Влада Сікорська  
та Віолета Юрченко  — 2 місця.

Не залишилась без нагород і стар-
ша група гімнасток у складі Вероніки 
Соколової,  Даші Співаченко, Каріни 

Тупсій. Вони вибороли треті 
місця, чим доповнили скарб-
ничку нагород для нашого 
міста.

Оргкомітет змагань нагоро-
див спортсменок цінними по-
дарунками, кубками, грамотами та 
медалями.

Насичений графік змагань дає на-
шим гімнасткам гарний досвід, додає 

майстерності. Головним завданням ді-
вчаток є удосконалення своїх навиків, 
що згодом приносять плідні результа-
ти на всеукраїнській змагальній арені.

тетяна василівна гусаківсЬка, 
вчителЬ українсЬкої мови 

Школа… Колись ти бурхливо 
жив у ній, вчився, ріс і мужнів, 
а тепер вона живе в тобі тихо і 
непомітно, але завжди присутня, 
готова зринути у пам’яті в будь-
яку хвилину.

Цього року Козятинський ЗНВК 
«Школа – інтернат – гімназія» ім. 
В. М. Підгорбунського  відзначає 
свій 55-й день народження. Це 
мало чи багато? Це не звичайний 
ювілей,  а  ювілей домівки по-
колінь. Одні навчили, інші навчи-
лись. А дехто спочатку навчився 
сам, а згодом навчав наступні 
покоління… І так за днями дні, за 
роками роки, за десятиріччями 
десятиріччя.

Малиновий передзвін прожитих 
років у школі звучить у пам’яті 
кожного, хто тут навчався і пра-
цював…

Козятинську школу–інтернат 

було засновано у 1963 році. У 
1978 році присвоєно ім’я  Героя, 
визволителя Козятина, Володи-
мира Миколайовича Підгорбун-
ського.

З метою розширення умов 
навчання дітей у 1999 році на-
вчальний заклад набув статусу 
середньої школи.

У 2008 році школа-інтернат ре-
організувалась як загальноосвітній 
навчально-виховний комплекс І – 
ІІІ ступенів  «Школа-інтернат-гім-
назія» ім. В. М. Підгорбунського, 
на базі якого у 2010 році відкрито 
дошкільне відділення «Веселка».

Уже 30 років поспіль очолює 
колектив школи Зіновій Мос-
калевський. Саме він зумів ре-
організувати школу в гімназію, 
акцентувавши увагу на роботі з 
обдарованими дітьми.  Саме під 
його мудрим керівництвом на-
вчальний заклад уже 10 років 
здобуває І місце в рейтингу шкіл 
Козятинського району.

Основними досягненнями пе-
дагогічного колективу в цілому є 
те, що школа має високий рівень 
забезпеченості навчально-мате-
ріальними ресурсами, створені 
комфортні умови для безпечного 
перебування на навчанні дітей, 
відбувається постійне підвищення 
рівня знань та збільшення кількос-
ті учнів за останні  роки.

Нині це один із кращих навчаль-
них закладів району, який виділя-
ється серед інших шкіл високим 
творчим потенціалом учнів та 
педколективу, відповідальністю та 
вимогливістю до своїх обов’язків 
й процесу навчання, ввічливістю й 
толерантністю, дружніми стосун-
ками з батьками, високим рівнем 
усіх заходів, які проводяться в 
стінах школи. 

А школа багата на традиції: тут 
дуже гарно відзначають свята, 
проводять олімпіади, конкурси, 
заходи, турніри, ярмарки, вистав-
ки тощо.

Тут навчаються найкращі учні і 
працюють найкращі педагоги, які 
вибрали саме цю нелегку, але від-
повідальну стежину в своєму жит-
ті. Таких самовідданих вчителів, 
які повністю віддавали і віддають 
себе вихованцям, аби засіяти в 
їхні душі розумне, добре, вічне, є 

тут чимало.
Сьогодні нашій школі – 55 ро-

ків! Шановні випускники, учителі, 
вихованці, батьки! Запрошуємо 
вас на святкування цієї дати 26 
жовтня 2018 року о 10 годині ран-
ку. Завітайте до школи. Тут на вас 
чекатимуть!

іванна коцік та віолета 
юрченко (праворуч)

зліва направо вероніка соколова, 
даша співаченко і каріна тупчій

зліва направо влада сікорська, 
мілана кузьмич і  ліда хочанкова

марія шевченко

Державний пілотний проект із 
надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допо-

моги “пакунок малюка” дійшов до 
Козятинщини. Минулого тижня їх 
вручали породіллям району. По-
чесну місію взяли на себе керівник 
управління соціального захисту 

населення Козятинської районної 
державної адміністрації Володимир 
Гнатюк та керівник районного цен-
тру соціальних служб, сімей, дітей 
і молоді Ігор Гасюк. Вони відвідали 

батьків новонароджених, які прожи-
вають в селах району. Це Жежелів, 
Гурівці, Пляхова, Куманівка, Йоси-
півка, Журбинці, Дубові Махаринці. 

Радували подарунками і в по-

логовому відділенні Козятинської 
ЦРЛ.

Молоді мами дякували за увагу 
держави і обіцяли зростити дітей 
здоровими та щасливими.
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433396

4
3
5
7
4
3

43
33

93

435718

 продам
   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
  2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 
200 ãðí. 097-288-06-63
  Àáî çäàì â îðåíäó 2-õ ïîâ. ãàðàæ, á³ëÿ ÏÌÊ-9 (ð-í Òîíåëÿ), ïëîùà 
ãàðàæà 6 ì õ 9 ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ 
ïåðåîôîðìëåííÿ).  093-631-89-49, 099-259-73-37
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18.  093-767-69-07, 068-602-69-53
  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
  Áàíàíîâà ïàëüìà 50 ãðí., 200 ãðí., 500 ãðí. 096-370-12-26
  Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè ,áóðæóéêó, 
íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063-684-23-83, 

096-559-83-23
  Áàòàðåÿ 7 ðåáåð, ãàðáóçè íà êàøó, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì. 
ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Áóðæóéêà çàâîäñüêà òà ñàìîðîáíà ç ïëèòîþ íà 2 êîìôîðêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Â äîáð³ ðóêè íåäîðîãî ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà 
êîðîë³âñüêîãî (õëîï÷èêè). 097-793-55-95
  Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Âåëîñèïåä ÀÈÑÒ ñêëàäíèé íåäîðîãî, àâòîìîá³ëüíèé 
çàðÿäíèé ïðèñòð³é. 098-624-94-28
  Âºòíàìñüê³ á³ë³ äâ³ ëüîøêè âåëèêî¿ ïîðîäè. 067-394-60-27
  Â³êíî ì/ï âèñ.166 ñì., øèð. 105 ñì. 067-915-29-96
  Âóã³ëëÿ 1 òîíà.  093-411-05-52
  Âóã³ëëÿ, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñºòêà ðàá³ö³, òåëåâ³çîð, 
òåëüôåð, áàÿí Áóäøòàò, áàÿíè á/ó. 063-695-30-20
  Ãàçîâà ïëèòà «Ãðåòà» á/ó 4-õ êàìôîðíà â³äì³ííèé ñòàí. 
097-029-61-88, 093-409-98-56
  Ãàçîíîêîñ³ëêà, êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü, Âîëãà 5 ñò., 
öèíêîâå çàë³çî 2 ì õ 1 ì. òîâù. 0.5. 096-508-46-34, 5-25-42
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà 
4 ì.  097-643-35-23
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ æèãóë³, 1 áëîê, 6*4 ì, ö³íà 1800 äîë, 
òîðã.063-44-58-770
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70

  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçè êîðìîâ³ 0.50 êîï./1 êã., ¿ñòèâí³ 1.50 ãðí./1 êã. 096-541-01-
14, 093-154-32-13
  Ãàðáóçè. 093-783-37-36
  Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
  Ãîëóáè ïàâè÷³, ÷åðâîíîáîê³, ÷îðíîáîê³, á³ë³, ö/ç Ìàõàðèíö³. 096-
798-12-09
  Ãóìà çèìîâà íà äèñêàõ 175 õ 75 R13. 067-915-29-96
  Ãóñè âåëèê³ ïîðîäèñò³, ÿê æèâ³ òàê ³ òóøêè. 097-642-10-30
  Äà÷íèé ó÷àñòîê íà Ïëàíîâîìó 10 ñîò. íåäîðîãî. 098-321-74-24, 
2-32-56
  Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
  Äåðåâî-îáðîáíèé ñòàíîê (áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé), àäàïòîð (áðè÷êà) 
äî ìîòîáëîêà, 2 ðóëîíà ðóáåðî¿äó íåäîðîãî. 093-375-06-61
  Äèâàí êóòîâèé â ãàðíîìó ñòàí³, ñò³ë îâàëüíèé, ðîçêëàäíèé. 097-328-
48-83, 063-021-52-71
  Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó ç 
äèñêàìè 5.60 õ 15. 063-384-31-13
  Äèâàí ðîçêëàäíèé äèòÿ÷èé, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 063-463-00-70
  Äèâàí. 093-270-59-37
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, äèòÿ÷å ë³æêî, ï³äâ³ñíà êî÷åëüêà äåðåâÿíà. 
098-404-99-04, 063-694-94-49
  Äðîâà (ñóõ³ äåðåâà), øïàëè, äîñêè, øèôåð, êàì³íü, äàõ (áóäèíî÷îê) 
äëÿ êðèíèö³ ç êîðáîþ ³ â³äðîì, ë³íîëåóì, ìîòîð, ïðîâîäà á/ó, ñêëÿí³ 
áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, êðèøêè ïëàñòìàñîâ³ äëÿ áàíîê, ñóë³¿, ïîñóä 
(òàð³ëêè, ÷àøêè), âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³ ³ ñåðåäí³, á³äîíè 3ë, â³äðà, 
êàçàíè (áàíÿêè), ìèñêè, òàçè, áàë³¿ (âàííî÷êè) âåëèê³ òà ñåðåäí³, 
ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó, êèïÒÿòèëüíèê, ñàí÷àòà,  ÿùèêè äåðåâÒÿí³, 
êîðçèíè, îä³ÿëà, õóñòêè,  â³øàëêè. 097-425-76-87
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà, äåðåâî äóáà, ñìîëà, òðóáè, ïîäóøêè. 063-879-52-15, 2-15-96

  Äðîâà. 096-364-80-30
  Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52. 063-617-07-47
  Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 
ãðí. Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
  Åëåêòðî - îá³ãð³âà÷³ 2 øò. äåøåâî. 098-741-45-20
  Çàï.÷àñòèíè Ôîðä Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè, ãàçîâèé 
ðåäóêòîð ³ êîëëåêòîð Ëàíîñ - Îïåëü, äîìêðàò. 067-754-44-65
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî 
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå ×óäåñ). 
063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 
093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç, 
ñâ³òëî, âîäà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé 
ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-138-
68-81, 096-160-69-70
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, çåì. ä³ë-êà ï³ä 
ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ 
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., 
òèõå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-
òåëåôîí, êåðàì. ðàêîâèíà. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., 
ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë 74, á³ëÿ ö/äîðîãè. 
063-260-09-91, 097-663-17-72
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 17 ñîò., º êðèíèöÿ, ãàç, ñàä. 096-
442-67-88, 063-881-71-64

  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíà-äà÷íà ä³ëÿíêà íà Òàëèìîí³âö³, 9 ñîòîê, áåç 
íàñàäæåíü òà çàáóäîâ 10000 ãðí.063-44-58-770
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 
099-259-73-37
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./1 êã. ñ.Âåëèêå. 067-899-73-99
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 40 â³äåð ïî 8 ãðí./â³äðî. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Òèòóñ³âêà. 096-565-75-36
  Êà÷êè ìóëàðä òóøêîþ. 093-411-05-52 
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà äîâæ. 3.9 ì., ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, øàôà 3-õ 
äâåðíà. 063-347-20-61
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà äîâæ. 4.20 ì. 063-347-20-61
  Êëàâ³ø³ «ßìàõà» (ñèíòåçàòîð), àâòîìàãí³òîëè, àêóñòè÷í³ 
êîëîíêè (ð³çí³), òåëåâ³çîðè, êîìïþòåð (êîìïëåêò), áàñ - ã³òàðà, 
äèíàì³êè, äèòÿ÷èé â³çîê, òåëåôîíè ð³çí³. 093-140-74-34
  Êîáèëà ðîáî÷à. 097-434-08-60
  Êîçëèêà 7 ì³ñ. 067-756-06-27
  Êîìïëåêò çèìîâî¿ ðåçèíè ç äèñêàìè R-13. 067-278-43-14
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, âóãëîâèé, ñâ³òëî - êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. 
063-160-75-98 Àíÿ
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó Õë³áîäàð, ïëîùà 7 êâ.ì. 063-164-40-05
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Æóðáèíö³. 098-718-12-98, 068-058-12-87
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ïèêîâåöü. 097-703-29-91
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-467-88-61

  Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ.Áëàæ³¿âêà. 097-572-46-29
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-572-46-29
  Êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü Âîëãà 5 ñò., öèíêîâå çàë³çî ëèñòè 
2 ì. õ 1 ì., òîâù. 0.5, ãàçîíîêîñ³ëêà. 096-508-46-34, 5-25-42
  Êîðîâà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà òåëè÷êà 1 ì³ñ. 063-174-01-32, 
097-653-09-24
  Êîðîâà äîáðà. 097-712-96-61, 093-546-96-90
  Êîðîâà ò³ëüíà 2-ì òåëÿì 16 000 ãðí. 068-635-86-46
  Êîðîâà ò³ëüíà 3 ì³ñ., ãí³é. 096-772-01-94
  Êîðîâà õîðîøà ç 6 òåëÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ìàõí³âêà. 097-249-
12-19
  Êîðîâà ÷îðíà 5 ì³ñ. ò³ëüíà 21 000 ãðí. 068-797-19-25 Â³òÿ, 
063-037-05-81
  Êîðîâà. 098-245-76-02
  Êîðîâè ÷îðíî - ðÿáî¿ ìàñò³. 096-231-90-50
  Êîðîâó ò³ëüíó ç 4 òåëÿì. 068-73-50-963
  Êîòåë «Æèòîìèð - 3» íåäîðîãî. 067-594-44-38
  Êîòåë ATON 2-õ êîíòóðíèé, íàïîëüíèé, ðîçøèðþâàëüíèé 
áà÷îê. 063-383-79-35
  Êîòåë ãàçîâèé íîâèé Õàðüêîâ íåäîðîãî. 098-321-74-24, 
2-32-56
  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 
êâ.ì. 067-308-10-99
  Êóðèíó ñ³ìþ: áðàìà ñâ³òëà, ï³âíÿ Îðï³íòîí Ïàëåâèé. 067-
397-19-34
  Êóõíÿ á/ó ç ÌÄÔ 2 ì. äîâæ. +  ãàç. ïëèòà ÁÐÅÑÒ 60 õ 60 
ñì. â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äóá + 4 ñò³ëüöÿ ñòàí ³äåàëüíèé. 
093-488-78-48
  Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé Ôðàíö³ÿ. 096-364-80-30
  Ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê 
ìåòàëåâèé, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, ôàíåðà, äîñêà ñóõà âð³çíà, 

áàòàðå¿ ñó÷àñí³. 096-258-75-22, 073-052-93-37
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåáë³ (äèâàí, ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, çåðêàëî-
òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, øàôà êóõîííà, øàôà íàñò³ííà 
íàâèñíà, ñòîëèê êóõîííèé, ñò³ë ðîçêëàäíèé âåëèêèé, ñòîëèê 
æóðíàëüíèé, ñò³ëüö³, ëàìïè (ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè), àíòèêâàð³àò 
(øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, áóôåò, ïîëè÷êà, êàðíèçè, «áàáóñèí³» 
ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèéìà÷, êàðòèíè, ëàìïè 
êåðîñèíîâ³), ñàäîâèé ³íâåíòàð (êîñó, ñàïè, ãðàáë³). 097-425-
76-87
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìîá. òåëåôîí Lenovo S660 â äîáðîìó ñòàí³, êàðòîïëÿ âåëèêà 
3 ãðí./êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 1 ãðí./êã. ñ.Âåðáîëîçè. 068-044-24-68
  Ìîí³òîð LG Æ.Ê 19« á/ó ñòàí õîðîøèé íåäîðîãî, 2 øàôè ç 
àíòðèñîëÿìè 2-õ ñòâîð÷àò³ á/ó íåäîðîãî. 093-115-87-06, 067-
151-20-05
  Ìîòîð äî ìëèíà íîâèé ³ ñ³÷êàðíÿ. 093-411-05-52
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Ïàðèæ» 2.20 õ 3.00 êîíô³ãóðàö³ÿ 7 ñ³ìêà, 
ïðàêòè÷íî íîâèé 2016 ð.â. 097-690-98-02
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Íîâó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, ë³êóâàëüíèé âàçîí «Àëîº», âàçîí 
êîëîíêîé, æ³íî÷èé ïëàù ð.56, ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), 
êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, 
ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè, 
êèëèì á/ó 2 õ 3 ì. 097-643-40-14
  Ïàé êóêóðóäçè 1 ò. ïî 3 500 ãðí., êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ãðí./1 
êã., ì³ëêà 10 ãðí./â³äðî 10 ë., äîñòàâêà ìîÿ, öóöåíÿòà òàêñè. 
068-216-34-20

  Ïàíåë³. 063-530-83-82
  Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 067-391-82-10, 096-644-40-68
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí âàãîþ 30-35 êã. 097-474-42-11, 063-
260-09-52
  Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè.  096-458-74-38, 063-605-78-35
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
  Ïîðîñÿòà. 097-249-12-19
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí». 096-160-69-70, 063-824-71-04, 
2-74-37
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40 õ 1.30 íåäîðîãî, 
êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà. 093-375-06-60
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã., 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà, ìÿêèé êóòî÷îê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 097-
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робота та оголошення реКлама та оголошення

робота
Запрошується дівчина на постійну роботу в 
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-09-
84 Лера
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря, з/п висока. 093-870-73-22
На роботу потрібен водій. 067-276-88-66, 063-
564-54-20
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 
067-920-67-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджер з підбору авто запчастин, автослю-
саря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-
67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Потрібен водій на грузовий автомобіль категорії 
"Е", заробітня плата висока. 067-412-55-44
Робота з оплатою кожного дня від 250 грн. до 

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68

Продам будинок 2-х пов. вул.Біло-
церківська, 266 кв.м., всі зручнос-

ті, заг. площа зем. діл-ки 1662 
кв.м. 093-018-43-43 Володимир

Продам недобудований 2-х по-
верховий будинок в місті 

вул.А.Павлова 19, підключена точ-
ка електроенергії, зем. діл-ка 9.5 
сот. приватиз., поект 125 кв.м. 

жилої площі 990 000 грн. 093-484-
99-59

Продам терміново та недорого 
будинок зі всіма зручностями, без 
газ, м.Козятин вул.Матросова 26. 

068-024-89-19
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ремонт
Ріжу дрова та дерева. 093-411-05-52
Збірка і установка корпусних меблів. 063-694-
20-40
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Телебачення Т2, встановлення антен та 
тюнерів. 098-480-54-58
Послуги електрика, будь-яка складність. 096-
263-89-67
Ремонт водопровідних насосних станцій, 
сантехніка. 098-480-54-58
Роблю: сантехніка, електрика, малярка, плитка, 
та інше. 063-502-61-40 Микола
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500 грн./день, по місці проживання. 068-608-
44-62
Деревообробне підприємство запрошує на 
постійну роботу слюсаря, сортувальницю 
паркету, навчаття на місці. 067-410-40-45, 
093-756-39-33
Требуется кладовщик с опытом работы. 067-
482-61-44
Терміново потрібен автомийник, з/п від 6 000 
грн., графік роботи 2/2. 093-767-14-10
Слюсарі в транспортну компанію в м. Київ  (ре-
монт вантажних автомобілів, обслуговування 
власного автопарку.). Г/р - 6-ти денка, у серед-
ньому заробітна плата 20000 грн. Надається 
житло. 067-246-54-46, 063-754-91-11 
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 медич-
ною освітою. Тел. 096-02-444-57
Охоронники запрошуються до співпраці в 
охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло 
+ форма надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна 
виплата з/п + аванс. Оплата від 350 грн/доба. 
099-51-31-422 
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну 
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок 
підприємства. З/п за співбесідою. 0968689080  
Водії кат. Е (далекобійники). Робота по 
території України. З/п від 13000 грн. Стро-
гий облік палива. Дзвонити з 9-00 до 18-00.  
Тел.:0734379994
На роботу запрошуються чоловіки, лісопильне 
виробництво в Верховенському р-ні, Івано-
Франківської обл. ВКФ "Горицвіт", офіційне 
працевлаштування, харчуванням та житлом 
забезпечуємо. Оплата 6-8 тис.096-512-12-06
Запрошуються на роботу працівники на обслу-
говування поховань. з/п гідна. 063740-95-96
На роботу в магазин "Продторг" запрошуються 
пекар-кондитер, помічник кухаря, кухар, опе-
ратор-касир. Гарантуємо офіційне працевлаш-
тування. Середня заробітна плата  7000-7500 
грн. (з податками). 8-годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-8, 093-

678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора" 
запрошується продавець (за фахом агроном, 
зооінженер, ветеринар). Гарантуємо офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  
7000-8000 грн (з податками). 8-годинний робо-
чий день. Компенсація харчування. 067-430-02-
80, 093-678-53-01
На роботу потрібен різноробочий. 098-544-
89-55
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1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 
с.Мiзякiв, Калинiвка, Гагарiна. Цiна: 

282486, тел.: (098) 456-16-88 
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. Установ-
ка 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. Достав-
ка 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 
Адміністратор-прибиральниця в хостел 

м.Київ. Г/р вахтовий, без шз, бажано жін-
ка, володіння ПК. Обов язки: підтримка 
порядку і правил у гуртожитку, заселен-
ня, прибирання, контроль. Зп 2000 грн/

тижд або 8000 грн/міс+проживання.
Тел.:0663664336,0637940200

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.
та жiн. Безкошт.консультацiї. 

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

11. Продукти харчування, тютюн, алко-
голь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., 

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

дог., тел.:(067) 775-66-29 
18. Юридичнi, страховi та фiнансовi по-

слуги, фондова бiржа 
18.1. Пропоную 
Всi види юр.послуг: суди з банками, роз-

рив.договору оренди землi, спори та iнше. 
Тел.:(097) 353-34-79 

22. Хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - 

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

Тел.:https://kramnicya.com.ua

380-23-63, 093-832-13-68
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó «Âîëãà», «Ð³ãà-13», ãàçîâèé êîòåë 
«ÎÀÃÂ21». 067-394-60-27
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà, ìàòðàö âàòíèé, áàë³ÿ äîâãà, íî÷âè, 
ñóë³ÿ. 096-364-80-30
  Ïðàñêà, åë. äóõîâêà, ìåòàëåâèé ïîñóä, áàë³ÿ, ñóë³ÿ.  096-
364-80-30
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 500 âñå á/ó 
â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. 098-719-64-80

  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü (ïàé àáî ï³â ïàþ), öåãëà îáëèöþâàëüíà 250 
øò. 067-584-85-58
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-
83, 096-559-83-23
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåëüñè 2 øò. 4.70 ì., 1 øò. 4.10 ì., 1 øò. 2.90 ì., ãí³é. 096-
173-98-30
  Ñâèí³ 15-18 êã. ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-394-47-36
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãà 14-15 êã. 096-266-63-79
  Ñòàíêè ïî äåðåâó òîêàðíèé íà òðè ôàçè òà öèðêóëÿðêà/
ôóãàíîê, 2200 îáåðò, 220 Â., 2 êÂò, ö³íà 4 òà 3 òèñ. ãðí. 063-
44-58-770  
  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, øàôà, áóòë³, ïàðêåò, õîëîäèëüíèê. 097-
397-04-05
  Ñò³ë ïèñüìîâèé ó÷í³âñüêèé ç òóìáî÷êîþ, øóõëÿäàìè òà 
ïîëèöåþ, ìàòðàö ïàðàëîíîâèé 1-ñïàëüíèé,ïðàëüíà ìàøèíêà 
Ðèãà-17. 096-467-88-03
  Ñò³íêà â ê³ìíàòó òåìíî - êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. 063-689-30-
61 Ñåðã³é
  Òåëåâ³çîð LG, òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, ïëàíøåò Samsung. 073-003-
80-10, 067-843-59-16
  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
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4.5 ì³ñ. 096-442-30-48
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 098-276-16-95
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 097-997-03-23
  Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷åðâîíà ñòåïîâà. 097-406-67-60
  Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ñ.Ïëÿõîâà. 097-842-98-28, 
063-663-48-07
  Òåëè÷êà 11 ì³ñ., ïîðîñÿòà 15-17 êã. 098-573-82-06
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 6 ì³ñ., ÷îðíî - á³ëà, ñïîê³éíà, â³ä äîáðî¿ 
êîðîâè. 063-289-15-72
  Òåïëèöÿ 3 õ 4, ìóñêóñíèõ êà÷îê íà ðîçâ³ä ÷è ì’ÿñî. 063-662-
12-74, 098-419-41-37
  Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³.  063-143-61-18
  Òðóáè îöèíêîâàí³ ä³àì. 0.25, 0.32, òðóáè äèìîõîäí³, ñòîâáèêè 
äëÿ çàáîðà, äâåð³ âõ³äí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, äóáëÿíêà ð.56-58. 
098-312-99-81
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî.  098-
500-10-54
  Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-
587-31-69
  Òþíåð íà ãàðàíò³¿. 097-098-05-02
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé 
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 
ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
  Õîì’ÿê ç êë³òêîþ, ôîðìà ïðîâ³äíèêà æ³í. ð.46-48, ÷îë. ð.48-50, 
äóáëÿíêà æ³í. ð.46 òà äóáëÿíêà ÷îë. ð.48-50 Òóðö³ÿ â õîðîøîìó 
ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-10-96
  Öóöåíÿòà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà ç ïðèâèâêàìè 1 400 ãðí. 
093-583-68-60
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, òþëü, ãàðäèíè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, 
øêàô, ñò³íêà ìåáëåâà, òðþìî, ñò³ë TV, ëþñòðà, êèëèìè, äèâàíè, 
àâòîêð³ñëî. 097-147-84-88
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, äâåð³ á/ó äåðåâÿí³ 2.05 ì. õ 70 ñì. ç 
çàìêîì, ñàìîâàð åëåêòðè÷íèé çàë³çíèé. 063-296-28-68
  Ùåïè ÿáëóíü Ãîëäåí - äåë³øåñ, îæèíà ñîðòîâà íà êîðíþ, 
êàïóñòà. 067-151-26-11
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â íåäîðîãî. 093-013-31-79
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî ÷èñò³, 
äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé 
òîðÃ 063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ. áåç ðåìîíòó, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ. 093-363-
45-21
  1-ê³ìí. êâ. ïî âóë Âèííè÷åíêà, 25, áåç ðåìîíòó, ñàðàé ó äâîð³. 
096-956-49-26
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, 37 êâ.ì., 1 ïîâ., íå 
óãëîâà, òåðì³íîâî. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 66/1 áåç ðåìîíòó. 068-
210-05-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 
096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà 
â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  2-õ êâ., 48 êâ. ì.,  âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ.   097-643-35-23
  2-õ ê³ì. êâ. 72 êâ. ì â îäíîïîâ. áóä. Ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, æèëèé 
ñòàí. ²íä. ãàç. òà ï³÷í. îïàëåííÿ. Ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä. Ïîðó÷ àâò. çóï.,  øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë.  
096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ. 2-õ ïîâ. áóäèíîê 1 ïîâ., 42.5 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ âóë. 
8-Ãâàðä³éñüêà 240 000 ãðí. 063-889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ. 6 ïîâ., áåç ðåìîíòó ç îïàëåííÿì, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë ãàçîâèé), 
ïëîùà 63.7 êâ.ì.  093-631-89-49, 099-259-73-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, 38 êâ.ì., ì/ï â³êíà, 
äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-800-66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., òåðì³íîâî. 096-952-49-19, 063-198-46-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 43.2 êâ.ì., âóë.Î.Êîøîâîãî 
52/14. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 
063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2/2, Â³íí³÷åíêà (öåíòð), áåç ðåìîíòó, 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 1-ê³ìí., îïàëåííÿ åëåêòðî + ï³÷íå, ãàç, 
âîäà, ñàí.âóçîë, ìåáë³, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á. 067-810-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-554-18-81
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ 
òàìáóðí³ äâåð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-
39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ., â äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-
38-84, 063-259-41-94
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, 49.8 êâ.ì. 097-426-67-38
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³ííè÷åíêà, çàã. ïëîùà 45.2 êâ.ì., º 
äîäàòêîâ³ ãîñï. ïðèì³ùåííÿ. 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí, òåõ. âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 067-883-
25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 
íåäîðîãî. 073-058-43-19
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í Óí³âåðìàãó. 063-100-36-99
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé 
æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-
14-46, 063-390-36-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîãð³á. 097-843-00-27

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ñåðåäíÿ - òåïëà, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-910-43-59, 093-780-39-23
  3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 
70 000 ãðí. 068-604-05-28, 098-569-16-25 
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 
êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., õðóùîâêà, ç îïàëåííÿì, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, 
5/5, 65 êâ.ì., öåãëÿíèé. 093-786-38-07
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå, íå óãëîâà, çàã. ïëîùà 
59.4 êâ.ì., æèëà ïëîùà 37.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò. 096-
046-17-57 Ëþäìèëà
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, 60 
êâ.ì., çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., äîðîãî, âóë.Ì³÷óð³íà 18, 5 ïîâ., ì/ï â³êíà, 2 
áàëêîíà, ï³äâàë, ï³ä ðåìîíò. 093-425-80-37 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 093-732-
42-02, 093-279-47-91, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà 
ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, 
ëàì³íàò, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì. 063-506-86-82
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-008-15-41, 063-287-33-21
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2, ï³ä 
ìàãàçèí ÷è îô³ñ. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, êëàäîâêà, òåðì³íîâî. 063-
304-37-36, 067-844-00-73
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áóäèíîê öåãåëüíèé ç ðåìîíòîì. 
093-766-13-75, 068-614-38-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-
26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15 ñîò., 
º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé 
ñàðàé 10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â öîêîë³ 
ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà
  Áóäèíîê 2 ïîâ. â «Öàðñüêîìó ñåë³». 093-704-31-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç âíóòð³øíüîãî 
îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â 
íàÿâíîñò³. 063-303-18-33
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, òåïëèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, âîäîã³í, êðèíèöÿ, 0.15 ãà, ñàäîê ïî âóë.Ñîô³¿âñüê³é (Ïîëå 
÷óäåñ). 067-754-44-65
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 
101,6 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 
093-018-61-81,067-583-68-94
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-êà 45 ñîò., 
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-
260-05-01, 096-037-00-70

  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà - â áóäèíêó, 
á³ëÿ áóäèíêó ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-406-14-92, 063-
270-00-92
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 063-773-28-96, 2-33-98
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-
êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.
Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 80, 6 ñîò. çåìë³. 063-
296-30-12, 050-240-29-32, 066-187-69-27
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñò.Ãîëåíäðè ïðîâ.Çàë³çíè÷íèé 4, ïîãð³á, 
ãîñï. áóä³âë³, 22 ñîò. çåìë³, áëèçüêî âîêçàë, àâòîçóïèíêà. 096-
749-71-09
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 40 
ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-
920-65-29, 097-059-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-
87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà, ñ.Ïèêîâåöü. 068-
767-69-08
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ì³÷óð³íà 5. 
097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï 
â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., 
ïðîâ. Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ. 068-304-
41-19
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, 
ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.  067-796-11-99, 
073-109-52-11
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â ïðîâ. Ì.Ðèëüñüêîãî 17, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
063-179-05-62, 096-263-89-03
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 
57.8 êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàëåííÿ. 098-456-73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, ç ðåìîíòîì, çàã. ïëîùà 
100 êâ.ì. 098-702-68-18, 098-267-78-94
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 
097-592-71-62
  Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë. 
096-967-82-89
  Áóäèíîê íîâèé, æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³, çåì. ä³ë-êà 2 ãà. 
098-633-92-09
  Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, 
ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó.  
097-130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, êðèíèöÿ. 097-211-32-18
  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, 
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098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè º ö/âîäà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà, äî 
áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ 
ï³ñëÿ îãëÿäó. 098-207-06-99
  Áóäèíîê ñ.Æåæåë³â âóë.Íåçàëåæíîñò³ 28 (1 Òðàâíÿ), ç çåì. 
ä³ë-êîþ, çàã. ïëîùà ä³ëÿíêè 18 ñîò., ïëîùà áóäèíêó 51.8 êâ.ì., 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç, âîäà 120 000 ãðí. 050-957-43-91 
Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2 
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 
098-521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 063-995-09-93, 096-217-44-71
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð - í Öåðêâè) ,70 êâ ì, ãàç òà ï³÷í. îïàë., 
âîäà, ãîñï. áóä., çåì ä³ë 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42 
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí îáêëàäåíèé öåãëîþ, íåäîðîãî, 18 ñîò. 
çåìë³.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, â³ë.Â³ííèöüêà 18, ó÷àñòîê 22 ñîò., º ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîðó÷ ãàç. 098-321-74-24, 2-32-56
  Áóäèíîê ñ.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 ñ.Êîðäèø³âêà 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãîðîä, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49 Í³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, 
îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 096-458-74-38, 063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, 
êîëîíêà, õë³â. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 096-768-23-68
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä 73 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî. 098-321-74-24
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ 
ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  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
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 110 êâ.ì., 
1.5 êì. äî öåíòðó ì³ñòà, òåðì³íîâî. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, 
ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 
063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç îïàëåííÿì òà çðó÷íîñòÿìè, 15 ñîò. çåìë³. 
093-704-31-57
  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
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â õîðîøîìó ñòàí³, 
ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, 
ñàðàé. 068-271-40-31, 067-756-51-92, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 

ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî 
çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-
94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà öåãëÿí³, 
ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ, ïîãð³á, ñàä 12 ñîò. ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà 
âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Äà÷à «Âèøåíüêà». 073-310-90-82 Îëåêñàíäð.
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, áóäèíîê, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ñàäîê. 093-
054-52-19, 2-07-19
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 6 ñîò. íà Òåëåìîí³âö³ ï³äõ³ä â³ä æ.ä ïåðåõîäêè, 
ïîðó÷ º àâòîáóñíà çóïèíêà. 093-141-40-79
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 
067-444-20-19
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë, â áóäèíêó 
- ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, òóàëåò. 097-324-66-56, 093-407-32-42
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, 
êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., 
ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. 
ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
  ×àñòèíà áóäèíêó çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
  ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç, âîäà, 
³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 063-607-20-29, 
096-158-70-50 , 063-607-20-29
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, áåç ðåìîíòó. 093-632-24-12, 050-436-37-15
 1-ê³Ìí. êâ. ïî âóë âèííè÷åíêà, 25, áåç ðåÌîíòó, ñàðàé ó äâîð³. 
096-956-49-26

  аВтомото
  ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì, ñòðàõîâêà äî ê³íöÿ 2019 
ð. 093-562-58-35
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2106 â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç âïèñàíèé. 063-186-30-23
  ÂÀÇ 21093 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
  ÂÀÇ 21093 Áàëò³êà. 073-557-83-57
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí, ãàçîâà óñòàíîâêà, òîí³ðîâêà. 
097-642-10-30
  ÂÀÇ 21111 ñ³ðèé ìåòàë³ê, 2002 ð.â. 096-255-82-69, 097-512-12-34
  Äî ìîòîöèêëà ÌÒ àáî êàñ³êà êîëÿñêó. 093-411-05-52
  Ïåæî Áèïåð ïàñàæèð, 1.4, ãàç-áåíçèí, 2010 ð.â. 093-002-64-21
  Ðåçèíà çèìîâà 175 õ 65  R14 íà ñòàëüíèõ äèñêàõ 4 õ 100 ìîæëèâî 
îêðåìî. 096-737-40-40
  Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ 2 òà Õîíäà Ä³î 27. 063-605-28-81
  Ñëàâóòà 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 073-
066-67-75, 096-417-99-52
  Òåðì³íîâî Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â.,, 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé â/ï 1 
ò.), ïåðåäíüîïðèâîäíèé 125 ê.ñ. ñèíüîãî êîëüîðó, ãàðíèé, ðîáî÷èé 
àâòîìîá³ëü äëÿ á³çíåñó òà äîìó, íåäîðîãî. 098-026-42-45, 093-
411-27-92
  Òðàêòîðåöü DV 160 LX (15 ê/ñ) ç ôðåçîþ: êàðòîïëåñàäæàëêà, 
êîïàëêà, ïðè÷³ï. 063-294-52-63, 097-627-40-62

  КупЛЮ
  1-íî, 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, 1 ò. ñóõî¿ êóêóðóäçè, ëèñòè 
îöèíêîâàíî¿ æåñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
  20-30 ì³øê³â ì³ëêî¿ êàðòîïë³ ïî 1ãðí./çà êã. 097-793-55-95
  4-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 2-5 ïîâ. 9 ïîâ. áóäèíêó. 063-881-70-70
  Àâòîìîá³ëüíó  ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Áàãàòà Êîìîðà äîðîãî çàêóïîâóº çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, 
ÿ÷ìåíþ, îâåñó. 067-430-02-80, 097-405-78-33
  Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ñàìîâèâ³ç. 067-482-61-44
  Ãîð³õ êðóãëèé òà áèòèé, äîðîãî. 063-605-88-54, 098-932-22-18
  Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî.  073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 

êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-149-12-94
  Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
  Êóêóðóäçó 4 òîíè ïî 3 000 ãðí. 093-411-05-52
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
  Ìëèí (ìîæíà íåðîáî÷èé àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé), áåíçîïèëó, 
áåíçîêîñó (ìîæíà íåðîáî÷èé àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé), åë.äâèãóí â³ä 
2.5 Êâò äî 4 Êâò (ìîæíà ³ ïåðåãîð³âøîãî). 068-216-34-20
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 
097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,íåõîäæåíí³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè. 
096-467-88-03
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà, ïîäóøêè, 
ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
  Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ 
ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîÌó ñòàí³: 
àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-50

  4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-773-34-02, 
098-675-21-69
  Áóäèíîê â ñåë³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1-2 ïîâ. öåãëÿíîãî áóäèíêó. 
098-312-99-81
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 
ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-896-13-73
  Áóäèíîê, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð 
â Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêîìó ð-í³, Õìåëüíèöüêî¿ îáë. íà áóäèíîê àáî 
êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé 
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ 

âèâåçåì. 097-904-20-43
  Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó.  063-143-61-18
  Â³ääàì 4 êîøåíÿ (ä³â÷èíê³) 1 ì³ñ. ó äîáð³ ðóêè, çðîá³òü äîáðó 
ñïðàâó. 073-201-96-63
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò 5 øò. (õëîï÷èêè). 063-727-42-64
  Â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîòåíÿòîê. 073-124-23-63
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 ñòóäåíò³â ç ó÷èëèùà. 093-732-60-43
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íà äîâãèé òåðì³í. 063-641-
51-34

  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöÿ (ñòóäåíòà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, â³ä æ.ä âîêçàëà 7-10 õâ. õîäüáà, âäîìà ìàéæå 
çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-331-26-84, 2-12-24, 
093-884-86-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ãàâðèëþê Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Áîðèñåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êîâàëü÷óê Ïåòðî Ðîìàíîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-596-40-22
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-028-15-08
  Çäàì áóäèíîê ç ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ãàç. îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ â äâîð³, õîðîøèé ñòàí. 073-052-93-37, 096-258-75-22
  Çäàì â îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., âóë.
Íàóìîâà 3. 063-937-56-14
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-
170-96-34
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìî, çðó÷íîñò³ â äâîð³, îïàëåííÿ 
ï³÷íå. 063-419-00-38, 2-34-31
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà òðèâàëèé òåðì³í ð-í 
øâåéíî¿ ôàáðèêè, 3 øêîëè. 093-781-65-94, 096-940-15-58
  Ïðîïàëà ñîáàêà ñ.²âàíê³âö³, ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, ðèæèé ç á³ëèì, õòî 
ïîáà÷èòü äîñòàâèòè â Êîçÿòèí. 063-460-64-96
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà. 097-300-31-13
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó ñ.Æóðáèíö³ 2 
ðàçè â òèæäåíü. 096-201-23-69
  Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòà êâàðòèðè, ñîâ³ñíîãî òà ïîðÿäíîãî, íå 
êðàä³ÿ. 098-312-99-81
  ß, æ³íêà - â³ðóþ÷à 44 ðîêè, øóêàþ ÷îëîâ³êà 50 ðîê³â. 063-460-64-96
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ГОРОСКОП
з 25.10 по 30.10

овен 
Ймовiрне деяке полiпшення становища 
i самопочуття Овнiв. Цiлеспрямована 

дiяльнiсть повинна завершитися успiхом. 
Вплив планет ослаблений. Можливi про-
граш в азартних iграх, несподiванi витрати, 
пов`язанi з дiтьми.

телецЬ 
У цей тиждень Тiльцi будуть бiльше 
налаштованi на вiдпочинок i розваги, 

нiж на роботу. Деякi з них зможуть проявити 
всi свої iнтелектуальнi i творчi здiбності. 

Близнюки 
Тиждень несприятливий для широко-
го спiлкування i встановлення нових 

вiдносин. Кiнець тижня може бути вiдмiчений 
гармонiєю i душевною рiвновагою.

рак 
Тиждень сприятливий для фiнансових 
операцiй. Ракам може трапитися 

нагода значно полiпшити своє матерiальне 
становище.

лев 
Тиждень пов`язаний зi  змiнами, 
розкриттям потенцiалу, оновлен-

ням. Упевненiсть в своїй невiдхильностi, 
дотепнiсть i оптимiзм поставлять Львiв в центр 
будь-якої компанiї.

діва
Тиждень успіхів у діловій кар'єрі й 
особистому житті. Але спочатку необ-

хідно перевірити та підтвердити свої амбіції 
реальними справами.

терези 
Найкращими ліками від життєвих 
розчарувань буде повне занурення в 

улюблену роботу чи хобі, якщо такі є.
скорпіон 
Сприятливий час для нових починань, 
геніальних ідей і свіжих вражень. Щоб 

успішно просуватися вперед, прислухайтесь 
до інтуїції.

стрілецЬ 
Доведеться попрацювати понад нор-
му, але це принесе додатковий при-

буток. Вихідні – чудова нагода налагодити 
стосунки з родичами.

козеріг 
Напружений ритм минулого тижня 
може вплинути на вашу працездат-

ність. Не вплутуйтеся в чужі інтриги.
водолій
Професійна діяльність зажадає по-
силеної уваги та додаткового часу, 

заради чого доведеться жертвувати осо-
бистим життям.

риБи 
Тиждень характеризується творчим 
вiдношенням до будь-якої дiяльностi, 

нестандартним рiшенням проблем.
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СЕРЕДА,  31 ЖОВТНя

 +  11 0С   +  8 0С
 +  140 С   +  10 0С

ВІВторок, 30 жоВтня

 +  11 0С  +   9 0С
 +  16 0С  +  14 0С

  понедІлок, 29 жоВтня

 + 100С    +   8 0С
 + 18 0С    +  13 0С

СУБОТА,  27 ЖОВТНя

 +  6 0С      +  6 0С
 + 14 0С     + 10 0С

П'яТНиця, 26 ЖОВТНя

   +  5 0С   +  3  0С
   +  8 0С   +  7 0С

недІля, 28 ЖОВТНя

+  8 0С   +  6 0С 
+ 14 0С   + 11 0С

чЕТВЕР,  25 ЖОВТНя

+  3 0С    +  1 0С
+  5 0С    +  3 0С

Погода у Козятині 
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