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тетяна лоЗінська, в’ячеслав 
гончарУк

У редакцію газети ”RIA-
Козятин” звернулися мешканці на-
шого міста. Вони повідомили, що 
вже більше тижня, як в районі 
ПРБ велике задимлення. При-
зводять до такого явища самі його 
мешканці. Вони спалюють все, що 
для них є непотрібним і що горить. 
У неділю стався конфлікт в районі 
вулиці Матросова, де сперечалися 
ті, хто потерпає від їдючого диму, з 
тими, що спалювали. Навіть поліція 
виїжджала.

Організувавши рейдову бри-

гаду з місцевих активістів і 
журналістів газети, ми вирішили 
перевірити стан справ в цьому 
мікрорайоні. Прибувши на місце 
події, побачили, що масштабного 
спалювання на ПРБ в цей день не 
було. Були окремі купи, які диміли. 
В основному спалювали городину, 
яка вже засохла, бадилля  карто-
плі, бур’ян, опале листя.

Одна рейдова бригада про-
йшлася вулицями 8-а Гвардійська,  
Кошового, Білоцерківська, пров. 
Ватутіна, вул. Сковороди, Ватутіна, 
пров. та вулицю Мазепи, Ярослава 
Мудрого, Суворова. 

Одна з активісток пані Люба 

також відзначила, що в день рейду 
спалювань було менше, ніж в інші 
дні. Пояснюється це тим, що за 
прогнозом синоптиків у вівторок, 
12 вересня, мав падати дощ. І щоб 
приготовлене до спалювання не 
намокло, його підпалили раніше. 
Та людей-спалювачів, які чекали 
вечора, також вистачало. 

На вулиці Мазепи пенсіонерка-
інвалід розвела багаття, що диміло 
так, що й вона сама втекла до 
хати. На вулиці Ярослава Мудро-
го також пенсіонер розвів багаття 
прямо на дорозі. На вулиці Су-
ворова палили в кінці земельних 
ділянок, добратись до яких було 

неможливо. 
Що дав цей 

рейд?  Люди 
відчули відпо-
відальність. 340 
гривень в кож-
ного не зайві. Та 
на цей раз рейд 
був тільки попе-
реджувальним. 
Але наступного 
разу всі зібрані 
докази будуть 
передані право-
охоронцям та в 

управління ЖКГ.
Повертаючись з рейду вулицею 

8 Гвардійська, на проїжджій час-
тині вулиці також було розкладене 
багаття. Біля самого вогнища про-
їжжджали автівки. З таким підхо-
дом і до біди не далеко!

Кращі справи були в районі 
“Білої казарми”. Зафіксували 
тільки одне задимлення в районі 
провулку Партизанський. На вули-
цях Маяковського, Коцюбинського, 
Толстого, Князів Острозьких, Чер-
воної Калини, Д. Нечая, Чехова, 
Виговського, Бойка ніхто нічого не 
спалював того вечора.

Потрібна мУніціПальна По-
ліція!— У Вінниці такі питання ви-
рішуються дуже швидко, — про-
коментував газеті “RIA-Козятин” 
керівник рятувальної служби 

Дмитро Світлишин. — Муніці-
пальна поліція фіксує виклики і 
штрафує тих, хто спалює. Ми до 
цього, на жаль, ще не доросли. Не-
має в місті ні екологічної служби, ні 
муніцапальної поліції. На сьогодні 
вихід один: звертатися із заявами в 
міську раду. Чим більше буде заяв 
від городян, голів квартальних ко-
мітетів, депутатів, тим більше віро-
гідність, що з’явиться муніціпальна 
поліція і у нас. Хочеться нагада-
ти, що в адмінкодексі в статті 151 
передбачено штраф за порушення 
правил благоустрою населеного 
пункту — від 340 гривень. Про всі 
випадки незаконного  задимлення 
міста можна повідомляти у відділ 
міської ради при управлінні житло-
во-комунального  господарства за 
телефоном 2-29-07, або  в міліцію 
за телефоном 102.
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вихованці сестринівської школи 
на поЗитиві 

Біля п’ятого ставка виріЗають ясени і дуБи. 
але вже З меншим ЗавЗяттям 

у всіх на устахтема тижня

ми маємо 
на місці 
вирощувати 
власних 
лідерів

відповідач: в. слободянюк. Предмет 
розгляду — корупція. суддя — Проць 
в.а., каб. №6, 20 вересня 2017 року о 16 
годині в козятинському суді

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

галина середіна передала 
бутлі і кришечки (250 
шт.). До акції долучився і 
Майбродський Микола

лідія вальчун, пенсіонер, 
учасник тилового фронту, 
учасник акції допомоги 
воїнам ато

мати загиблого героя живе 
біля його могили

потрібна допомога людей!

перші рейди газовиків увінчалися 
обтрощеними садками

судове засідання призначене!

вони приєднались до акції

вероніка любіч

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” зателефонував меш-
канець міста. Він повідомив, 
що побачив, коли їхав дорогою 
Бачинського (так її називають в 
народі), майже від Козятина до 
села Махаринець багато спиляних 
дерев.

Про цю лісосмугу газета “RIA 
-Козятин” вже повідомляла. 

Побувавши знову на місці по-
дії, побачили таку картину: після 
критичної публікації (№33, від 17 
серпня 2017 року “В лісосмузі ви-
різали живі ясени, бо вони поле 
затіняють”) кількість дерев, що 
попали під пилку, значно скоро-
тилась. 

Нагадаємо, що вирубка здій-
снювалася на основі лісорубного 
квитка райагролісу за номером 
185 на вирізку більше 150 ку-
бометрів деревини. Рубка з до-

зволу називається “Догляд за 
узліссям”. А просила дозволити 
вирубувати посадку голова села 
Махаринець, бо ніби хтось хоче 
будувати тут дорогу.

Отож, якщо раніше працівники 
райагролісу пиляли все підряд, то 
тепер вибірково: маленькими ді-
лянками біля дороги та в середи-
ні лісосмуги. Склалося враження, 
що вибирають тільки рівне дере-
во. Можливо, дерева, що мають 
нахил, спиляють пізніше, адже за 
дорогою на полі росте кукуру-
дза? Продукт цінний! Не хочуть, 
щоб господар поля поніс втрати? 
Ну це по-господарськи! Та судя-
чи, що в середині лісосмуги, де 
дерева з нахилом залишились, 
можна зробити припущення, що 
спилювали тільки вибірково рівні 
дерева і щоб менш було помітно. 
Пиляють, до речі, таємно. 

Можна сховати знищення 
зелених насаджень за слова-

ми, що це небезпечні та аварійні 
дерева. Можна сказати, що така 
вирубка є необхідною, тому що 
там буде прокладена якісна до-
рога з твердим покриттям. Якісна 
дорога потрібна і чим вона буде 
ширшою, тим краще. 

Але чому, щоб дорога була 
ширшою, потрібно лісосмугу 
зробити вузькою? Чому не 
можна розширити дорогу 
за рахунок поля? Відступити 
можна від лісосмуги, щоб вона 
поле не затіняла? Відповіді на ці 
питання всі знають.

Ми можемо говорити, як ствер-
джують працівники лісового гос-
подарства, різними мовами. Якщо 
так хтось переймається якісною 
дорогою, то чому не почати з її 
прибирання? Якщо можна сказа-
ти так, як подано в документах 
сільради, що ця лісосмуга знахо-
диться між двома вулицями, то й 
смітники, які знаходяться вздовж 

цієї дороги па-
ралельно лісо-
смузі, також 
сільраді Маха-
ринець нале-
жать. Тільки до 
сміття нікому 
немає діла.  А 
от з деревами, 
яким більше 
піввіку, стали 
наводити лад. І 
правоохоронцям немає до цього 
діла, і екологічній інспекції. Усе 
“схвачено” і за все заплачено? 

Що ж це за документ, в яко-
му пані голова визначила, 
що лісосмуги знаходяться між 
вулицями? Чи це не підробка 
документів? Адже згадана лісо-
смуга по ширині знаходиться 
між двома полями! А в довжину 
вона знаходиться, хіба що між 
вулицею Матросова в Козятині та 
селом Махаринці! Ніяких інших 

вулиць, між якими була лісо-
смуга, що пиляють, подаючи це 
як розчистку між вулицями, там 
і близько немає. Тож наступного 
разу, готуючи подібні документи 
на вирубку дерев, називайте речі 
своїми іменами. 

Не ховайте несанкціоновану 
вирубку, навіть маючи дозвіл від 
самих себе, за хитрими словами 
“догляд за узліссям” чи “розчист-
ка лісосмуги між вулицями”, яких 
там і близько немає. 

в’ячеслав гончарУк

Влітку Сестринівський загаль-
ноосвітній навчально-виховний 
комплекс школа - дитячий 
садочок ім. Михайла Грушев-
ського зазнав кардинальних змін. 
Тут за рахунок коштів місцевого 
господарства “сігнет-Центр” та 
сільради замінено підлогу на пер-
шому поверсі. Відділ освіти Ко-
зятинської райдержадміністрації 
закупив фарбу, замінив 37 вікон 
по школі та зробив прекрасний 
центральний вхід, викладений 
сучасною плиткою.

Журналісти газети “RIA-
Козятин” відвідали цей учбовий 
заклад. Зустрівшись з керівни-
цтвом, директор школи Ніна 

Денисюк розповіла про учбовий 
заклад, який очолює.

Було й на що в школі подивити-
ся, а освітянам було що показати. 
У коридорах школи знайшла своє 
місце державна символіка. Зна-
ють діти, кому завдячувати, що 
вони ходять до школи під мирним 
небом. Про загиблих у зоні АТО 
козятинців тут пам’ятають. Їх 
фотокартки висять на шкільному 
стенді.

Щодо євроремонту в школі, то 
й тут ми були приємно вражені. 
Складалося враження, що це ро-
билося дійсно для дітей. Замінена 
підлога, двері, вікна, відремонто-
вані стіни по всій школі. Набули 
змін і класи. Ми відвідали клас 
географії, історії, математики, 

учнів початкових класів. Перейшли 
в дитячий садочок. Дошкільнята 
під час нашого візиту саме займа-
лися корисною справою.  Вони 
їли манну кашу за маму, за тата і 

трохи за себе. У хорошому стані в 
них ігрове та спальне приміщення.

Окремо можна сказати про 
відокремлений спортивний комп-
лекс школи. Почали його ремонт 

минулоріч. Зараз він готовий для 
своїх відвідувачів. Він мало чим 
поступається кращим комплексам 
району.

Захворіла моя дочка Таня, їй 
36 років, у неї двоє дітей — синів 
11 і 6 років. Поставили страшний 
діагноз в другій половині серпня, 
необхідна операція, яка ко-
штує 200 тисяч гривень.

Що нам робити — у нас немає 
такої суми… Прошу всіх небай-
дужих людей з великим серцем 
долучитися до збору коштів на 
операцію моєї дочки. 

Рахунок у ПриватБанку 
29244825509100 Пеньків-
ська Тетяна Валентинівна 
(5168757264065790).

Буду вдячна всім, хто відгук-
неться. 

Я буду молитись за кожного, 
хто протягне руку помочі та до-
поможе здолати це горе.

коЗятинчанка валентина 
славінська, тел. (097) 710 13 23

Сьогодні, хто мешкає в зоні 
впевненого спокою від війни, у 
Львові мають зустріч з лідера-
ми “Громадянської позиції 
” (Гриценко), “Самопомочі” 
(Садовий), “Батьківщини” 
(Тимошенко), “Руху нових 
сил” (Саакашвілі) щодо коор-
динації дальших дій, відвернен-
ня країни від прірви, куди веде 
нинішня влада.

Усі вказані персони дали 
прес-конференцію для місцевих 
журналістів, інтерв'ю  місцевим 
каналам і радіо. До людей 
необхідно донести правду, бо 
центральні канали, що належать 
олігархам, більшість продукують 
лише дозовану владою інфор-
мацію.

Тепер ми знаємо, що влада 
оцінює перетинання кордону 
однією особою національною 
трагедією. А не контролювання 
кордону більш як 400 км, то 
так нічого не значимий епізод 
довжиною в більше 3-х років. 
Гуляють і снують туди-сюди 
сотні танків. Влаштовувати в 
Україні Іловайськи — це так, 
дрібниця? Десятки, сотні, 
тисячі вбитих солдатів — це 
така норма для війни?

До чого я веду, шановні жи-
телі міста Козятина та району. 
Мені відомо, що на кордоні в 
Шегіні, Краківці, Львові перебу-
вали і продовжують перебувати 
жителі Козятинщини, яких я 
чекаю в редакції, щоб осо-
бисто з ними поговорити, взяти 
інтерв’ю. Чекаю їх розповідей 
— не залежно від партійної 
спрямованості, що відносять 
себе до націонал-демократично 
ліберальних поглядів органі-
зації облаштування держави 
України в цілому. Ми маємо тут 
на місці вирощувати власних 
лідерів, яких би сприймало все 
суспільство. Нам необхідні кри-
зові менеджери в особі цілого 
державного апарату, який би 
правильно прогнозував можли-
вий розвиток подій. А на основі 
прогнозування створювати си-
туацію для покращення добро-
буту людей. 

Висновок такий: Козятинщина 
в газеті “RIA-Козятин” має 
унікальну можливість висвітлю-
вати повноцінно будь-які події 
та дії влади. Мета у нас одна 
— усунення недоліків, які за-
важають як розвитку громади в 
цілому, так і індивідуально.

Якщо ти хочеш змін до 
кращого, то пам’ятай, що все 
почалось зі слова. Приходь 
і формуй його. Ми ж будемо 
сприяти і щиро радіти Вашому 
успіху. Бо Ваш успіх — це наша 
родинна Українська перемога.

влад Повх

Невеличка, але дуже знакова 
прелюдія для всієї громади Ко-
зятинського району, можливо, 
завершиться наступної середи, 
20 вересня, о 16 годині. Про 
це відомо з офіційного сайту 
Козятинського районного суду. 
Засідання відбудеться під го-
ловуванням поважного судді 
Проць В.А. в кабінеті номер 
6 на першому поверсі (ліве 
крило). Розглядатимуть справу 
голови райради Віктора Сло-
бодянюка. У стрічці “предмет 
розгляду” вказано одним сло-
вом КОРУПЦІЯ. 

Засідання відкрите, тому 
немає перешкод долучитись 
до справи спостерігачами, не 
заважаючи судді предметно 
публічно розглянути справу та 
ухвалити рішення згідно з  За-
коном.

Ми провели невеличке  опиту-
вання громадян міста Козятина. 
Ставили лише одне питання: 
“Що ви знаєте про суддю пана 
Проця?” На наше здивування, 
люди дуже добре обізнані, хто 
судді в місті Козятині. Одним із 
них назвали пана Проця. При-
ємно було чути, що суддя толе-
рантний фаховий спеціаліст, що 
знає і дорожить своєю професі-
єю і йому варто довіряти. Люди 
стверджують, що він неоднора-
зово заявляв самовідводи при 
можливості конфлікту інтересів. 
Тому довіра до нього, як судді, 
беззаперечна.

Будемо чекати судового рі-
шення, що відповідає вимогам 
закону. Однак є сумніви щодо 
пана Віктора Слободяню-
ка — що він включить на цей 
раз? Бо “дурку” вже прогнав 
та  включив у підконтрольній 
йому газеті.

дмитро артемчУк

На гарячу лінію редакції газети 
“RIA-Козятин” звернулись меш-
канці мікрорайону “Біла казарма”. 
Вони повідомили, що працівники 
газової сфери 7 вересня роби-
ли перевірку надійності газової 
магістралі. Про те, що будуть 
відбуватись такі заходи, газова 
служба завчасно населення 
цього приватного сектору не 
повідомила. Крім того, була й 
скарга на працівників газконтори. 
У той час, коли двоє працівників 
біля стояка (труба, яка виходить з 
землі) щось роблять, інші четверо 
обривають плодові дерева та кущі 
домогосподарства.

Інформація підтвердилася. Дій-
сно, газовики не попередили насе-
лення, хоча б об’явами на стовпах 
про їхню присутність у приватному 
секторі 7 вересня. Але, взявши до 
уваги, що це перша така перевірка 
за останні 25 років, можна сказати 
їм браво. 

До початку опалювального сезо-
ну працівники газового господар-
ства пішли перевіряти надійність 
газової магістралі. Іншими словами, 

вони пішли шукати діри, де може 
губитися блакитне паливо. А такі 
діри найчастіше трапляються на 
магістральних з’єднаннях газогону, 
до яких відносяться (муфти, згони, 
крани).

Друге, дійсно газовики пішли 
вулицями міста в двох напрямках. 
Одні шукали, де газ виходить з-під 
контролю, а інші переймалися сма-
ковими якостями зірваних фруктів.

Виконуючи всю цю роботу, газо-
вики знаходили роботу й господа-
рям будинків. У того електричний 
дріт торкається газової труби, а 
це заборонено. У іншого мешкан-
ця вулиці на газовій магістралі на 
дворі кран пропускає. Це також 
винен господар. Саме він повинен 
слідкувати за всіма з’єднаннями 
на газовій трубі, що знаходиться 
на дворі. І при виявленні пропуску 
палива, телефонувати 104. 

Претензії з боку працівників 
газової контори стали причиною 
обурення людей.

Але потрібно читати договір, 
який уклали виконавець та спо-
живач. Іншими словами, потрібно 
читати, що підписуємо. 

У пункті №10 договору про на-
дання населенню послуг з газо-
постачання йдеться: “Технічне об-
слуговування внутрішньобудинкових 
систем газопостачання та дворових 
газопроводів, перевірка величини 
тиску та/або якісних показників 
газу здійснюється на підставі заяви 
споживача. У разі надходження та-
кої заяви, виконавець зобов’язаний 
направити свого представника за 
місцем виклику протягом двох 
робочих днів у містах і п’яти кален-
дарних днів у сільській місцевості 
узгоджений з споживачем”.

Простими словами, хто підписав 
договір, має сам слідкувати, чи 
нема втрат газу з труби. І викликати 
“аварійку”. Це стосується і бабусь, 
які мають брати стільчика чи на-
ймати оглядача. Хто ж не підписав 
— правильно зробив, бо виходить, 
що газовики ні за що не відпові-
дають, тільки подають нам газ. У 
договорі, до речі, ні словом не зга-
дали, хто за якість відповідає. Але 
як її перевірити юридично, окрім 
того, що бачимо червоне полум’я, 
яке іноді варить яйця в два рази 
повільніше? 

влад лісовий

Беззаперечно, слово — краще 
автоматної черги. 

Так, голова Козятинської район-
ної ради добалакався до того, що 
його не сприймають в профіль, 
фас і анфас. Його зірковий час як 
керівника районної ради, настільки 
примітивний, що від нього шугають-
ся навіть ті, з ким він мав би сидіти 
за трибуною. 

Ось, наприклад, до свята на-
цменшини чехів в с. Миколаївка, 
до організації якого він не приклав 
жодних зусиль, але вирішив про-
демонструвати: хто кіт, а хто миші, 
і де чия нора.

Скликав загальнорайонний “ху-
рал”. З’ясувалося, що він не кіт, 
а звичайна миша. Абсолютно всі 
хором проігнорували. Прискакав 
тільки керівник дитячого табору 
“Пролісок”. 

Отож, голова райради з котя-
чими замашками, але вже душею 
миші, раптом заявив, що в табір 
на ночівлю гостей фестивалю не 

пустить, гуляйте лісом або полем.
Назрів доволі грандіозний кон-

фуз. Діючи на упередження, спра-
цював голова РДА. З’ясувалося, що 
він кіт, а голова райради миша. По-
летіла скарга від представника пре-
зидента аж у СБУ та губернатору.

Фінал такий: голову райради 
опустили нижче плінтуса до миші. 
З достеменно відомих джерел по 
партизанській агентурі стало відо-
мо, що керівник фестивалю в особі 
директора школи с. Миколаївка 
пані Лариси завозить продукти 
для гостей фестивалю у “Пролі-
сок”. Спроба взяти у неї інтерв’ю не 
вдалась, так як остання толерантно 
відмовилась (для громадського ді-
яча доволі дивна позиція). Те, що 
відбудеться на фестивалі, ми харак-
теризуємо, як загальнонаціональне 
свято. Для українців, для нацмен-
шини чехів в Україні. Будуть посли, 
консули, телебачення. Судячи по 
закуплених продуктах, можливо 
страви чеської та української кухні.
Нагадаємо, фестиваль пройде в 
Миколаївці 16 вересня.

влад лісовий

Артем Абрамович народив-
ся і змужнів у Криму. Він не 
зрадив Україні… У відкритий 
ефір 12 серпня 2014 року були 
його слова: "На мене вийшли 
і йдуть два російських танки. 
Прощайте! Іду в бій!" 

Одного російського танка він 
підбив вдалим пострілом зі свого 
танка. На іншого не вистачило 
боєкомплекту. Пролунало: "Іду на 
таран! Прощайте!" 

Його мати в Житомирі прак-
тично живе біля могили сина. 
В інтерв’ю “RIA-Козятин” вона 
зі слізьми розповідала історію 
свого горя. 

Скільки мам милується живими 
синами... Про жертовність Артема 
Абрамовича Міністерство оборо-
ни України і Порошенко мовчать. 
Терористи зі сходу України його 
проклинають. 

А ТИ ЩО РЕАЛЬНО ЗРОБИВ 
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ? ХТО ТАМ БУВ, 

У НИХ НЕ ВИСТАЧАЄ СЛІВ, ЩОБ 
ПОВІДАТИ ПРО ПЕРЕЖИТЕ. Ви-
являється, що нелегко вербально 
мовити про війну. Це просто 
необхідно пережити. А пізніше з 
цим жити...

гілкам влади місцевого 
рівня краще не дружити

перепоолох-ох-ох! козятинщина 
прийме делегацію з чехії

про рідну країну словами 
відомих людей 

Кожному мила своя сторона (Г. 
Сковорода)

Свою Україну любіть. Любіть 
її... Во врем'я люте. В останню 
тяжкую минуту за неї Господа 
моліть. (Т. Шевченко)

І оживе добра слава, слава 
України. (Т. Шевченко)

Нема на світі України, немає 
другого Дніпра. (Т. Шевченко)

О краю мій, найкращий між 
краями, Зруйнований та знище-
ний катами. (П. Грабовський)

Хто кохає край свій рідний для 
високої ідеї, Я ж кохаю не для 
неї…(М. Вороний)

Ще не вмерла України і слава, 
і воля… (П. Чубинський)

Народе мій, як добре те, що 
ти у мене є на світі. (М. Вінгра-
новський)

За Вкраїну мою чи то вдень, 
чи вночі моє серце сповнялось 
клопотом. (В. Самійленко)

Вітчизна – це не хтось і десь, 
Я — теж Вітчизна. (І. Світличний)

Вітчизна – ось і альфа, і оме-
га! (Д. Павличко)

Дзвін шабель, пісні, походи, 
воля соколина, тихі зорі, ясні 
води – моя Україна. (В. Сосюра)

Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, красу 
її вічно живу і нову, і мову її 
солов'їну. (В. Сосюра)

Забудеш рідний край – твоє 
всохне коріння. (П. Тичина)

Я єсть народ, якого Правди 

сила ніким звойована ще не була. 
(П. Тичина)

Я знаю вас, нащадки запо-
рожців, Я вірю вам і низько б'ю 
чолом. Дивлюсь на вас і вірою 
займаюсь, І б'ю поламаним кри-
лом. (О. Олесь)

Вся історія України – це бо-
ротьба двох сил: конструктивної, 
що скупчує українську потугу, 
щоб звернути її назовні, і руїнної, 
що розпорошує її у взаємному 
самопожиранні та несе розбиття 
і розклад (О. Ольжич)

Все на світі можна вибирати 
сину, Вибрати не можна тільки 
Батьківщину. (В. Симоненко)

Найголовніше, найяскравіше, 
що на все життя западає в 
серце патріота і що втілює в 
собі Батьківщину, - це люди 
(В.Сухомлинський)

Тепер, як ніколи, ми мусимо 
змагатися за спільноту в нації і за 
братерство в народі. Але, йдучи 
за тими гаслами, ми повинні дба-
ти, щоб вони були не лише «мід-
дю бряцаючою», а найглибшою 
правдою, для якої варто жити і 
вмирати (О. Теліга)

Шматок землі, ти звешся Укра-
їною. Ти був до нас. Ти будеш 
після нас. (Л. Костенко)

І дим батьківщини солодкий. 
(Овідій)

Тобі, Україно моя, і перший мій 
подих, і подих останній тобі. (В. 
Еллан)

влад Повх

Гілка влади, яка законодавчо 
замкнена на Козятинський ра-
йонній раді на чолі з Віктором 
Слободянюком. приймає рішен-
ня в межах своєї компетенції та 
дотримується загальнодержав-
ного законодавства.

Є інша діюча гілка влади, яка 
називається райдержадміні-
страція на чолі з паном Олегом 
Оркушею. Він здійснює загаль-
нодержавницький контроль та 
керує державними органами, як 
то освіта тощо...

Коли ці гілки влади живуть 
душа в душу, то, як правило, це 
біда. Є виняток, що дві персони 
на чолі рулять так, що співпадає 
інтересам держави, громади та 
їхнім особисто. Але це немож-
ливо на практиці. По-чесному, 
це одна із складових основ та 
причин війни на сході України. 
Райдержадміністрації проковтну-
ли райради.

Козятину пощастило. У нас 
все так, як має бути. Ці дві гілки 
влади конкурують. І це добре. У 
тихому болоті чорти водяться. А 
так — все на виду. Ось голова 
райради має власний чи приват-
ний родинний бізнес — реаліза-
ція нафтопродуктів. Зловживань 
- море, тому що всі бюджетні 
кошти і взагалі бюджет району 
валить в “мошну” тільки членам 
родини голови райради, тобто 
його батьку. А кошти мільйонних 
закупок на медицину. Тільки 
батько голови райради має 
отримати гешефт, і не інакше.

Я вам скажу, навіть побудова 
дороги від Журавля до міста 
має одну характерну особли-
вість. Це дорога до заправочної 
станції для автомобілів вагово-
зів. А заправка чия? Правильно 
— родини Слободянюка, чи 
його? Для громадськості ута-

ємничено. Знаючи, що кінцівка 
влади може відвернутись раз і 
назавжди під гаслами “бла-бла-
бла”, взяв і порушив проектну 
документацію ремонту дороги. 
Замість шести сантиметрів ас-
фальту поклав дев’ять. Про що 
сам зізнався. Тобто незаконно, 
порушуючи нормативні докумен-
ти, вніс зміни в проект інститутів 
експертних висновків? Поклав 
на досвід експлуатації доріг за 
принципом “кашу маслом не 
зіпсуєш”, недоцільно викорис-
тав приблизно один мільйон 
гривень? 

Біда, що кусок дороги нале-
жить місту, а французи — влас-
ники приватної фірми “Сока” 
— це знають. Йти на зговір з 
райрадою їм ні до чого. Їм стра-
тегічно вигідно бути з містом, а 
тут “ларець” закривсь. 

У голови міста інше бачення. 
То інша влада, яка конфліктна з 
головою райради. Саме під час 
таких конфліктів формується 
суспільна думка. Можливість 
впливу громади на владу.  Ви-
криваючи порок та гріхи керів-
ників. 

От вам і справа, чому суд 
збирається судити голову 
райради. То чи треба нам сти-
мулювати владу до протистоян-
ня? Беззаперечно, необхідно, 
життєво важливо штормити 
владу вдень і вночі.

Як аргумент — Південна Ко-
рея. Кожний їх президент, де-
сятиліттями відбувши на посаді 
виборний термін, сідають всі 
без винятку в тюрму, не менше 
як на десять років без права на 
амністію. Або, як альтернатива, 
викидається без парашута з хма-
рочосів. Тим не менше, держава 
рухається і громади процвіта-
ють. Порівнянню з нами не під-
лягають. Бажаючих стати пре-
зидентами в Кореї не меншає...
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іван остаПчУк

Минуло два місяці, як міська 
влада поставила баки для сміт-
тя. Було це 12 липня. Місяць 
влада взяла для того, щоб ви-
значитись, де доцільно їх стави-
ти. А ще — мала порадитись з 
громадою міста. Тільки, сказати 
про це міському радіо (яке 
слухають одиниці) — то одне, 
а радитись з громадою — то 
зовсім інше. 

Як радиться голова міста зі 
своїми мешканцями, можна по-
бачити з одного епізоду.

На вулицю Стуса відразу після 
Дня Незалежності перетягли з 
вулиці Пилипа Орлика два сміт-
тєвих баки і поставили їх біля 
громадського туалету, що в цен-
тральному парку. Там постояли 
вони недовго. Як їх розмістили, 

не порадившись з громадою, так 
і забрали. Та мешканці вулиці 
Стуса кажуть, що баки, які там 

стояли, вкрай потрібні. Адже 
тільки їх забрали, як під туале-
том розрослося сміттєзвалище. 

влада і миПРО все

козятинчанин 
встромив собі ніж у 
ногу й помер через 
велику втрату крові

вони знешкодили 
міну часів другої 
світової війни

він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну
друга аварія за тиждень викликає жах та 
спонукає до роздумів 

кримінальна хроніка

лист в номер

Фото з сайту гУ нП у вінницькій області vn.npu.gov.ua

конопля та набої, шахраї та злодії

смерть через 
безглуздий спір

у журбинці 
приїхали 
піротехніки

мешканці склярова, 11 обурені не виваженими 
діями по переміщенню сміттєвих баків

міська рада затягує суд 

під чаркою: 
ледь не затягло 
під потяг

в дтп роЗБився насмерть 
колишній правоохоронець

ще два трупи на трасі 
під Бродецьким у коЗятині спалили свиней

хворим на діаБет немає інсуліну

невгамовна сімейка

африканську чуму виявили в одному з домогосподарств 
Залізничного. Захворювання підтвердила лабораторія

вероніка любіч

У Залізничному (другий Ко-
зятин) 7 вересня було зафіксо-
вано падіж свиней. За повідо-
мленнями Головного управління 
Держпродспоживслужби у Ві-
нницькій області, свині загину-
ли в особистому господарстві 
громадянки М. Зразки тканин 
померлих тварин відправили 
в науково-дослідний інститут 
лабораторної діагностики та ве-
теринарно-санітарної експертизи 
(м. Київ). 

Зранку 8 вересня лаборанти 
надали висновок, що у загиблих 
тварин – африканська чума сви-
ней (АЧС). 

Як стало відомо, близько 
27 дорослих і пару маленьких 
свиней спалили за рішенням 
Державної надзвичайної проти-
епізоотичної комісії на Козятин-
ському міському сміттєзвалищі. 
Обкладали шинами і заливали 
бензином. 

На сьогодні в районі повна 
паніка. 

У селі Козятині, Іванківцях 

масово вирізають свиней. У 
зоні ризику Глухівці і Непедівка. 
Хитрі підприємці залякують меш-
канців, у чиїх домогосподарствах 
є свині, що існує загроза масо-
вого спалювання тварин. Під цим 
приводом вони намагаються ску-
повувати свинину за безцінь. На 
базарі підняли ціну на свинину, 
мотивуючи, що у зв’язку з чумою 
всіх тварин в домогосподар-
ствах знищать. Це не відповідає 
дійсності. Нагадаємо, АЧС для 
здоров'я людини не несе за-
грози. Звідки з'явилася хвороба 

свиней, з'ясовується. 

в’ячеслав гончарУк

У редакцію газети “RIA-
Козятин” почали телефонувати 
стурбовані мешканці Козятина. 
Проблема, що хворим на діабет 
в аптеках не відпускають без-
коштовний інсулін. Наприклад, 
жінка з одинадцятирічним ста-
жем 7 вересня пішла з рецептом 
до аптеки, щоб отримати інсулін. 
Та виявилося, що з 5 вересня 
інсуліну в аптеках немає! Жінка 
в розпачі,  вона не знає, що їй 
робити. Хворій запропонували 
йти до міського голови Олек-
сандра Пузира, як головного 
винуватця відсутності інсуліну. 
Як виявилось, саме міська рада 
не виділила грошей на закупівлю 
інсуліну.

Тим часом міський голова від-
почивав у Німеччині. І не пере-
ймався, що на життєво-важливий 
препарат не виділив кошти з 
міського бюджету.

Похід Провладними ко-
ридорами. Щоб з’ясувати всі 
обставини цього  резонансу, жур-
налісти минулого  четверга відвіда-
ли лікарню та аптеки. Заступник 
головного лікаря по поліклінічних 
справах повідомила, що на інсулін 
міська рада на вересневій сесії 
виділить кошти.

— Мене запевнив в цьому в 
телефонній розмові секретар 
міської ради Костянтин Марчен-
ко, — сказала вона.

На питання, що робити хворим 
до сесії міської ради, завполіклі-
ніки сказала, що хворі на діабет 
люди запасливі, ліків у них пови-
нно вистачити. Можливо, шанов-
на лікарка і має рацію, але чому 
хворі на діабет люди повинні 
чекати сесії міської ради? 

З таким запитанням ми пішли 
до секретаря міської ради. Та 
зустрітися з ним не судилося. 
7 вересня він у своєму кабінеті 
проводив нараду. А 8-го — від-
був у Вінниці “по службі”. Як 

виявилося, 7 вересня в міській 
раді було засідання бюджетної 
комісії, де розглядалося питання 
виділення коштів на інсулін.

Начальник управління соц-
захисту населення Віталій Ве-
черя ніякої інформації стосовно 
інсулінщиків не надав. Єдине, 
повідомив, що в п’ятницю чи по-
неділок буде засідати виконком 
і обговорить це питання. Офіцій-
ний коментар, на що розрахо-
вувати хворим, пообіцяв дати в 
середу, 13 вересня. 

Але і в середу він нічого кон-
кретного не повідомив, затребу-
вавши офіційний запит.

Від редакції: Чиновнику 
з прізвищем Вечеря хочемо 
зауважити, що він чиновник не 
тільки для поздоровлень, вручень 
подарунків за бюджетні кошти і 
виступів на трибунах. У першу 
чергу виконуйте свої обов’язки 
перед людьми по вирішенню їх 
проблем в плані соцзахисту! А 

ненадання публічної інформації 
карається за Законом.

Для людей, які потрапили в 
інсулінову пастку, повідомляємо, 
що завтра, 15 вересня, відбудеть-
ся сесія міської ради, на якій ма-

ють проголосувати за виділення 
коштів на інсулін. Хто відповіда-
тиме за вимушені незручності? 
Питання залишається відкритим. 
Але добре, що хоча б знаємо, 
хто винуватець.  

У газеті “RIA-Козятин” була 
стаття про повернення пасо-
вища громаді в селі Журбинці. 

З давніх-давен була приказка, 
якщо нема школи, нема і села, 
а у вас нема пасовища, нема і 
села. Так, потрібно і пасовище, 
але скільки сплачували податків 
за 66 гектарів землі — ні ко-
пійки.

Але дані жителі нахапали собі 
земельки, своїм дітям правдою і 
неправдою та ще й корівці хочуть 
по 0,5 га на кожну корову. Так 
говорила громадський діяч пані 
В. Як видно зі світлин газети, 
стоїть мати сина, якому раніше 
виділили землю, як АТОвцю, а 
сьогодні вона бунтує проти того, 
щоб нашим дітям, які пройшли 
пекло АТО не дати землі, бо їй 
корівку треба випасати. Є сім’ї, 
які залишились без житла і мають 
багатодітну родину. Їх це не ціка-
вить, як говорять, своя сорочка 
ближче до тіла. Ваші діти, шанов-
ні односельчани, п’ють, ганяють 
машинами, збиваючи електричні 
стовпи, дерева, калічать людей, 
але не йдуть в АТО.

Я через газету звертаюсь до 
військкома: “Шановний Микола 
Іванович, війна ще не скінчилась, 
я прошу, нехай підуть і захища-
ють свої сім’ї, а не хтось повинен 

ходити під кулями, вмирати, за-
лишатися інвалідами за те, щоб 
вони набивали свої кишені. Є 
між ними підприємці, думаєте, що 
вони працюють, щоб сплачувати 
податки? Де там! Бурячки вони 
розписують на людей, в яких 
нема земельного паю, це тому, 
щоб не сплачувати податків.”

Проводили ремонт в будинку 
культури, на даний час прово-
дять роботи в дитячому садку. 
Ні копійки цими нахабами не 
надавалась допомога. Не хотіли 
грошима, бо казав чоловік В., що 
Козаченко їх розтранжирить. То 
купіть товар (цемент, гіпс, фарбу, 
скло). Але, де там.

Дуже прикро, що вибирали де-
путатів, думали, що вони будуть 
чесні і справедливі і хоч трошки 
щось зроблять для села, а вони, 
бики, сидять на сесії голосують, 
а потім говорять, що не знали, за 
що голосували.

“Громадський діяч” — це дер-
жавний службовець, яка має 23 
роки державного стажу, колишня 
секретар Журбинецької сільради 
пані В., а тепер бухгалтер Дубо-
вих Махаринець. Просидівши 20 
років секретарем у Журбинцях, 
нічого не зробила для села, в 
туалет бігала додому, бо біля 
сільради не було туалету. Опа-

лення в сільраді розмерзлось, 
так керувала. Проводився газ, 
ср*ки зі стільця не підняла, щоб 
щось допомогти, а зараз при-
писує собі, що вона провела газ, 
біля свого подвір’я труби не за-
сипала — засипали люди.

До водогону трошки доклала 
праці, але зробила між людьми 
таку ворожнечу, що до цих пір 
люди ворогують. Казала, що 
труби тиску не витримають, але 
витримали. Тим людям, які про-
водили воду пізніше, продавали 
труби по завищеній ціні. Насос 
і комп’ютер купили за 60 тисяч 
гривень без документів. Він і 
року не витримав, згорів. А на 
даний час знов куплено насос і 
комп’ютер уже другою людиною 
за 25 тисяч гривень. Різниця піш-
ла в кишеню. Перед людьми так 
ніхто і не відчитався, куди пішли 
гроші.

Цікаво, як це може сьогодні 
людина отримувати державні 
гроші і не ходити на роботу? 
Або на 7.30 поїхала, а в 9.00 
вона вже в Журбинцях. То вона 
бунтує в Журбинцях, то вона 
повезла делегацію в Козятин, 
то у Вінницю. А як же робота 
і як пані головиха нараховує її 
оплату? Дана сім’я В. взяла з 
резервного фонду 30 га землі, 

набралась паїв і ще мало, по-
розорувала прибережні смуги. 
Прикриваючись людьми, викорис-
товує їх в своїх власних цілях. От 
за допомогою 20 чоловіків вибо-
рола для свого чоловіка афганця 
ще 2 га землі, крім 2,66 земель-
ного паю та 1 га для підсобного 
господарства. Уже й документи 
робляться на дану земельку і на 
роботі в табелі 4в нема.

Зробила чоловіка інвалідом 
ІІ групи і він сам обробляє таку 
кількість землі — це інвалід.

Люди продавали майнові серти-
фікати, то її свекруха пані І. свій 
майновий пай віддала Козаченку, 
а не своєму синові і невістці — 
оцим все і сказано, що вони за 
люди. 

Дана сім’я погрожувала людям, 
хто не поїде в Козятин, вилучать 
корову з череди.

Звертаюсь до жителів села: 
прозрійте, дана людина нічого 
доброго не зробить для села і не 
зробила. Поки їй вигідно, вона 

підтримує, а завтра переступить 
через кожного.

На даний час нова тема приєд-
нання громади до міста Козятин. 
І знову дана сім’я не задоволена, 
підбурює людей проти, бо вони 
бояться, що за землю, яку вони 
понабирали, доведеться платити, 
а вони цього не хочуть.

Ви знаєте, що ніяка земля не 
замінить здоров’я і життя дитини, 
я дякую Богу, що моя дитина з 
того пекла повернулась живою.

А за зловживання владою 
Козаченка — це нісенітниця, 
він собі не взяв, а дав захисни-
кам України. У кожного АТОвця 
є дітки, яких потрібно одягти, 
нагодувати, пролікувати, не за-
бувайте за це.

Прошу надрукувати лист в ці-
лому, бо інтернету у нас грішних 
нема, нехай прочитають люди 
про громадського діяча села.

З повагою жителька села Жур-
бинці, Лещук Лідія Денисівна, 
мама учасника АТО, пенсіонерка

катерина чекай

У понеділок, 11 вересня, 
близько 20.30 на дорозі Вінни-
ця-Житомир, між Медведівкою 
та Бродецьким, сталася до-
рожньо-транспортна пригода. 
66-річний водій автомобіля 
“Шкода Октавія” не впорався 
з керуванням, виїхав на зу-
стрічну смугу й допустив ло-
бове зіткнення з вантажівкою 
DAF. У результаті отриманих 
травм водій “Шкоди” загинув 
на місці. Ним виявився відомий 
у місті колишній правоохо-
ронець Григорій Паламарчук. 
Тіло загиблого за допомогою 
шанцевого інструменту бійці 

ДСНС вивільнили із понівече-
ного авто. У машині він був 

один. Водій вантажівки не по-
страждав.

катерина чекай

На трасі Біла Церква-Кременець 
12 вересня у вівторок о 19:30 між 
селами Бродецьке і Катеринівка 
водій автомобіля "Шкода Феліція" 
28-річний житель Поличенців зі-
ткнувся з мотоблоком “Зубр” під 
керуванням жителя Бродецького, 
який рухався в попутному на-
прямку перед автомобілем. Вна-
слідок аварії 61-річний пасажир 
мотоблоку житель Бродецького від 
отриманих травм помер на місці 
події. 56-річна пасажирка, також 
жителька Бродецького, була госпі-
талізована до районної лікарні. Під 
час надання медичної допомоги 
жінка померла. Водій мотоблоку з 

чисельними травмами знаходиться 
у лікарні.

Наразі слідство встановлює при-
чини аварії.

6 вересня
Махнівчанин побив сусідку. 

Проти нього розпочато кримі-
нальне провадження.

У Лопатині посварилися дві 
місцеві жительки, а у Бродець-
кому — син з батьком.

При обшуку помешкання 
20-річного козятинчанина ви-
явили пакети з коноплею.

7 вересня
У козятинчанина з під’їзду 

будинку на Володимира Вели-
кого вкрали велосипед марки 
“BMX”.

Жителька нашого міста по-
відомила поліцію про те, що 
коли вона була на відпочинку, 
її колишній чоловік вивіз з її 
будинку шкіряний диван вартіс-

тю 23 тисячі гривень і крісло 
вартістю 7200.

У Самгородку виникла сімей-
на сварка.

На вулицю Довженка викли-
кали поліцію через бешкетую-
чих сусідів.

8 вересня
Жителька Залізничного по-

скаржилась у поліцію на те, що 
бешкетує її син. 

У козятинчанки невідомий 
пошкодив віконне скло в ї ї 
квартирі.

А у іншої жительки нашого 
міста вкрали велосипед, який 
вона залишила біля лікарні. 

Шахраї виманили у козятин-
чан гроші. 7000 гривень пере-
рахували за купівлю трактора, 

1600 гривень за придбання 
дитячого ліжка та 200 гривень 
за електровелосипед.  

9 вересня
У Махнівку поліцію викликали 

на сімейну сварку.
Правоохоронців повідомили 

про те, що на вулиці Героїв 
Майдану біля кіоску “Юлія” 
два чоловіки неадекватно себе 
ведуть.

З території Глухівецького ко-
алінового комбінату вночі вкра-
ли трижильний мідний кабель 
довжиною близько 200 метрів.

10 вересня
Поліцію повідомили про те, 

що у Махнівці місцевий житель 
продає самогон.

Козятинчанин повідомив, що 
хтось пошкодив замок вхідних 
дверей на одному з госпо-
дарських приміщень на вулиці 
Данила Галицького. З домово-
лодіння нічого не вкрали.

Жителька Миколаївки по-
відомила про те, що побилась 
зі своєю знайомою і отримала 
тілесні ушкодження.

 
11 вересня
64-річний житель Залізнич-

ного на автомобілі ВАЗ під час 
заїзду на СТО, що на Довжен-
ка, зіткнувся з 47-річним вело-
сипедистом, мешканцем Козя-
тина. Внаслідок ДТП останній 
отримав перелом суглоба.

Козятинчанин повідомив по-
ліцію про те, що з його госпо-

дарства у Верболозах вкрали 
зерно. 

Під час особистого огляду 
нетверезого 50-річного ко-
зятинчанина правоохоронці 
виявили майже 400 набоїв до 
автоматичної зброї.

Козятинчанка поскаржилася 
в поліцію на те, що її побив 
чоловік.

12 вересня
Поліцію викликали на сімейну 

сварку в Титусівку.
У жителя нашого міста з не-

добудованого будинку в Козя-
тині вкрали гроші.

Н а  г орищ і  п омешкання 
24-річного жителя Махнівки в 
ході профілактичних заходів 
виявили та вилучили коноплю. 

катерина чекай

Під час застілля з горілкою 
між двома раніше судимими ко-
зятинчанами виникла “змістовна 
розмова”. Про це розповів газеті 
“RIA-Козятин” начальник слідчо-
го відділу Козятинської поліції 
майор поліції Дмитро Микитюк. 
Чоловіки почали рахувати, у кого 
з них більше шрамів. 35-річний 
козятинчанин програв своєму 
52-річному товаришу по чарці. 
Для того, щоб “зрівняти раху-
нок”, молодший схопив ножа та 
встромив його собі в ліву ногу. 
На жаль, анатомію він знав пога-
но, тому пошкодив собі стегнову 
артерію.

Поки його переляканий то-
вариш, який до того ж інвалід, 
викликав швидку та шукав, чим 
перев’язати рану, було вже пізно. 

Через велику втрату крові, 
молодий чоловік помер. Лікарі, 
коли приїхали, тільки констату-
вали смерть. Труп відправили на 
судово-медичну експертизу. 

вероніка любіч

У Журбинцях у суботу мешкан-
ці села виявили предмет, схожий 
на вибухонебезпечний. 

Наші рятівники, які виїхали на 
місце події, встановили, що це мі-
нометна міна калібру 82 мм часів 
Другої світової війни. 

12 вересня в обід група піро-
технічних робіт АРЗ СП знешко-
дила "подарунок війни".

катерина чекай

Близько п’ятої години вечора у 
неділю, 10 вересня, на платформі 
станції Сигнал місцевий 75-річний 
житель чекав електричку. Був він 
“під шофе”. Стояв, хитаючись, на 
самому краю платформи. 

Електричка “Київ-Жмеринка”, 
яка не зупиняється на цій станції, 
зачепила хмільного діда.  Карета 
швидкої доставила його з перело-
мом трьох ребер у лікарню.

катерина чекай

У середу, 13 вересня, відбуло-
ся судове засідання по позову 
Валентини Кирилюк до Козя-
тинської міської ради про скасу-
вання дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, жінці у березні 
цього року “вліпили” догану за 
нібито невиконання посадових 
інструкцій, а 31 серпня звільнили 
з посади спеціаліста першої ка-

тегорії архітектурно-будівельного 
управління.

На судове засідання прийшли 
пані Кирилюк зі своїм адвока-
том Валерієм Горєвановим 
та представник міської ради 
Юрій Кукуруза. Веде справу 
суддя Віктор Проць. Свідком 
повинен був виступити колишній 
начальник позивачки, скандально 
відомий “архітектор-хабарник”, 
справа якого також зараз у суді, 

Олександр Павлов. Не дивує те, 
що він не з’явився на слухання.

Адвокат позивачки подав кло-
потання щодо надання суду до-
даткових документів (посадових 
інструкцій), які стали підставою 
до дисциплінарного стягнення. 
На їх підготовку представнику 
міськради потрібен час. 

Через неявку свідка та додат-
кову підготовку документів, слу-
хання перенесли на 21 вересня.
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Більмо на оці вживайте кавуни — вони 
лікують наші органи

литовське курортне містечко друскінінкай 4-10 вересня 
перетворилось на символічний центр Європи, оскільки 
в ньому відбулася грандіозна подія – континентальний 
чемпіонат зі спортивної радіопеленгації, в якому взяли участь 
понад 300 найсильніших спортсменів із 25 країн

Президент медіа корпорації RIA олександр човган. 
Випереджає суперника! 

абсолютний чемпіон Європи олександр марчук. Пробіг 
понад 10 кілометрів за 48 хвилин

тренер вінницької збірної сергій Зеленський - 
бронзовий призер чемпіонату Європи. 

вінничани Завоювали 10 
медалей на чемпіонаті європи
Зі спортивної радіопеленгації

як живе однин З найБагатших 
людей планети 

У тому, що 10 
вересня відбулося 
на західному кор-

доні України, ви-
нна українська вла-

да.
Про це 11 вересня під час 

прес-конференції на тему: «Які 
реформи потрібні Україні?», яка 
відбулася у Львівському прес-
клубі, заявив лідер політичної 

партії «Громадянська позиція» 
Анатолій Гриценко.

— Я вважаю, що влада пови-
нна зробити насамперед висно-
вки. Саме вона спровокувала це. 
Те, що відбулося, – це непри-
пустимо з правової точки зору. 
Але провокатором виступила 
влада. Першою рушійною при-
чиною став той ганебний указ, 
яким позбавили громадянства 

Саакашвілі. Потім усілякі проти-
дії, —  сказав він. 

Анатолій Гриценко зізнався, 
що він був у Краковці та в Мос-
тиськах. І поділився своїми по-
чуттями від подій.

— Соромно було нам, со-
ромно полякам в Європі за нас, 
соромно за такого президента. 
Коли починаються ігрища з по-
їздами, я такого не пам'ятаю в 

нашій історії. Там було заблоко-
вано мобільний зв'язок, ніхто не 
міг ні з ким зв’язатися. Це вже 
силовики брутально діють.

 Потім - замінування. Сором-
но за генерала-прикордонника, 
який бреше в очі, — каже лідер 
політичної партії «Громадянська 
позиція».

За його словами, він поїхав до 
кордону не стільки через осо-

бистість Михайла Саакашвілі, 
скільки відстоювати права та 
свободи всіх українців. Проте 
сталося не так, як очікувалося. 
На його думку, саме дії влади і 
спровокували людей.

— Я би хотів, щоби влада 
зробила висновки і жодним 
чином не вдавалась до пере-
слідування людей, — закликає 
Анатолій Гриценко. 

гриценко у львові: ситуацію з саакашвілі на кордоні спровокувала влада
блог

страх За оцін-
кУ. Батьки боять-
ся конфліктів з ад-

міністрацією школи. 
Тому покірно пого-

джуються на всі умови. Мало хто 
наважується поставити запитання, 
куди ж використовуються гроші 

з фонду класу (школи). Страх 
виникає тому, що батьки дума-
ють, що їхня поведінка може від-
битися на ставленні вчителя до 
дитини. З одного боку, в цьому 
є раціональне зерно. Але з ін-
шого… Не ставайте заручником 
ситуації.Оцінка вчителя в 99% 
випадків об’єктивна (повинна 

бути), але не завжди причина в 
дитині. Тому перш, ніж цілком 
довіряти вчителю, перевірте самі, 
в чому полягає проблема – в 
сприйнятті дитини або в компе-
тенції вчителя.

Психологічне насильство. 
Усі батьки бояться, що  дитині в 

першому класі буде складно  
адаптуватися, звикнути до  ново-
го  оточення, знайти спільну мову 
з однолітками. Не хочеться, щоб 
вона відчула на собі тиск і глузу-
вання. Перший клас – це пере-
вірка на соціалізацію. Зазвичай, ці 
страхи виникають у стосунках з 
однокласниками. Але все частіше 

можна почути історії батьків про 
те, що саме вчитель чіпляється до 
дитини, всіляко показуючи свою 
неприязнь. Конфлікти між учите-
лем і учнями пов’язані з переви-
щенням повноважень, невмінням 
знаходити правильні засоби ви-
ховання. Подібні дії вчителя по-
трібно оприлюднювати.

Шкільні поради батькам
блог

Марк Цукерберг, талановитий 
програміст і засновник соцме-
режі Фейсбук, на сьогоднішній 
день — один з найбагатших 
людей на планеті. І судячи за 
прикладом українських можно-
владців, житло у нього повинно 
бути просто розкішним. Але це 
зовсім не так!

Будинок був куплений за 7 
млн доларів кілька років тому, і 
обстановка в ньому збереглася 
майже така ж, що була при по-
купці.

У оселі мільярдера немає аб-
солютно ніяких надмірностей. У 
всіх кімнатах обстановка неймо-
вірно скромна, переважає стиль 

мінімалізму. Ніякої розкоші, 
тільки найнеобхідніше!

Живучи в досить скромних 
умовах, Цукерберг та його 
дружина прославилися своєю 
філантропією. 

Вони витрачають гроші не на 
золоті унітази й подібну роз-
кіш, а на благодійність. У 2010 
році Марк приєднався до “Клят-
ви дарування”, філантропічної 
кампанії мільярдерів Уоррена 
Баффета і Білла Гейтса. Разом 
зі своєю дружиною Присциллою 
Чан Марк планує віддати 99% 
своїх акцій Фейсбук вартістю 45 
млрд доларів на благодійність. 

Хотілося б поставити Цукер-

берга в приклад всім нашим 
багатіям. 

Незважаючи на те, що він най-

молодший мільярдер світу, Марк 
зберіг доброту і справедливість 
в душі. І не потрапив під владу 

своїх же грошей, як це зазвичай 
буває. Він заслуговує на повагу і 
захоплення!

іван мерЗлий

Такий вигляд єдиної унікальної 
пам’ятки архітектури м. Козятин, 
побудованої в болоті за непо-
вних три роки в 1888-1890 рр 
без екскаваторів та піднімальних 
кранів. Вигляд головного фасаду 
південної сторони залізничного 
вокзалу.

Це унікальна пам’ятка історії та 
культури з відповідним держав-
ним номером і розробленою охо-
ронною зоною вокзалу та зоною 
охоронного ландшафту з вста-
новленими межами та режимом 
утримання охоронної зони, згідно 
з якими вимагається винесення 
промислових споруд, з метою 
знищення негативного впливу на 
середовище і візуального сприй-
няття історичної пам’ятки. 

Згідно з режимом утримання 
охоронної зони, не допускається 

в охоронній зоні влаштування 
повітряних ліній електропере-
дач, встановлення торговельних 
кіосків, рекламних щитів і т. д. 
Але всупереч всьому, заради 
особистих комерційних інтер-
есів, всунута оця  "архітектурна" 
коробка за вказівкою з самого 
верху при правлінні вокзалом 
паном Ісаковим.

Тисячі пасажирів плюються 
із створеного безглуздя, які 
хотіли б зафотографувати на 
пам’ять споруду на пейзажному 
фоні скверів. У свій час залізнич-
ники звертались з проханням за-
брати встановлену коробку, хоча 
б переставити в сторону моста 
із скверу. 

Але здоровий глузд , вимоги 
нормативних документів, тим 
більше прохання — ніщо по від-
ношенню до комерційних інтер-
есів чиновників. в'ячеслав гончарУк

Минулої суботи футболісти ко-
зятинського клубу були гостями. 
Вони зустрічалися з минулоріч-
ним чемпіоном, командою “ЄМС 
Поділля” Вінниця. Це була гра 
четвертого туру вищої ліги облас-
ної першості. Гра завершилась з 
рахунком 1:0. Перемогли судді. 
Те, що арбітри часто помиляють-
ся, знають всі любителі футболу. 
Та одна справа, коли рефері 
помиляється, а інша, коли він 

робить помилки навмисно. Не раз 
стаєш свідком, як бригада арбі-
трів трактує футбольні правила. 
Іноді складається враження, що 
свисток чи прапорець взяли люди 
далекі від футболу. Та з часом 
виявляється, що у вінницьких 
арбітрів кваліфікації достатньо. 
У них тільки стиль суддівства 
якийсь вибірковий. 

У одному епізоді гравець ві-
нницької команди вискочив на 
футболіста “Моноліта”, майже 
верхи їдучи, а арбітр дає свисток 

в бік постраждалого.
Епізод другий. Проти гравця 

“Моноліта” порушили прави-
ла, зіграли не в м’яч, а в ногу. 
Козятинський спортсмен упав, 
скорчившись від болю. Одна 
команда чекає на зупинку в грі, 
а інша атакує і згадує про чесний 
футбол тільки тоді, коли це сто-
сується її. 

У такій ситуації і був заби-
тий той єдиний гол, який мож-
на записати на рахунок судді.

Коли гравець лежить на полі, 

арбітр зобов’язаний 
зупинити гру. Коли 
суддя такий епі-
зод прогледів, 
таким правом 
можуть ско-
ристатися самі 
ф у т б о л і с т и , 
якщо вони по-
важають свого 
суперника і гра-
ють у чесний фут-
бол. У цьому епізоді 
гра, на жаль, не була 

зупинена. Тож за чесний 
футбол говорити не до-

водиться.
Команда нашого 

міста повернулася з 
Вінниці без набра-
них очок. Та за гру, 
яку  продемонстру-
вали гравці “Моно-
літа”, можна занести 

команді в актив. Адже 
вони грали 11 проти 14 

гравців суперника, вклю-
чаючи бригаду суддів 

коЗятинський “моноліт” програв суддям

олексій ШараПов

До складу збірної команди 
України традиційно увійшли 
спортсмени із Вінниці, а саме: 
Олександр Марчук (вікова 
група 21-39 років), Сергій 
Зеленський (50-59 р.), Олек-
сандр Човган (40 -49 р.), 
підтвердивши високий клас ві-
нницької школи радіопеленгації 
і радіоорієнтування.

Так, у перший день чемпіонату 
в дисципліні «радіоорієнту-
вання» заслужений майстер 
спорту України Олександр 
Марчук дистанцію понад 10 
км по пересіченій місцевості 
подолав за 48 хвилин (!), чим 
підтвердив своє багаторічне 
лідерство, і по праву отримав 
звання чемпіона Європи. Дру-
ге місце завоював спортсмен 
із Болгарії, а третє розділили 
представники Росії і Литви, які 
показали однаковий результат. 
По групі чоловіків старше 50 
років (Ч50) майстер спорту 
України міжнародного класу 
Сергій Зеленський завоював 
бронзову медаль, зовсім трохи 
поступившись сильним спортсме-
нам із Естонії та Росії.

У другий день спортсмени 
змагалися в дисципліні «спринт», 
де окрім швидкого бігу, важливо 
вміти миттєво приймати правиль-
ні рішення. І в цей раз Сергій 
Зеленський в категорії Ч50 зміг 
скласти серйозну конкуренцію 
спортсменам із Словаччини (1 
місце) та Естонії (2 місце), під-
нявшись за результатами забігу 
на третю сходинку п'єдесталу.

У третій день розпочалась бо-
ротьба на класичних дистанціях. 
У групі чоловіків елітної кате-
горії (Ч21) українська команда 
впевнено перемогла спортсменів 
інших країн. Чемпіоном Європи 
став спортсмен із Донецької об-
ласті Олексій Іванько, а срібло 
у важкій боротьбі дісталось 
нашому Олександру Марчуку, 

який поступився лише 8 секун-
дами лідеру. Третє місце зайняв 
спортсмен з Чехії. Цей успіх до-
зволив українським спортсменам 
завоювати командне золото в 
категорії Ч21, значно випередив-
ши команди Чехії та Росії, які 
зайняли друге і третє місце від-
повідно. У категорії Ч50 знову 
проявив себе Сергій Зеленський, 
який зі своїми партнерами додав 
до скарбнички збірної команди 
України ще й командну срібну 
медаль.

Четвертий день чемпіонату 
виявився не менш яскравим і ці-
кавим. Цього разу Сергій Зелен-
ський разом з Олександром Чов-
ганом (у категорії спортсменів 
40-49 років), проявивши високу 
майстерність і якості справжніх 
бійців, зайняли друге командне 
місце, пропустивши вперед лише 
команду Росії, бронза дісталася 
спортсменам з Чехії.

Україна - третя на чемпі-
онаті. Усього за чотири зма-
гальні дні вінницькі спортсмени 
завоювали 10 медалей (в т.ч. 
2 золотих, 6 срібних, 2 брон-
зових). У загальнокомандному 
заліку збірна України зайняла 
3 місце (9 золотих, 13 срібних і 
13 бронзових медалей). Перше 
місце за кількістю медалей діс-
талось збірній Чехії, друге місце 
- команді Росії.

Успіх вінницьких спортс-
менів - не випадковий Уже 
декілька років поспіль, завдяки 
організаційній, фінансовій і 
технічній підтримці зі сторони 
управління фізичної культури 
та спорту Вінницької облдер-
жадміністрації, спорткомітету 
Вінницької міської ради, ТСОУ 
функціонує секція спортивної ра-
діопеленгації. Особливо важливо 

і позитивно те, що керівники цих 
організацій С. В. Чернявський, 
С. С. Краєвський, А. О. Кацай 
приділяють багато уваги не лише 
олімпійським видам спорту, але 

й роблять все можливе для роз-
витку військово-технічних видів 
спорту, важливість і необхідність 
яких важко переоцінити, в умо-
вах існуючої ситуації в країні.

іван смолич, лікар-гігіЄніст, 
ветеран Праці

Кавун — ягода, дуже корис-
на при захворюваннях нирок, 
жовчних та сечовивідних шляхів, 
серцево-судинної систем. Кавун 
лікує і статеві органи.

Столичний уролог Володи-
мир Назаренко зі стажем в 43 
роки пропонує за серпень-вере-
сень з’їсти 12-16 кілограмів каву-
нів. І не потрібно їхати на курорт 
Трускавець.

Дієтолог Оксана Скіталін-
ська в період спеки пропонує 
відмовитись від солодких напоїв. 
Хочеться пити — вживайте не 
газовану воду, а сік кавуна. Слід 
вилучити з раціону цукор, транс-
жири, маргарин. Замініть каву 
цикорієм, а масло соняшниковою, 
льняною олією.

Ніжна клітковина кавуна наси-
чена пектинами, підсилює перис-
тальтику кишечника, сприяє ви-
веденню холестерину. У кавунах 
багато фолієвої кислоти, калію, 
тому їх корисно вживати хворим 
на хронічні гепатити, цирози пе-
чінки, атеросклероз, недокрів’я, 
гастроентероколіти, закрепи…

Умовно здорова людина втра-
чає щодня з потовиділенням, 
сечею і калом близько 2-3 грам 

калію, а це означає, що таку кіль-
кість його потрібно поповнювати 
за рахунок харчових продуктів.

Кавун у цьому випадку неза-
мінний. Склянка соку з кавуна 
містить 175 мг калію.

Завдяки великій кількості маг-
нію, ці ягоди є найпотужнішим 
антидепресантом. Тож замість 
цукерок, шоколаду з’їжте 1 кг 
кавуна.

насіння кавУна теЖ корис-
не для органіЗмУ людини.

Дієтологи Оксана Скиталин-
ська, Віктор Ципріян вважають, 
що насіння кавуна для людини 
дуже корисне і це встановлено 
досить давно. Воно містить: ар-
гінін — речовину, що належить 
до амінокислот, яка впливає на 
роботу м’язів серця, нормалізує 
тиск; майже 60% денної норми 
білка, який бере участь у від-
новленні клітин, м’язів, імунної 
системи; поліненасичені жирні 
кислоти, серед яких омега-6, яка 
впливає на роботу серця, на по-
казники кров’яного тиску вбік їх 
зниження, а також знижує ризик 
виникнення холестеринових бля-
шок на стінках судин; мікроеле-
менти: магній,цинк, залізо, калій, 
фолієву кислоту у взаємодії з 

групою вітамінів В та групою 
амінокислот, що беруть активну 
участь в процесі кровотворення 
і активно підтримують нервову 
систему, м’язів та сполукові 
тканини. Насіння кавуна чинить 
протизапальну дію, розчиняє 
солі, токсини і з сечею виводить 
з організму.

рецеПт від тискУ:
Сушать насіння й шкірку, по-

тім подрібнюють на кавомолці, 
змішують у пропорції 1:1 й при-
ймають по 0,5 чайної ложки 2 
рази на день з чайною ложкою 
меду протягом місяця.

як вибрати корисний кавУн.
Продавець повинен мати серти-

фікат і дозвіл на продажу кавунів 
і має надавати їх на вимогу по-
купця. Не купуйте розрізаних ка-
вунів. Як тільки кавуна розрізали, 
він стає активним поглиначем “ле-
тючих” речовин і мікробів. Стиглі 
кавуни мають сухий хвостик.

Шкірка стиглого кавуна дуже 
тверда і нігтем не можливо про-
ткнути. Якщо кавуна злегка стис-
нути двома руками, відчується 
тихеньке потріскування.

Вживайте велику ягоду і будьте 
здорові.

слово лікарю
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галина коЗаченко-світловська, 
ШанУвальник творчості віктора 

Давні греки вважали, що в 
грудях митця живе Бог. Відчува-
ється, що Божа рука торкалась 
пензля і Віктора Пукалюка. І 
безперечно одне: він — один з 
найкращих представників моло-
дого покоління художників реа-
лістичної школи живопису. Попри 
його молодість (таке коротке і 
яскраве життя, яке він прожив 
за 47 років) все ж відчувається 
тверда рука зрілого майстра. 
Бо живописні полотна у нього 
імпресіоністичні за звучанням 
барв, ефектів сонячного світла, 
кольорів. Портрети, які ство-
рював Віктор, позначені тонким 
психологізмом.

Усе своє життя Віктор присвя-
тив мистецтву, служінню україн-
ській культурі.

Сімнадцять років, як немає 
митця, а його картини випроміню-
ють світло душі, світло його душі. 
Його роботи надихають на віру в 
краще, сподівання на долю, лю-
бов до людей, світу. Вони, наче 
закликають нас усіх: ”Ми маємо 
усі разом нести любов і милосер-
дя у цей світ”. Його теплі, радісні 
полотна, де тіні сонячного світла 
і кольору, тон і портрети — це 
гармонія душі і думок самого ав-

тора. Картини, наче промовляють 
живим закликом. Саме так сказав 
Микола Яцюк — директор 
художньої школи, член На-
ціональної спілки художників 
України, лауреат фестивалю 
“Слава Грації”.

— А ви вшановуйте Вікторову 
пам’ять, пишіть про нього, — та-
кою була порада мого співроз-
мовника — колеги по творчості.

Я так і роблю. Були проведені 
виставки робіт Віктора “Худож-
ник і час” у виставковій залі 
краєзнавчого музею міста Вінниці 

та в обласній бібліотеці імені 
Тімірязєва. Пройшли виставки у 
відділі мистецтв, в читальному 
залі бібліотеки.

Упевнена, що пам’ять про до-
рогого Віктора житиме у тому 
розкішному мистецькому над-
банні, яке створила його чиста, 
благородна і відкрита душа. 

Його картини — окраса на-
шого міста. Ми пам’ятатимемо 
заклопотане, серйозне, миле об-
личчя Віктора, яке, немов сонях 
за сонцем, завжди поверталося 
за красою.

За матеріалами сайтУ «освіта.
uA»

Інформаційним освітнім ресур-
сом «Освіта.ua» оприлюднено  
рейтинг загальноосвітніх шкіл 
Вінницької області за підсумками 
зовнішнього незалежного оціню-
вання 2017 року.

Школи ранжовані за рейтинго-
вим балом, який розрахований 
на підставі середнього значення 
балів зовнішнього незалежного 
оцінювання, отриманих учасни-
ками тестування з усіх предметів 
ЗНО.

Найкращим закладом Козя-
тина є ліцей-школа! 25-е місце 

в рейтингу, що складається з 
436 загальноосвітніх навчальних 
закладів області! До першої со-
тні рейтингу потрапили також 
спеціалізована школа №1 ім. 
Т.Г.Шевченка (37-е місце) та ЗШ 
№5 (80-е місце).

Результати ЗНО – це найбільш 
неупереджений і об’єктивний 
показник якості роботи школи. 
Саме у них зацікавлені батьки, 
плануючи  майбутній вступ ди-
тини до «вишу», адже успішне 
проходження ЗНО дає шанс  
отримати бюджетне місце у пре-
стижному ВНЗ. 

З огляду на це, оприлюднення  
інформації про якість знань ви-

пускників дає батькам можливість 
зробити свідомий вибір школи 
(звісно, коли є кілька навчальних 
закладів).

До речі, як показали результа-
ти останнього загальнонаціональ-
ного соціологічного опитування  
«Освіта в Україні», за останні 
декілька років підтримка ЗНО в 
Україні зростає (69,1 % опита-
них зазначили, що задоволені 
якістю проведення тестування). 
І навпаки, спостерігається стала 
тенденція недовіри до  учнівських 
предметних олімпіад, які зараз 
занурені в цілісну систему не-
гативу. Все більше й більше про-
гресивно налаштованих освітян 

наголошують на  необхідності 
повного оновлення процедури 
їх проведення, закликаючи МОН 
України  виступити ініціатором 

модернізації змісту, структури та 
організації проведення учнівських 
предметних олімпіад та дослід-
ницько-пошукових конкурсів.

гРибна КамПанія на ПОзитиві

небезпечний сезон розпочався

Пані галина передала редакціїдві картини віктора 
Пукалюка. Ці полотна будуть розміщенеі в одному з 
публічних місць Козятина — для подальшого продажу і 
передачі коштів на потреби воїнів АТО і їх родин

ліцей-школа – лідер по якості Знань 
випускників серед навчальних 
Закладів міста

шестеро коЗятинчан отруїлися 
гриБами

не риЗикуйте, якщо 
не оБіЗнані в гриБній 
темі

що таке щастя 
для всього 
села садове?

пам’яті талановитого 
митця, художника, 
народного умільця  
віктора пукалюка

тетяна (33), касир:

— Донька Діана пішла 
в сьомий клас.

іван Федорович (65), Пенсіонер:

— Приїжджала з Португалії племін-
ниця Наталя з внучкою Жасмін.

ярослава (25), інсПектор і валерія 
(4):

— Кожен день донечка радує!

олександр (44), Пенсіонер:

— Приїжджала сестра 
Тетяна з Донецька.

віктор (62), Пенсіонер і 
тимУр (4):

— У нас все позитивно!

олена (28), тимчасово 
не ПрацюЄ:

— Я завагітніла.

ми ЗаПитали У коЗятинчан Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

тетяна (32), У декреті і 
оксана (2):

— Ще не їли, а в тому 
році самі збирали гриби.

володимир (44), Продавець і 
ваня (5):

— Їли, друзі привозили і ще 
якось поїдемо збирати.

Зоя василівна (57), 
Продавець:

— Не їла. Та при нагоді з 
задоволенням поласую!

анатолій (62), 
Пенсіонер:

— Їв, сам збираю — 
я грибник з дитинства.

олександр (30), бУхгалтер і 
ніколь (5):

— Їли, самі в лісі зби-
раємо дощовики.

альона (32), кирил (6) і валерія (1,8):

— В цьому сезоні ще ні, а вза-
галі самі збираємо — опеньки і 
маслюки.

ми ЗаПитали У коЗятинчан чи їли ви в цьому сезоні гриби? де брали? 

влад Повх

Щастя для Садового, виявля-
ється, наявність фельдшерсько-
акушерського пункту. Приміщен-
ня, що активно ремонтується та 
підготовлюється до опалюваль-
ного сезону.

Громада стверджує, що саме 
приміщення стратегічного значен-
ня не має. А от наявність місце-
вого спеціаліста пані Людмили 
Сафонюк вирішує їх питання. 
Це привітна жінка, що відповідає 
всім критеріям присяги медика, 
прекрасний спеціаліст та людина.

катерина чекай

Минулого тижня з харчовим 
отруєнням госпіталізували 
шість козятинчан. У середу в 
лікарні опинилися двоє молодих 
хлопців 22-ох і 17-ти років, в чет-
вер ціла родина — троє дорос-
лих і 10-річна дитина. 

Як виявилося, всі вони напере-
додні вживали гриби, які збирали 
власноруч.

— На сьогодні стан хворих 
задовільний, — повідомив у по-

неділок газеті “RIA-Козятин” 
заступник головного лікаря 
районної лікарні з медич-
ної частини Ігор Грубеляс. 
— 17-річного хлопця і дитину 
ми направили у Вінницьку об-
ласну дитячу лікарню. Дорослі 
знаходяться в стаціонарі. Вони 
отримують відповідне лікування, 
ведеться спостереження за ста-
ном їх здоров’я. 

За словами Ігоря Петровича, 
хлопці збирали гриби вперше у 
житті, а чи їстівні — перевіряли 

по 

к а р -
т и н к а х в інтернеті. А 
ось члени родини вважали себе 
фахівцями у “тихому полюванні”.

 До речі, відомо, що навіть 
одна поганка на 200 тисяч їс-
тівних грибів викликає важке 
отруєння!

в’ячеслав гончарУк

Ще раз повідомляємо, яку 
загрозу несе такий делікатес-
ний продукт, як гриби, якщо 
нехтувати правилами безпеки в 
приготуванні страви з грибами.  

Після літньої спеки настала 
дощова осінь. У народі її на-
зивають грибною. Сприятливих 
умов для цього цінного про-
дукту виявилось більше ніж 
достатньо. Збереглася мікро-
флора з минулого посушливого 
літа і сухої осені, коли грибів 
майже не було. Хороші умови 
для появи грибів і в теперішній 
час.

Тож у ліс подалися як гриб-
ники з досвідом, так і грибники 
початківці. Ідуть у ліс і ті, що 
мають вдома кошик.  

Гриб, це дійсно цінний і 
необхідний харчовий продукт. 
Та він є й продуктом масових 
отруєнь людей різного віку. 
Тож перш ніж податися в ліс, 
потрібно усвідомити, в який ліс 
ви ідете і які гриби маєте зби-
рати. Якщо чіткої відповіді у 
вас немає, то вам потрібно йти 
в ліс з досвідченим грибником, 
який знає, в яких породах де-
рев ростуть їстівні гриби. 

Гриби є їстівні, напівїстівні, і 
неїстівні. Ми порадили б брати 
до кошика тільки їстівні гриби. 
У нашій місцевості — це білий 
гриб, підосичник, підберезник, 
георгіїв гриб або майська ря-

довка, гриб дубовик, груздь 
справжній, польський гриб, 
печериця справжня, маслюки, 
(рижик справжній, волнушка 
розова, білянка) груздь осико-
вий, моховик зелений, корівка, 
груздь чорний або циган, ду-
плянка, вишенка (підвишник). 
Гриб зонд, по-народному, 
курка. Ще до їстівних гри-
бів можна віднести гриби, які 
з’являються восени. Це опеньки 
і рядовки. Рядовка, або ще як 
її називають (російська гово-
рушка) гриб особливий, до 
якого потрібна подвійна увага. 
Тому що в рядку, де ростуть 
ці гриби, може причаїтися й 
бліда поганка. Блідої поганки 
достатньо шматочка одного 
гриба, щоб отримати отруєння. 
В азарті грибник може поклас-
ти в кошик разом з рядовками. 
Тому кошик з рядовками по-
трібно перевірити ще вдома. 
Потрібно знати, що рядовок 
є багато видів. Ми рекомен-
дуємо брати до кошика тільки 
три види цих грибів. Білі, що 
ростуть переважно в ясенових 
насадженнях, сиві та сині, що 
ростуть біля дубів та грабів.

До отруйних грибів від-

носяться - бліда поганка, не-
справжній опеньок, мухомор 
червоний, мухомор пантерний, 
сатанінський гриб, мухомор 
вонючий, рядовка червонувата, 
строчок звичайний, зеленушка 
тонка, свинушка тонка, дощо-
вик несправжній.   

Потрібно пам’ятати, що не 
можна брати старих і чер-
вивих їстівних грибів. Не 
збирати гриби в лісосмугах 
біля автотрас чи електроліній.

 Гриб має здатність всмок-
тувати в себе все погане, що 
знаходиться в навколишньому 
середовищі. 

Тому від грибів, які ростуть 
біля смітників чи в забруднених 
зонах, краще відмовитися. А 
на базарі потрібно купувати 
тільки ті гриби, які знаєте і 
кому підходить ціна 40 гри-
вень за кілограм. Білий гриб 
(боровик) продають по 100-120 
гривень за кілограм. А хто не 
знає — краще не купувати. Не 
рекомендуємо купувати сирої-
жок, які вважаються їстівними 
грибами. Грибники з досвідом 
ці гриби до свого кошика не 
беруть. Їм вистачає грибів без 
сироїжок. 

радіактивний 
контроль стихійної 
торгівлі відсутній!
тетяна лоЗінська

Окрім отруєння грибами в разі 
неїстивності, існує ризик їхнього ра-
діологічного забруднення. До речі, 
в сушених грибах в три  рази може 
перевищуватись вміст по цезію і 
стронцію, ніж у свіжих.

У місцях стихійної торгівлі (у нас 
в Козятині на прилеглій території до 
ринку “Хлібодар”) відсутній будь-
який контроль продуктів, в тому числі 
радіактивний. До речі, стало відо-
мо, що куплені гриби, чи збирані ви 
можете перевірити безкоштовно на 
вміст радіактивних речовин в козя-
тинському міжрайонному відділі 
лабораторних досліджень. Як заві-
рив начальник цього відділу Леонід 
Ящук, гриби, зібрані на Козятинщині 
відповідають нормам накопичення ра-
діонуклідів, а ось привізні з територій 
поблизу Чорнобиля, слід перевіряти 
додатково і обов’язково. 

радіаційні Проблеми грибної 
камПанії. Велике значення має місце 
збирання грибів: низини, території, які 
заросли мохом, кислі грунти, заболочена 
місцевість, прибережні смуги - найбільш 
небезпечні по  забрудненню радіону-
клідами.

Для зменшення негативного 
впливу радіонуклідів цезія та 
стронція радять двічі відварювати 
та зливати відвари, варені гриби ма-
ринувати.

Регулярно очищувати кишечник, 
для чого вживати продукти, які міс-
тять багато клітковини (гарбуз, хліб 
з борошна грубого помолу, овочі, 
фрукти, крупи).

Вживати більше рідини, настої 

ромашки, звіробою, безсмертника, 
м’яти, шипшини, кропу, що збільшить 
видалення сечі та жовчі.

Збільшити зв’язування радіонуклідів 
у шлунково-кишковому тракті, для 
чого збільшити вживання пектину, 
який міститься у яблуках, соках з 
м’якоттю, грушах, баклажанах, 
буряку, моркві, перці.

Здійснювати конкурентне замі-
щення радіонуклідів стабільними 
нешкідливими для організму людини 
елементами. Конкуренти цезію 
– це: калій і рубідій, стронцію – 
кальцій. Насичення організму конку-
рентними елементами в значній мірі 
зменшить накопичення радіонуклідів. 
Багато калію містять: картопля, ба-
нани, урюк, ізюм, чорнослив, курага, 
горіхи. Рубідій міститься у червоному 
винограді. Кальцій міститься у: молоці 
та молокопродуктах, бобових, мор-
ській капусті.

Необхідно насичувати організм 
мікроелементами (цинк, мідь, селен, 
кобальт тощо), котрі необхідні орга-
нізму людини для нормальної роботи 
ферментів, які руйнують вільні ради-
кали, що створюються в організмі, під 
впливом іонізуючого випромінювання. 
Цинк міститься у кукурудзі, горіхах, 
огірках, вівсяній крупі, насінні соняш-
ника та гарбуза. Мідь у всіх зелених 
плодах та овочах. Селен у часнику, 
зернових, особливо рисові. Кобальт 
у щавлі, хроні, груші, зеленій цибулі, 
чорній смородині.

Використайте наші поради. 
Збережіть своє, рідних і близьких 
здоров’я. Пропонуємо – споживати 
гриби промислового вирощування – 
печериці, гливи (вешенки). Бережіть 
себе!
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 продам
  Àâòîìîá³ëüí³ äèñêè òèòàíîâ³ 15 äþéì³â íà áóñ Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 
Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë ²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 
øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì ç ðèáêàìè òà óñ³ì ïðèëàääÿì. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áåòîíîì³øàëêà. 093-767-92-32
  Á³íîêëü, äçåðêàëî (42 õ 62). 098-921-48-82, 063-791-27-04
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 5 øò., ðåçèíà á/ó 195/65 R 15, åëåêòðî - 
êîëîðèôåð 10 êÂò, êîíäèö³îíåð êàíàëüíèé 48, àãðåãàò äëÿ õîëîäèëüíî¿ 

êàìåðè. 063-414-18-40
  Áîéëåð íîâèé çàïàêîâàíèé 50 ë. «Åëåêòðî-Ëþêñ», ðåéñè Ð-50 äîâæ. 
6 ì.097-759-29-25
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âàçîíè Êèòàéñüêà ðîçà 2 øò., Äåô³íáàõóñ 2 øò., Ô³êóñ 1 øò., Ô³êóñ 
Áåíäæàì³íà 2 øò. 097-340-95-40
  Âàííà ÷àâóííà âòð. Òóðö³ÿ, óí³òàç PORTA áåç êðèøêè äëÿ áà÷êà, 
ïîëîòåíöå-ñóøêà âîäÿíà 55 õ 40, í/æ õðîì. 063-462-61-20
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé «Àðä³ñ» ó õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-51-26
  Âºòíàìñüêà ñâèíêà 3 ì³ñ. â³ä õîðîøèõ ñâèíåé. 063-172-12-81, 
063-172-13-28
  Âèøèâàíêà äóæå ãàðíà äëÿ õëîï÷èêà 8-9 ð., ñ³ðèé øê³ëüíèé 
êîñòþì10 ð., êðîñ³âêè õëîï. â ãàðíîìó ñòàí³, îäíîñïàëüíå ë³æêî â 

ãàðíîìó ñòàí³. 093-548-53-84, 2-23-29
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Âóã³ëëÿ. 063-774-40-94
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó. 067-285-06-23
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð. 098-525-00-25
  Ãàçîâèé êîòåë Áàðñüêèé, áóâ â åêñïëóàòàö³¿ 1 ð³ê. 097-029-63-05, 
063-294-52-71
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, ðîçì³ð 6.30 õ 3.20 15 
000 ãðí. 097-722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, âàçîíè îô³ñí³ ð³çíèõ ñîðò³â. 068-334-66-72, 093-
940-96-11
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ òåðì³íîâî êîîï.Æèãèë³, áëèçüêî á³ëÿ âè¿çäó, ïîòð³áåí ðåìîíò. 
093-677-23-25, 095-583-51-21
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçè 1 ò 500 ãðí., ÷àñíèê çèìîâèé 50 ãðí./êã, áàéâàðîë äëÿ áäæ³ë 
80 ãðí. 063-289-00-45, 096-137-12-32
  Ãàðáóçè êîðìîâ³ ç çåðíÿòàìè. 096-938-90-32 Äìèòðî
  Ãàðáóçè êîðìîâ³. 098-974-47-49
  Ãàðáóçè îïòîì ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå). 067-797-38-55, 063-
319-56-48
  Ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ãàðáóçè. 068-038-29-84, 073-423-96-67
  Ãàðáóçè. 068-424-57-76
  Ãàðáóçè. 093-783-37-36
  Ãàðáóçè. 097-426-63-34, 063-277-52-94
  Ãåëü ëàìïà ç ëàêàìè 1 200 ãðí. 093-898-28-38
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ á/ó ç³ ñêëîì òà êîðîáêîþ, ôóðí³òóðîþ, ãàðíèé äèçàéí 
ï³ä ëàêîì 200 õ 60, 200 õ 70, 200 õ 1.20 - äâ³éí³, ÌÄÔ äâåð³ ÌÎÊÊÎ ç 
ìîëä³íãàìè òà ñêëîì 200 õ 80. 063-462-61-20
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 5 Êâ 380 Â, á³äîíè 40 
ë. 400 ãðí., àäàïòîð (áðè÷êà). 093-375-06-61
  Äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. 093-781-65-84
  Äèâàí, êèëèì 2  õ 3 ì. 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî, 
ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà-ë³òî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-773-28-96, 2-33-98
  Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â ãàðíîìó ñòàí³. 063-619-55-44, 098-473-41-03
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä (äëÿ õëîï÷èêà), àâòî-êð³ñëî. 068-

546-67-73
  Äèòÿ÷èé ìàíåæ êâàäðàòíèé ó ãàðíîìó ñòàí³, â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, áàÿí 
«Ïîë³ññÿ», øòîðè. 097-511-19-08
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äîøêà, áðóñ, ùåáåíü, ï³ñîê. 067-724-33-27
  Äð³áíó êàðòîïëþ 067-958-99-88, 067-586-80-58
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Åëåêòðîäè òåðì³íîâî. 093-677-23-25, 095-583-51-21
  Åìí³ñòü ìåòàëåâà êâàäðàòíîãî òèïó 1 êóá äîâæ. 1 ì., øèð. 1 ì., 
âèñ. 1 ì. 2 200 ãðí. 098-872-34-10
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ì.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 096-798-11-28
  Çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. ïðèâàòèç, âóë.Ê.Ìàðêñà, çàòèøíå ì³ñöå, âåëèêà 
êîïàíêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, 10 ñîò., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 
ñâ³òëî ïîðÿä, êðèíèöÿ. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 15 ³ 16 ñîò. ïðèâàòèç., ïðîâ. Äåïîâñüêèé. 097-511-
19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó, êð³ñëî òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã., ãàðáóçè. 097-802-85-14
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 7 ãðí. 093-411-05-52
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ ì³ëêà. 063-392-94-22
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà. 096-567-49-70, 093-091-52-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êë³òêà äëÿ øèíøèëè ³ êë³òêà äëÿ ïàïóãè, çåì. ä³ë-
êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî. 093-630-64-95
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-874-12-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-112-65-93
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-007-21-49, 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-917-10-43
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-376-17-65
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-955-90-13
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
  Êàðòîïëÿ, ãí³é. 097-997-03-23

  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà (ìåáë³), ãàðàæ â öåíòð, ÷åìîäàí íà êîëåñàõ 
(âåëèêèé, ãàðíèé). 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, 2 êð³ñëà, ïóôèê «Òþëüïàí», øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà, êë³òêà äëÿ ïòèö³, øòîðè, òþëü. 093-724-28-38
  Êîáèëà 6 ðîê³â ìîæëèâî ç âîçîì. 098-719-45-83
  Êîçà. 096-512-81-79
  Êîçî÷êà 3 ì³ñ. ìîëî÷íî¿ ïîðîäè. 073-201-96-70, 068-443-04-27
  Êîçî÷êà ãàðíî¿ ïîðîäè, êàðòîïëÿ âåëèêà, ÷àñíèê. 2-33-98, 063-
773-28-96
  Êîëÿñêà äëÿ ä³â÷èíêè 1 500 ãðí. 067-857-22-96, 093-760-36-31
  Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó, ñàìîâèâ³ç. 096-312-40-50
  Êîíòåéíåð, õîëîäèëüíèê, áëåíäåð ç ãàðàíòèºþ. 093-62-68-502
  Êîðîâà 16 000 ãðí. 093-815-27-90
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì. 093-002-42-99
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-434-08-60
  Êîðîâó ç òðåò³ì òåëÿì. 098-10-580-10
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê - 
êð³ñëî - çîíòèê, ðîçêëàäí³ ñòóëà ðèáàêà, àâòîíàñîñ. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êóçíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðåøîòîê, âîðîò, 
îãðàæäåíèé è ò. ä. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Êóðè Äæåðàêè, Îðï³íãòîíè (ïàëåâ³), ³íäîêà÷êè. 073-167-48-06
  Êóñêè ñ³ðîãî ãðàí³òó ïèëÿíîãî. 067-935-88-67
  Êóòîâèé äèâàí + ðîçêëàäíå êð³ñëî, íîðì. ñòàí. - 2000 ãðí. 093-44-
11-837, 098-026-43-08
  Êóòîâèé äèâàí, êîë³ð âèøíåâèé, º øóõëÿäà, ðîçêëàäíèé. 093-832-
23-04, 096-887-12-18
  Ë³æêî 2-õ ÿðóñíå ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 063-100-24-27, 098-
128-57-14 Àíÿ
  Ëîøè÷êà 1.3 ì³ñ. 097-736-54-29
  Ìåáåëü, ë³æêî, 2 øêàôà, ñò³ë òóìáà, òðèëÿæ. 096-969-45-99
  Ìåáëåâà ñò³íêà, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 067-152-85-64, 097-513-
57-96
  Ìîëîäà êîçà ä³éíà ç äðóãèì îêîòîì. 068-041-23-66
  Ìîëîäà êîðîâà. 098-245-76-02
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà 
ñò³íêà, áàòóò. 093-626-82-86, 097-344-04-64
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ì’ÿêà ìåá³ëü (äèâàí ³ 2 êð³ñëà), òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òåëåâ³çîð LG ç 
êð³ïëåííÿì äî ñò³íè. 063-809-21-73
  Íîóòáóê Toshiba L300 õîðîøèé ñòàí 2 600 ãðí., ÌÔÓ Canon + 
CHÏ× - 900 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» ï³ä ì³í³-êàñåòó 800 ãðí. 
096-797-90-53
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàñ³êà ÿùèêè äåðåâ’ÿí³ 2 øò. ä/çáåð³ãàííÿ ðàìîê íà çèìó, êîðìóøêè, 
ðàìêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó, ïðàëüíà ìàøèíêà 
Ð³ãà ðîáî÷à. 096-364-80-30
  Ïëàíåòàðêà òà õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà àëþì. 300 ë., 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ò³êêà», ñºòêà 6 ìì. 12 ì., ï³äéîìíèê òåëüôåð, 
ñâàðêà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, âóã³ëëÿ ÀÊ, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. ð. 48-50. 
063-689-36-37, 063-695-30-20

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ  + Ëèòîâñüêà 12-13 êã. 097-555-
10-06, 068-216-70-39
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Àðäî - àâòîìàò. 097-466-24-15, 063-881-70-59
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Çàíóññ³. 096-301-40-76
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46. 063-694-94-49
  Ïðèöåï äî àâòîìîá³ëÿ, âäîñêîíàëåíèé. 063-256-59-52, 098-257-43-73
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â ãàðíîìó ñòàí³ 1.20 õ 3 ì. 093-411-05-52
  Ïøåíèöÿ 3 òîííè. 093-677-47-25
  Ïøåíöÿ 1 ò., ñîºâèé øðîò. 093-411-05-52
  Ðåâîëüâåð «Àëüôà» ìîäåëü 440 êàë³áð 4 ìì., äî âîãíåïàëüíî çáðî¿ íå 
â³äíîñèòüñÿ. 068-753-33-53
  Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè, 
øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-95, 063-502-62-62
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, ñò³ëüö³, êð³ñëà, 
õîëîäèëüíèê Ãåðìàí³ÿ, ãàç. ïëèòà Ãåðìàí³ÿ, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³íî, ëþöåðêà, ì³øàíêà, êàðòîïëÿ äð³áíà, ðåéñè 2 øò. ïî 4 ì. 096-
192-68-08
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîêîâàðêà 10 ë., áàíêè 3-õ ë., äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì,  
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñîêîâèæèìàëêà Áåëêîì, ïîñóä - ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., ñóë³ÿ 20 ë. 
äëÿ âèíà, îá³ãð³âà÷³ - ðàä³àòîðè 2 øò., áàë³ÿ äîâãà ìåò. 1.5 ì õ  60, íî÷âè, 
òàð³ëêè. 096-364-80-30
  Ñò³ë - êíèæêà, òóìáà. 063-622-64-98
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75, õîëîäèëüíèê Äíåïð íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â, äóæå ãàðíèé ³ çðó÷íèé. 
067-432-13-02, 063-895-19-64
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà åëåêòðî 
ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð TOSHIBA â ðîáî÷îìó ñòàí³ 800 ãðí. 063-132-33-28
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. á³ëî - ðÿáà. 096-360-76-79
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 068-334-53-54
  Òåëè÷êà 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-892-37-11
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òðåíàæåð äëÿ ì’ÿç³â ãðóäíî¿ êë³òêè òà ïðåñà. 063-622-64-98
  Òðåíàæåð äëÿ í³ã òà ñ³äíèöü. 063-622-64-98
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
ðàäÿíñüê³ ãðîø³ ³ ìîíåòè. 097-517-36-53, 2-12-24, 093-884-86-66
  Òþêè ïøåíè÷í³ ìàë³. 097-431-45-86
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96 (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 098-
419-41-41
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, íà ä³ëÿíö³ ïî÷àòêîâî 
ïàðêàí, åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò àíòèñåïòèê, ôóíäàìåíò 4 õ 6, 
ï³ñîê ³ áëîêè. 067-778-27-75
  Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» â õîðîøîìó ñòàí³, äåðåâîîáðîáí³ ñòàíêè 
ñàìîðîáí³ 2 øò. îäèí áåç ìîòîðà. 063-670-34-06
  Õîëîäèëüíèê á/ó Ñíàéãå âèñ. 1.65 ñì., 2-õ êàìåðíèé. 063-625-29-43, 
097-098-77-23
  Õîëîäèëüíèê, äðîâà. 096-346-43-16
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406824
406827

40
61

25

ремонт, послуги
Копаємо, докопуємо криниці. Корби. До-
ставка кілець. 096-418-47-61
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-
784
Кладка камінь Буд. 068-5347378 Віктор

40
51

28

405640

40
33

98

40
52

18

40
47

75

40
58

23
406103

405136

40
70

18

робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на робо-
ту: автослюсаря, автомийника, менеджера з 
продажу запчастин та прийомки автомобілів. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу потрібен асистент - секретар, вік, 
освіта, стать - необов'язкові. Резюме надси-
лати maman012@i.ua. 096-689-37-80
Терміново потрібна доглядальниця за хворою 
жінкою. 093-766-26-74, 097-833-78-09
На роботу потрібен продавець з/п 4 000 грн. 
093-875-71-67
В магазин "Шик і Блиск" потрібен продавець 
- консультант, вул.Г.Майдану 20. 095-285-
79-74
На роботу потрібен перукар. 097-759-18-66
На роботу в автомагазин потрібен менеджер. 
093-578-85-18
В кафе - бар "Баварія" потрібен бармен. 
067-729-81-31
На роботу в кав'ярню потрібна активна люди-
на. 063-187-41-52 Максим
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 093-596-40-46
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
На роботу потрібний монтажник металопла-
стикових конструкцій 063-992-03-90
На работу в кафе "Сити парк" срочно требу-
ется официант 093-599-68-33

406823

40
68

16

406820

40
68

32

40
68

60

40
70

08

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Зніму на тривалий термін гараж в 
р-ні ПРБ, бажано по вул.О.Кошового 

з подальшим викупом. 
063-618-57-08 Олександр

Продам часник на посадку "Люба-
ша" 1-ша репродукція, фракція 4+ 

та 5+. 096-634-95-30

Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 096-215-

55-70

Здам в оренду магазин "Калина", 
вул. Героїв Майдану 093-632-67-47

Продається капітальний гараж 18 
кв.м., вул.Героїв Майдану 27 (двір 
магазину "Фонтан"), пакет доку-

ментів. 067-843-88-04

Продам будинок 100 кв.м., р-н авто-
вокзалу, зем. діл-ка 15 сот., будинок 
не потребує ремонту. 067-935-88-67

401467

40
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16

407288

40
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83

40
73

14

40
52

20

40
56

34

40
46

88

Кафе "Хуторок" проводить набір офіціантів та 
запрошує на роботу посудомийок 067-264-
95-70, 093-145-82-34
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 8500 
грн в місяць), збиральниці гриба (250-300 
грн в день), продавець.
Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. 
Місце роботи - Київська обл., м.Фастів.
Телефонувати з понеділка по п"ятницю за 
тел.098-634-12-45  до 17.00 год.

В магазин "Одягу" запрошується продавець. 
063-616-83-08
На роботу запрошуються різноробочі. 096-
681-68-43
Монолитчики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в строи-
тельную компанию. Зароботная плата высо-
кая. Предоставляем жилье. т. (067)5081459
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. Пре-
доставляем жилье. т. (067)5081459 Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную ком-
панию. Зароботная плата высокая. Предо-
ставляем жилье. т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставл
На роботу в таксі "Чайка" потрібен диспечер. 
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093-766-78-49
На постійну роботу потрібен: помічник куха-
ря; оператор - касир; агроном; ветеринар; 
різноробочий. Висока заробітна плата. 
(067)430-02-80
Зарошується на роботу фамацевт. Графік ро-
боти 2\2 з\п - 4-4,5 тис. грн. 097-877-97-33

Касир Нова пошта - дівчина 18-30років, 
згідно графіку, 2500грн.
0632313144 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-
Сб. з 9:00-18:00
Приймальник Нова Пошта - хлопець від 20р., 
графік 6 днів., з/п гідна
0632313144 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-
Сб. з 9:00-18:00
1. нерухомiсть: продам або обмiняю 

1.2. Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Грушевського, поверх: 4/5/-, 
площа: 52,2/30,5/7,8, м.Козятин. Цiна: 583554, 
тел.: (093) 631-90-24 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, м.Жашкiв, поверх: 2/-, Черкаська обл.. Цiна: 
6613758, тел.: (095) 284-53-33 

, м.Козятин, поверх: 2/-, 2-поверховий будинок. 
Цiна: 2099738, тел.: (093) 787-85-66 

1.8. Дiлянки 
, с.Пиковець, поверх: 1/-, м.Козятин, пiд житлову 
забуд.. Цiна: 118421, тел.: (050) 511-09-42 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-
41, (068)003-25-53 

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 

тел.:kramnicya.com.ua 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

МАЗ-5449, 1989 р/в, пробiг: 100, вантажний, самоскид, 
Кам.-Под.. Цiна: 91011, (067) 253-05-15 

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охоронник на склад (вахта). З/п 5000. Тел.:(093) 647-35-34 

Продавець в продовольчий магазин м.Козятин, термiново. З/п 
висока. Тел.:(097) 494-25-18 

Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, 
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60 

Термiново потр. прибиральники в торг. центри та супермаркети 
Києва. 5000-7000. Тел.:(067) 526-84-35 

11. Продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. Загальнi оголошення 
25.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий 
вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Карти-
ни за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фоку-
си, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструкто-
ри, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua 

  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³ðíèé äðóã, îõîðîííèê, äàòà 
íàðîäæåííÿ 05.08.2017 ð. 063-944-47-25
  ×îëîâ³÷èé êîæóõ íà îâ÷èí³ ð.52-54, ÷îë. ïàëüòî íîâå íàòóðàëüíà 
öåãåéêà - âîðîòí³ê íîðêà ð.52, ïàëüòî æ³íî÷å ñèíòåïîí íîâà ð.56, 
íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ïîäîëêà», òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé, 
ñîêîâèæèìàëêà, ñò³ë - òóìáà, äâîéíå ðîçêëàäíå êð³ñëî, éîãóðòíèöÿ 
åëåêòðè÷íà, ñïîðòèâíèé êîñòþì. 093-406-75-28
  Øê³ëüíà (ñàðàôàí, ï³äæàê òåìíî-ñèí³é) òà ñïîðòèâíà ôîðìà äëÿ 
ä³â÷èíêè 7-8 ðîê³â, ãàðíèé ñòàí. 093-442-91-20
  Øîòëàíäñüêà â³ñëîâóõà ê³øå÷êà 2.5 ì³ñ., õîìÿ÷êè 3 òèæí³. 093-
940-95-07

  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-041-47-89
  ß÷ì³íü 3 000 ãðí., êàðòîïëÿ äð³áíà 30 â³äåð 7 ãðí./1 â³äðî, ñòàíîê 
äåðåâîîáðîáíèé. 093-726-18-57
 Á³ëüÿðäíèé ñò³ë «ÀìåðèêÀíêÀ». 067-927-15-58, 063-676-63-02
 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. â öåíòð³, 4 ïîâåðõ, ç³ çðó÷íîñòÿìè. 067-710-75-08
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 
067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ), âóë.Ã.Ìàéäàíó 16. 097-744-

83-74, 093-429-23-46
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.  
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàã. Ãðîø), æèëèé ñòàí 
ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò, öåíòð. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34 
  1-ê³ìí. êâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 38 
êâ.ì. 093-832-23-07
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ 
ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067-581-77-73
  2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 1/9, 
ïëîùåþ 49,7/ 28,5/7 êâ. ì. -  550 òèñ ãðí. òåë. 050-442-08-21 ÷è 067-
699-58-46, 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 7.  
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067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà 
êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.3 êâ.ì., 5/5, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, â³êíà, äâåð³, 
ëàì³íàò, ïëèòêà, íîâà ñàí.òåõí³êà, äóæå òåïëà, ñâ³òëà. 093-341-64-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í ó÷èëèùà. 093-002-
42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.3 êâ.ì., 4/5, öåíòð, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. í³ìåöüêå 
îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí ì/ï, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, ç 
ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì. 063-863-91-07, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.8 êâ.ì. ç ðåìîíòîì, âóë.Êàòóêîâà 41 ð-í ìàãàçèíó 
«Ãîñïîäàðî÷êà». 063-303-23-24, 097-916-44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàðàé, ãðÿäêà, 
êâ³òíèê, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà (á³ëÿ ñ/ðàäè), âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4. 098-
532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.Î.Êîøîâîãî, çàã. ïëîùà 53.4 êâ.ì., 
16.9/12.1/8.1, êîðèäîð 8.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ 
äâåð³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 098-730-03-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíèé ðåìîíò, 
ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ïëîùà 48 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè âîäè, 
³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, 2/3. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 
àíòåíà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 096-463-
00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 4/5, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâ³ êëàäîâêè, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 
êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 096-617-25-95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 
áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 
098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7, ïðîñòîðà, 2 
áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 
093-346-40-43
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà òà ãîñï. áóä³âë³. 
093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, ³ìîðòíèé êîòåë, 
óòåïëåí³ ñò³íè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ.. 063-404-13-13
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, 
ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-
296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 56 êâ.ì., ñòàë³íêà, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 
093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 68 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè,  ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 063-521-97-29, 096-
619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ ð-í ó÷èëèùà. 
063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5-òè êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà 53.3 êâ.ì., º 
çåì. ä³ë-êà 3.24 ñîò, ñàðàé, ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 1 ïîâ., çàã. ïëîùà 63 êâ.ì., ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ðåìîíò. 063-187-18-82, 
067-990-07-43
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 7 ïîâ., íå óãëîâà, ñòàí æèëèé. 
067-811-07-23, 063-349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. ïëîùà 70.7 
êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 
097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, åë.îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 
62 êâ.ì., êëàäîâêè, ï³äâàë, áîéëåð, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 
28. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6), 
êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º 
ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä 
ðåìîíò, 64 êâ.ì., ³íä. í³ìåöüêå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà íà â³êíàõ 
ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98, 093-446-96-03
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, áåç 
ºâðî-ðåìîíòó. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-170-09-97 Ëþäà
  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, áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿, 4 ïîâ., 54 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-564-47-85
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, 
íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  
Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â 
äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 096-225-41-44, 
093-104-68-38, 067-548-56-26
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
80 êâ.ì., ó âàíí³é áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 
095-596-63-78
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 063-630-65-33
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-
943-00-65, 096-516-46-80
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 068-
003-51-09
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4 ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., 
º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âñåñåçîííèé 
ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí (Öàðñüêå ñåëî), 120 êâ.ì., 12 ñîò. çåìë³, 
ãàç, âîäà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ. 063-691-86-94, 096-364-96-73, 2-04-19
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, ãàðàæ, 
ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 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 â Çàë³çíè÷íîìó, ïë. 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êàíàë³çàö³ÿ. 
067-18-27-522
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, òåëåôîí, º ãîñïîä. 
ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå ïðèâàòèçîâàíå, ãàðíå ì³ñöå, á³ëÿ ñòàâêà 
096-836-89-04
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 
4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. 
æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà 
âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 10 ñîò, ãàçîâå òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ 179400 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà 87, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ ó äâîð³, 4 ñîò. 
ãîðîäà  ð-í òóíåëÿ. 096-566-15-01, 063-503-47-28
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç, 
ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-677-24-52, 
067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä. 067-
386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, º ãàç, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, äîêóìåíòè 
â ïîðÿäêó, ïîðó÷ ìàãàçèí, àâòîá. çóïèíêà, ìîæëèâî âèíàéìàòè ç 
ïîäàëüøèì âèêóïîì. 063-209-28-25, 093-006-08-60
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç, ãîðîä 40 ñîò., âîäîïîñòà÷àííÿ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-314-
43-28
  Áóäèíîê ãàç. ïðèâàòèç, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 
ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., çàã. ïëîùà 38.5 êâ.ì., 

º ñàðàé, ïîãð³á, â äâîð³ êðèíèöÿ. 098-073-76-85
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 36 ñîò. äî áåðåãà, îãîðîäæåíî, º ñàäîê. 093-788-01-36, 097-
271-06-23, 093-520-76-06
  Áóäèíîê ãàçèô. ñ. Ïëÿõîâà, ä³ë-êà 40 ñîò. âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 068-
053-47-48
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, ð-í ÏÐÁ. 097-
624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³, ãàç, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 073-058-
43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãàðíèé ðåìîíòîì âóë.Ñóâîðîâà 86, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
òà êîìóí³êàö³ÿìè. 097-127-47-04
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-
152-78-63
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Õàðê³âñüêà, ïëîùà 69 êâ.ì., ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ 6 ñîò. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ãîñï. áóä³âë³. 093-941-04-97
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ó÷àñòîê. 
063-689-36-37
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 098-025-28-78, 068-369-
18-48
  Áóäèíîê íîâèé (7 ðîê³â), 90 êâ.ì., 18 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³. 096-
541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà. 
097-120-81-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ãàç, òâåðäå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäà, çåì. ä³ë-êà 0.35 ãà. 098-125-28-78
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 097-
842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ òåðì³íîâî, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê. 
067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà â áóäèíêó, ãîðîä 39 ñîò., ïîðÿä 
ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ïî¿çäîì ³ àâòîáóñîì, õîðîø³ ñóñ³äè. 098-
993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè ãëèíÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, çàã. ïëîùà 72.9 
êâ.ì., æèëà 41.5 êâ.ì., ñòàð³ ïðèñòðîéêè, âîäà íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 
49 ãà, º êàäàñòðîâèé íîìåð. 097-469-64-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
çåìëÿ äî ð³÷êè. 096-364-80-30

  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 43 (öåíòð ñåëà), ïîãð³á, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 096-346-43-16
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ï³äâåäåíèé ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, çàã. ïëîùà 45 ñîò. 093-645-12-72
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 
ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà 63 000 ãðí. 063-665-38-71, 098-733-20-45
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ðîçñòðî÷êà. 063-502-63-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 0.43 ãà. 
097-710-13-23, 096-819-36-47
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.Â³ííèöüêà 58, 7 ñîò. çåìë³. 096-
901-70-55
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-878-
36-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (á³ëÿ ñòàâêà), áëèçüêî äî öåíòðà, âóë.Âîäîêà÷íà. 
063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 60 ñîò. ãîðîäó, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, äâà õë³âà, ïîãð³á, ³íø³ ïðèñàäèáí³ áóä³âë³. 093-947-43-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 68, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ 
â äâîð³, ñàä, ñàðàé, ó÷àñòîê 14 ñîò. 096-346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-
31 Ñàøà

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, 
òåðì³íîâî. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ. Ìàõàðèíö³, æèòëîâèé ñòàí, 35 ñîò., 
âîäîïðîâ³ä, ãîñï. áóä³âë³, íåäîðîãî. 098-830-64-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, 
äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-437-22-16, 
063-316-71-73
  Áóä³âë³ âñ³, çåìëÿ 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, àáî çäàì íà 15 ðîê³â 
â îðåíäó äåøåâî. 050-328-43-98
  Çåì. ä³ë-êà 80 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Âåðíèãîðîäîê, ñàäîê, 
ñàðàé, ïîðó÷ ãàç, âîäà, òåðì³íîâî. 096-313-92-02, 093-677-23-25, 
095-583-51-21
  Ê³ìíàòà æèëà ç ôóíäàìåíòîì íà äîñòðîéêó. 063-026-74-92
  Ï³â áóäèíêó 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, îêðåìèé âõ³ä, ñâ³é 
äâ³ð, ãàç, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 øêîëè, ïîðÿä 
çóï. àâòîáóñà. 097-038-91-92
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., 
ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 3 
îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò., ñàäîê ïðèâàòèç. 067-300-19-06
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 

068-951-87-17
  Ïðîäàºòüñÿ 2-õ ê³ìíàòíà êâàðòèðà â ð-í³ ó÷èëèùà , íå êóòîâà, 
äðóãèé ïîâåðõ.  098-222-98-86,063-946-28-82
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 566 êâ.ì., âóë.
Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü ö/âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ 
ââåäåíà â áóäèíîê. 096-158-70-50
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 
ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 
ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì., ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. â öåíòð³. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õîðîøèé ðåìîíò, ñâ³é äâ³ð, 
òåðì³íîâî. 067-137-67-48, 093-955-63-92
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì., ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-632-24-12
 Áóäèíîê â ñ. âåðíèãîðîäîê, 60 ñîò., ãÀðÀæ, 2 ïîãðåÁè, êðèíèöÿ, ãÀç, 
âîäÀ, âñû çðó÷íîñò³, îïÀëåííÿ ãÀç-äðîâÀ.  098-533-47-60, 097-352-
29-41

  аВтомото
  ÂÀÇ 1117 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, äâèãóí 1.6 
ë. 093-279-47-80
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., äâ. 1.1 ÊÏ 4, â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå 
ïîòðåáóº 23 000 ãðí. 098-872-34-10
  ÂÀÇ 21013, êîë³ð îõðà-çîëîòèé, 1982 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 
097-488-07-54
  ÂÀÇ 2106 1990 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â ÷óäîâîìó ñòàí³. 093-
852-62-39
  ÂÀÇ 2107. 068-667-59-67, 063-641-52-94
  ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. 093-941-53-08, 096-771-08-57
  ÂÀÇ 2109 2007 ð.â., õîðîøèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, êîë³ð çåëåíèé. 
096-797-90-53  
  ÂÀÇ 21093 1998 ð.â., ÊÏÏ 5 ñò., 1.5 îá’ºì, ãàç/áåíçèí, ñ³ðèé 
ìåòàë³ê, ôàðêîï, òîí³ðîâêà, íîâèé ÀÊÁ ³ ïåðåäí³ 2 ñêàòè. 093-920-

73-40
  ÂÀÇ 21110. 063-344-14-45, 063-649-90-85
  ÂÀÇ 21111 2004 ð.â., òåìíî-çåëåíèé êîë³ð (áîëîòíèé). 098-999-98-73
  ÂÀÇ 2115 2001 ð.â., íå áèòà, íå ôàðáîâàíà. 093-508-92-92
  Ç²Ë-131 ñàìîñêèä, Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-724-33-27
  Êîìáàéí áóðÿêîâèé. 067-391-82-10
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72, 066-
140-79-63
  Ëàíîñ 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 063-653-97-
07, 097-865-22-10
  Ìîòîöèêë Ê-750 ³ ÌÒ íà ðîçáîðêó àáî ö³ëèé. 093-411-05-52
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10-36. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  ÌÒ-10. 096-301-40-76
  Í³ñàí Ïð³ìºðà 1992 ð.â. 063-811-37-17
  Îïåëü Êîìáî 2003 ð.â., 1.7 äâ., òóðáî-äèçåëü. 063-384-01-15
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ñêóòåð Honda Dio AF-34, â íàÿâíîñò³ º òàëîí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 8 000 
ãðí. 063-829-38-82, 098-733-20-28
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 34. 097-736-54-29
  Òðàêòîð Ò-16 Ì 1987 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-518-36-63
  Òðàêòîð Ò-40 ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 097-526-76-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí. 063-276-07-38
  Ôîðä Ñêîðï³î 1988 ð.â., õîðîøèé ñòàí, ìîòîð ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 
097-488-07-54

  КуплЮ
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Àñáåñòîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ÷è êðèíè÷í³ êîëüöà ä³àì. 50 
ñì. 097-722-16-07, 073-161-68-33
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 067-502-79-12
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-
502-62-62
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
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овен 
Можливі помилки та прорахун-
ки, тож будьте уважні й добре 
висипайтесь.

телець 
час позитивних змін в осо-
бистому житті. вам неабияк 

пощастить, але потрібно проявити 
ініціативу і рішучість.
блиЗнюки 
Буде шанс зробити великий про-
рив у кар'єрі, але спочатку визна-

чтеся, що для вас головне.
 рак 
Постарайтесь об'єктивно оцінити 
власні здібності та можливості, й 
не забувайте, що цього літа ще 

нормально не відпочивали.
лев 
Буде нелегко втілити в життя 
сміливі задуми. декому дове-
деться звернутися за допомогою 

до друзів.
діва
Постарайтесь частіше виходити 
в люди, навіть якщо вважаєте, 
що не зовсім в ідеальній формі.
тереЗи 
Швидше за все, доведеться 
балансувати між численними 
проблемами, завданнями і 

об'єктивними подіями.
скорПіон 
Зараз найважливіше - вміти 
налагоджувати контакти та вза-

ємини з людьми. Проявіть всю свою 
чарівність - і успіх гарантований.
стрілець 
ви будете занадто емоційні та 
нестримані цього тижня. Поста-

райтеся стримати свої амбіції.
коЗеріг 
особливих проблем не передба-
чається. Буде багато спілкування, 

нової інформації, знайомств і важливих 
зустрічей.

водолій
керівництво поставиться до вас 
прихильно, варто скористатися цим. 

Можливо, запропонують нову, більш пер-
спективну чи цікавішу роботу.
риби 
настав час завершувати справи 
й виконувати обіцянки, а їх на-

громадилося чимало, постарайтесь не 
забути й про давні борги.

ГОРОСКОП
з 14.09 по 20.09

404347

40
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35

407310

406118

407307

неділя, 17 вересня

+ 18 0С   + 19 0С
+ 28 0С   + 24 0С

середа, 20 вересня

 + 13 0С   + 13 0С
 + 20 0С    + 15 0С

вівторок, 19 вересня

  + 14 0С   + 14 0С
  + 21 0С   + 18 0С

понеділок, 18 вересня

+ 19 0С   + 17 0С
+ 23 0С   + 24 0С

субота, 16 вересня

+ 9 0С    + 13 0С
+ 23 0С    + 19 0С

пятниця, 15 вересня

   + 15 0С   + 16 0С
   + 18 0С   + 13 0С

четвер, 14 вересня

+ 11 0С  + 14 0С
+ 23 0С  + 19 0С

Прогноз погоди

406815

396638

406815

P
D
Fск

ан
уй

  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ìåíþ. 
2-30-43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êîçåíÿ áåçðîãå â³ä õîðîøèõ ïðîäóêòèâíèõ ê³ç. 063-172-12-81, 063-
172-13-28
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ëîøà (êîáèëêó). 098-214-08-04
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ïøåíè÷í³ àáî ÿ÷ì³íí³ òþêè ñîëîìè. 063-172-13-28
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ âèäè íàñ³ííÿ. 
067-982-68-38            
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 âÀç, çÀç, òÀâð³¿-ñëÀâóòÀ, ìîñêâè÷, íèâÀ - â Áóäü ÿêîìó ñòÀí³: ÀâÀð³éí³, 
ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 êóïëþ â îñîÁèñòó êîëåêö³þ îðäåí ëåí³íÀ â³ä 23 000 ãðí. òÀ ³íø³ îðäåíè òÀ 
ìåäÀë³ ñðñð, çíÀ÷êè òÀ çíÀêè çÀë³çíè÷íèê³â. 098-047-46-69
 Õðîìîâ³ òÀ ÿëîâ³ ÷îÁîòè, â³éñüêîâó ôîðìó ñðñð, ôîòîÀïÀðÀòè, îÁºêòèâè, 
Á³íîêëü, ÿïîíñüêó ìÀãí³òîëó - ð³çí³ ISHARP, JVC. 098-757-10-35

  мінЯЮ
  Ì³êðîàâòîáóñ Áàðêàñ íà íåâåëèêèé ôðåçåðíèé àáî òîêàðíèé ñòàíîê. 
068-841-09-49, 050-666-95-92

  ріЗне
  12 âåðåñíÿ â öåíòð³ ì³ñòà áóâ çàãóáëåíèé ãàìàíåöü ÷îðíîãî êîëüîðó, 
â ÿêîìó çíàõîäèëüñÿ ãðîø³ (ïåíñ³ÿ). Çíàþ, ùî çíàéäóòüñÿ äîáð³ ëþäè 
ÿê³ ïîâåðíóòü ãàìàíåöü ç ãð³øìè. Çâåðòàòèñü â ðåäàêö³þ Ria - Êîçÿòèí.
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë á/ó ï³ä ôóíäàìåíò, äîðîãó. 063-741-
21-86
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó, öåíòð. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
ñåð³¿ ÂÍ â³ä 12.05.1998 ð.âèäàíèé Ãëàäóíöþ Ïàâëó Ïàíàñîâè÷ó ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êóöþê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êóöþê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äîãîâ³ð çàáóäîâè ïîñâ³ä÷åíèé Êîçÿòèíñüêîþ 1 äåðæàâíîþ 
íîòêîíòîðîþ â³ä 23.10.1953 ð., Ð. ¹2383 ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÂ ¹162624, âèäàíèé 05.12.2000 ð. 
Êîçÿòèíñüêèì ÐÂ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè íà ³ì’ÿ Ëèñèé Äìèòðî Âàëåíòèíîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ãàðíà êèöÿ - ìèøåëîâêà, øóêàº ãîñïîäàð³â äëÿ òðüîõ - ä³â÷àòîê 
êîøåíÿòîê, ÷îðíà - Áàã³ðà, òèãðîâà - Ò³ãðþøà ³ òðüîõ ìàñíà íà ùàñòÿ 
Íþøà. Çâåðòàéòåñÿ ó äèòÿ÷èé ìàãàçèí «Ëÿëÿ» àáî çà òåë. 073-052-
15-45
  Ãàðí³, ìèë³ öóöåíÿòà â³ä ìàìè îõîðîíèö³ øóêàþòü äáàéëèâèõ ³ äîáðèõ 
ãîñïîäàð³â. 063-504-01-28, 067-492-75-60
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-884-
86-66, 097-517-36-53
  Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà Ê15 ¹013145 ïðî 
îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ «Îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó, àãåíò ç 
ïîñòà÷àííÿ», âèäàíèé 26.06.15 ð. ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå ÌÂÏÓÇÒ» íà 
³ì’ÿ Òîêîâèé ªâãåí³é Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòó) ó Â³ííèö³ (Ñëàâÿíêà). 097-352-95-36, 
063-286-35-15
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ç ìåáëÿìè. 068-245-69-94, 063-696-39-55
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, íà 
òðèâàëèé òåðì³í. 096-415-61-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 067-274-03-17
  Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó. 063-694-06-390 63-694-06-39
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â, âóë.Êîòîâñüêîãî 7. 067-
772-36-78
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-191-88-13
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà14. 096-508-46-34
  Çäàì â îðåíäó âåëèêèé êîíòåéíåð ³ ÷àñòèíó áóäèíêó ï³ä ñêëàä ð-í 
ñòèõ³éíîãî ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ, öåíòð. 096-909-09-81
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 093-766-78-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì. (êîëèøí³é «Ðóøíè÷îê»), ñâ³òëî, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â íàÿâíîñò³. 093-335-80-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-
624-35-39
  Çäàì ìàãàçèí 55 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 098-116-16-17
  Çäàì ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 13 êâ.ì. 500 ãðí. 063-342-
67-53
  Çí³ìó áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç ïîäàëüøèì âèêóïîì, ðîçãëÿíó ð³çí³ 
âàð³àíòè. 098-329-20-16
  Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, äîðîãî. 099-
344-45-59, 098-708-17-68
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. îïàëåííÿì, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-821-41-38
  Ïîòð³áíà ÷åñíà, äîáðà æ³íêà, äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðåíüêîþ ëþäèíîþ, 
ìîæëèâî ç ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì, ñ.Ñàìãîðîäîê. 096-963-73-52
  ×îëîâ³ê 54 ðîêè ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ. 050-682-63-38
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67


