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• Не допускайте ситуацій, про які Не хочете прочитати в RIA! 
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Райвідділу — 95 Років!
 Ветерани правоохоронних органів про минуле і сьогодення

ГородяНи оціНили 
цеНтральНий парк 

22 березня 2018 року №12
с.3

стрільби в іваНківцях 
від Зайчика Налякали 
Зайців та селяН 

ГаЗета чесНих НовиН

тетяНа лоЗіНська

У вівторок, 27 березня, відділ-
ку поліції у Козятині виповниться 
95 років. З цієї нагоди, газета 
“RIA-Козятин” побувала в музеї 
та кабінеті ветеранської органі-
зації Козятинського РВУМВС. Го-
лова ради — Віктор Щаблев-
ський. Сьогодні цей по-діловому 
принциповий сивочолий чоловік 
має 67 років. Працює найманим 
директором охоронної фірми “Ві-
тязь”, яка надає послуги об’єктам 
приватної власності. На Козятин-
щині Віктора Петровича знають, 
мабуть, всі представники мого 
покоління. Він починав працювати 
в Козятинському райвідділі міліції 
в далекому 1974 році інспектором 
дорожнього руху, потім працював 
начальником.  

— У мене тоді в районі було 
25 організацій, підприємств і 
установ, які мали транспортні 
засоби на обліку, — пригадує 
Віктор Петрович. — Із них 3750 
— державний транспорт, 3500 
— приватний, 7000 мотоциклів, 
2500 сільськогосподарських ма-
шин. У нас три інспектори все 
це обслуговували. У той час 
нараховувалося 45 позаштатних 
працівників, 125 громадських 
інспекторів при кожній організа-
ції. Коли виходили на чергуван-
ня, в нас були люди скрізь. На 
сьогоднішній день цього всього 
відцуралися. Ми колись навіть з 
пресою працювали день і ніч, в 
будь-яку пору доби. Ми їдемо на 
виписки в автобусний парк — з 
нами преса, в святкові дні прово-
дили рейди по району — з нами 
преса, медики…

— Як сьогодні живуть вете-
рани?

— Від аптеки до аптеки. Кожен 
отримав цю копійчину мізерної 
пенсії і куди йде? Не в магазин за 
ковбасою чи маслом, а в аптеку 
за ліками. Я, наприклад, за один 
день, тільки на одні уколи ви-
тратив 970 грн. Що мені, їх хтось 
поверне? А я то здоров’я своє 

угробив де, на роботі. День 
і ніч. Не маючи ні свята, 
ні дня народження. На-
віть на сесію, коли їздив 
учитися, мені давали 
два-три дні. Результат 
— мізер пенсії і нікому 
не потрібний. Куди не 
з’явився — скрізь закриті 
двері і ніхто тебе не хоче слу-
хати і бачити. А якщо зустрінуть 
на дорозі наші поліціянти і ти 
скажеш, що колишній працівник 
міліції, зразу шукають привід, аби 
скласти протокол. Я питаю, чому 
таке ставлення? Відповідають, що 
їм така вказівка. Кому робити, 
кому служити і як нам бути???

— Як, на вашу думку, сьо-
годні працює поліція?

— У межах своєї міри. Ска-
зати, що люди безграмотні 
— ні. Люди з вищою освітою, 
молоді. Але їм не вистачає на-
ставників. Нема людей, які їм би 
підказували, вчасно зупиняли і 
наставляли. Виходить, що вони 
працюють в загоні. Якщо нас 
колись було 120 осіб, з охоро-
ною — 140-145, то на сьогодні 
забрали, райвідділ Козятинський 
і розформували на Калинівку і 
Хмільник. Залишили тут мізер. 
40 з лихом чоловіків і то — не 

комплект! Працювати нема кому. 
Звільнили лінійний відділ на 
станції Козятин, приєднали до 
райвідділку. Там же ж люди 
мають свою специфіку роботи, 
вони повинні знати все напам’ять: 
куди повернутись, і по потягах, і 
по залізниці. Нема сьогодні, ско-
ротили. Бо комусь треба було ці 
одиниці поставити в Калинівку? 
Що таке Калинівка? Що, таке ве-
лике, грандіозне місто? У нас все 
позабирали. Нічого нема. Молоді 
поліцейські, коли з ними розмов-
ляю, кажуть: “Ми не знаємо, яке 
нас завтра чекає майбутнє". Одна 
похибка і він вже за бортом. 
Його звільнили і викинули. Люди, 
які не знають свого майбутнього, 
отак і ставляться до своєї робо-
ти. Аби день вівся і хліб ївся. А 

далеко цим не поїдеш.
— Чи бачите позитиви 

в роботі сьогоднішньої по-
ліції?

— Позитив залежить від на-
строю. Як ти сьогодні встав, як 
тебе дружина з родиною про-
вела, так вона тебе і зустріла. 
Якщо сьогодні голодно, холод-
но, і в кишені ні шиша, то який 

може бути позитив?
— Скільки у вас стажу робо-

ти в правоохоронних органах?
— 23 роки  і 9 місяців. Це з 

врахуванням чорнобильських. А 
всього робочого стажу 46 років і 
6 місяців. Сюди входить моя пра-
ця в училищі, у вагонному депо, 
в автопарку (10135), робота в ра-
йонній раді, починаючи з 95 року 
по 2000 і з 2000 по сьогоднішній 
день праця в охоронній фірмі (за-
ймаюсь наданням робочих місць 
для людей).

—  Щ о  н а й б і л ь ш е 
запам’яталося в роботі у пра-
воохоронних органах в Козя-
тинському райвідділі?

— Будівництво, підняття духу 
людей. Ми перебудовували при-
міщення, робили кабінети для 
прийому людей. Щоб можна було 
працювати в нормальних умовах. 
І мали наснагу на майбутнє. А 

доля розпорядилась так, що по-
працювали, збудували, а нарешті 
нікому не потрібні. Хвороба, гос-
піталь і дембель.

— Ви очолюєте ветеранську 
організацію. Що це за органі-
зація, скільки людей об’єднує, 
чим займається?

— Очолюю ветеранську органі-
зацію понад 10 років. Нарахову-
ється близько 125 осіб, ветеранів, 
пенсіонерів внутрішніх справ. 
Стараємся допомогти і словом, 
і ділом. Відвідати ветеранів, 
поздоровити ювілярів. Беремо 
участь, коли відправляємо вете-
рана в останню путь. На даний 
момент нам допомагають і діючі 
працівники поліції, жодного разу 
ніхто ніколи не відмовив. Фінан-
сово, звичайно, ми не в спромозі 
багато допомогти, але все, що в 
наших силах — так. Збираємося 
разом щоквартально, вирішуємо 
наболілі питання. Організовуємо 
вшанування пам’яті чорнобильців, 
яких немає з нами. Не як свято, 
а день скорботи. Також відзнача-
ємо день вшанування пенсіонерів 
внутрішніх справ. З нашими мож-
ливостями і станом здоров’я, все, 
що можемо, робимо.
продовжеННя. стор. 2

рада ветеранів козятинського рв уМвс: зліва 
направо в'ячеслав Гарболінський, віктор 
білошицький, віктор Щаблевський, леонід 
кривов ("аксакал" ради) та Микола сушко)
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колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

Голова Козятинського осеред-
ку ПП "Громадянська по-
зиція" 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

Райвідділу — 95 років!

допомога 
війську

у клубній вбиральні 
користуються грошима

Цитата тижня

ні — чемпіонату світу 
з футболу в Росії!

вадим сімахін 
приніс кришечки 
500 шт.

володимир 
демченко (36 років) 
долучився до акції

катерина 
тимощук 6-б 
клас, школа №1

козятинські 
снайпеРи вибоРоли 
деРев’яну медаль 

дожилися! укладають договоРи оРенди 
без згоди власника

в’ячеслав ГоНчарук

Відреагувала матінка природа по-своєму на 
змагання зі стрільби під Іванковецьким лісом: 
морозом, шквальним вітром та снігом. Це не 
зупинило мисливців-спортсменів.

Хоча їм доводилось перемагати не тільки 
своїх суперників, а й протистояти холоду. Сніг 
заважав прицілюватися. Мороз робив не слух-
няними руки. А вітер змінював курс рухомих 
тарілочок, по яких стріляли.

У змаганнях взяли участь сім команд 
Вінницької області. Це посланці Вінниці,  
спортсмени міст Калинівки та Козятина. Була 
сформована  козятинська районна команда. 
Склали її представники сіл Юрівки, 
Махнівки, Козятина. Усі учасники 
стрілецького турніру змагалися як в 
особистій першості, так і в команд-
ному заліку. Забігаючи наперед, 
проінформую, що наші команди 
розділили між собою четверте і 
п’яте місце. А переможцями турні-
ру стала міська команда з Вінниці. 
Другою був представник районної 
команди Вінниччини. Третіми фіні-
шували снайпери Калинівки.

У особистому заліку переможцем 
став Андрій Димінський з Калинів-
ки. Друге місце посів вінничанин 
Сергій Трефілов. Бронзова медаль 

і відзнака за третє місце також у вінничанина 
Олександра Бегаса. 

Наша міська команда виступала таким скла-
дом: Олександр Осипчук, Петро Воробйов, 
Петро Осіпчук, Олександр Вознюк, Віталій 
Сіхневич, Володимир Чилюк, Ігор Вороб-
йов. Як відзначив один із учасників нашої 
команди, перемогли ті, хто повинен був пере-
могти — професіонали своєї справи — які в 
день стріляють більше ніж козятинчани в рік. 
То звідки результат візьметься? А отримати 
результат серед асів стрілецького спорту навіть 
дерев’яна медаль за четверте місце — успіх! 
Тож побажаємо нашим спортсменам-початків-
цям успіхів у наступних змаганнях. 

тетяНа лоЗіНська

У лісі села Іванківці 
Козятинського району в 
п’ятницю, 16 березня, поча-
ли стріляти. Багато людей 
подумали, що це мисливці 
полюють на зайців. Адже, 
крім косооких і декількох 
козуль, в наших лісах мало 
що лишилось. Небайдужі 
люди — любителі природи 
відреагували на таку кано-
наду дзвінком на гарячу 
лінію редакції газети “RIA-
Козятин”: як можлива така 
канонада, якщо саме ма-
ленькі зайченята з'явились 
на світ?! Знають люди, що 
саме наша газета підніме всіх 
на ноги.

Отож ми зателефонували на 
102. Відповіли вінницькі правоохо-
ронці, які потім зв’язалися з козятин-
ськими, козятинські з нами, пообіцяли 
з'ясувати, що відбувається в районі села 
Іванківець. Протягом півгодини повідоми-
ли, що в Іванківцях проходять змагання 
зі стрільби...

Інформація виявилась не достовірною. 
Через деякий час від голови Козятин-
ського товариства мисливців та рибалок 
Володимира Зайчика, який також відзво-
нився на гарячу лінію, стало відомо, що 
на окраїні лісу проходять тренування зі 
стрільби, а змагання — наступного дня! І 
з відстрілом дичини це ніяк не пов’язано. 

Ми не можемо стверджувати, що в 
правилах мисливства відбулись якісь 
порушення. Адже за законом, сезон 
тиші для тварин і птахів дикої природи 
починається з першого квітня. Можна 
зрозуміти обурення людей і мисливців, 
які розбираються в дикій природі краще 
від тих, хто закон тиші запровадив з 1 
квітня, а не раніше, коли це потрібно. 
Законом прикритися можна, а істиною, 
виявляється, ні.

В українському законодавстві захис-
ту природи чітко розписані норми, за 
якими тваринний світ і сама природа 
повинні бути захищені. І, в першу чер-
гу, людиною. Та іноді в цих правилах 
з’являються шпарини, які “на верху” не 
помічають, але їх добре бачать прості 
люди. З 1 квітня 2016 року в Україні за 
ініціативи народного депутата Миколи 

Томенка вносить-
ся законопроект 

нової природоохо-
ронної кампанії, що 

має законодавчу основу 
“Сезон тиші”. Задум дійсно 

ідеальний. Цим законом внесене важли-
ве доповнення до ст. 39 Закону України 
про “Тваринний світ” в період масового 
розмноження диких тварин. І забороня-
ється в цей період (стрільба, феєрверки, 
санітарна вирубка дерев). Написавши 
для тварин дуже гарний закон, забули, 
що зайці спарюються три, а іноді чотири 
рази на сезон. І перший такий ритуал 
припадає на січень. Тож саме з серед-
ини березня мав би бути запроваджений 
сезон тиші.

А поскільки в нашій країні дозволено 
все те, що не заборонено, то й можна 
проводити під лісом стрільби, навіть не 
попередивши населення. 

Диву даєшся, як голова організації 
УТМР, якого ще й прізвище Зайчик, з та-
ким багажем роботи в царині мисливців, 
організовує стрільби в лісі, коли можна 
сполохати не тільки маленьких зайчиків, 
а й зайчих. Невже він не знає, що стре-
сові фактори призводять до тимчасового 
або повного прохолостання великого 
відсотку самок, що частіше властиво 
молодим особинам. А в подальшому це 
погрожує різким загальним зниженням 
чисельності. На кого тоді будете полю-
вати, пане Зайчику?

У публікації праворуч — прізвища 
стрільців, яким байдужа доля зайчиків і 
зайчих. У них спортивний інтерес — по-
трапляти в ціль, ще й в рухому мішень.

тетяНа лоЗіНська

Після реєстрації права влас-
ності на пай, до мешканця Ко-
зятинського району подзвонили 
аж з Немирівського району з 
пропозицією здати в оренду пай. 
І це в той час, коли він інший 
пай здавав в оренду іншому під-
приємству. Не отримавши згоди, 
шахраї уклали договір оренди 
без згоди власника. Тепер по-
трібно звертатися в суд і поліцію. 
Ось такі реалії. 

Більш детально про ситуацію 
розповів газеті “RIA-Козятин” у 
ексклюзивному інтерв'ю пред-

ставник прав обдуреного 
власника паю юрист Андрій 
Довбня .

— Мій довіритель в листо-
паді-2017 успадкував земельну 
ділянку після своєї матері, яка 
належала їй після покійної мами 
в селі Махаринці. Коли ж він 
звернувся про укладення дого-
вору оренди на дану земельну 
ділянку до товариства з обме-
женою відповідальністю “Сігнет-
центр”, виявилося, що вона вже 
в оренді у ТОВ “Сан Агро сіт”. 
Зареєстровано у Вовчоцькій сіль-
раді Немирівського району Ві-
нницької області. Договір оренди 

від 28.08.2018 року.
— Я так розумію, без відома 

даного громадянина? 
— Саме так. Він не надавав 

жодних доручень, жодних до-
говорів оренди не підписував, 
жодних правоустановлюючих 
на дану земельну ділянку до-
кументів нікому не передавав. 
Тут відслідковується реєстрація 
прав оренди орендодавців, меш-
канців територій Сокілецької, 
Махаринецької та Сестринівської 
сільрад. Реєстратор, напевно, 
відслідковує, коли набуто прав і 
зв’язується з пайовиком. Очолює 
дане підприємство (Сан Агро сіт) 

Сергій Сергійович Бенедичук. Це 
ми бачимо на сайті Міністерства 
юстиції. Зареєстрували це ТОВ у 
листопаді 2017 року із статутним 
капіталом аж 2 тисячі гривень.

— Після чого ви почали 
власне розслідування?

— Оскільки документи на пай 
мій довіритель отримав одного 
дня і наступного вже йому по-
чали телефонувати.

— Що саме пропонували?
— Укласти договір з ними. Він 

відмовився і це зробили юридич-
но без пайовика…

— І що на сьогодні маєте 
робити?

— Ми маємо звертатись до 
правоохоронних органів, тобто 
написати заяву про шахрайські 
дії. Це заволодіння чужим май-
ном. Також звернемося в суд про 
визнання договору оренди не 
дійсним, щоб скасувати державну 
реєстрацію. У судовому засідан-
ні будемо заявляти клопотання 
про призначення експертизи по-
черку, аби доказати, що даний 
договір дійсно не підписаний 
моїм довірителем. До редакції 
”RІА-Козятин” звернулися, щоб 
оприлюднити дану аферу, запо-
бігти шахрайським діям з іншими 
орендодавцями.

Замість захисту 
навколишнього середовища, 
він його сполохав

зайЦів у іванківЦях 
злякав двоногий 
дРуг-зайчик

Своїми думками поділився 
і заступник ради ветеранів 
працівників Козятинського 
РВУМВС  В'ячеслав Гарболін-
ський. У минулому — заступник 
начальника райвідділу по роботі 
з особовим складом 1991-2001 
років, працівник правоохоронних 
органів з 1980 року, зараз має 61 
рік, пенсіонер:

— 95 років минуло, коли була 
перевернута перша сторінка на-
шого райвідділу міліції. Є багато 
позитиву, багато людей пройшли 
через роботу. Усі вкладали 
велику лепту в боротьбу зі зло-

чинністю. У музеї зібрана нами 
історія кожного начальника рай-
відділу, колективів. Це для історії 
та виховання наступних поколінь. 
Колись міліція була народна, а за-
раз, складно так назвати. Дійсно, 
молоді спеціалісти мають певний 
потенціал і юридичний, і право-
вий. Мають натхнення, бажання 
працювати, але ті негаразди, які 
творяться в нашому суспільстві, 
впливають на позитив в їх роботі, 
в боротьбі зі злочинністю. Якщо 
слідчий, він повинен займатися 
слідчою роботою. Оперативник 
— оперативною. Але сьогодні ті 
перестановки, які йдуть зверху, 
злиття певних структур, певних 
підрозділів в один, створюють 
метушню. Молодим кадрам важ-
ко зорієнтуватися і знайти себе в 
певній ситуації. Одна із проблем 
у відділі поліції - відсутність на-
ставників, які були колись у нас. 
Це такий негатив у роботі.

— А про життя пенсіонерів 
МВС...

— Ми дійсно незахищені і 

держава нас кинула під ноги. Я 
був неодноразово на мітингах 
під кабміном, ВР і розумію, що 
ми владі не потрібні. Коли почи-
нається передвиборча кампанія, 
починається політична діарея. А 
як тільки вибрали, починається 
політичний запор і всі обіцянки 
йдуть в нікуди. А проблема наша 
в чому: приведу слова Шевченка: 
“Кругом неправда і неволя, народ 
замучений мовчить. А на держав-
ному престолі кабан годований 
сидить”... Бажаю працівникам 
натхнення, бадьорості, енергії і 
щоб не тільки селфі створювали 
спільно з народом, а дійсно ро-
бота була на благо людей. Щоб 
мешканці міста бачили позитив в 
роботі. Тоді буде все добре.

У свою чергу голова ради 
ветеранів Козятинського рай-
відділу пан Щаблевський 
передав через нашу газету 
своє поздоровлення з нагоди 
95-річного ювілею Козятин-
ської міліції-поліції:

— По-перше, хочеться побажа-

ти всім пенсіонерам, ветеранам 
поліції, працюючим працівникам 
поліції міцного здоров’я, наснаги 
в роботі, відданості. Наступним 
пунктом — поближче працювати 
з пресою. Побільше висвітлюва-
ти всі свої негаразди, перемоги. 
Щоб люди бачили, які є біди і в 
роботі, і в потребах, і, звичайно, 
щоб влада трохи повернулася 
обличчям: не тільки вимагали, за-
ставляли, але й допомагали. Щоб 
ми сьогодні не сиділи в холодних 
приміщеннях, що мерзнуть руки, 
коли пишеш. Щоб сьогодні не 
стояли з простянутою рукою, 
щоб не жебрали пального і за-
пасних частин до машин. Тому 
що спільна праця поліції, народу, 
преси та інших органів влади — 
це велика запорука перемоги над 
тією злочинністю, яка скоюється, 
над тими дрібними крадіжками, 
які скоюються. А чому крадуть 
— тому що сьогодні соціально не 
захищений ніхто.

продовжеННя - 
в НаступНоМу НоМері.

продовжеННя .початок стор. 1

вероНіка лЮбіч

Українські військові - за бойкот 
чемпіонату світу з футболу. Укра-
їнські військові в Координаційному 
центрі допомоги записали відеоз-
вернення англійською мовою до 
керівників та звичайних громадян 
вільного світу з проханням бойко-
тувати Чемпіонат світу з футболу, 
який влітку має відбутися в Росії.

«На Донбасі ми захищаємо 
не лише Україну, ми захищаємо 
Європу, захищаємо весь вільний 
демократичний світ! Участь в 
Чемпіонаті світу – це популяри-
зація і підтримка злочинів Путіна! 
Бойкотуючи Чемпіонат світу, ви 
рятуєте наші життя і життя грома-
дян ваших країни! Зупиніть Путіна, 
зупиніть війну в Україні!», - йдеться 
у зверненні.

влад повх

Волонтерський центр при “RIA-
Козятин” акумулював кошти та 
придбав засоби технічного по-
кращення боєздатності добро-
вольчих батальйонів на суму 21 
тисяча гривень. Передано вою-
ючим підрозділам ЗСУ на сході 
України зарядно-пускові прилади 
акумуляторів для автомобільних 
та інших пристроїв.

Вказана сума грошей набута 
за рахунок журналістських роз-
слідувань.

Чекаємо ваших послідовних 
кроків в покращенні боєздатності 
підрозділів ЗСУ. Надамо відпо-
відну інформацію про те, що 
необхідно фронтовикам та кому 
це адресувати.

Ви можете довірити нам або 
здійснити самі волонтерські дії. 
Чекаємо в редакції.

Хочу нагадати нашим чита-
чам, що в редакції щоп’ятниці 
проводяться безкоштовні кон-
сультації юриста. Записатися 
можна за телефоном гарячої 
лінії 068-308-01-25. Сьогодні я 
вам розповім про права батьків 
у випадку, коли їм відмовляють 
у прийнятті дитини в дитсадок, 
мотивуючи, що відсутні щеплен-
ня. Саме це питання цікавило 
наших читачів під час останньої 
консультації. 

Усі щеплення дітям (як і інше 
мед. втручання, огляд) прово-
дяться тільки за згодою (крім 
невідкладних випадків, при 
реальній загрозі здоров'ю, що 
до цих випадків не відноситься) 
законних представників — бать-
ків (або осіб, які їх замінюють). 
- ст. 43 ЗУ "Основи законо-
давства України про охорону 
здоров'я".

При проведенні щеплень 
оформляється форма № 063-
2 / о ("Інформована згода та 
оцінка стану здоров'я особи 
або дитини одним з батьків або 
іншім законним представником 
дитини на проведення щеплення 
або туберкулінодіагностики" - 
http://zakon2.rada.gov.ua / laws 
/ show / z0594-10)

При цьому дається або згода 
на щеплення або відмова (п. 8 
форми).

Тобто замість власне довідки 
про щеплення потрібно взяти 
завірену копію цієї форми з від-
мовою. Далі потрібно отримати 
довідку для дитячого садка 
від сімейного лікаря (про те, 
що дитина здорова, а не про 
щеплення).

Дитина і її батьки мають пра-
во на дитсадок. Це обгрунтова-
но в ст. 53 Конституції України, 
в рішенні Конституційного Суду 
України про офіційне Тлума-
чення цієї статті, в ст .12 ч. 6 
ЗУ "Про захист населення від 
інфекційних хвороб" та ст. 28, 
36 ЗУ "Про дошкільну освіту".

Адміністрація дитячого закла-
ду відмовити в прийомі дитини 
(на підставі відсутності щеплень) 
не має права.

Якщо відмовляють, потрібно 
подати заяву про прийом і ви-
магати письмової відмови.

Н і я к і  і нш і  р о з п и с к и , 
зобов'язання і т. п. від батьків 
ніхто вимагати не вправі. Відмо-
ва може бути оскаржена в суді 
з вимогою відшкодування мо-
ральної та матеріальної шкоди.

І, з точки зору просто здо-
рового глузду, якщо нещеплена 
дитина йде в колектив щепле-
них, то не представляє ніякої 
небезпеки. А за здоров'я своєї 
нещепленої дитини ризикують і 
відповідають самі батьки.

влад повх

Журнал відеокоміксів 
«Каламбур» знають всі, хто 
має веселу вдачу. Таких в 
селі Махнівка велика кіль-
кість. Усіх не опишеш. 

Наприклад, у дітей своє 
бачення клубу: з дитячими 
залами танцю, співу. 20 
березня його окупували 
дорослі, які проводили 
“схід села” з серйозним ви-
глядом. Що не кажи, клуб 
затишний, теплий. Там комфортно як дітям, так і дорослим. 

Коли чуємо слово комфорт, то маємо на увазі само со-
бою вбиральню ( або, як пишеться, туалет). Хто тоді по-
яснить ситуацію в Махнівці з “клубним туалетом”? Він за 
приміщенням. Його стан — каламбур рукотворний — ні 
вікон, ні дверей, весь загажений. А що цікаво, що хтось 
роздає українські грошові купюри, щоб скористатись ними 
тут. Зрозуміло, що діти цією вбиральнею не користуються. 
Мабуть, інопланетян, які не розуміють, що таке туалет і для 
чого українські гроші...
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влада і миКримінал

Додам: 
найбільш 
чесних

звітувати гРомаді не годен про маршрути 
“3” і “2”

“постійний персонаж” знову програв верховний суд

пРодавЦів дуРить майстРиня афеР

кримінальна хроніка

кастет, дтп, шахраї, п’яні чоловіки і сини, насильство в сім’ях

дивовижний схід села в махнівці убивство поліцейських 
в козятині

тетяНа лоЗіНська

Нагадаємо, у жовтні 2016 року 
Козятинський міськрайонний суд 
поновив на роботі директора 
комунального підприємства “Ко-
зятинська районна аптека” пані 
Стахову. Вона працювала там 
протягом восьми років. Звільнив 
її одноосібно голова районної 
ради Слободянюк з особистих 
мотивів, без затвердження на 
сесії районної ради. Козятин-
ський суд не тільки поновив її на 
роботі, а й за вимушений прогул 
зобов’язав сплатити кошти. Це 
більше 5 тисяч гривень. Сплата 
відбувалася із районного бю-
джету. Як виявилося, директор 
була поновлена на роботі 28 
жовтня розпорядженням голови 
районної ради і 1 листопада — 
знову звільнена з тієї ж причини: 
“звільнена, керуючись статутом 
комунального підприємства, ви-
сновками проведеного аналізу 
фінансового стану КП “Козятин-
ська районна аптека”, відповідно 
до пунктів контракту комуналь-
ного підприємства та в зв’язку з 
порушеннями пункту контрактів 
— розірвати контракт”. Малось 
на увазі збитковість підприємств, 
на що пані директор знову звер-
нулась до суду.

Коли місцева інстанція вка-
зала голові райради на те, що 
він порушує законодавства, він 

подав апеляційну скаргу. У ній 
йому було відмовлено і рішення 
Козятинського міжрайонного 
суду залишено в силі. У березні 
минулого року відбувся суд по 
повторному звільненню пані Ста-
хової, який знову поновив її на 
роботі і зобов’язав голову райра-
ди повернути їй кошти за виму-
шені прогули. З райбюджету вона 
знову їх отримала, але на роботі 
не поновилась. Причина — знову 
Слободянюк подав апеляцію, в 
якій йому відмовили.

касаційНу скарГу Не За-
довольНили. Голова райради 
за звичкою знову звернувся до  
Верховного  суду, в надії, що  гроші 
вирішують все? Але ж там не один 
суддя, а п’ять! 

— 19 березня 2018 року я 
отримала по пошті рішення Вер-
ховного суду, про те, що в каса-
ційній скарзі Слободянюку від-
мовлено і рішення Козятинського 
міськрайонного суду залишено 
без змін та апеляційних судів 
залишено без змін, — розповіла 
газеті “RIA-Козятин” Валентина 
Стахова. —  І колегія суддів по-
годжується з висновками суддів, 
що розірвання контракту та 
звільнення позивача було здій-
снено не законно, з порушенням 
процедури, передбаченої Зако-
ном України. Також Слободянюк 
перевищив свої повноваження і 

своїм розпорядженням достроко-
во розірвав контракт та звільнив 
директора аптеки не законно. Я 
збираюсь подати до суду заяву 
про перевищення повноважень 
голови райради. До цих пір мене 
в роботі не поновлено.

НатоМість створив Нову ап-
теку, а арештоваНе МайНо 
продав? Установа, директора 
якої голова райради незаконно 
звільнив, де-факто не працює, 
а де-юре вона ще існує. Після 
звільнення аптека ще працювала. 
Навіть була обрана завідувачка 
аптеки, посада директорки лік-
відована. Через деякий час за 
рішенням виконавчої служби все 
майно КП “Козятинської аптеки” 
було арештовано. Не дивлячись 
на це, майно розпродали і аптека 
де-факто ліквідована. Натомість 
створена нова комунальна аптека 
під назвою “Надія”. Вона зараз 
функціонує в районній лікарні на 
першому поверсі приймального 
відділення.

Далі - ще краще. Було відкрито 
рахунок в іншому банку під час 
розпродажу майна КП “Козятин-
ська районна аптека”. На рахунок 
цього підприємства не надійшло 
жодної копійки, але майно було 
розпродано. Питання до право-
охоронних органів: “Куди ж по-
ділися кошти за весь товар, який 
був на той час в аптеці?” Районна 

рада є засновником і одного, 
і другого підприємства. Але 
нове підприємство не є право-
наступником попереднього під-
приємства і арештоване майно 
взагалі не повинно було бути 
розпродане. 

ГоНіННя, бо жіНка екс-
Голови райради? З чим 
пов’язане звільнення пані Ста-
хової та всі “ходи” голови рай-
ради Слободянюка? Про це ми 
запитали у Валентини Олексан-
дрівни.

— Із особистих мотивів, 
— вважає вона. — Усе по-
чинається з конфлікту голови 
райради з попередником — моїм 
чоловіком Валерієм Стаховим, а 
потім і зі мною.

Суд скасовує протиправні рі-
шення, а поліція не відслідковує, 
що вони не виконуються

На одній із сесій районної ради 
Слободянюк виніс питання про 
затвердження його розпоряджень 
про звільнення директора аптеки. 
Зробив по-хитрому: сховав їх в 
бюджетні питання. Кадрове пи-
тання він об’єднав із документами 
райдержадміністрації з бюджет-
них питань. Депутати проковтнули 
і за нього проголосували. Пані 
Стахова подала до суду. Є рішен-
ня суду, яке вона знову ж вигра-
ла, про те, що “рішення, прийняте 
на пленарному засідання 9 сесії 

Козятинської районної ради від 
16 грудня 2016 року в частині 
затвердження розпорядження 
голови Козятинської районної 
ради вважати протиправним та 
скасувати”. 

Але рішення суду і виконавчої 
служби не виконуються. Заявни-
ця звернулась до козятинської 
поліції, вказала на кримінальні 
правопорушення. Поліція розпо-
чала провадження по криміналь-
них правопорушенях за ст. 172 
та 382. 

— Але це було в 2017 році, а 
що на сьогодні? 

— На сьогодні мало що зру-
шилося з місця, поки що питання 
залишаються відкриті, справи не 
доведенні до свого логічного за-
кінчення. 

іваН острослов

За законом міський голова має 
не рідше одного разу на рік про-
звітувати про свою діяльність на 
відкритій зустрічі з виборцями. 
Тобто, за два з гаком роки ни-
нішній очільник міста повинен був  
як мінімум двічі знайти у своєму 
щільному графіку час для особис-
того звіту перед громадою. Пови-
нен був, але не знайшов.

Як відомо з часів Давнього 
Риму, влада має дбати про народ, 
забезпечуючи його хлібом і видо-
вищами. Якби мер таки зважився 
на відкриту зустріч з мешканцями 
міста, то вона безперечно могла 
б перетворитися на одне з найпо-
мітніших видовищ місцевого масш-
табу. Таке собі адреналін-шоу для 
міської влади. Бо городян цікавить 
не стільки  звіт, скільки можли-
вість почути відповіді і коментарі 
першої особи міста на хвилюючі, 
але незручні  питання.

Безперечно, за ці два роки 
багато що змінилося на краще. 
Правда, не багато для кого, а для 
тих, кого на політичному жаргоні 
називають «корисними ідіотами». 
Отримуючи за кошти платників 
податків різного роду преферен-
ції і вигоди, вони закривають очі 
на те, що король голий. Заодно 
й затикають рота тим, хто натя-
кає йому на необхідність хоча б 
надіти памперса, бо те, що для 
нього – достоїнство, для решти – 
об’єктивний привід позлословити.

беЗвідповідальНо 600 тисяч 
На проект водоГоНу. От якби 
мер все-таки зважився на відкриту 
зустріч з громадою, то  йому б до-
велося пояснити, якого дідька майже 
два роки тому він заплатив з місь-
кого  бюджету  600 тисяч гривень 
за проект водогону. В Ілона Маска 

більше шансів заселити Марс, ніж 
у міської громади отримати чисту 
воду. І не тому, що грошей немає, 
а тому що нинішня влада витрачає 
їх безглуздо і безвідповідально.

таєМНий Готель-боМжат-
Ник На папері, Зате є керів-
Ник На 250 тис. грн в рік. Так, 
на думку мера, наше місто ніяк не 
могло обійтися без соціального го-
телю. Наразі достеменно невідомо, 
чи є він  реальністю, чи це фата 
моргана. Перевіреним є лише факт 
існування керівництва. На посаді ди-
ректора Паша. Протягом тривалого 
часу  він буквально зрісся з міським 
терцентром на громадських заса-
дах. Помітивши цей факт, міський 
голова вирішив легалізувати його 
постійне перебування в цьому за-
кладі. Відтепер він не тільки контр-
олює власними рецепторами якість 
харчування пожильців терцентру, а 
й отримує за це зарплату з міського 
бюджету як заступник директора - 
директор соціального готелю. 

Платникам податків це задо-
волення коштуватиме «недорого»: 
штатним розписом на зарплату 
персоналу сумнівної установи за-
тверджено суму  приблизно  250 
тисяч гривень на рік.

Незрозумілим залишається при-
ховування міською владою   від 
широких кіл громадськості такого 
«вагомого досягнення», як від-
криття соціального готелю. Це 
явне недопрацювання відділу 
внутрішньої політики, тим більше, 
що наш мер у цьому питанні   в 
числі піонерів. За даними укра-
їнських ЗМІ, перший соціальний 
готель в Україні з’явився лише в 
листопаді 2017 року в Харкові. 
Це місто-мільйонник. Уявляєте, 
яким фурором для центральних 
телеканалів стало б відкриття со-
ціального готелю в маленькому 

Козятині! На урочистості  можна 
було б очікувати самого прем‘єр-
міністра. От українських бомжів 
жаба задавить! Комусь на вокзалі 
кукувати за щастя, а козятинським 
безхатченкам Саша і Паша бю-
джетним коштом готель відкрили. 
Чи не відкрили? Та ні, хіба може 
таке бути, щоб директор готелю 
був, а самого готелю не було?

Наразі з поінформованих дже-
рел  відомо, що навіть на сайті 
міськради відсутні будь-які відо-
мості про соціальний готель. Дум-
ки з приводу цього різняться. Одні 
стверджують, що міський голова 
хоче уникнути підозр у зловжи-
ванні владою при створенні без-
глуздої  посади  для безробітного, 
але слухняного депутата.  Інші го-
ворять, що це тимчасова затримка 
до з’ясування рівня соціального 
готелю: три, чотири чи п’ять зі-
рочок.  Якщо справа за цим, не 
заморочуйтесь. Ото якою рідиною 
працевлаштування обмили: чотири- 
чи п’ятизірковою – такий статус і 
присвоюйте.

“спалив” рідНу МаМу. На від-
міну від соціального  готелю, піар-
акція щодо міської лікарні набирає 
обертів. При цьому запаморочення 

від успіху в міського голови таке, 
що він «спалив» рідну маму. У 
численних дописах  його підлеглі 
змальовують колишніх власників 
приміщення поліклініки як мароде-
рів: мовляв, після себе залишили 
вирвані розетки, знятий лінолеум. 
Пересічна людина обуриться: ото 
негідники! А розумна скаже: стоп! А 
хто керував переїздом і звільненням 
приміщення? Очевидно, завідувачка 
на той час поліклініки  пані До-
бровольська, за сумісництвом мама 
міського очільника. Виходить, саме 
вона допустила ті неподобства, бо 
після звільнення приміщення  було 
передано відновній лікарні і «ма-
родери» з ЦРЛ вже не мали туди 
доступу. Що ж, хочеться сказати 
«Браво!» міському очільнику. Зара-
ди нагнітання пристрастей, як свого 
часу Павлик Морозов, не пожалів 
рідну маму. Або просто недооцінив 
аналітичні здібності отримувачів ін-
формації.

P. S. Якби відкрита зустріч мера 
з громадою відбулася, йому дове-
лося б непереливки, бо градус не-
вдоволення нинішнім керівництвом 
стрімко зростає. Скільки є питань, 
відповідей на які владі за будь-яку 
ціну хотілося б уникнути! Висновки 
робіть самі.

в’ячеслав ГоНчарук

З 1 березня був замінений пе-
ревізник на маршруті “Червона 
калина-РЕМ”. Зараз на цьому 
маршруті курсує одна машина. З 
понеділка, 19 березня, перевізник 
змінив розклад руху. Пов’язані 
такі зміни з підвозом і повернен-
ням додому учнів школи-інтер-
нат-гімназії. Прибувши на кінцеву 
зупинку о 12 годині, маршрутка 
від РЕМу відправиться о 13. За 
наявності пасажирів, буде їхати 
до “Червоної калини”. Після 
перестою кожні півгодини буде 
відправлятися від зупинки РЕМ і 
кожна повна година від Червоної 
калини (графік руху: стор.16). 

За словами водія, є надія, що 
протягом тижня на третьому 
маршруті з’явиться ще одна маши-
на. Тоді графік руху зміниться як 
в будні дні, так і у вихідні.

У зв’язку з погодними умовами, 
графік може мати люфт п’ять хви-
лин. Тим пасажирам, в кого все 
розписано по хвилинах, всі подро-
биці зміни графіку на маршруті № 
3, потрібно з’ясовувати з водієм 
транспортного засобу. Водій трій-
ки, людина ввічлива і  зацікавлена 
в більшому потоці пасажирів.

Замінений  перевізник і на 
маршруті № 2. Тут, як і в по-
передньому, курсує дві машини 
з інтервалом в 30 хвилин. Та є 
нарікання, що один із транспорт-
них засобів цього маршруту має 
замалу кількість місць. Пасажири 
в маршрутку набиваються, як 
оселедці в діжку. А буває, що не 
всі бажаючі можуть в той автобус 
втиснутися. 

Можливо, міська рада не знає 
про таку проблему? Якщо знає, 
то чому не зобов’язує перевізника 
виконувати умови договору? А 
якщо всі прописані умови пере-
візником виконуються, то як з 
такими транспортом він виграє 
тендер? 

ГалиНа касяНівська

Не хочемо ставимо за мету 
розповісти, на яку суму професій-
на аферистка ошукала мешканців 
нашого міста. Лише нагадаємо 
милосердним людям, чим іноді 
завершується зустріч з аферис-
тами. А вони на перший погляд 
виглядають дуже порядними. 

У середині лютого в Козятині 
з’явилася симпатична жінка в 
золотих прикрасах, зі смаком 
вдягнута, з розкішним манікю-
ром. Вона входила в довіру до 
людей, які не стоять осторонь 
чиєїсь біди.  

Знаючи попередньо інфор-
мацію про обрану жертву, вона 
входила до неї в довіру (мабуть, 
попередньо її хтось освідомив). 

Обирала аферистка, як правило, 
продавців торговельних точок. 
Маючи сина військового, гастро-
лерка показувала його фото і 
розповідала зворушливі історії 
про військових і як вона, мати 
воїна, допомагає військовим в 
їхньому не простому житті. Люди 
слухали ті розповіді та “купляли-
ся”... Давали товар без грошей, 
повіривши їй, що “зараз через 
дві години принесу, чи завтра 
зранку”. Одна з легенд — товар 
на поміч сім’ї загиблого в АТО, 
що гроші принесе...

Слід відзначити, що дана осо-
ба не тільки є професіоналом 
улюбленої справи, вона ще й від 
природи непоганий психолог. Не 
кожній симпатичній жінці  можна 
без грошей дати товару на 2100 

гривень. Чи на 500 гривень в 
борг набрати продовольчих това-
рів. Не відмовлялася пані Наталя 
(так її звати, хоча завжди пред-
ставлялась різними іменами) і від 
взуття, яке коштувало не одну 
тисячу. 

За словами ошуканих підпри-
ємців, всього декілька хвилин по-
трібно було шахрайці, щоб втер-
тися в довіру до своєї жертви. 

За ім’ям Наталя Білик незвану 
гостю знають в Мурованих Ку-
рилівцях, де вона проживає як 
багатодітна мати. Усього у пані 
Наталії Михайлівни восьмеро ді-
тей віком від 22 років найстаршо-
му і наймолодшій дитині близько 
двох років. 

Ось така гастролерка. Скільки 
має бути ще ошуканих нею гро-

мадян, не відомо. Те, що згадана 
особа ще побуває в нашому місті 
— немає ніякого сумніву. Відо-
мо, що вона вже в нашому місті 
встигла побувати раніше. У Ко-
зятині в центрі бачили розвішені 
повідомлення про розшук схожої 
жінки, на ту, про яку розповіда-
ємо вище.

Підприємці провели власне 
розслідування. 

Стало відомо, що промишляє 
так вона з 2012 року. В селі, де 
живе, знають про її промисел. 
Але не вірять, що хтось її може 
зупинити 

Козятинські підприємці дяку-
ють Сергію Петричку, який надав 
відео з камер відеопостереження 
універмагу. На них зафіксовано 
аферистку.

13 береЗНя
У Непедівці зафіксували на-

сильство у сім’ї.
Шахраї заволоділи ноутбуком 

мешканця Козятина. У іншому 
кінці міста колишній чоловік по-
грожував фізичною розправою 
жінці.

У Махнівці у 48-річного меш-
канця в кишені куртки виявили 
та вилучили металевий кастет. 
За даним фактом слідчим від-
діленням поліції розпочато кри-
мінальне провадження за озна-
ками злочину, передбаченого 
ст. 263 КК України (Незаконне 
поводження зі зброєю). Прово-
диться досудове розслідування.

14 береЗНя 
У Титусівці зламали замок на 

гаражі і поцупили все, що мож-
на було взяти.

Мешканка міста поскаржилася 
в поліцію на свою матір, яка 
вчинила насильство в сім’ї.

Жителя с. Дубові Махаринці 
обдурили шахраї. Під приводом 
продажу селітри для сільського 
господарювання заволоділи 
його грошовими коштами.

У Бродецькому в одному з 
домоволодінь викрали металеві 
труби.

15 береЗНя

Чоловік з Глухівець заявив 
на свого сина, з яким у нього 
за місцем проживання виникла 
сімейна сварка.

Надійшло повідомлення від 
жителя м. Козятин, про те, що 
невідома особа зателефонувала 
його матері та під приводом 
вирішення питання щодо вчи-
нення ДТП, учасником якого ні-
бито став її зять, шахрайським 
шляхом заволоділа грошовими 
коштами.

Поскаржилась цього дня меш-
канка міста на свого п’яного 
сина, який вчиняв сварку.

17 береЗНя

На автодорозі Кременець - 
Б.Церква сталася ДТП. Водій 
автомобіля «ВАЗ» під час руху 
скоїв зіткнення з автомобілем 
«Фольцваген». Внаслідок ДТП 
водій автомобіля «ВАЗ» та 
пасажирка авто «Фольцваген» 
отримали тілесні ушкодження.

У Сигналі обікрали жінку. З її 
будинку винесли гроші та юве-
лірні вироби.

У Молодіжному сварилася 
жінка зі своїм співмешканцем.

18 береЗНя 
У Козятині мешканка міста 

викликала правоохоронців на 
сварку зі своїм чоловіком за 

місцем спільного проживання. У 
іншій частині міста чоловік пові-
домив поліцію, що дебоширить 
п’яний син.

А в Непедівці виникла сварка 
у жінки з її колишнім чолові-
ком.

 
19 береЗНя

У Козятин колишній чоловік 
за спільним місцем проживання 
вчинив насильство в сім’ї від-
носно екс-дружини. Ще один 
виклик був іншої городянки. 
Вона скаржилась правоохо-
ронцям, що її співмешканець 
вчиняє неправомірні дії від-
носно неї.

А могло б бути видовище типу адреналін-шоу

влад повх

Махнівська — одна із най-
більших громад району. Через 
своє географічне розташування, 
претендує об’єднати навколо себе 
мінімум 15-24 населених пунктів 
району і становити громаду при-
близно в 34 тисячі населення.

Згідно з редакційним завдан-
ням, до вказаного заходу 20 
січня 2018 року долучились жур-
налісти RIA.

Дива почались із самого стар-
ту. Схід села проходив у примі-
щенні одного із залів клубу, що 
може вмістити максимум 50 осіб. 
Узяли участь з усіма присутніми 
аж 36 осіб. З них 10 співробіт-
ників поліції з повним штатним 
озброєнням, п’ять пенсіонерів 
МВД (або ті, що служили в по-
ліції). Інші особи — президіум із 
4 осіб. Ще — два депутати (а їх 
більше 20 в сільраді). Ще — пра-
цівники клубу та сільської ради. 
За фактом відеокамера зафіксу-
вала повну непоінформованість 
громади. Вірніше, її відсутність та 
недовіру до депутатів, сільсько-
го голови і, скоріше, до голови 
районної ради, який був запро-
шений. Одному з махнівських 
партизанів поставив лише одне 
питання:

— Чому не долучились до та-
кого заходу як схід села.

— Стало відомо, що має бути 
голова районної ради Козятина 
Віктор Слободянюк. Ми створили 
групу громадських лідерів, з ме-
тою не допустити його до участі 
в сході села, тим більше бути 
вибраним в президіум. Він не 
прибув. Напевно, СБУ прослухо-

вує наші телефони. От і нагнали 
поліції не з району, а з Вінниці. 
Але дарма, бо ми не збирались 
вчиняти будь-які протиправні 
дії, щоб травмувати, не стільки 
громаду, а дітей — учасників 
концерту. А от поліція в формі 
в такій кількості зі зброєю дітей 
шокувала.

Це свідчить про те, що керів-
ництво з Вінниці не дружить з 
головою і здоровим глуздом. 
Поліцейські, слава Богу, вели 
себе толерантно і комунікабель-
но, хоча, мабуть, за уставом, не 
пояснили, що вони роблять тут. 
Приїхали з Вінниці за 70 км від 
основного місця роботи.

Несподівано на це дав відпо-
відь місцевий (виявилося, що він 
не родич сільського голови, що 
мусувалося в районі, як факт 
корупції) дільничний інспектор:

— Хлопці їхали по роботі от 
і заїхали по дружньому побути 
присутніми на сході села.

Виходить, що поліція, як турис-
ти в формі, зі зброєю блукають 
по району?

— І що ігнорування сходу села, 
це акт протесту проти кого?

— Найперше, ігнорування, це 
протест проти голови районної 
ради Віктора Слободянюка, 
якого більшість зневажає, що за-
свідчено зборами.

Всім відомо, що малий зал 
навіть не вмістить депутатів або 
уповноважених від вулиць. Як 
таке можна вчиняти, знає лише 
сільський голова Павло Кузь-
мінський, що  демонструє весь 
час дружні стосунки з головою 
районної ради.

Ми провели опитування в цен-
трі села. Опитали 17 осіб. Чому 
не на сході, відповіли декілька. 
Точка зору зійшлася з попере-
дньою.

Цікаво, а такий захід, що від-
бувся, можна вважати як схід 
села та звіт перед громадою? У 
час, коли іде реорганізація вла-
ди, коли краяни Махнівки гинуть 
на фронті, оцінку мають дати 
байдужі жителі громади, яких 
більшість. 

Бо відомо, що коли барабанять 
барабани, шкуру на барабани 
здирають з баранів. Щоб на-
тягнути на барабани і потім бити 
качалкою.

влад повх 

Спосіб знищення з не-
бувалою жорстокістю: їх 
давили колесами ванта-
жівок вагою по 50 тонн, 
били монтачками, за-
стосовували зубило з 
кувалдою, з розгону ча-
вили без гальм джипами. 
Поліцейські тримались 
з неабиякою мужністю. Мовчки 
терпіли наруги. Участь у їх зни-
щенні брали перші особи району 
та області. Давили і проклинали. 
Нахаби клялись порізати їх вно-
чі бензопилою. А поліцейські 
стояли, вірніше, мужньо лежали 
і держали оборону. За цей час 
біля них — жодної аварії, люд-
ських трагедій.

Що цікаво, працівники дорож-
ньої поліції міста їх також зне-
важають — найчесніших лежачих 
поліцейських! Пролежавши рік, 
зараз вони потребують допомоги. 

Тільки пішоходи їх поважають 
і віддають шану. Упевнено пе-
реходять вулицю навіть мами з 
дитячими колясками. Бо тільки у 
них немає вихідних. Немає хоро-
шої або поганої погоди. Жарко, 
холодно, мороз, дощ — все 
мужньо переносять лежачі по-
ліцейські Козятина.

Вони, не знімаючи капелюха 
перед Мафіком, змушують його 
гальмувати. А скільки крутих, як 

у поросят хвости, їх об’їжджають 
іншими дорогами, щоб не кла-
нятись поліцейським… Але все 
одно кланяються і безперестанку.

Відомо, що козятинський 
м’ясокомбінат, співпрацюючи 
з інститутом автомобільного 
транспорту та безпеки України, 
виготовив документацію і об-
грунтування на облаштування 
“лежачих поліцейських” в районі 
підприємства. Підприємство за-
безпечило безпеку руху в Козя-
тині. За це їм вдячна громада 
міста. Однак, на баланс, я так 
розумію, їх місто не взяло. Або 
ж місцева влада ігнорує громаду 
і легковажно ставиться до без-
пеки руху транспорту. 

За ініціативою пішоходів та 
велосипедістів міста, просимо ди-
рекцію заводу та міського голову 
прокоментувати події з лежачими 
поліцейськими. Особливо, місь-
кого голову: дати перспективний 
план розвитку міста з безпечним 
середовищем для проживання.
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Уболівальникам сподобалася гра спортсменок
наш “колос” виборов срібло і  бронзу

пахне корупцією

тетяНа лоЗіНська

В с е с в і т н і й 
де нь  з а хи с т у 

прав споживачів 
відзначають 15 бе-

резня. З цього приводу хочу 
нагадати нашим читачам, аби 

не постраждати від недобро-
совісних продавців, слід 
дотримуватися кількох 
порад.

Зокрема, зберігайте чек 
від покупки, при будь-якій 

спірній ситуації обов’язково 
напишіть заяву на ім’я влас-
ника фірми та обов’язково ві-

зьміть контакти у свідків події.
Часто, аби уникнути конфлік-

тних ситуацій, продавці й самі 
зацікавлені замінити товар з 
дефектом. 

Обміняти можна і якісний 
товар, якщо ви передумали, чи 
після придбання товар не вла-
штовує за кольором, розміром, 
фасоном. Відповідно до ст. 707 

Цивільного кодексу України, 
споживач-покупець непродо-
вольчого товару має право його 
обміняти протягом чотирнадця-
ти днів, не рахуючи дня купівлі 
(якщо триваліший строк не 
оголошений продавцем).

Існує ряд умов, дотримання 
яких забезпечує виконання 
пред’явленої вимоги про об-
мін товару: товар не мав бути 
у споживанні, збережено його 
товарний вид, споживчі влас-
тивості, пломби, ярлики (не-
пошкоджена упаковка тощо), 
збережено чек, гарантійні та-
лони, інструкція з експлуатації, 
виданий споживачеві разом з 
проданим товаром як  доказ 
придбання товару у конкрет-
ного продавця, якщо від дня 
покупки не пройшло більше 
14 днів. Якщо до товару було 
додано подарунок, його треба 
повернути разом із товаром. 
При цьому подарунок також не 
повинен містити слідів експлуа-

тації, повинен бути збережений 
його товарний вигляд, спо-
живчі властивості, пломби та 
фабричне пакування. Якщо при 
здійсненні покупки була видана 
картка постійного клієнта, її 
буде анульовано.

У Козятині існує практика, 
що покупці зі скаргами йдуть 
в газету “RIA-Козятин”, де 
отримують консультацію, після 
якої їх проблеми з покупками 
закінчуються навіть без публі-
какцій. Але в маленьких містах 
важливо у ЗМІ та соцмережах 
оприлюднювати інформацію 
про недобросовісних продавців 
та власників магазинів. 

Хочу нагадати нашим читачам 
про проект «Я МАЮ ПРАВО!». 
Інформацію про права спо-
живача (і не тільки) можна 
отримати на сайті pravo.minjust.
gov.ua та за номером 0 800 
213 103 (єдиний контакт-центр 
надання безоплатної правової 
допомоги).

Порушують права споживачів тієї людини, яка не знає про них
блоГ

віктор скрипНик

Вранці 16 березня Олександр 
Казік на Паралімпіаді в Півден-
ній Кореї виборов другу срібну 
медаль в індивідуальній гонці на 
15 км.(першу нагороду здобув у 
біатлоні)

У розмові з його тренером 
Марцином Кучерявим взнаємо, 
що такий результат, це фантасти-
ка для спортсмена з вадами зору. 

— Високих успіхів вони до-
сягають у 24-25 років, — каже 
він. — У Олександра за плечима 
тільки 21.

Хлопця з невеликого села 
Балки Барського району земляки 
часто бачать у... лісосмузі. Ось де 
тренуються наші олімпійці! Ще у 
райцентрі, звичайно. На роликах 
на асфальті. У хлопця від наро-
дження вади зору — далі метра 
не бачить. Незважаючи на це, 
відмовився від тростини. Її замі-
няє загострений слух. До школи 
ходив не в селі, а в райцентр. 
Пішки. Понад три кілометри в 
один кінець. Спочатку батьки 
супроводжували. Далі сам вивчив 
шлях, як свої п’ять пальців.

Пан  Марцин 
каже, що такого 
наполегливого ви-
хованця у нього 
ще не було. 

— Скільки разів 
під час тренувань 
розбивав обличчя, 
збивав до крові коліна!... Зда-
валося, наступного дня уже не 
з’явиться на заняття. 

Саша загоював рани і продо-
вжував добиватися свого. Торік 
на Кубку світу з біатлону в Японії 
він став третім. Тепер студент 

університету "Україна" вразив 
новим результатом. Супроводжує 
Олександра на змаганнях його 
земляк Сергій Кучерявий.

Приємно здивували депутати 
Барської райради. Коли тренер 
звернувся на сесії з проханням 
виділити кошти на підготовку 

двох олімпійців (тренує ще біат-
лоністку Ірину Буй, її результат 
на Паралімпіаді - два четвертих 
місця: в біатлоні й індивідуальній 
гонці), таку пропозицію підтрима-
ли одноголосно. 200 тисяч нада-
ли на підготовку! Гарний приклад 
для наслідування…

два сРібла на паРалімпіаді 
від студента з вінниЦі 

У 2009 році Геннадій важив 
107 кілограмів. Коли йому було 
37, то лікарі казали, що для 
нього смертельним є підйом 
ваги у три кілограми. Зараз він 
схуд на 33 кілограми, назавжди 
відмовився від пігулок і відчуває 
себе набагато витривалішим та 
здоровішим, аніж в молоді роки. 

— За роки життя у мене на-
копичилось сім невиліковних 
сучасною медициною хронічних 
хвороб. Життя не мало сенсу, 
хоча я жив, як усі, але для чого 
живу — не усвідомлював, — 
розповідає 55-річний чоловік.

Життя вінничанина змінилось, 
коли він пройшов навчання і 
зрозумів, що і як потрібно ро-
бити, щоб відновити здоров’я. 
А через півтора року сам почав 
допомагати людям.

джерело усіх хвороб – За-
сМічеННя душі. — Саме нега-
тив згодом нас «гризе», провокую-
чи хвороби, — пояснює засновник 
школи довголіття. – А всього  
можливо виділити три етапи ви-
никнення хвороб.

Перший етап - інформаційний. 
Його суть полягає в тому, що за-
смічується душа людини.

— У інформаційному полі лю-

дини починають зароджуватися 
всі болячки, котрі, власне, вона 
«збирає» собі сама, сприймаючи 
негативну інформацію, — ствер-
джує експерт.

Другий етап – енергетичний. 
Він полягає в тому, що в резуль-
таті особа починає відчувати 
брак енергії через надлишок 
негативу.

біль – це сиГНал, Що Ми Не 
так живеМо. Третій етап – фі-
зичний. На цьому рівні людина 
вже починає відчувати біль.

— Біль – це свідчення того, 
що ми щось неправильно роби-
мо. Скажімо так - відхилилися 
від своєї життєвої місії. Це сиг-
нал, що пора змінювати себе, 
— продовжує Чумаков.

Зцілення, на думку вінничани-
на, потрібно починати з пере-
осмислення, з чистки інформа-
ційного поля людини, яке ми і 
звикли називати душею.

Таблетки не лікують
— Мене дивує, що на зма-

гання наші підлітки везуть з 
собою цілі комплекти таблеток. 
Їм батьки радять: буде така 
хвороба – вип’єш цю пігулку, 
голова заболить – іншу. Це не-
втішна тенденція, оскільки зне-

болювальні засоби хворобу не 
лікують, вони блокують біль – і 
центральна нервова система не 
відчуває, що в людини болить, 
— каже вінничанин.

Своє нове здорове життя 
Геннадій Чумаков почав саме з 
того, що назавжди відмовився 
від таблеток.

секрет Здоров'я від ГеННа-
дія чуМакова 1. Інформацій-
но-духовний підхід: поставте собі 
запитання — як, для чого, для 
кого і чому я живу? У чому моя 
ціль на планеті? Попрацюйте із 
накопиченим негативом – пере-
осмисліть свою місію.

2.Відновіть енергетику.
3.Культура харчування – це не 

просто, що їсти, а як їсти - коли, 
в яких умовах, в який час і яку 
їжу споживати.

4.Фізична культура – це рух. 
При цьому ви маєте усвідомлю-
вати, для чого ви рухаєтеся, а 
не просто бездумно гарувати в 
спортзалі.

використовуЮчи цЮ Мето-
долоГіЮ, ЗдоровиМи стали 
чиМало йоГо учНів. Матері 
однієї з його  перших учениць лі-
карі поставили невтішний діагноз 

– онкологія, їй залишалося жити 
максимум півроку.

— Я попрацював з обома 
жінками, потім вони займалися 
за моєю програмою самостій-
но. Через деякий час колишня 
«хвора» пройшла обстежен-
ня, і лікарі були надзвичайно 
здивованими – хвороби як не 
було, — каже засновник школи 
здоров'я.

Ще один приклад – до Ген-
надія звернулася жінка, яка не 
могла самостійно ходити. —

Жінку з Гайсина привезли. 
Ходити вона не могла – пере-
сувалася тільки в межах свого 
будинку. За місяць занять вона 
приїхала автобусом до мене 
самостійно. У неї були серйозні 
порушення – необхідна була 
операція на тазостегнових сугло-
бах, причому дуже дороговар-
тісна. У результаті, оперативне 

втручання вже не було потріб-
ним, — розповідає Чумаков. — І 
таких прикладів дуже багато.

— Головні умови для на-
вчання в школі — це бажання, 
готовність та можливість змі-
нитися. Будь-яка людина після 
отримання знань школи, напо-
легливо та серйозно займаючись 
в домашніх умовах, може до-
сягти здоров’я і прожити довге, 
плодовите, активне та щасливе 
життя. Саме здоров’я та щастя 
я всім бажаю, — каже Геннадій 
Чумаков.

Контакти «Школи Гармонії, 
Здоров'я та Активного довго-
ліття» для запитань та запису 
на безкоштовні консультації: 
+38 096-630-87-99, +38 050-387-
49-00. Адреса інтернет-сайту 
школи — harmzdor.blogspot.
com. Заняття школи проходять в 
м. Вінниця.

геннадій чумаков: схуд на 33 кг 
і зЦілився від 7 тяжких хвоРоб
Як побороти невиліковні хронічні захворювання, змінити себе, свій внутрішній 
світ і досягти гармонії, чистоти та усвідомленості сенсу життя — дізналися у 
засновника вінницької «Школи Гармонії, Здоров'я та Активного Довголіття» 

в’ячеслав ГоНчарук

Протягом місяця кращі ве-
теранські команди Вінницької 
області визначали чемпіона з 
футзалу в своїй віковій групі. На 
турнірі ветеранів 40+ перемож-
цями зимового футболу стали 
“Патріот ПСВ” з Вінниці. Срібним 
призером стала команда з села 
Ободівка Тростянецького району. 
А замкнули призову трійку вете-
рани козятинського “Моноліту”.

Здавалося, команда, яка є 
бронзовим призером серед кра-
щих колективів області, — це 
великий  успіх. Та коли команда 
привчила своїх прихильників до 
перемог, то її третє місце на 
турнірі ветеранів вважається не-
вдачею.

Чому так сталося? Скоріше за 
все, від “Моноліта” відвернулася 
фортуна. Яскраво виступивши в 
півфіналі, гравці нашої команди 
не зберегли бойовий склад на 
фінальну частину розіграшу. І 
втрата двох ключових гравців 
команди далася взнаки. Та, не 
зважаючи на командні втрати, 
монолітівці боролись за місце під 
сонцем. 

Спочатку вони переграли ко-
манду з Бершаді з рахунком 6:0, 
а команда Ободівки, яка грала 
раніше від наших футболістів, ро-
зібралася зі своїм суперником — 
9:3. Та чомусь цей результат зна-
чився як 8:3. Тому гравці нашої 
команди вирішили, що рахунок 

6:0 достатній 
для виходу 
в фінал, при 
п і д р а х у н к у 
різниці заби-
тих і пропущених 
м’ячів, у разі нічиєї з командою 
Ободівки. 

Як кажуть, навмисно не при-
думаєш. Гра між “Монолітом” і 
командою з Ободівки заверши-
лась внічию 1:1. У обох колекти-
вів різниця м’ячів була + 6. Та за 
рахунок забитих м’ячів, у фінал 
вийшли футболісти Тростянець-
кого району. Вони у фінальному 
поєдинку поступилися вінничанам 
з рахунком 2:4. 

Наша команда в боротьбі за 
третє місце переграла спортс-
менів тульчинського “Патріота” 
з рахунком 5:3. Ось так, не про-
гравши жодного матчу за весь 
турнір, у козятинців тільки третє 
місце і бронза. 

Таким результатом не за-
доволені не тільки футбольні 
ветерани нашого міста. Неза-
доволеними залишилися й самі 
чемпіони. Вони у фінальній грі 
хотіли зустрітися саме з нашими 
земляками. Адже в пам’яті ві-
нничан - минулорічна поразка 
на турнірі ветеранів 35+. Тож не 
задоволені вони, що не відбувся 
матч-реванш між друзями- супер-
никами “Патріот ПСВ” Вінниця 
- “Моноліт” Козятин. Але, як 
кажуть: “Ще не вечір. Усьому 
свій час.”

ветеранський “моноліт” 
із бронзою, хоча мали 
грати у фіналів'ячеслав ГоНчарук

Майже два місяці любителі 
спорту насолоджувалися зимо-
вим футболом. Спочатку міря-
лися силами команди сільських 
громад. У них естафету прийняли 
спортсмени, що виступають на 
першості області, де наш “Моно-
літ” став бронзовим призером. 

Жінки в спортзалі залізничного 
училища у неділю, 18 березня, 
провели підготовчий турнір до 
нового сезону. До нашого міста 
мали приїхати киянки та житоми-
рянки. Тільки в останній момент 
стало відомо, що гравців “По-
лісяночки” (Житомир) підкосила 
хвороба. Тож турнір чотирьох 
відбувся за участі трьох команд. 
Це наші гості — спортсменки 
Київського Національного універ-
ситету будівництва й архітектури 

(КНУБА) і  команда махнівського 
“Колоса”, розділена на два ко-
лективи.

Спочатку “КНУБА” зіграла з 
“Колосом-1”. У цій зустрічі бойо-
ва нічия — 5:5. Далі на манежі 
змагались подруги по команді 
представниці обох “колосків”. З 
різницею в один м’яч перемогу 
святкували друга команда “Коло-
са”. Тож саме вони та столичні 
гості в заключній грі виявляли 
кращу команду турніру. 

Перемігши наших землячок з 
рахунком 4:2, кращою командою 
на підготовчих змаганнях стали 
студентки університету архітекту-
ри. Наші дівчата - другі. 

Програли вони, здається, слаб-
шій команді за підбором вико-
навців. Київські спортсменки зна-
ходяться на завершальній стадії 
тренувального циклу і вони діяли 

на максимальних швидкостях. 
Футболістки “Колоса” тільки ви-
йшли із зимової перерви. Тому 
треба набиратися терпіння, а 
результат прийде. 

в'ячеслав ГоНчарук

У вівторок, 20 березня, укра-
їнська паралімпійська команда 
повернулася додому. Привезли 
вони з Південної Кореї 22 меда-
лі: 7 золотих, стільки ж срібних 
та 8 бронзових медалей. У ко-
мандному заліку зайняли шосте 
місце. Випередили українців ат-
лети США, учасники нейтральної 
команди (росіяни), спортсмени 
Канади, Франції та Німеччини. У 
кількості здобутого золота наша 
команда повторила успіх Турин-
ської Паралімпіади 2006 року. 

Головними героями паралімпі-
ади в Пхьончхані стали Оксана 
Шишкова, яка завоювала 6 меда-
лей та Віталій Лук’яненко, в якого 
дві нагороди вищого гатунку. Та 
тріумф Віталія був на Сочинській 
паралімпіаді, де він змінив плани 
Путіна, який прибув на стадіон, 
щоб привітати з перемогою свого 
співвітчизника Миколу Полуніна. 
А ще наш чемпіон розвіяв міф, 
якщо на церемонії відкриття бути 
прапороносцем, то не отримаєш 
медалі взагалі. Якщо існують 
такі забобони, то тільки лише в 
олімпійців. Віталій ніс прапор на-

шої держави і виграв два золота.
Українець Тарас Радь став най-

молодшим паралімпійськиим чем-
піоном. Йому всього виповнилося 
18 років.

Поповнили скарбничку україн-
ців золотими медалями в Кореї 
лижники Максим Яровий та Ігор 
Рептюх. А Юрій Уткін разом 
з Людмилою Ляшенко, Юлією 
Батинковою-Бауман та Оксаною 
Шишковою вибороли сьоме золо-
то в змішаній біатлонній естафеті.

Великий вклад в успіх укра-
їнської команди вклав і наш 
земляк Олександр Казік. Посла-

нець Вінниччини здобув на цих 
змаганнях два срібла в лижних 
перегонах і в біатлоні.

Приємно, що  паралімпійців в 
плані виплат преміальних прирів-
няли до олімпійців. Тепер спортс-

мени з обмеженими можливостя-
ми отримають за перемогу $125 
тисяч, за срібну медаль 80 тисяч 
зелених і за зайняте третє місце 
— $55 тисяч. Наші паралімпійці 
того варті! 

укРаїна вибоРола 22 медалі і 
зайняла світове шосте місЦе 

замість 
ополіскувачів 
гоРла — пРодукти 
бджільниЦтва 

іваН сМолич, ветераН праці, 
лікар-ГіГієНіст

Лікар, кандидат медицини 
Євгеній Комаровський вчить 
нас бути уважними до свого 
здоров’я. Важливо правильно 
лікуватися при захворюванні 
ротової порожнини і верхніх 
дихальних шляхів. 

Не потрібно полоскати їх 
ополіскувачами, особливо, 
сульфаніламідами (стрепто-
цидами, норсульфазодами та 
іншими). 

Хоча вони не дешеві, ліку-
вальної дії не дають на мі-
кроби, особливо на віруси не 
діють. Від них наші гаманці 
стають легшими. А виграють 
працівники аптек та лікарі, які 
отримують “відкати” від керів-
ників аптек (лікарняно- аптечна 
корупція).

А лікуватися Євгеній Кома-
ровський та  пасічник Григорій 
Примак пропонують продуктами 
бджільництва, особливо, про-
полісом, при умові відсутності 
алергії. Він має бактерицидні 
властивості, природний ан-
тибіотик. Беруть 2-3 грами 
(розміром  горошини) пропо-
лісу, жують і розсмоктують під 

язиком 10-15 
хвилин. По-
тім роблять пе-
рерву на 1,5-2 
години,  знову 
жують і ков-
тають. Термін 
лікування 4-5 
днів.

Такий метод 
використовують для ліку-
вання порожнини рота і верхніх 
дихальних шляхів, виразки 
шлунку, гіпертонії та інших 
хвороб.

Таке використання прополісу 
також сприяє зміцненню емалі 
зубів,  запобігає карієсу. Про-
поліс згубно діє на мікроби 
(стрептококи), які викликають 
карієс зубів. Використовується 
для профілактики захворюван-
ня зубів у дітей. 

Раджу перед використан-
ня продуктів бджільництва 
обов’язково порадитись зі 
своїм сімейним лікарем і звер-
нутися з молитвою до Бога 
(“Отче наш”)

Бажаю вам міцного здоров’я, 
благополуччя, активного довго-
ліття, добрих звершень на бла-
го незалежної України. Будьмо 
здорові! 

Не будьте учасником 
лікарняно-аптечної корупції

У березні управління освіти 
Козятинської міської ради вла-
штувало олімпіади для учнів 3-4 
класів — з математики і при-
родознавства. Місце проведен-
ня — завжди школа №1. Пише 
завдання і керує олімпіадами 
людина, яка водночас працює в 
управлінні освіти і в школі №1. 
Є підозра, що завдання прохо-
дять на уроках в школі майбутні 
учасники олімпіади. Один учень-
учасник, наприклад, після олімпі-
ади в школі вдома розповів, що 
деякі завдання він розв’язував з 

вчителем і добре 
запам’ятав їх. То 
ж не дивно, що 
завжди всі призо-
ві місця займають 
учні 1-ї школи, їх 
роботи — ідеальні. 

Відомо про випа-
док, коли один з батьків виказав 
своє незадоволення, що олімпіа-
ди в першій школі, а не в їхній, 
третій, йому відповіли, що відмі-
нять взагалі олімпіади. Виходить, 
або буде по нашому з брехнею 
і аферами, або ніяк? А навести 

порядок новій-старій очільниці 
освіти слабо? Діти і батьки хо-
чуть, щоб було все чесно, щоб 
всі діти мали однаковий шанс на 
об’єктивну оцінку їх знань.

батьки учНів 3-4 класів. усьоГо 
шість підписів.

Чому місце олімпіад завжди в школі №1?
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тема березня вітаємо

Знову з бюджету заплатили, а глядачам не сповістили

кРащі в споРті — з нагоРодами! котячий конкуРс пРодовжується

катя (16), обліковець 
коМп’ЮтерНоГо Набору:

— Мене все влаштовує, 
оцінку ставити не буду.

Микола (33), ЗаліЗНичНик:
— Хочу, щоб вирівняли 

плитку на тротуарі, щоб люди 
не топилися весною і після 
дощу. Оцінка “2”.

аНя (16), учеНиця 
ЗаліЗНичНоГо училиЩа:

— Посадити дерева потріб-
но, щоб у парку був фонтан. 
Оцінка “4”.

олеНа Новаківська (27), 
Медсестра школи: 

— Щоб парк був чистий і було 
менше в ньому собак. Оцінка “4”.

дариНа цаплЮк (12), учеНиця 
школи: 

— Хотілося б більше затишку в 
парку, зовсім пусто. Оцінка — “4”. 

аНя (15), 
9-класНиця:

— Мене все вла-
штовує. Оцінка — 
не знаю.

Ми Запитали у коЗятиНчаН яку б оцінку поставили центральному парку 
за 5-бальною системою, і чого там не вистачає?

Парк Новонароджених для молоді, 
пенсіонерів, молодих батьків

насправді парку ставлять слабеньку трійку є у кого переймати досвід

влад повх

У Дрогобичі впроваджують 
проект «Створення концепції роз-
витку парку Новонароджених за 
участю громади». У парку плану-
ють проводити тематичні фести-
валі, виставки, мистецькі ярмар-
ки, кіноперегляди, ретро-вечори, 
спортивні змагання, неполітичні 
флешмоби та заходи з популяри-
зації здорового способу життя та 
екології. Люди визначились, що 
у парку не будуть вирубуватися 
дерева, будуватися МАФи (крім 
спортивних майданчиків), не буде 
проводитися будь-яка торгівля 
(особливо спиртними напоями), 
гучні святкування після 21.00 та 
політичні заходи.

У парку обов’язково мають 
бути інтерактивні зони, доріжки, 
якісне освітлення, WI-FI, вби-
ральні, спортивний майданчик та 
територія для вигулу домашніх 
улюбленців. У культурному про-
сторі парку розміститься сцена 
для концертів, культурних заходів 
та вільний простір для митців 
(проведення пленерів, майстер-
класів).

Спортивна зона парку — до-
ріжки для бігу, тенісний стіл, 
велодоріжки та велопарковки, 
лавки з шаховими дошками, 
майданчики для зайняття ворк-
аутом, скейт-парк, памп-трек, тир 
та стіну для скелелазіння.

У інфраструктурі парку: авто-

паркінг, великі роздільні сміттєві 
баки в кількох місцях, загальні 
— по всьому парку, вбираль-
ня, ліхтарі, лавки. Для догляду 
— комунальне підприємство. 
Обов’язкове розміщення камер 
відеоспостереження.

Окрім місця для вигулу собак, 
місця для тренування та інфор-
маційна дошка для власників 
тварин. 

Планують соціальне кафе і 
мобільні точки з кавою, універ-
сальний дитячий майданчик та 
мотузковий парк.

Один з етапів — створення 
конкурсних умов для архітекторів 
на основі ідей громадської кон-
цепції розвитку парку.

Проект «Створення громад-
ської концепції розвитку парку 
Новонароджених» реалізовується 
в рамках конкурсу малих грантів 
від ГС «Громадські ініціативи 
України» в межах проекту «Під-
тримка місцевих НУО і грома-
дянських ініціатив» за підтримки 
національного фонду з підтримки 
демократії, а також Дрогобицької 
міської ради та ініціативи Дрого-
бич 3D. Автором та виконавцем 
проекту є ГО «Український моло-
діжний прорив».

Бачимо, що є у кого повчитися, 
як потрібно працювати чиновни-
кам для людей. На превеликий 
жаль, в Козятині, навіть із збіль-
шенням бюджету, про це ніхто 
поки не думає.

іваН остапчук

На дворі третя декада берез-
ня. Ще пройде якийсь тиждень 
чи два і весна в повний голос 
заявить про свої права. А цен-
тральний парк нашого міста не 
готовий для відпочинку людей. 
За оцінками громади міста, наш 
парк не прибраний і має закритий 
туалет. З туалетом у влади є від-
мазка. Його відкривають в літній 
період. Та біля туалету з дозволу 
міської ради в минулому році 
працювала “кав’ярня”-карикатура. 
Залишились після її діяльності 
кучі сміття і напис відповідний: 
“Наше місто” 

Майданчик, де проходила дис-
котека, нагадує собою буферну 
зону. Це сталося після того, як 
вищезгадані екстремали вирізали 

парканний проліт на майданчик. 
Доцільно було б замінити каркас 
загорожі чи, порівнявши кон-
струкцію, заварити петлю. Та пра-
цівники міськради відремонтували 
паркан простіше — зв’язавши 
загорожу ланцюгом, замкнули її 
на замок.

Не далеко від Дошки Пошани 
на тротуарі є впадина, яку під 
час дощів заливає водою і люди 
обходять її, витоптуючи  зелений 
газон.

Опитавши більше сотні людей, 
почули про наш парк багато. На 
камеру люди не хочуть критику-
вати. Але дали наказ висвітлити 
в пресі наболіле. 83-річну бабусю 
Ольгу досі непокоїть, як її влітку 
збив підліток на скейті. Інша 
літня жінка, яка в парку гуляє з 
онукою, каже: “Це просто жах! 

Безпритульні собаки, які когось 
кусають, наших дітей поки об-
лизують”.

Одним не подобається, що 
з кожним роком у сквері стає 
менше дерев. Інші переймаються, 
що ніхто не проводить санітарну 
обрізку гілляччя, адже це можна 
робити тільки до 1 квітня. Є квіт-
ник, тільки квітів у ньому немає. 

Ще мешканцям міста не зро-
зуміло, що за шатро розмістили 
майже в середині парку. Чи в 
місці відпочинку козятинців мож-
на дозволяти все, що хтось гарно 
попросить. 

Стайня для коника поні задум 
оригінальний, та не погоджують-
ся з таким ландшафтом мешканці 
міста 

За п’ятибальною системою пар-
ку поставили слабеньку “трійку”. 

в’ячеслав ГоНчарук

Минулої п’ятниці, 16 березня, 
відбулася підсумкова районна 
колегія сектору молоді та спорту.

Про підсумки роботи фізкуль-
турно-спортивних організацій 
у 2017 році доповів голова 
районного сектору молоді та 
спорту Валерій Швець. Він по-

рівняв кошториси минулих років. 
Виявляється, галузь «Фізична 
культура і спорт» у 2017 році 
профінансовано більше як на три 
мільйони гривень (у 2016 році – 
на мільйон триста тисяч).

Були визначені кращі в огля-
ді-конкурсі з благоустрою 
спортивних майданчиків. Це 
в Білопілллі, Сестринівці та Сам-
городку. 

Про результати навчально-
спортивної роботи Козятинської 
РДЮСШ «Колос» та участі в об-
ласних і Всеукраїнських змаган-
нях у 2017 році доповів Сергій 
Перенчук. Про підсумки прове-
дення 70-ї районної спартакіади 
школярів та участі в спартакіаді 
школярів Вінницької області ви-
ступив Євген Козюк.

І почалося довгоочікуване на-
городження кращих фахівців, 
спортсменів, переможців та при-
зерів районних змагань, акти-
вістів фізкультурно-спортивного 
руху.

За підсумками обласного рей-
тингу видів спорту серед міст та 
районів за 2017 рік, з неолімпій-
ських видів спорту найкращий 
показник у шахістів - 474 очки, 
спортивний туризм - 133 очки, 
футзал - 72 очки. 

Наша гордість: Вадим Лип-
ський (срібний призер Кубка 
України із спортивного туризму, 
чемпіон області), Ілля Поліщук 
(переможець командної першо-
сті області з шахів, переможець 
обласного рейтингового турніру), 
Володимир Воронюк (перемо-
жець обласної першості шахів 
серед юнаків), Софія Поліщук 
(призерка чемпіонату області з 
шахів), Анна Куртиніна (призерка 
чемпіонату області з футзалу).

Найкращих результатів до-
сягли легкоатлети (1320 очок) 
та футболісти – 350 очок. На 
чемпіонаті області з легкої атле-
тики наші спортсмени здобули 2 
місце. У осінньому та зимовому 
Кубку області — 3 місце.

Кращі атлети: Юлія Чихівська 
(член збірної команди області, 
призерка чемпіонату  України, 
призерка чемпіонату області 
з бігу на 800 і 1500 метрів), 
Христина Коломієць (член збір-
ної команди області, призерка 
чемпіонату України, чемпіонату 
області з бігу на 1500 та 3000 
м), Христина Заїчко (призер 

чемпіонату України із стрибків у 
висоту, чемпіонка області), Вадим 
Підручний (член збірної команди 
області, срібний призер чемпі-
онату України з кросу, призер 
чемпіонату області з бігу 1500 і 
3000 м), Олександр Ільницький 
(бронзовий призер чемпіонату 
України із стрибків в висоту, чем-
піон області), Владислав Єгоров 
(переможець та призер чемпіона-
ту області із стрибків у висоту), 
Олександр Репало (переможець 
та призер чемпіонату області із 
стрибків у висоту, 4 місце на Ди-
тячих європейських іграх в місті 
Брно), Дар’я Сірик (член збірної 
команди області, призер чемпіо-
нату області із стрибків в висо-
ту), Марія Павлова (член збірної 
команди області, переможець та 
призерка області з бігу 800 1500 
та 3000 м),  Марія Шпатківська 
(член збірної команди області, 
переможець чемпіонату України 
із штовхання ядра, чемпіонка 
області).

Нагородили грамотами тре-
нера-викладача з футболу Козя-
тинської РДЮСШ «Колос» Сергія 
Коваля, за високі спортивні до-
сягнення на Всеукраїнських, об-
ласних змаганнях з олімпійських 
видів спорту Юлію Чехівську, 
Христину Коломієць, Олександра 
Ільницького, Марію Павлову, 
Вадима Підручного, Христину 
Заїчко, Дар’ю Сірик, Марію 
Шпадківську, Олександра Репала,  
Владислава Єгорова.

З неолімпійських видів 
спорту Анну Куртиніну, Вади-
ма Липського, Іллю Поліщука,  
Володимира Воронюка, Софію 
Поліщук.

Відзначили кращі команди 
району за високі спортивні 
досягнення на Всеукраїн-
ських, обласних змаганнях 
чоловічу футбольну команду 
Козятинського району «АКВ» с. 
Глухівці, чоловічу волейбольну 
команду Козятинського району, 
юнацьку легкоатлетичну команду.

Нагородили призерів 25-х 
районних сільських спортив-
них ігор Козятинщини се-
ред фізкультурно-спортивних 
колективів територіальних 
громад району за І місце Глу-
хівецьку територіальну громаду, 
за ІІ — Сестринівську, за ІІІ місце 
- Самгородоцьку.

Віншували  і переможців 
та призерів 70-ї Спартакіади 
школярів: в першій групі за

І місце - Глухівецька школа, 
друге — Махнівська, III – Маха-
ринецька. У другій групі:

І місце – Йосипівська школа, 
друге — Дубовомахаринецька, 
III місце Широкогребельська. У 
третій групі І місце Кашперівська 
школа, II місце – Пляхівська 

III – Іванковецька.
Також грамоти і грошові 

винагороди отримали кращі 
тренери району: Володимир Га-
лицький, Микола Бабюк, Валерій 
Зелінський. Кращі організатори  
фізкультурно-спортивного руху 
Олександр Козюк, Геннадій Тка-
чук, Андрій Хрищенюк, Євген 
Козюк, Віталій Шостаківський, 
Володимир Божко, Наталія Кри-
вунець, Анатолій Волинець, Олег 
Савчук, Ігор Ярмошевич, Наталія 
Середюк, Андрій Черній, Віктор 
Земський, Юрій Яценко, Юрій 
Юрчук, Олексій Мотуз, Дмитро 
Бойко, Олександр Примак.

Відзначили і голів терито-
ріальних громад: Олександра 
Амонса (Глухівці), Анатолія Лев-

чука (Сестринівка), Ми-
колу Чернипка (Сам-
городок), Ярослава 
Лопатюка (Бродецьке), 
Павла Кузьмінського 
(Махнівка), Наталію 
Василюк (Махарин-
ці), Віктора Якимчу-
ка (Білопілля), Галину 
Корніюк (Непедівка), 
Олександра Романю-
ка (Пляхова), Вікто-
ра Свинарчука (Йо-
сипівка), Івана Байду 
(Кордишівка), Миколу 
Корнійчука (Безімен-
на), Володимира Кори-
чишина (Миколаївка), 
Олександра Максимчу-
ка (Зозулинці).

Нагородили кращих органі-
заторів фізкультурно-спортив-
ного руху: Франца Чашківського, 
Сергія Стецюка, Віктора Загоро-
днюка, Ярослава Янчука, Леоніда 

Трончука, Володимира Шульгу.
Отримала відзнаки також 

юнацька легкоатлетична ко-
манда Козятинської РДЮСШ 
у складі Андрія Ярошевського, 
Максима Мельника, Вероніки 

Баюк, Владислава Поліщука, Ар-
тура Оберняка, Наталії Киричен-
ко, Єлизавети Забеліної, Дмитра 
Сушка, Максима Гайдучка, Іллі 
Бейзака, Лізи Грубік, Максима 
Кушнірука, Ельвіри Шкрябій.

дворянин ася 3 роки ася 3 роки

дрогобицька команда
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продам 
  Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä: äóá, ãðàá, ÿñåí. 096-648-08-00
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé 
òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
  Ïøåíèöþ-750 êã, êóêóðóäçó-750 êã. 099-538-32-52
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063-143-61-18
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073-793-55-95
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 
097-793-55-95
  Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: êàë³ôîðí³éñüêèõ, 
ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé âåëåòåíü, 
ðàäÿíñüêà øèíøèëà, ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé, ôðàíöóçüêèé 
áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-55-95
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-671-67-65
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86

  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81 
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³ âàçîíè, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 068-334-66-72
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00 
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 068-
174-03-79
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-26-86
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, àâòîêð³ñëî â äîáðîìó ñòàí³. 068-546-67-73, 
073-029-63-24
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí - çåðíî + 
êà÷àíè, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â 
íà àêóìóëÿòîð³,  àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà. 068-216-34-20
  Àêâàð³óì 1.2 õ 50 õ 50. 097-509-27-40
  Áåíçî-íàñîñ âîäÿíèé. 097-509-27-40
  Ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó. 097-509-27-40
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà - 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Êîáèëà ðîáî÷à. 096-220-43-69
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ äâåðíèé 
ïîë³ðîâàíèé íîâèé ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç., º ñàäîê, âóë.Êîíäðàöüêîãî 32, â 
òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-138-68-81, 096-160-69-70
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-318-91-22
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Òåëèöÿ 10 ì³ñ., ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
  Ìåáë³ á/ó: ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî âñå îêðåìî), òðèëÿæ, 2 øàôè, 2 
ï³íàëà, 2 òóìáè, ñò³ëüö³, õîëîäèëüíèê, ñòàíîê ñòîëÿðíèé + ìëèí. 063-
359-40-27, 067-433-39-14

  Âîãíåòðèâêà öåãëà. 093-140-74-81
  Êàâîâà ìàøèíà Cacko äëÿ áàð³â, îô³ñ³â. 063-234-29-75
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà, öîêîëüíèé ïîâ., ïåðåêðèòå 
ïàíåëÿìè, ñ.Ñèãíàë, Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 
097-663-17-72, 063-260-09-91
  Ê³ííèé â³ç, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 096-115-18-44
  Äâ³ êîðîâè - îäíà ç 7 òåëÿì 8 ì³ñ. ò³ëüíà; îäíà ç 5 òåëÿì 7 ì³ñ. 
ò³ëüíà. 096-093-67-99
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-090-95-32
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé. 093-375-06-61
  Àäàïòîð (áðè÷êà) ³ ï³äãîðòàëêà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà ç òóìáîþ íîâà, ñîêîâèæèìàëêà, òþíåð â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Êîôå - ìàøèíêà Caeka Roval ïðîôåñ³éíà â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
234-29-75
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-680-02-29
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè, ä³éíà. 068-762-96-27
  Ìåáë³, øêàô òà ë³æêî. 097-147-21-10
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç øàôîþ, ñòîëîì òà øóõëÿäàìè íà ïåðøîìó 
ÿðóñ³. 067-500-52-35
  Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90

  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 067-346-96-17
  Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ÷îðíà, ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-32-25
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà 21 000 ãðí., êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 4 ãðí. 068-
797-19-25
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Êóõíÿ óãëîì 2.080 õ 1.90, êîë³ð ãîð³õ. 093-204-61-14
  Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99
  Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê, óòåïëåíèé. 
067-111-07-02
  Â³êíî íåäîðîãî. 093-836-85-90
  Ì’ÿñî áàðàíèíè òóøêîþ ³ æèâîþ âàãîþ. 063-109-98-84
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 098-090-29-22, 093-536-51-37
  Ãàç ïëèòà á/ó ³ ðîçêëàäíèé ñò³ë. 097-112-64-95 Í³íà
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç. 093-600-11-98
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâèé 2-õ îñíèé â õîðîøîìó ñòàí³. 096-806-46-68
  Êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó. 063-612-95-75
  Ñëóõîâèé àïàðàò SIEMENS A&M íîâèé, ëåùàòà âåëèê³. 096-467-
88-03
  Ñîºâèé øðîò (êîðìîâà äîáàâêà äëÿ òâàðèí). 067-490-63-31

  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà 
ìàøèíêà á/ó, ëþñòðà, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», òþëü - 
ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-624-12-00 ï³ñëÿ 17:00
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-675-92-89, 063-382-46-94
  Êðîëèöÿ ìîëîäà â êîðîëü õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä, ìîæíà 
íà îáì³í. 096-963-73-52
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ, åë.áàòàðåÿ, ðîáî÷å ì³ñöå ïåðóêàðÿ, äèòÿ÷à 
êîëÿñêà ç/ë äëÿ õëîï÷èêà, ³ìïîðò. çâîëîæóâà÷ ïîâ³òðÿ. 063-950-53-48
  Ïëàù øê³ðÿíèé (äî êîë³í) ìàéæå íîâèé, âèøèâàíêà äëÿ õëîï. äóæå 
ãàðíà, êóðòêà âåñíÿíà äëÿ õëîï., âçóòòÿ (ð³çíå)õëîï. â íîðìàëüíîìó 
ñòàí³. 093-548-53-84, 2-23-29
  ²íäîêà÷óð³ êîðè÷íåâ³ 270 ãðí./øò. 068-044-24-68
  Êóêóðóäçà. 098-899-14-84
  Õîëîäèëüíèêè 2 øò., 2-õ êàìåðí³ «Íîðä», á/ó â ÷óäîâîìó ñòàí³, 
âèñîòà 1.45 ñì. 093-427-54-42
  Òåëåâ³çîð LG ïëîñêèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Íîâ³ ìîòîáëî÷í³: ñàäæàëêó, êîïàëêó, äèñêè äëÿ ï³äãîðòàííÿ. 068-
045-20-79
  Ïëàù ÷îðíèé øê³ðÿíèé æ³íî÷èé ð.50-52, á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
067-585-40-47
  Ñåðâàíò, ìîéêà íîâà 50 õ 40, 2 ïîäóøêè, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 
òóìáî÷êà ìîæå áóòè êîìîäîì, ìîæå áóòè êóõîííîþ. 093-619-19-93, 
096-983-18-24
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, 
êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-
44 Ñåðã³é
  Äèâàí äëÿ âåëèêî¿ ê³ìíàòè, 2 õ 2, ç 2 êð³ñëàìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó 
- 4 500 ãðí. 063-605-27-41
  Ñòàðèé õîëîäèëüíèê, üàï÷àí, åë. äâèãóí, ñòàö³îíàðíèé êîìïþòåð, 
ïèëîñîñ, ìàíãàë. 068-786-06-31
  Ãàçîâà òà åë. ïëèòà, êåðàñ³íîâà ïëèòà, ñàíêè, ïàòðîíè äëÿ äðåë³ 
ðó÷íîõ, ³íñòðóìåíò. 063-207-40-79
  Õîëîäèëüíèê ñòàðèé, ãàç. ïëèòà, åë. äâèãóí, êîìïþòåð, ðîæêîâ³ 
êëþ÷³ òà ³íø³ ³íñòðóìåíòè. 068-232-01-72
  Â³êíà á/ó, ïëàñòèê, ìåáë³ ð³çí³, êèëèìè, ïîñóäà, òàð³ëêè â³ò÷èçíÿí³, 
âàçîí åêçîòè÷íèé ñóêêóìåíò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé, äèòèíà, ñ³ÿíö³, ñàäæàíö³, ñàäæàíö³ 
ê³ìíàòíèõ ïîì³äîð - âåëèê³. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïëàñòèíêè, êàñåòè, 
æ³í. ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ. 093-884-86-66, 097-517-36-53, 
2-12-24
  Àêâàð³óìí³ ðîñëèêè: ðè÷³ÿ, ïèñò³ÿ, ðÿñêà àôðèêàíñüêà ³ äð., ï³âíèê ³ 
êóðî÷êà äåêîðàòèâí³. 097-511-11-24

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð ïî 20 ãðí/çà â³äðî. 073-026-55-19, 096-
224-01-71
  Êîëåñí³ äèñêè R-14 Àóä³ Ôîëüöâàãåí. 067-397-19-34
  ßéöÿ íà ³íêóáàö³þ ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 
097-170-90-05, 066-432-22-16
  Ñâ³æèé ï³äìîð áäæ³ë, íàñòîÿíêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, âîñêîâî¿ 
ìîë³, ãåìîãåíàò (ëè÷èíî÷íå ìîëî÷êî), ìåä ãðå÷àíèé, òðàâíåâèé, â³ñê 
êàïàíåöü. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà Á³ëà - Ðîñà, ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³, àðì³ðîâàí³ 
200 ñì õ 60 ñì õ 20 ñì. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ 2-õ êàìåðí³. 093-041-69-49, 097-352-17-70
  Òåïëèöÿ êàðêàñ 4.5 õ 3.0 õ 2.2 ì, êóðÿ÷èé ïîñë³ä â ì³øêàõ. 067-
445-75-52
  Ò³ñêè âåëèê³ òà âåëèêà íàêîëâàëüíÿ. 097-793-55-95
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
  Êðîë³ ïîðîäè â³äåíñüêà ãîëóáà, ñîâåòñüêà øèíøèëà, á³ëèé 
âåëåòåíü, í³ìåöüêèé ñòðîãà÷, ôëàíäåð. 063-671-67-65
  Êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-029-93-77

  Ò³òàí íà äðîâàõ äëÿ âàííè, âàííà ÷àâóííà á³ëîãî êîëüîðó. 093-
031-24-52
  Ïøåíèöÿ îçèìà. 068-762-90-74
  Ìåáëåâà ñò³íêà â ãàðíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 068-023-70-04, 063-
604-27-94
  Øêàô äëÿ á³ëèçíè òà øêàô îäåæíèé ïî 500 ãðí. 067-224-08-52
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó òà âàðî÷íà ïîâåðõí³ñòü ARISTON á/ó. 067-224-
08-52
  Ñò³íêà â ïðèõîæó íîâà ç 2-õ ñåö³é 2.55 õ 0.30 õ 1.55. 067-465-90-65
  Êîìïþòåð 4-õ ÿäåðíèé AMD + 3Ãáò ÎÇÓ + DVD-RW + â³äåî GeForce 
450 GTS + HDD - 320 Ãáò + ìîí³òîð Dell + êëàâ³àò. + ìèøêà 5 000 
ãðí., òåëåâ³çîð LCD «Mànta» íà ãàðàíò³¿, 32« 6 000 ãðí. 096-797-90-53
  Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê 
íîâ³ ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 
093-681-01-44
  Õîëîäèëüíå òà òîðãîâå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ ìàãàçèí³â òà áàðó. 
097-449-53-15
  Åë. äâèãóí 1.5 Êâò 1420 îá. 380 Âîëüò á/ó, ðåäóêòîð ãàçîâèé 2-ãî 
ïîêîë³ííÿ á/ó íà ÂÀÇ 2101-07. 097-116-69-11, 063-694-97-00
  Êîëÿñêà äëÿ äâ³éí³ ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, âñå â êîìïëåêò³ Jumper 
Duo. 063-879-51-69
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî æîâòî - ñàëàòîâîãî êîëüîðó + ñò³ë ïèñüìîâèé, 
êîìîä, øàôà äëÿ êíèã. 097-757-44-75, 093-279-47-39
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, 
ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì 
ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
  Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà, ê³ìàíî, òà 
çàõèñò íà êàðàòå 5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³, êà÷êè. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êà÷êè. 063-293-
13-29, 098-974-57-77

  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êîçà ç 3 îêîòîì, ê³òíà 5 ì³ñ. 093-831-02-18, 063-178-67-70
  Ïîðîñÿòêà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 097-569-62-94
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 10-12 êã. 068-510-09-88, 093-942-92-06
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Êîðìîâèé áóðÿê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ïåðåïåëèí³ ÿéöÿ ñ.Êîçÿòèí. 
063-277-53-86
  ²íäþêè òà ï³âí³ íà ì’ÿñî. 067-684-09-51
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-588-96-88, 063-688-97-23
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà Á³ëà Ðîñà, Ñëîâÿíêà, Ì³íåâðà, Íåâñüêà - 20 
ãðí./â³äðî, ì³ëêà êàðòîïëÿ 15 ãðí./â³äðî. 068-216-34-20
  Êîçà 4 ì³ñ., ìàòè ìîëî÷íà, ìîëîêî áåç çàïàõó. 097-736-90-46
  Ìåáë³ íåäîðîãî: 2 øàôè, äèâàí ³ êóõîíí³ òóìáî÷êè. 093-724-92-52
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Òåëèöÿ ïåðâ³ñòêà, ò³ëüíà. 097-819-56-03 Ìèêîëà
  Äâîº êîçåíÿò ïî 2 ì³ñ. ãàðíî¿ ïîðîäè. 068-860-68-92, 096-432-
02-93
  Ïàòðîí òîêàðíèé 4-õ êóëà÷êîâèé ç íåçàëåæíèìè êóëà÷êàìè ä³àì.250 
ìì. íîâèé, êîíäåíñàòîð 3 õ 273 ì³êðîôàðàä âàãà 50 êã. äëÿ çàïóñêó 
åë.äâèãóí³â. 098-103-55-21
  Õîëîäèëüíèê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì ³ ïîñò³ëëþ. 093-488-
78-48
  Ñîáà÷êà Õàñê³ (ä³â÷èíêà), 6 ì³ñ., äîêóìåíòè º, ãîëóáîîêà êðàñóíÿ, 
õîðîøèé ïîäàðóíîê. 097-893-74-92
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, áóä³âåëüíèé ïàñïîðò 
òà ³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8.6 ñîò ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 
067-494-74-78
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робота та оголошення реКлама та оголошення

ремонт, послуги
Роботи по електриці 093-20-51-266
Виготовляємо та встановлюємо ворота, брами 
гаражні, паркани, піднавіси та інше. 097-731-
55-81
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

41
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41
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94

робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, менеджер з підбору автозапчастин, 
прибиральниця. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Требуются рабочие на овощном складе в 
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-357-
15-03, 095-809-73-53
Робота для дівчат від 20 років, вимоги: порядність, 
відповідальність, доступ до інтернету. 063-107-
14-23
Кафе "Княгиня Ольга" запрошує на постійну робо-
ту офіціантів. 063-307-61-02
Запрошуємо на роботу - ДИСПЕТЧЕРА 063-293-
20-08
Охоронці потрібні в м. Київ. Вахта 4/4, 7/7, 15/15. 
Заробітна плата від 4000-8000 грн. Проживання 
безкоштовне. Деталі за тел. 067-209-66-17,  067-
478-90-20 
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується про-
давець 063-554-18-81
Запрошую будівельників для будівництва  обєкту 
нерухомості з інфраструктурою в м. Козятин. 
Оплата по домовленості. Порядність гарантую. 
067-432-22-20
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой вы-
бор вакансий.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
На роботу запрошується водій, категорії С,Е, Поль-
ша, Європа. З/п від 1500 до 2000 євро. Фахти 3/1, 
проживання на базі безкоштовно 093-698-57-07, 
098-106-08-61
На роботу потрібні сварщики, 135-136-141 ме-
тодами з досвідом роботи, працевлаштування в 
Польші 093-698-57-07, 098-106-08-61
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка на 
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-287-
29-44; 067-786-99-28 
Різноробочий-монтажник, Зварювальник 
(напівавтомат) MAG-135 з досвідом від 1 р. Ро-
бота від прямої польської компанії. Працевлашту-
вання безкоштовне. З/п - 120-160 грн за годину. 
Надається житло з усіма зручностями. 063-341-69-
27 Ірина (Viber) Ліц. МСПУ № 1241 від 27.10.2016 
Водіїв кат С,Е. З/п від 15000грн, - Автослюсарів 
(вахта), з/п 6000грн на ПП "Укртранс" Київська 
обл. Офіційне працевлаштування, безкоштовне 
проживання. Вчасна з/п. 050-446-98-49 Маргарита 

419449
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Продам кухонну стінку довж. 
4м35см з витяжкою в хорошому 

стані, недорого. 067-783-63-17

18.03.18 р. в р-ні 3 садочка Пропав 
"Йорк" (хлопчик) 7 міс., пепеляного 

кольору, прохання повернути за 
винагороду - дитина скучає. 

093-010-65-33

18.03.18 р. в р-ні 3 садочка Пропав 
"Йорк" (хлопчик) 7 міс., пепеляного 

кольору, прохання повернути за 
винагороду - дитина скучає. 

093-010-65-33

Терміново продам цегляний га-
раж площею 26.3 кв.м., в центрі 

міста. 063-268-76-17

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здам в оренду приміщення 30 
кв.м., центр "Абсолют", окремий 

вхід. 067-753-67-42
Продається в р-ні 101-го км. зем. 
діл-ка 8.5 сот., з контейнером 5 

т., зареєстрована в державному 
земельному кадастрі України. 
098-229-02-52, 063-696-39-90

Здам в оренду в центрі торгівель-
ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам причіп легковий 2-х осний 
з тентом в чудовому стані. 

096-806-46-68

Водители-дальнобойщики на 
тягач Renault. Командировки по 

ближнему зарубежью. О/р на ав-
томобилях иностранного произ-
водства от 2-х лет. Наличие дей-
ствующего загранпаспорта, мед-
справки. З/п 20000 грн. МР: г. Киев, 
ул. Березнева, 10. Тел.: 0445374337, 

0675475326, 0503580689 

До уваги членів гаражного колперативу "Жигулі", розташованного по 
вул. Кондрацького, 26а, які мають заборгованність по сплаті внесків 

2 і більше років. Вам необхідно протягом 1 кварталу 2018 року погаси-
ти існуючу заборгованність. У випадку не сплати боргу в призначен-

ний термін згідно з положенням діючого "Статуту гаражного коопе-
ративу "Жигулі" боржники будуть виключені з членів кооперативу, а 
їх гаражі перейдуть у власність кооперативу з подальшою здачу їх в 

оренду. Правління кооп "Жигулі". 2-12-79
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 418835
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Володимирівна
Підсобні робітники потрібні на будівництво. Оплата 
40 грн/ год, розрахунок 2 рази на місяць. Офіційне 
оформлення, надається житло. М. Київ, метро 
Васильківська. Тел.: 0674675773
Робітники на  монолітне будівництво в компанію 
ПАТ ЗЗБК ім. С. Ковальської. Офіційне працев-
лаштування, соцпакет. Надаємо житло. Тел.: 
0442390784, 0503863138 
В магазин "Пан котел" запрошується працівник в 
відділ сантехніки. 063-30-100-83
Робочі для збирання дерявяних подонів, пилорам-
щики, секретар зп 8 000 грн. Житло надається. 
Тел.: 0671361464, 0993780617 
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Продавець зі знаннями ПК; Помічник головного 
бухгалтера; Водій ЗІЛ - 130; Помічник кухаря; 
Кулінар - кондитер; Різноробочий; Завідуючий 
складом. Ми гарантуємо: Офіційне працевлаш-
тування. Середня заробітна плата  5500-6500 
грн (з податками). 8 - годинний робочий день. 
Компенсація харчування. тел. 067-430-02-80
На склад-магазин "Процент" на постійну роботу 
запрошується завсклад, офіс-менеджер та ме-
неджер по роботі з постачальниками. Оплата праці 
достойна кандидата. 063-269-75-25
В магазин "Одягу" запрошується продавець. 063-
616-83-08, 098-267-01-61

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.0. Кращi пропозицiї 

2кiмн.в гуртож., Вiнниця, власник, в/зр.на 3,меб.. Цiна: 
дог., тел.:(096) 458-97-54 

1.6. Будинки 
, с.Козинцi, поверх: 1/-/-, Горького, 24. смт Липо-
вець. Цiна: 106952, тел.: (096) 946-10-88 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Прод.маг. з 200 кв.м, торгова площа 100 кв.м, в чуд.
мiсцi, євроремонт, власник. Цiна: дог., тел.:(067) 
255-13-19 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

<@ogol_osn:>Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

9. робота 
9.1. Пропоную 

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Охоронник (вахта). З/п 6200 грн. Тел.:(096) 663-32-15 

Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт. 
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Термiново каменярi/бригади каменярiв. Чорнова цегляна клад-
ка. Монолiт. Київ. Тел.:(097)286-40-09, Олексiй Вячес. 

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 
<@price_osn:>тел.:(097) 250-34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

13.1. Різне

Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-
255-10-10 ,066-255-10-10

34, 095-659-89-10
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 
096-537-08-82
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðàúíñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
Òåðì³íîâî, ó çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, 
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü 
äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 40 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-60-57-822
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãîñï. áóä³âë³, 60 ñîò. çåìë³ â ñ. Âåðáîëîçè. 
097-520-15-13
  Ñ³ìÿ ç õîðîøèìè çâè÷êàìè, çí³ìå 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà .Îïëàòó ãàðàíòóºìî â÷àñíî. òåë. 0631910032,  0983187644
  3-õ ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì 3/4, ïîðÿä ãàðàæ, ï³äâàë, ç ìåáëÿìè, êóõíÿ, 
âàííà, ³íä. îïàëåííÿ. 097-573-92-62
  2-õ êîìí. êâ. â êîîïåðàòèâíîì äîìå íà íà 3 ýòàæå. 063-424-79-55
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà æèòëîâà 101,6 
êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. âóë. Îäåñüêà, 25. 
093-01-86-181
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, 
êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 12 000 ó.å. 096-772-27-55 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 063-854-
94-76
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 28. 063-065-
73-23 Àíÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00, 
067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï 
â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîðîä 
10 ñîò., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ïðèáóäîâè äî ñàðàÿ, íåïîäàë³ê ñòàâîê, 
ïîðó÷ çóïèíêà - 55 000 ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-
966-19-14
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., á³ëÿ 
áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæåì, äâîìà ñàðàÿìè. 
067-300-19-06
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà, 
òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
áîéëåð, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 
35 ñîò. 063-502-63-13, 050-821-49-53
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º 
ãàç, âîäà, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + ãàç. îïàëåííÿ, â 
áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, òåðì³íîâî. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, 
ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà 3), â áóäèíêó 
ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òí³é äóø. 063-384-05-03 
  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

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-159-89-56
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë 
òà ãîðèùå. 067-925-14-57
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 

23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé òåðì³íîâî. 063-829-37-33
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç 
ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 2-73-30, 
093-002-42-47

  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå, º ãàç, 25 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê. 
096-211-45-50
  Áóäèíîê ãàç, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-969-57-39, 093-050-93-06
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 1, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ìàðøðóòêà ïîðó÷, 5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, 
ä³òåé äî øêîëè çàâîçèòü àâòîáóñ ³ ïðèâîçèòü áåçêîøòîâíî. 068-216-

34-20
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., 37 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-
890-90-37
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º ãîðîä, ñàðàé, êóõíÿ, ïîãð³á, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, º êðèíèöÿ. 099-120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, 4 ê³ìíàòè, 8 õ 8.5, ë³òíÿ êóõíÿ - 2 
ê³ìíàòè, ñàðàé, 2 ïîãð³áà, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 063-675-67-19, 
093-198-83-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 097-839-
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 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  2 - õ ê³ìíàòíó òà 3 - õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó.063 298 50 60
  3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 097-682-51-
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18-09, 093-017-86-26
  Áóäèíîê ñ ²âàíê³âö³ , ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-
47-27
  Áóäèíîê ç ãàçîì 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ àáî îáì³íÿþ íà 3-2-õ ê³ìí.
êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé ñ.Æóðáèíö³, 0.45 ãà çåìë³. 097-
522-36-19
  1-ê³ìí. êâ. òà 2-õ â íîâîáóäîâ³ ì.Â³ííèöÿ (ð-í Ñëàâÿíêà), «Avalon-5». 
097-352-95-36, 063-286-35-15
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, 
³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-
80-25, 063-554-18-81
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, áåç ãàçó, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., âñ³ äîêóìåíòè 
â ïîðÿäêó. 063-741-07-45, 097-659-55-17
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5 ïîâ., ç ìåáëÿìè, 
ñòàí æèëèé, ì³ñüêèé òåëåôîí, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 0.16, êðèíèöÿ. 067-602-75-93, 073-110-14-66
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 53.3 êâ.ì., æèòëîâà 36.1, ïîñòðîéêà 1954 ð., 
äåðåâ’ÿíî - âàëüêîâàíèé, ð-í ÏÐÁ, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî. 095-645-
99-26, 068-120-72-71
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-670-71-14
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³ - 8 000 ãðí. 097-149-
12-94
  Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 097-264-46-76
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/3, 31 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï 
â³êíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 
093-751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 
71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-
êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í. 097-130-29-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñàìãîðîäîê (öåíòð ñåëà), ïîðÿä øêîëà, äèò. ñàäîê. 
098-931-32-11
  Áóäèíîê â ñåë³ íåäîðîãî, º ãîðîä, ñàðàé, ãàðàæ, ñ.Ïèêîâåöü. 093-
619-21-35
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 (ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè), çàã. ïëîùà 47.4 
êâ.ì, ì/ï â³êíà, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, 
òåëåôîí, ãàðàæ, ñàðàé, 4 ñîò. ãîðîäà, â õîðîøîìó æèëîìó ñòàí³ àáî 
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.. 063-510-74-78, 2-11-56
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóä.Ãðóøåâñüêîãî 23, íå óãëîâà, 7 ïîâ., ñòàí 

æèëèé. 067-811-07-23, 063-349-51-27
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-38-84, 063-
259-41-94
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 
2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-
581-77-73
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà. 096-277-73-90
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7 êâ.ì., ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.5698 ãà. 096-
277-73-90
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, çàã. ïëîùà 58.8 êâ.ì., 3 ïîâ., áåç 
ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48 ç 12:00 ïî 19:00
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë 
òà ãîðèùå. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.Øê³ëüíà 23-Á, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 
067-934-98-90, 063-687-31-90
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 
êðèíèöÿ ó äâîð³, ñàðàé, ñàä, âóë.Ìàòðîñîâà 68. 096-346-39-77 Íàòàøà, 
063-189-43-31 Ñàøà
  1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, ñòàí æèëèé, 36 êâ.ì. 097-740-97-72, 093-
786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-57-85
  Äà÷à æèëà Ïëàíîâèé «Äóáîê» 8 ñîò. ãîðîäó, ïîãð³á, 55 000 ãðí. 093-
038-81-65, 096-408-85-74
  ×àñòèíà áóäèíêó 60 êâ.ì., á³ëÿ áàçàð÷èêà, âîäà, ãàç, ïîãð³á, ðåìîíò, 
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 093-038-81-65, 096-408-85-74
  Ó÷àñòîê 16 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 16., 2-17-80, 096-879-30-75
  Áóäèíîê 66 êâ.ì., â ñ.Êîçÿòèíñüêîãî ð-í, 10 õâ. â³ä ì.Êîçÿòèí, âñ³ 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàç. 096-983-28-68
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò, æèëà ïëîùà 62 êâ.ì. 093-998-01-
24, 097-966-45-44
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-677-24-
52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 
063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà, º ãàç, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 096-969-45-99
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 
063-539-61-83
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³ 78 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
10 ñîò. çåìë³ àáî îáì³íÿþ íà Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 
063-539-61-83
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ 
ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 90 êâ.ì. æèëî¿ ïëîù³, 
ñàðàé, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 
068-271-40-31
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó, öåíòð. 067-445-72-42, 097-261-22-58, 
095-610-05-62
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ïîä³ëüñüêà 69, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãîñï. 
áóä³âë³, ïëîùà 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. 063-319-95-67
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Äà÷à 5 ñîò. â îêðà¿í³, íà ïåðåõðåñò³ âóë.Ñåðá³íà - Á.Õìåëüíèöüêîãî, 
öåãëÿíèé áóäèíîê ç âåðàíäîþ. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ñàíâóçîð ñóì³ñíèé, 
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ïîäâ³éí³ äâåð³, ï³äâàë. 093-773-34-02, 098-
675-21-69, 099-080-08-26
  2-õ ê³ìí. êâ., 65 êâ.ì., öåíòð, ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó, ï³äëîãà 
ëàì³òàò, ì/ï â³êíà, áàëêîí ì/ï, îááèòèé âàãîíêîþ. 097-423-97-01
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 

7 ñîò. àáî îáì³íÿþ íà 4-3-õ ê³ìí. êâ. 063-773-28-96, 2-33-98
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ, ñàðàé, ãàðàæ, âóë.Ñóâîðîâà. 093-270-59-37
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð (íàâïðîòè 
ñòàðîãî ë³öåþ). 096-378-80-86, 063-248-16-06
  4-õ ê³ìí. êâ., ïëîùà 72 êâ.ì., 1 ïîâ., öåíòð ì³ñòà, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-785-79-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 ñîò., ãàç, ö/
âîäîïðîâ³ä, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîâåöü, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà. 067-278-43-14
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., 3/5, öåíòð. 073-003-79-89, 096-128-84-02
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 
2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, êóõíÿ, ñàðàé, âîäà â áóäèíêó. 098-
077-38-60
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 84.3 êâ.ì., íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë 
«Õåðìàí»), ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 2-õ ïîâ. ãàðàæ, º ï³äâàë, á³ëÿ 
áóäèíêó ãðÿäêà 1 ñîò. çåìë³. 096-176-45-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ºâðî - ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 1 ïîâ. 
067-963-17-30
  Áóäèíîê ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 096-107-00-47
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, íåäîðîãî, ãàðàæ â êîîï. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ,  îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ð-í Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-
704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 78 êâ.ì., ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðî-ðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³, 
ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ãàç îïàëåííÿ, âåëèêèé äâ³ð, 
ñàäîê, çåìëÿ, ð³÷êà - äàìáà. 067-283-98-27

  аВтомото
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-577-26-86
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 097-577-26-86
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Ìîñêâè÷ 412 1982 ð.â, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî - 9 000 ãðí. 
096-660-22-80
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð á³ëèé,ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 067-
453-32-60
  ÂÀÇ 2103 1979 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 096-
682-92-67 Âîâà
  ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., 1.6 îáºì. 067-852-49-46
  ÃÀÇ 31029 ñòàí â³äì³ííèé. 097-147-21-10
  Suzuki SWIFT 1997 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, ðåàëüíîìó 
ïîêóïöþ òîðã. 068-170-47-89 Ñàøà
  Õóíäàé Àêöåíò 2008 ð.â., ãàç-4 ïîêîë³ííÿ, 1.4 äâ., ÀÊÏÏ, 
ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, çåëåíà, ³äåàëüíèé ñòàí. 093-095-17-57, 
098-600-83-18
  Ñêóòåð - ìîòîðîëåð Ñóçóê³ Êàòàíà, 2-õ ì³ñíèé, 2011 ð.â., ñòàí 
íîâîãî 16 000 ãðí. 063-982-99-46
  Ñêóòåð - ìîòîðîëåð Õîíäà Ëåàä-48, ñòàí â³äì³ííèé  13 500 ãðí. 
063-982-99-46
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè, ìîçãè 3110, 
ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 098-007-84-33

  ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, òîí³ðîâêà, âàðèòè, êðàñèòè íå òðåáà. 
098-007-84-33
  Ñêóòåð. 063-321-40-44
  ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-347-63-41
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 067-915-29-96
  Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51

  КуплЮ
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, 
íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 097-648-46-69 
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-
10-20
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, 
Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Ïøåíèöþ - 3,60 ãðí/êã, ß÷ì³íü - 3,60 ãðí/êã, Êóêóðóäçà - 3,50 ãðí/êã, 
Îâåñ - 3,60 ãðí/êã, òåë. 2-16-16,  ìîá. 063-269-21-44
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» Ò4. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîáëîêè, ìîòîêîñè, 
çàðÿäí³ 12 Âîëüò, êîìïðåñîðè, áîëãàðêè íà 180 àáî 230 êðóã, 
åëåêòðîçâàðêè, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20
 êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó. 096-952-68-21 àíäð³é
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 068-006-81-70

  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  ×îáîòè íîâ³ íåõîäæåí³ ÷îë., âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ. 096-467-88-03
  Ìåäàë³, çíà÷êè, ñòàòóåòêè, ìîíåòè, ãîäèííèêè òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 
068-045-20-79
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
  Òðè êóù³ (êîðåí³) áàãàòîð³÷íî¿ äåêîðàòèâíî¿ êâ³òêîâî¿ ðîñëèêè 
«Ðîçáèòå ñåðöå». 097-499-00-12
  Äîðîãî êîíòåéíåð 3 ò. ³ 5 ò. 073-793-55-95
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëÿþ â³êîì ç 1 òèæíÿ. 063-504-05-35
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-141-64-34 Àíäð³é
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Ëîøà, òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-438-78-31
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, ãàç ïëèòè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, áàòàðå¿, åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, 
ðàä³àòîðè. 098-833-44-13

  мінЯЮ
  Ñîþ êâàðòèðó â öåíòð³ íà áóäèíîê àáî ìåíøó êâàðòèðó, ðîçãëÿíó 
áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 063-422-45-66
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., º 
ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 098-
008-22-31
  2-õ  ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ç ìîºþ 
äîïëàòîþ. 093-943-00-65, 096-516-46-80
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90

  ріЗне
  Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé æèçíè, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - áàÿí. 099-134-
34-06, 063-29-18-967
  Çäàì â îðåíäó öåëÿíèé áóäèíîê â ñ. Âåðáîëîçè. 097-520-15-13
  Ñ³ìÿ ç õîðîøèìè çâè÷êàìè, çí³ìå 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà .Îïëàòó ãàðàíòóºìî â÷àñíî. òåë. 0631910032,  0983187644
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, ö³ëîäîáîâî 
â ì. Êîçÿòèí. ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ. 063-287-33-21
  Â³ääàì öóöåíÿò â äîáð³ ðóêè. 093-892-27-55
  Ïîòð³áåí â÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â íà äîìó. 098-050-22-79

  Ìîëîäà ñûìÒÿ ç äèòèíîþ çíèìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-
107-12-58
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëåæà÷îþ æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó íà 2-3 
ãîäèíè. 093-767-93-56
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 073-42-
17-255
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, öåíòð. 063-
934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì êâàðòèðó, ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-509-27-40
  Â³çüìó â îðåíäó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ñò.Êîðäèø³âêà. 068-006-81-70
  Çäàì êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó, 100 ãðí./ì³ñ. 063-612-95-75
  Çí³ìó êâàðòèðó, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 063-612-95-75
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ÷è ð-í ó÷èëèùà áåç ìåáë³â, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 096-160-11-85, 063-541-10-96
  Øóêàþ æ³íêî ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, ç ïðîæèâàííÿì, 
ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 067-515-33-56, 093-409-34-54
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÊ ¹6071732 íà ³ìÿ Ë³íí³ê 
Ðîìàí Â³êòîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì êâàðòèðó ïîðÿäí³é ñ³ì¿ â ð-í³ Äåïî. 097-842-14-06
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 096-

419-27-25, 2-10-51
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â  âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7. 
067-772-36-78
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâà õëîï÷èêà àáî äâ³ ä³â÷èíêè. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Ê³ïîðåíêî ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çíàéäåíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Ìàêîâñüêèé Ìèêîëà. 096-094-68-32
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-191-88-13
  Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó âåëèêèõ òà ìàëèõ 
ðîçì³ð³â. 097-796-70-05, 063-774-54-74
  Çí³ìó áóäèíîê ÷è êâàðòèðó 1-2 ïîâ. íà äîâãèé òåðì³í Êîçÿòèí. 093-
583-67-81
  Äîãëÿíó æ³íêó äëÿ óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 093-583-67-81
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â ð-í³ 3 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³, òåõí³êà. 093-
031-00-31
  Æ³íêà 37/166/88 Êîçÿòèí ïîçíàéîìèòüñÿ ç àäåêâàòíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ 
ñ³ì’¿ -  àëüôîíñ³â, àëêàø³â ïðîøó íå òóðáóâàòè. 067-192-67-78
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â öåíòð³. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  Ïîðÿäíèé ÷îëîâ³ê çí³ìå 1 ê³ìí. êâ., ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóþ. 050-528-16-08
  Âòðà÷åíî òåõ. ïàñïîðò  íà àâòî Ì³òñóá³ñ³ Ñïåéñ âàãîí 1988 ð.â., 
Ëüâ³âñüêà ðåºñòðàö³ÿ. Õòî çíàéäå âèíàãîðîäà ãàðàíòîâàíà. 063-161-28-58
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овеН 
Створіть собі надійний фун-
дамент для майбутніх ділових 

успіхів. Не надто нервуйте у вихідні, 
все у вас вийде.

телець 
Нагромадилось чимало про-
блем, тож їх треба терміново 

вирішувати. Сконцентруйтеся на 
головних своїх завданнях. 

блиЗНЮки 
Постарайтеся скласти план дій і 
орієнтуватися на нього, інакше по-
тонете у дрібних справах і чужих 

турботах.
 рак 
Сприятливий час для вирішення 
особистих і професійних питань. 

Імовірні позитивні зміни у заробітках 
і кар'єрі.

лев 
Вдалий час для обмірковування 
та обговорення важливих планів 

на майбутнє. У вихідні дійте без зайвих 
викрутасів.

діва
Сприятливий період для здій-
снення грандіозних задумів, 

але про це мають знати тільки надійні 
й перевірені люди.
тереЗи 
Робота принесе велике моральне 

задоволення та гарний настрій. У вихідні 
не надто критикуйте рідних та коханих.

скорпіоН 
На вас чекає маса новин і подій, 
здебільшого приємних. Взаємини 

з керівництвом та близькими помітно по-
кращаться .
стрілець 
Багато чого досягнете, якщо постара-

єтесь не метушитися й повірите у власні сили. 
Вихідні для дому та господарства.

коЗеріГ 
Для реалізації ваших амбітних планів 
доведеться неабияк потрудитися. Ло-

віть удачу за хвіст і активно її використовуйте.
водолій
Активність, працездатність, а також 
інтуїція допоможуть змінити вашу 
життєву ситуацію на краще. Все у 

вас вийде.
риби 
Не надто захоплюйтесь творчими 
фантазіями і нереальними плана-
ми. У вихідні не провокуйте дрібні 

конфлікти в родині.

ГОРОСКОП
з 22.03 по 29.03

СЕРЕДА, 28 БЕРЕЗНя

    0 0С    + 2 0С
 + 7 0С    + 2 0С

ВІВтОрОК, 27 береЗня

 +  1 0С     + 3 0С
 +  7 0С     + 2 0С

  ПОнедІЛОК, 26 береЗня

 - 4 0С    - 1 0С
 + 7 0С    + 1 0С

СУбОта,  24 береЗня

 - 12 0С      - 6 0С
 + 3 0С       - 3 0С

П'яТНИця,  23 БЕРЕЗНя

   - 9 0С       - 6 0С
   + 2 0С      - 5 0С

недІЛя, 25 БЕРЕЗНя

- 9 0С   - 1 0С 
+ 5 0С   - 2 0С

ЧЕТВЕР,   22 БЕРЕЗНя

- 2 0С    - 5 0С
  0 0С    - 9 0С

Прогноз погоди 

P
D
F

скануй#

41
98

97
41

76
20

переводимо годинники 

41
93

06

419304

419918

ура! канікули!

Розклад руху маршруту №3

стрілки: на годину вперед!

418944

Чиновники від Міністерства освіти завжди вка-
зують орієнтовні дати початку і кінця канікул. 
Рекомендовані дати весняних — з 26 березня по 
1 квітня. Фактично, коли вони розпочнуться, ви-
рішують місцеві управління освіти своїми наказами. 

Як стало відомо, міські навчальні заклади будуть 
відпочивати з 26 березня по 1 квітня. Районні — 
з 29 березня по 1 квітня. Як повідомила газеті 
начальник районного управління Аліна Діденко, 
учням потрібно наганяти програму, яку пропустили 
через карантин.

Нагадаємо, що за п’ять днів після весняних 
канікул почнуться великодні свята, а з ними і до-
датковий вихідний  — 9 квітня.

вероНіка лЮбіч

Перехід на літній час у 2018 
році традиційно відбудеться в 
останню неділю березня в ніч з 
24 на 25 березня. Стрілки слід 
повернути о 3-й ночі на годину 
вперед. 

Переводимо годинники на 
літній час з 1996 року, тобто 
уже понад 20 років. 

традиція переведеН-
Ня ГодиННиків. Пере-
водити стрілки двічі на рік 
вирішили у Великобританії 
ще в 1908 році. Англійці 
запровадили цю традицію 
з метою більш раціонально-
го використання світлої пори 

доби. Тобто основна ціль іс-
нування зимового та літнього 

часу – економія енергоресурсів.

Уже в 1918 році до Британії 
долучилися Штати, трохи зго-
дом – решта країн, які після 
Першої світової війни мусили 
заощаджувати на всьому. У нас 
почали переводити годинники аж 
в 1981-му.

у світі. Перехід на зимовий і літній 
час здійснюють у понад 80 країнах 
світу. Переводити стрілки продо-
вжують практично всі держави - 
члени Євросоюзу, а також окремі 
держави Азії, Африки та Америки.

Ще 161 країна, наприклад, 
Китай, Росія, Гвінея, Алжир, Аф-
ганістан, В'єтнам та інші, стрілки 
годинника не переводять.

За і проти. Суперечки про сезон-
не переведення стрілок годинника 
почалися давно. Противники запев-
няють, що ніякої економії насправді 

немає. На їхню думку, переведення 
стрілок призводить до додаткових 
затрат, адже переводити потрібно 
не тільки годинник, але і перена-
лаштовувати різне обладнання та 
прилади (електролічильники тощо).

Найзапекліші суперечки три-
вають у медичних колах. Одні 
лікарі запевняють, що маніпуляції 
з часом негативно позначаються 
на біоритмах організму і на само-
почутті людей. 

Вони відзначають, що зимовий 
час ближчий до астрономічного, 
відтак – більш сприятливий для 
життя і здоров'я людини, ніж 
літній. Інші доводять, що зміна 
на одну годину особливої   ролі 
не грає, а астрономічний час в 
сучасному світі не так вже й важ-
ливий, адже люди зараз прак-
тично не залежать від природних 
факторів.


