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Разом захистимо паРк! 
В суботу о 10.00
З більше 100 дерев хочуть вирізати 32 вікових дерева, підготовлюючи 
будмайданчик

У  м і с ь к о м у  с к в е р і 
з’явилися “майстри худож-
ньої різьби по дереву”. 
Правда, з собою вони взяли 
не стамески для різьблення, 
а сокири та фарбу. Соколи-
ними очима вони угледіли 
32 дерева, які, на їх думку, 
потрібно спиляти. 

Постає питання, чому, 
якщо були хворі дерева в 
парку, їх не кронували в пе-
ріод кронування? Відповідь 
тут проста. У ту пору, як по 
половині варварськи кро-
нували дерева, у міського 
керівництва не було стільки 
охочих, які хочуть заро-
бляти гроші в парку. Щоб 
задовольнити всіх охочих, 
потрібно, щоб дерева місцем 
поступилися. Тоді міському 
начальству буде три в одно-
му? Влаштують на роботу, 
кого потрібно, зрізані дерева 
стануть дровами, приємний 
шелест купюр зігріє душу.

У головному парку міста, 
кого вже тільки немає: на-
дувна гірка, тир, лабіринт, 
батут. Привезли ще якогось 
надувного дракона із сід-
ницею слона. Виявляється, 
дійсно, для всіх охочих у 
парку місця не вистачає. 
Спиляти 32 дерева — це 
якраз третина від тих, що на 
сьогодні там є. 

У багатьох теперішніх гос-
подарників існує поняття, що 
дерево росте для того, щоб 
його спилювати. Для тих, в 
кого закралася така думка, 
є народна приказка — поса-
діть, а тоді пиляйте. Тільки, 
як уміє садити дерева блок 
імені міського голови, всім 

відомо. Може, тому дерева 
в нашому місті тільки спи-
люються?  

У суботу, 19 травня, жур-
налісти провели опитування 
серед людей, які були на 
той час у міському сквері. 
Серед сорока трьох опита-
них лише троє (пані Наталя, 
Раїса і Віктор) назвали три 
дерева, які, на їх думку, 
можна спиляти. Це стовбур 
сухої ялини, струнка жива 
береза і нахилений берест. 
Усі інші дерева визнані меш-
канцями нашого міста як 
дерева, яким потрібно жити.

Першу організаційну ак-
цію назначаємо на суботу, 
26 травня. Мета зустрічі: 
визначитися з позицією 
громади, знайти лідера, 
який очолить цей рух. Зі 
своєї сторони гарантуємо 
інформаційну та юридичну 
підтримку. 

Місце збору - парк. По-
чаток збору - 10.00. Наді-
ємося, що міський голова та 
депутатський корпус надасть 
чітку, зрозумілу програму 
дій адміністрації міста по 
екологічному оздоровленню 
лісонасаджень у Козятині. 

Міську раду просимо під-
готувати документи, які 
свідчать, з якими установами 
співпрацюють у вибраку-
ванні дерев. Скільки всього 
було зрізано, в якому об’ємі, 
скільки оприбутковано і як 
реалізовано.

До акції пРосимо Долучитися пенсіонеРіВ, сту-
ДентіВ, гРомаДських ліДеРіВ, оРганізації, паРтійні 
осеРеДки, ВетеРанські оРганізації, учніВ шкіл
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життя Козятинатема тижня

Обережно! Озвірілі пси в районі ПРБ Похід козятинським базаром: варто завжди цікавитися вмістом нітратів!
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медичні заклади козятинщини

ноВі тРаДиції: В яких умоВах наРоДжуються укРаїнці

ВладислаВ кірган

Прилавки вже рясніють пер-
шою полуницею. Спочатку ціни 
“кусалися”, бо кілограм черво-
них ягід продавали по 70-100 
гривень. Зараз на ринку полу-
ницю пропонують, в середньому, 
по 35-40 гривень. Хоч і бувають 
дні, коли через непогоду полу-
ниці мало і ціна може зрости до 
50 грн (на 19 травня).

Чимало козятинчан бояться 
купувати полуницю, бо вва-
жають, що в ранніх ягодах 
міститься купа нітратів.

Журналісти “RIA-Козятин” 
продивились аналізи, які мають 
продавці клубніки від Державної 
лабораторії ветеринарно-санітар-
ної експертизи на вміст нітратів. 

Результати аналогічної роботи, 
яка проводилася нашими колега-
ми-журналістами із Хмельниць-
кого. Там зробили закупівлю 
полуниці у трьох різних торгових 
точках: спеціалізований кіоск, 
супермаркет і ринок. Результати 
були досить гарними: 18,8, 12,4 і 
21,7 мг/кг при допустимій нормі 
60 мг/кг. 

У полуниці на ринку вміст ні-
тратів становив 32 мг/кг. Хоча 
спочатку ми забили на сполох, 
лікар медичним почерком явно 
вивів 375 (!), що в цілих 6 з 
чвертю разів більше від норми. 
У ході журналістського розслі-
дування з'ясувалося, що це 32. 
Висновок: на Козятинщині на 
ринку ягода більш нітратна і, чи 
їсти її, вирішуйте самі. 

Безпечною для дорослої лю-
дини дозою нітратів є 150-200 
міліграмів на добу, гранично 
допустимою — 500 міліграмів на 
добу, токсичною є доза більша 
за 600 міліграмів на добу. 

як проВодиться експерти-
За? Для аналізу потрібну брати 
як маленьку, так і велику полу-
ницю. Спочатку декілька ягід ми-
ють під проточною водою. Далі 
на пластиковій тертці натирають 
до кашоподібної суміші. Тоді на 
вагах відміряють рівно 10 гра-
мів. Саме стільки потрібно бра-
ти, аби експеримент був вдалим. 
Подрібнені ягоди на три хвилини 
заливають спеціальним розчином 
алюмокалію. Після цього під-
ключають пробірку з полуницею 
до стаціонарного приладу, який 
вимірює вміст нітратів. Знову ж 
відраховують три хвилини і зні-
мають фінальний показник, який 
висвітлюється на дисплеї. 

Довести, що отруївся, 
можна лише з Чеком. Ко-
ментар юриста

— У першу чергу, якщо лю-
дина отруїлася продуктами хар-
чування, необхідно підтвердити 
факт придбання певного виду 
продукції у певного продавця. 
Це можна зробити тільки за 
наявності чеку, де зазначено, 
в якому місці був придбаний 
продукт. Якщо ж купили на 
ринку або з землі, то довести 
це фактично неможливо. Бо 
згідно з цивільно-процесуальним 
кодексом суд буде вимагати до-
кументи, які підтверджують факт 
купівлі, на покази свідків він на-
вряд чи зважатиме. Якщо навіть 
купується продукція на ринку, 
то в продавця можна вимагати 
сертифікат відповідності, який 
видається Держпродспоживслуж-
бою. У ньому мають бути зазна-
чені виміри нітратів, пестицидів 
і т. д. Якщо ж продавець торгує 
продукцією з власного городу, 

то він має пройти дослідження в 
лабораторії на ринку. Тому будь-
який покупець може вимагати 
документи, які підтверджують 
безпеку продуктів харчування. 
Інакше придбання продуктів на 
ринку — лише на ризик самого 
покупця.

“нітрати дають додаткоВу 
інтоксикацію органіЗму”. 
Перші симптоми отруєння нітра-
тами можуть проявлятись вже 
за декілька годин після того, як 
вони потрапили до організму. У 
людини може з’явитись нудота, 
діарея, біль в області печінки, 
зниження артеріального тиску, за-
паморочення, слабкість, млявість, 
сонливість, порушення координа-
ції, тахікардія, задишка, головний 
біль, шум у вухах, у важких ви-
падках — втрата свідомості або 
судоми. З такими ознаками люди 
часто звертаються до інфекційної 
лікарні.

— Пацієнти з підозрою на 
отруєння нітратами перевіряють-
ся за допомогою експрес-тестів, 
— розповіла заступник голов-
ного лікаря з медичної час-
тини Хмельницької обласної 
інфекційної лікарні нінель 
марцонь. 

Їх потрібно робити одразу 
після того, як хворий поступив 
в стаціонар, бо через 2-3 дні 
нітратів вже не знайдеш. Нітрати 
дають додаткову інтоксикацію 
організму, навантаження на сер-
цево-судинну систему, виклика-
ють погане самопочуття.

допомога В домашніх 
умоВах при отруєнні нітра-
тами. Щоб прискорити виведен-
ня нітратів з організму, необхідно 
пити багато рідини!

Якщо немає порушення сві-
домості, то треба викликати 
блювоту. Для цього випивають 
дві або три склянки слабо-роже-
вого розчину марганцівки (якщо 
знайдете в своїх аптечках) або 
підсоленої води. Після очищен-
ня шлунка приймають будь-який 
препарат з групи ентеросорбен-
тів: полісорб МП, ентеросорб, 
активоване вугілля.

Після припинення нудоти мож-
на випити міцний солодкий чай з 
лимоном. 

При порушеннях травлення 
застосовують щадну дієту: ви-
ключають шкідливі продукти, 
звертають увагу на каші і туш-
ковані овочі, нежирне варене 
м’ясо. Допомагають відновитися 
після хвороби зелений чай, со-
лоні огірки, квашена капуста, 
хлібний квас. Алкоголь посилює 
токсичну дію.

У важких випадках при отруєн-
ні нітратами потрібна допомога 
лікаря. Слід негайно викликати 

невідкладну допомогу при на-
ступних симптомах: є ознаки 
ураження нервової системи, 
блювання і пронос не зупиняють-
ся, розвивається сильна задиш-
ка, знижується кров’яний тиск, 
темніє в очах.
у лікарні. При отруєнні нітра-
тами лікування включає в себе 
комплекс заходів щодо усунення 
гіпоксії, відновлення гемоглобіну, 
прискорення виведення токсинів 
з організму.

Внутрішньовенно вводять роз-
чини метиленового синього, 
аскорбінової кислоти, глюкози, 
тіосульфату натрію. Призначають 
кисневу терапію.

Також використовують пре-
парати для підтримки серцевої 
діяльності і відновлення тка-
нинного дихання: кофермент A, 
Кокарбоксилазу, вітаміни групи 
B, інсулін.

полуницю ДосліДили — їсти можна

Влад поВх

Будь-яку систему виховного, 
медичного, соціального спряму-
вання захисту дітей формують 
люди. Бажано, щоб це було 
фахово і креативно, доступне 
кожному, зі всім, що потребує 
пацієнт. Наявність закладу та 
поінформованість населення, як 
цим скористатись і коли, стан-
дартно називається соціальний 
захист. Або ж обличчя держави.

І немає тут головних чи друго-
рядних. А такий напрямок, як 
акушерсько-гінекологічний, який 
очолює в районній лікарні спе-
ціаліст Ігор Проць, по сленгу 
кличуть в народі “роддом” або 
ще правильно і простіше “поло-
гове відділення”.

Розглядається воно, як частка 
доволі великої лікувальної уста-
нови під назвою “Козятинська 
районна лікарня”, має кому-
нальну форму власності, тобто 
державну.

Розташоване в доволі надій-
ному приміщенні на 3-му по-
версі. При відвідуванні з входу 
світле і чисте. Та — дивно, тихе. 
Ніби тут людей немає. Про дітей 
взагалі мовчу. Де дитячий крик? 
Це мене дуже здивувало та на-
лякало. Як військовий, швидко 
розібрався — та це ж вікна та 
двері в будь-яку палату щільно 

зачиняються. Настільки щільно 
та звукоізолююче, що, коли ше-
почеш в коридорі в одному міс-
ці, то чути в іншому. Тому пер-
сонал говорить тихо і спокійно. 
А мама з дитям в палаті почуває 
себе настільки комфортно, як в 
батьківський хаті.

На період нашого відвідування 
було новонароджених семеро. 
А так з моменту відкриття було 
вже 400 пологів. Плюс двійня. 
Персонал, як мовиться, з на-
бутим досвідом, професійними 
руками. Мало того, технічно 
підкріплений ультразвуковим 
дослідженням. Двома стаціо-
нарними постами інтенсивної 
терапії, є немовля-КУВЕЗ (два 
шт.!). Є повний технічний набір 
для реанімації, аналог якого — 
тільки в обласній дитячій реані-
мації. Само собою, операційна. 
Заклад працює цілодобово. 
Там є керівник та два спеціаліс-
ти-лікаря з неопатологом при 
необхідності ургентної допомо-
ги. Сніданок, обід, вечеря для 
пацієнтів передбачена.

Тепер про заклад можливо 
розповідати, як про успішний 
проект. Що обтяжує радість, 
так тільки той фактор, що не за-
лежить від лікарів та персоналу. 
Медичні препарати, прописані 
лікарем, необхідно купувати 
власними фінансовими мож-

ливостями за рахунок родини. 
Для прикладу, в Хмельницьку 
— за рахунок бюджету міста, 
однозначно та  стовідсотково. 
Інший продукт, яким мусить 
перейматись громада, щоб пер-
сонал (від технічки до головного 
лікаря) отримували  достойну 
оплату праці. А не садять гекта-
рогороди, щоб вижила родина 
медпрацівника. Краще вільний 
час від гекторогородів приді-
ляти власним родинам та по-
кращенню професійних навиків 
на фахових семінарах вузької 
спеціалізації не тільки України, 

а всієї Європи. 
Гарним є почин персоналу но-

вонародженим дарувати дитячі 
костюми-вишиванки. Свідками 
якого стали журналісти “RIA-
Козятин”. А наша камера це 
увіковічнила.

новонародженому воло-
димиру володимировичу по-
щастило народитися у цей 
день. Маму звати Іванна. По-
дружжя з Козятина. Подарували 
малюку вишиванку. Журналісти 
побажали ще й квартиру, щоб 
мерія подарувала. Головне, щоб 
хлопчик здоровий ріс. І мама 
здорова була. 

За словами молодого батька, 

спочатку в Бердичеві хотіли на-
роджувати. Але завітали сюди, 
подивилися. Дуже сподобалось. 

— Тут комфортно, — каже 
Іванна. — І туалет, ванна, вода 
тепла, гаряча, холодильник, роз-
етки, все чистенько, світла кім-
ната. Прибирається кожного дня 
по 2-3 рази. Усе добре. Усе на 
вищому рівні! Лікарі всі бігають, 
все перевіряють, чи щоб ніде не 
пилинки. Дитину дивляться, чи 
все в порядку. Все добре.

Як повідомила нам одна з 
медсестер, лікарня захистила 
статус “Лікарня доброзичлива 
до дитини”, де підтримується 
грудне вигодовування. 

тетяна лоЗінська

Другим питанням порядку 
денного засідання “міських 
активістів” громадської ради 
11 травня “під крилом” очіль-
ника міста були безпритульні 
тварини (собаки). Про цю 
говорильню можна почитати 
в публікаціях (https://kazatin.
com/Polityka/zvernuli-uvagu-
na-problemu-alkogol-prodayut-
pislya-2200-10691125.html) на 
сайті козятин.ком та про-
дивитися у відеозаписах в 
ютюбі (“З пустого в порожнє: 
громадська рада Козятина”). 

Проблему озвучив заступник 
міського голови з ЖКГ Євген 
Малащук. Прозвучало, що 
на псів-безхатченків у цьому 
році виділяється з міського 
бюджету 150 тисяч гривень 
організації “Хатіко”. Відомо, 
що в минулому — 70 тисяч. 
Пан Євген вважає, що про-
блема в тому, що собак ще 
цуценятами постійно в ящиках 
виносять на вулиці мешканці 
міста. З його доводами, де 
беруться в місті собаки, мож-
на погодитися. Та не секрет, 
що є факти, коли “чіповані” 
самки приводять потомство. 
А на перехожого накидаються 
зграї також стерилізованих 
тварин. Адже агресію і зуби у 
них ніхто не видаляв. 

Слушна пропозиція прозву-
чала від одного з присутніх 
на громадській раді щодо 
створення собачого притулку. 
Про такий підхід до вирішення 
проблеми з безпритульними 
тваринами команда “Грома-
дянської позиці ї” озвучує 
вже 4 роки. На то є бюджет 
міста. Тільки, виявляється, 
собачий притулок не потріб-
ний ні владі, ні “Хатіко”. При-
сутня на засіданні “кінолог 
Хатіко” пані Сизонюк про це 
заявила. За її твердженням, 
з тваринного гуртожитка буде 
складно роздавати собак 
людям. Дуже переконливий 
аргумент? Насправді “Хатіко” 
хоче тільки стерилізувати со-
бак за бюджетні кошти? Воно 
і зрозуміло. 

Але, доки чиновники не ор-
ганізують роботу відповідних 
підрозділів міської ради так, 
щоб забрати безпритульних 
собак з вулиці, перехожі за-
лишаються жертвами.

В’ячеслаВ гончарук

Козятин славиться не тільки 
чемпіонами в спорті чи народни-
ми умільцями в мистецтві. Наше 
місто одне із тих,  де серед бі-
лого дня на перехожого можуть 
напасти безпритульні собаки. І 
поки в міській та громадській 
раді нашого міста третій рік 
поспіль “вирішують на папері” 
проблему безпритульних тварин, 
є нові жертви.

У вівторок, 21 травня, ран-
ковою порю жителька села 
Білилівки Ружинського району 
добиралась в Київ до дочки. 
Приїхавши в Козятин автобусом, 
вона йшла на залізничний вок-
зал і була покусана собаками в 
районі ПРБ. Сталося це з гостею 
нашого міста біля зупинки на 
8-Гвардійській. Зграю псів, які 
бігли іншою стороною дороги, 
приїжджа жінка бачила та не 
надала значення. 

— Біжать, нехай собі біжать. 

Та коли відчула пронизливий 
біль в нозі, зрозуміла, що в 
Козятині собакам немає різниці, 
якою стороною дороги іде об-
рана ними жертва, — розповіла 
пані Наталя (жертва) газеті “RIA-
Козятин”. — Це бачили двірники 
— чоловік з жінкою, які мені 
поспівчували і “поплакались”, як 
собаки вже всім набридли.

З скривавленою ногою по-
терпіла жінка, змінивши всі свої 
плани щодо поїздки в столицю, 
звернулась в медпункт залізнич-
ного вокзалу. Там постраждалу 
зареєстрували в журналі. Нада-
ли первинну медичну допомогу 
(обробили кусану рану пере-
кисом водню) та направили в 
Ружинську районну лікарню для 
стаціонарного лікування. 

На прохання газети, черговий 
фельдшер медпункту прокомен-
тував ситуацію: “Я відправив 
потерпілу по місцю медичної 
реєстрації, тому що в лікарні 
міста Ружина є картка щеплень. 

І тільки на місці лікар може ви-
значити щеплювати людину, чи 
ні.”

Щодо щеплення від сказу, то 
тепер Наталії Леонідівні дове-
деться шість місяців кожні три 
дні приймати уколи. Людині, 
крім відчутного болю, нанесена 
ще й велика психологічна трав-
ма. Тепер вона поїздку в Київ 
через Козятин запам’ятає на все 

життя.   
Виходить, на безпритульних 

тварин з бюджету міста виділя-
ється 150 тисяч гривень, а про-
блема, як існувала, так і існує.

Тільки тепер проблема безпри-
тульних собак для бюджету буде 
ще дорожчою. Приїжджа жінка 
має намір позиватися до суду 
і виграє його, тому що за нею 
правда і дурість місцевої влади.

костянтин гончаренко

У вівторок тестуван-
ням з математики в 
Україні стартувало зо-
внішнє незалежне оці-

нювання. Випускники 
шкіл Козятина прохо-
дили його в обласному 
центрі. Як повідомили 
редакцію обурені бать-
ки, міська влада, що 

організовувала довіз 
учнів до пунктів тес-
тування, зробила все 
можливе, щоб цей і 
без того напружений 
і відповідальний день 
розпочався зі стресу. 

Виявилося, що місць 
в автобусах на всіх 
дітей не вистачає. Учи-
телі, що супроводжу-
вали випускників, теж 
змушені були стояти. 
Обуренню батьків, що 
прийшли проводжати 
своїх дітей, не було 
меж. Куди дивилося 
управління освіти? Не-
вже його керівництво 
не усвідомлює, наскіль-
ки важливо забезпечи-
ти спокійну обстановку 
в цей день? А якщо 

ранішня нервозність 
вплине на результати 
ЗНО? Чому діти мають 
їхати на випробування, 
як шпроти в банці? А 
вчителі, що змушені 
стояти, - це показник 
рівня поваги зі сторони 
міської влади? 

Більше того, вияви-
лося, що медичний 
працівник був лише 
в одному автобусі. А 
якщо б, не приведи 
Боже, комусь стало 
зле в іншому? Ви-
ходить, що на премії 
меру ми не економимо, 
а на комфорті для ді-
тей у найвідповідаль-
ніший для них момент 
заощаджуємо. Сором-
но, панове очільники!

Вероніка любіч

У Ко -
з я т и н 
прибуде 
депутат 
в е р х о -
в н о ї 
р а д и 
україни 
с е р г і й 
шахов. Мета поїздки в регіо-
ни — зустріч з народом. Отож, 
маєш запитання до влади, при-
йди і постав його народному 
обранцю.

Як повідомив оргкомітет, зу-
стріч із Сергієм Володимиро-
вичем пройде в залі засідань 
райдержадміністрації на 3 
поверсі за адресою: м. Козятин, 
вул. Героїв Майдану, 20. Початок 
об 11 годині. Вхід вільний.

Влад кірган

До редакції “RIA-Козятин” 
вкотре звернулася Тетяна Старо-
селець, з проханням фінансово 
допомогти в лікуванні її внука 
Андрія Кравчука. Хлопець 1998 
року народження і з трьох років 
сильно хворіє. Відмовляють ноги. 
Лікарі ставили йому діагнози 
різні: то червону вовчанку, то рев-
матизм і кожен лікував по-своєму. 
Остаточний діагноз: ЮРА, сугло-
бо-вісцеральна форма, поліар-
трит, системний червоний вовчок, 
інтерстіціальний нефрит. У хлопця 
- друга група інвалідності.

Попри хворобу, Андрій нама-
гається жити повноцінно, допо-
магати сім’ї. До 9 класу навчався 
в школі в Глухівцях, потім — інди-
відуально вдома. Коли йому стає 
трохи легше, пробує працювати в 
соціальних мережах, заробляти 

на лікування. 
— Рік тому йому у Вінниці 

зробили операцію на коліні. О 10 
ранку прооперували, а на другий 
день о 8 ранку випхали дитину 
з лікарні. І мати його на плечах 
поволокла. Ні милиць, нічого не 
дали, — схвильовано розповідає 
бабуся. 

Уже півроку Андрій знаходить-
ся у Празі. Ситуація зараз дуже 
складна. Через помилку лікарів 
були змушені видалити литки. 
Кажуть, що будуть робити якийсь 
сплав і потрібно різати ногу. 
Вартість операції — 300 тис. грн. 
У сім’ї немає на це коштів, були 
змушені взяти кредит, щоб розра-
хуватись за першу операцію. Але 
на черзі — наступна. На оплату 
попереднього лікування продали 
навіть квартиру. Сім’я живе лише 
хворобою Андрія, лише йому на-
магається допомогти.

усіх, хто може допомогти, 
просимо надсилати гроші 
на рахунок:  

№ рахунку 26209805460957, 
ідентифікаційний номер 
дрфо 1949209945, мфо (код 
банку) 351005. 

Виявилося, що місць в автобусах на всіх дітей не вистачає. Учителі, 
що супроводжували випускників, теж змушені були стояти.
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життя Козятинщинижиття Козятинщини

Асфальт на вулиці Лисенка провалюється!!!
Зіграли спектакль: вигнали свою ж бухгалтершу

Селяни, як у “Мертвих душах”, разом з 
паями перейдуть іншому пану

На території школи №5 недобуд для дітей

пРибиРаємося лише Для губеРнатоРа

майДанчик схожий на смугу пеРешкоД

“сігнет” пРоДається В 
інші Руки

В с. козятин виорали пасовисько, а в сільраді не знають, хто

на Водокачці плавають 
дохлі свині

як чиноВники обДуРюють гРомаДян

повертаючись до надрукованого

ДоРогу на стаДіон зРобили абияк
В’ячеслаВ гончарук

На якій би вулиці Козятина не 
відбувався ремонт дороги, прига-
дується запевнення  міської вла-
ди, що в цьому році ремонт буде 
якісним. Чи то у влади пам’ять 
коротка, чи обирають сумнівно-
го підрядника? Одним словом, 
з дорогами стали халтурити ще 
гірше, ніж було до цього. Остан-
нє “ноу-хау” — ямковий ремонт, 
якщо його можна так назвати, на 
вулиці Лисенка.

У момент, коли журналісти 
газети “RIA-Козятин” прибули 
на місце події, дорожників вже 
не було. Стояли тільки біля своїх 
будинків шоковані від такого 
ремонту мешканці. Один з на-

ших співрозмовників процитував 
головного дорожнього роботягу. 
На питання, чому новий асфальт 
провалюється від маси тіла лю-
дини, той відповів: “Что ти хочеш 
с этой дарога? Я зделаль шесть 
метра? Ти что не видыш, что до-
рога чорний?!”

Можливо, під час словесної 
перепалки двох чоловіків, дорога 
і правда була кольору свіжого 
асфальту. Тільки ми вже спосте-
рігали зовсім іншу картину. Від 
коліс автівок на новому асфальті 
з’являлися жовтуваті плями. Це 
на пісочну частину дороги нане-
сли бітумну емульсію. Вона за 
колесами транспортних засобів 
відривається з частинами піску і 

розноситься по дорозі.
Вулиця Лисенка колись не 

була транспортною. Не був ста-
діон “Локомотив” островом. І не 
було перед стадіоном знамени-
того моста через “водокачку”, 
на якому полюбляють фотогра-
фуватися молодята. Дорога на 
цій вулиці —  стала обличчям 
Козятина. Нею нашим містом до 
стадіону приїздять багато гостей. 
Тож потрібно пам’ятати, що коли 
збудували в кінці 60-их міст че-
рез “водокачку”, вулиця Лисенка 
стала транспортною.  А покриття 
на цій дорозі поклали на звичай-
ний пісок! Робилася дорога тіль-
ки для пішоходів. Тепер потрібно 
виправляти недоліки. 

олександр Земляк
Махнівську сільську громаду 

вводять в облуду. Можновладці 
влаштували калейдоскоп інтриг. 
У багатьох людей склалося таке 
враження, що дії голови сільради, 
директора комунгоспу та голови 
райради направлені на окозамилю-
вання та відволікання уваги від тих 
кричущих фактів, про які газета 
неодноразово висвітлювала у своїх 
публікаціях. Ніхто не розібрався, 
чому не ремонтовані пам’ятники, 
хто винен у тому, що в дитячому 
садочку не доїдають діти та їдять 
припорчену телятину, а крупи з 
черв’яками, падають водонапірні 
вежі та багато іншого. Щоб не було 
видно їх інфальтиності та героїчної 
бездіяльності, за сценарієм Павла 
кузьмінського та віктора сло-
бодянюка, депутат місцевої ради 
Сергій Цуркан зібрав виборців 
свого округу, де балотувався. У 
присутності голови села заслухали 
на зборах заяву Цуркана, в якій той 
просить звільнити його з посади 
директора комунгоспу. Обгрунтував 
своє рішення тим, що у сільській 
раді засідає мафія, добитися прак-
тично нічого неможливо. Люди, 
присутні в залі засідань, його під-

тримали та позитивно охарактери-
зували  виробничу діяльність Сергія 
Цуркана. 

Та об’єктом  критики стали голо-
вний бухгалтер сільради раїса ан-
дрійчук та бухгалтер комунгоспу 
тетяна лисенко. Дійсно, пані Раїса 
тримає верх у керівництві. До неї 
на прийом потрапити важко навіть 
працівникам сільської ради: за-
вжди має невідкладні питання, які, 
до речі, не стосуються фінансової 
діяльності сільради. Виявляється, 
вона веде бухгалтерію фермера з 
села Перемога михайла Дудни-
ка. Ще й комунальне підприємство 
обслуговує. Постійне перебування 
сторонніх осіб у кабінеті бухгалтера 
почало дратувати всіх, тільки не 
голову сільради! 

Може це і стало причиною, щоб 
когось викинути з команди? Тому 
Цуркан і звернувся до своїх ви-
борців та слободянюка за до-
помогою: або я, або вона! Павло 
кузьмінський та раїса андрійчук 
були на стороні тетяни лисенко, 
так як вона вірою та правдою під-
тримувала голову села. Громада в 
залі запропонувала Тетяні Лисенко 
написати заяву, звільнитись з по-
сади за власним бажанням. Та не 

захотіла, впевнено сказала, що при-
чини немає, оскільки бухгалтерія 
ведеться належним чином!

У цей момент до зали зайшов 
сам Слободянюк! Своєю появою 
він надав сюжету динамізму: “Пи-
шіть заяву, бо звільнимо по статті!” 
З такими словами він звернувся до 
Тетяни лисенко.

Збори ще не закінчились та голо-
ва райради разом з Цурканом по-
їхали в Козятин до юристів, щоб ті 
проконсультували, як звільнити без 
заяви за статтею тетяну лисенко.

Від громади була створена комі-
сія, яка мала вивчити стан бухоблі-
ку у комунгоспі. Та через день Цур-
кан видав тетяні лисенко трудову 
книжку із записом звільнена за зго-
дою сторін!!! Без її заяви! А після 
звільнення Павло кузьмінський, 
за словами очевидців, зачитав акт, 
який надала народна комісія, по-
зитивний! Голова по іншому і не міг 
поступити! Хоча, своїх не здають, 
адже вона була і очима, і вухами 
для сільського голови.

Коли конфлікт набрав обертів, то 
громадяни дізналися, що не тільки 
бухоблік не вівся належним чином, 
а і директор комунгоспу собі до-
зволяв під час робочого часу за-

робляти для сім’ї: клав плитку, вікна 
вставляв, у водяну систему робив 
врізки, міняв крани. Комунальним 
трактором, заправленим дизелем 
за гроші платників податків, вивозив 
по людях сміття, а грошики за всі 
послуги вносив у сімейний бюджет! 

У той час, як у комунальному під-
приємстві не вистачає грошей лю-
дям на зарплату! Може і пам’ятники 
не поремонтували та водонапірна 
вежа упала через те, що основній 
роботі керівники не приділяли 
уваги?

Та визнати свою бездіяльність ні 
голова села, ні директор комунгос-
пу не хочуть!

Павло кузьмінський та віктор 
слободянюк — обидва юристи 
за фахом. Думаєте, не знали, що 

грубо порушують Конституцію та 
ЗУ “Про працю”? Та ще й, будучи 
державними службовцями. Розі-
грали спектакль на дві дії! Але як в 
районі, так і в Махнівській сільраді, 
звикли горе-керівники вводити фе-
одальні відносини з усіма наслідка-
ми, що з цього випливають. Закон 
сили, а не сила закону?

Але проблем громади вирішити 
не можуть та не вміють. Замість 
того, щоб щось змінювати, про-
стіше голові безкінечно сидіти в 
підпіллі, чекаючи зарплати та пре-
мії, а громаді підсовувати дешеві 
сценарії та емітувати гру у демокра-
тію. Чужинці ніколи не намагалися 
перетворювати справи в правову 
територію, бо це буде перешкоджа-
ти їх пануванню.

З неопублікоВаного на сайті 
“Вужі на скоВородці”.  У ре-
дакцію газети звернувся дописувач 
зі скаргами на роботу міських ко-
мунальників: “Як змусити безглузду, 
але таку, що може викручуватися, 
козятинську владу зробити капіталь-
ний ремонт у під'їзді, відремонтувати 
дах або замінити прогнилі труби? 
Якщо не допоможе колективна заява 
від мешканців, потрібно звертатися 
з позовом до суду. У Козятині май-
же кожен будинок, під'їзд або дах 
вимагають ремонту. Наші безглузді 
чиновники перетворили місто на ру-
їни при Карфагені. Деякі будинки і 
під'їзди не ремонтували з моменту 
спорудження. При цьому хитрі чи-
новники, як вужі, ухиляючись від 
відповідальності, заявляють про від-
сутність грошей у бюджеті. Вони, як 
у футбол грають потребами городян, 
займаючись в кабінетах, очевидно, 
рішенням своїх особистих питань. 
Вони, створюючи видимість роботи, 
тобто, як за Булгаковим, втирають на-
чальству окуляри.  Інакше, що можна 
робити цілими днями на роботі, щоб 
так безповоротно і цинічно переки-
нути місто в безодню?! 

андрій (27 черВня 2017 р.)”

Віталій кеденцер

У журналістському розслідуванні 
ми перевірили стан частини будин-
ків, їх під’їздів та прибудинкової 
території: на вул. Грушевського, 8-а 
Гвардійська, Г. Сковороди, Неза-
лежності. 

жахи під’їЗдіВ. Проблеми скрізь 
однакові. На вул. 8-а Гвардійська, 43, 
навпроти пам’ятника, поспілкувалися 
з місцевими мешканками пані Люд-
милою та пані Наталею. Вони якраз 
запросили майстрів для капітального 
ремонту фундаменту за свої кошти. 

— Обкоси та вивезення сміття з 

прибудинкових територій не про-
водиться взагалі, — каже одна із 
жіночок. — Прибирання доріжок 
та біля під’їзду було лише тоді, 
коли приїздив губернатор. Грибок 
на фундаменті страшенний. Муси-
мо за свої кошти наймати майстрів 
для проведення гідроізоляції та 
утеплення, а це понад 10 тис. грн. 
На газовому стояку відсутній кран, 
звідки потихеньку проходить газ. 
Нам не треба другого Дніпра. 
Бетонний навіс над під’їздом теж 
аварійний, а в ньому ще й старий 
залізний ліхтар. Тут завжди ходять 
діти, не приведи Господь, комусь 
впаде на голову. З даху обсипа-
ється цегла з димарів. У під’їздах 
розбиті вікна та немає світла. Вен-
тиляційні відводи забиті, чадні гази 
не виводяться з квартир. Усюди 
лише безпритульні пси та коти. За 
свої кошти фарбуємо під’їзди та 
прибудинкові території. А ми живе-
мо на центральній вулиці, що тоді 
говорити про інші. 

За словами мешканців мікро-
району ПРБ, кожного місяця вони 
сплачують понад сто гривень в 
комунальне підприємство. Коли 
телефонують у “Відродження”, "від-
мазка" одна — грошей не вистачає. 
А якщо є якась ініціатива, то на 
шляху величезна бюрократія. Усе 
лише своїми силами та за свої ко-
шти. Роблять ремонти в будинках, 
де живе влада або її родичі. Але ж 
всі люди однакові.  

“Відродження” стВерджує, 
що Винні боржники. Прокомен-
тував ситуацію газеті “RIA-Козятин” 
вже новий керівник комунального 
підприємства "Відродження" Олек-
сандр Шевчук: 

— Складну ситуацію з житло-
во-комунальним господарством 
ми знаємо — це не секрет. Є не 
фарбовані під’їзди, розбиті або від-
сутні люки та аварійні будинки. Але 
ми ведемо лише поточні роботи. 
Капітальним ремонтом займається 
управління житлово-комунального 
господарства (ЖКГ, керівник - Єв-

ген Малащук). З приводу ремонту, 
то в нас є графік виконання робіт. 

За словами керівника "Від-
родження", у них на балансі 181 
будинок (199,5 тис.м кв.). Щоденно 
виникають невідкладні поточні ре-
монти каналізаційних колекторів, 
ліквідація стихійних смітників. На-
разі по місту розбиті або відсутні 
50 каналізаційних люків, які мають 
замінити на поліуретанові. Раніше 
ставили власнозалиті бетонні, але 
вони на рік-два. 

— Коштів на поточні ремонти не 
вистачає, тому що в собівартість 
закладені нижчі тарифи на енерго-
носії, — зауважує керівник.

Як повідомила газеті головний 
бухгалтер КП "Відродження", у 
квітні вони отримали від населення 
понад мільйон 250 тисяч гривень, 
а витратили майже мільйон 280 
тис. грн. Тому з поточного ремонту 
кошти ідуть на захищені статті: 
зарплатню, освітлення.

За словами юриста КП "Відро-
дження", є величезні проблеми з 
боржниками, яких понад 800 осіб. 
Вони заборгували майже півтора 
мільйони. 

— З ними ведеться постійний 
діалог, як по телефону, так і пові-
домленнями під підпис про борг, — 
каже юрист. — Така ж інформація 
передається у відділ соціального 
забезпечення, що може вплинути на 
нарахування субсидій. Окремо є 30 
справ, які готуються до суду. Також 
у громадян є можливість укласти 
угоду на реструктуризацію боргів 
(погашення частинами), таких 83 
договори. Раніше нас субсидувала 
міська рада, але антимонопольний 
комітет заборонив. Те саме стосу-
ється і закупівлі нової техніки. 

осбб як партнери. За словами 
Олександра Шевчука, на сьогодні 
ОСББ для комунального підпри-
ємства — партнери (всього їх по 
місту 20). Оскільки не мають своїх 
спеціалістів, то співпрацюють з "Від-
родженням". 

— Наразі така модель співпраці 

найкраща, тому що за ОСББ — 
проплата, за нами — робота, — 
впевнений пан Швець. — З 10 черв-
ня набирає чинності новий закон 
України "Про житлово-комунальне 
господарство". Закон передбачає 
роботу ЖКГ за принципом "управи-
теля кожному будинку", а також два 
тарифи: постійний (за утримання) та 
нарахування за додаткові ремонтні 
послуги. 

У переході між "управителем 
кожного будинку" та "одним хазя-
їном" люди залишаться наодинці 
з занедбаними під’їздами та при-
будинковими територіями, фунда-

ментами з тріщинами та грибками, 
парапетними плитами, які можуть 
впасти на голову. А можливо і руй-
нацією будинків. 

На сьогодні комунальники не 
в змозі самостійно впоратися з 
проблемами, які лише набирають 
обертів. 

Але питання гостро не стоїть 
на порядку денному адміністрації 
міста. Так місто показово зробило 
капітальний ремонт на вул. Олега 
Кошового, 56 (зелена "триповерхів-
ка"). А як бути іншим? Яка різниця, 
чи будинок на балансі ОСББ, чи 
"Відродження"? 

будинків багато — 
проблеми спільні 

Влад поВх

На території сільських рад Ко-
зятинського району: Сестринівки, 
Махаринець та Сокільця відбулись 
природні процеси. Це не стало 
проблемою для такого товариства 
як “Сігнет-Центр”, що відсіялось. 
Поряд з цим відбулись і інші про-
цеси: відсіялись у ТОВ “Сан-Агро-
Сід”. Перший фермер, схоже, 
врожай збирати не буде. Оскільки 
має намір корпоративно продатися. 
Пайщики сіл підуть по інших руках?

Із спеціалістом-агрономом жур-
налісти газети побували на полях 
“Сігнету” в с. Махаринці. Пан Пе-
тро визначив, що на полі посіяна 
кукурудза.

— Однак, посіяна вона дуже не 
професійно, — каже фахівець. — 
Явно переборщили з хімікатами. 
Рослина дала сильний старт, але на 
всіх п’яти перших листочках видимі 
пошкодження. Не природній колір 
також свідчить, що сіяли абияк — 
недобросовісно.

Про шанси на урожай спеціаліст 
зазначив, що можливо і вирівняєть-
ся рослина, але це буде відомо по 
зав’язям качанів.

Про насадження на полі “СанА-
гроСіду” агроном зауважив, що все 
проросло стабільно, одномірно, 
має природній колір, жодних по-
шкоджень на листі. Є всі підстави 
вважати на правильну раціонально 
посіяну кукурудзу. Це дає всі під-

стави чекати добротний урожай.
Ми провели власне дослідження, 

кому продається підрозділ “Сігне-
нету”. Є всі підстави вважати, що 
все перепаде такому сімейному 
дуже потужньому бренду, як сімей-
ство Гереги. Єдине точно відомо, 
що цей концерн зорієнтований на 
максимальний прибуток. Він добре 
розгалужений по Україні, має силь-
ні юридичні позиції та адмінресурс 
влади. Можливість відстояти свої 
інтереси в селян у випадку кон-
флікту зводяться до нуля?

Є також інші цікаві фрагменти 
прогримілого протистояння селян 
та тітушок в с. Махаринці. Тітушки 
поїхали із села не ображеними. 
Вони з’їли пару кабанчиків за мі-
сяць, отримали на свою спільноту 
27 тисяч баксів. Що перепало з 
цього (не протистояння, а кіно) 
керівництву поліції, поки нам не 
відомо. Нагадаємо, що бігала 
поліція з Козятина та спецпризна-
ченці з Вінниці. Само собою тим 
поліцейським, що бігали, нічого 
не перепало, а от, хто організував 
їх метушню та імітацію діяльності, 
можливо. Кому саме — поки здо-
гадуємося, але купимо вашу прав-
диву інформацію на тему: “Скільки 
заплатили керівникам поліції і кому 
саме”. Сам факт, що керівник по-
ліції області відсвяткував свій день 
народження не в церкві в молитві, 
а в абсолютно інших установах — 
це точно. 

В’ячеслаВ гончарук

На гарячу лінію газети 
“RIA-Козятин” зверну-
лися мешканці села 
Козятин вулиці Лісової. 
Вони повідомили, що 
недалеко від їхніх по-
мешкань невідомі особи 
зорали луг, на якому 
здавна паслася худоба. 
За їх словами, дана 
земельна ділянка була 
віддана в користування 
воїнам АТОвцям. А вони 
в свою чергу передали 
свої земельні ділянки 
якомусь загадковому 
підприємцю.  

У ході журналістської 
перевірки виявилося, 
що на лугу, де ще 17 
травня паслася домаш-
ня худоба і підлітки 
ганяли м’яча, працювала 
сільськогосподарська 

техніка. Вони досівали 
дану земельну ділянку 
соєю. Від працівників, 
які працювали на полі, 
стало відомо, що сіль-
ськогосподарська техні-
ка належить агрофірмі 
“Вікторія грей”. 

Присутній на полі “аг-
роном” цієї сільськогос-
подарської організації, 
розповів, що їхня агро-
фірма має дозвільні до-
кументи на 18 га орної 
землі. Засіють тільки 16, 
а два гектари (окраїни 
цієї земельної ділян-
ки) залишать селянам 
під пасовисько худоби. 
На питання, з ким під-
писувалися відповідні 
документи, він відповів, 
що комісійно. У місті 
Козятині фірма заре-
єстрована за адресою 
Винниченка, 9.

За цією адресою зна-
читься приватний буди-
нок. Мешканка будинку 
на ім’я Тетяна повідо-
мила, що їй агрофірма 
“Вікторія грей” не ві-
дома. 

Не відома така фірма 
і в Козятинській сіль-
ській раді. За словами 
голови сільської ради 
Тетяни Катерезюк, всіма 

земельними ділянками, 
що за межами населе-
ного пункту, розпоря-
джається  Вінницький 
землерозпорядник.

Справа з засіяним лу-
гом настільки засекре-
чена, що журналістське 
розслідування доки ще 
триває. Про результати 
подальшої перевірки по-
відомимо пізніше.  

іВан остапчук

У  н а ш о -
му місті є дві 
основних зони 
відпочинку. Це 
парк підфар-
бованого Пуш-
кіна і стадіон 
”Локомотив”. 
У міському 
сквері влада скоро зробить пустир. На 
стадіоні також багато повирізали. Та все 
одно мешканці нашого міста на стадіон 
ідуть відпочивати,   тому що там водо-
ймище.

На жаль, нікого не дивує, що поверх 
води видніються догниваючі колоди де-
рев та різного роду сміття. Останні дні 
біля самісінького мосту щоденно, коли є 
хвилі, курсує то до берега, то від нього 
якась тварина. Схожа чи то на велику 
собаку, чи на колишню свинку. Скільки 
той трофей пролежав у воді, достеменно 
не відомо. Та мабуть трохи менше, ніж 
пан Зайчик обіймає посаду головного 
мисливця та рибалки району. 

Як це так? Очолює товариство дикої 
природи не один рік і палець об палець 
не вдарив, щоб навести лад в центрі 
міста. Крім стрільб в період тиші, нічим 
більше похвалитися?

Подейкують люди, що та “мумія” у Во-
докачку ще пізньої осені пірнула. Тому й 
виглядає так, що вже ні на що не схожа. 
Дрейфує собі від берега до берега і ні-
кому до неї немає діла.

галина касяніВська

Нещодавно на території 
школи № 5 міська влада по-
дарувала дитячий майданчик. 
Як глянути на подарунок зда-
леку, то душа радіє, що козя-
тинські міські начальники так 
люблять дітей. Якщо до того 
майданчика підійти близько, 
спадає думка: “Це як треба 
ненавидіти дітей, щоб поста-
вити в школі травмпункт для 
школярів?”

Про такий собі майданчик 
для дітей знають ще не всі 
батьки школярів. Тільки в 
близьких до школи колах 
вже тому витвору мистецтва 
дали назву. Перша — “Смуга 
перешкод до дитячої гірки”. 
А друга — “Тренажер для 
МНСників” 

Якими пунктами керувався 
замовник (в даному випадку 
міська рада), купуючи ту ка-
рикатуру? Адже до тієї гірки 
не можна буде добратися 
дітям навіть за допомогою 
дорослих. 

Те, що  в дитячому майдан-
чику називається сходинками, 
в констукції відсутнє. До 
самої гірки веде решітка, в 
яку явно провалиться дитя-
ча нога. Звичайно, фізично 

розвинені діти вилізуть на ту 
гірку по звичайній трубі навіть 
без тих умовних сходинок. 
Так не всі діти екстремали.  
Для більшості, це майданчик, 
на якому можна отримати 
травму. Тобто небезпечний 
для здоров’я дітей.

Усі ми буваємо на ринку. 
Хоча один із нас взяв товар, 
не глянувши на нього? А чому 
для дітей за бюджетні кошти 
купується казна що? Тому 
що купується не для дітей, а 
для чергового звіту. Адже з 
початку своєї каденції новою 
владою були закуплені май-
данчики, які були безпечними 
для дітей. А потім вони на-
вчилися, як дурити суспіль-
ство, прикриваючись турбо-
тою про дітей. З кожним 
разом майданчик купувався 
все гірший від попереднього. 
І владі це сходило з рук.

Ось і зараз майданчик об-
тягнули стрічкою — загоро-
дили, щоб застигла цементна 
суміш. І стоїть він так вже 
більше двох тижнів. Нам 
скажуть: “Навіщо пишете, до 
майданчика ще не завезли 
решту обладнання?” Тому ми 
і пишемо, щоб деталі, яких 
бракує на майданчику, таки 
довезли.
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ціКаво знатипозиція

День ВишиВанки по-козятинськи

продовження. початок - в номері 20 

Вона сьогодні в аварійному стані“Громадянська 
позиція” (Ана-
толія Грицен-
ка) і “Народний 

контроль” Дми-
тра Добродомова 

створили спільну об’єднавчу 
платформу «Народної довіри» 
задля повного перезавантажен-
ня влади. Про це в понеділок, 
21 травня, оголосили лідери 
демократичної опозиції у Львові 
під час зустрічі із львів’янами. 

— Країна потребує повного 
перезавантаження влади, — на-
голосив пан Гриценко. — Для 
цього є два методи. Перший 

– революційний. Ми проти ньо-
го. Зважаючи на зовнішнього 
ворога, Україна не переживе на-
ступний Майдан. Другий метод 
– вибори. Але жодна з партій 
демократичної опозиції не гото-
ва самостійно повністю переза-
вантажити владу. Саме тому ми 
створюємо єдину платформу, 
яка приведе у владу порядних 
та професійних людей.

«Народний контроль» уже 
це робив напередодні місце-
вих виборів 2015 року. Тоді 
об’єднались волонтери, журна-
лісти, ветерани АТО. Так робила 
й «Громадянська позиція». 

— Ми чекаємо об’єднання 
всіх однодумців, представників 
демократичної опозиції у нашій 
платформі. Тільки разом ми 
зможемо провести повне пере-
завантаження влади, — наголо-
сив Дмитро Добродомов. 

Ще раніше підтримку екс-
міністру оборони, як єдиного 
кандидата від демократич-
ної опозиції, виразив лідер 
“Європейської партії” Микола 
Катеринчук. Нагадаємо і про 
політичну силу “Альтернативу” 
Єгора Фірсова, що нещодавно 
влилася в “Громадянську по-
зицію”. 

Спільна думка, що Гриценко — президент, у чотирьох політсил 

блог

В’ячеслаВ 
гончарук

З а в е рши в с я 
ч емп і о н а т  В і -

нницької області 
2017-2018 рр. з футболу у 
вищій лізі. Команда нашого 
міста “Моноліт” фінішувала на 
четвертому місці. 

Чи могли футболісти ко-
зятинського клубу виступити 
краще? Могли б, якщо брати 
до уваги осінню стадію чем-
піонату, де наші спортсмени 
мали в активі чотири перемоги: 
одну нічию і в пасиві чотири 
поразки. І не могли тому, що  
не все залежало від футболіс-
тів на полі. На весняній стадії 
чемпіонату команда наших зем-
ляків показувала чемпіонську 

гру. І як тільки козятинський 
ФК наздогнав за очковим до-
робком трійку лідерів турніру, 
їм відразу показали — де 
їхнє місце. Вінницька бригада 
суддів опустила козятинський 
клуб на четверту сходинку. І 
якби конкурент “Моноліта” ФК  
“Агро-Астра” в 13 турі не зі-
грав внічию, були б козятинські 
футболісти лише п’ятими. 

У цілому козятинці зали-
шилась на тому ж четвертому 
місці, що й до зимових канікул. 
Хіба що монолітовцям дозво-
лили бути на відстані одної 
перемоги від трійки призерів. 
Підбиваючи підсумки футболь-
ного сезону, команда нашого 
міста має такі показники: 8 
перемог, одна нічия при п’яти 
поразках, 25 м’ячів забито, 19 

пропущено. 
Якщо брати до уваги ігри в 

2018 році, то це кращий ре-
зультат з усіх команд-учасниць.

У останньому турі чемпіонату 
області “Моноліт” гостював у 
футболістів з Орлівки Літин-
ського району. Гра заверши-
лась поразкою господарів з 
рахунком 1:3.

Монолітовець Андрій Хри-
щенюк відкрив рахунок у 
зустрічі. Він же в першому 
таймі подвоїв рахунок. Третій 
гол у ворота “Орлівки” забив 
Владислав Давиденко в другій 
половині зустрічі. Гол престижу 
господарі провели в останні 
секунди матчу. За гру рукою 
футболістом команди гостей 
був призначений пенальті, який 
був реалізований.

Моноліт” на четвертому місці. Шкода
блог

Вероніка любіч

Міністр освіти 
Лілія Гриневич 

повідомила про 
особливості зараху-

вання школярів. За її словами, 
до 31 травня триває подача 
документів для зарахування 
до першого класу. До 1 червня 
2018 року включно йде зараху-
вання всіх дітей за територіаль-
ним принципом, також рідних 

братів і сестер дітей, які на-
вчаються в цій школі, тому що, 
зрозуміло, що батькам легше 
водити своїх дітей в одну шко-
лу.  Діти працівників установи 
освіти, і не тільки вчителів, але 
і якщо це технічна працівниця і 
вона там працює, також може 
привести дитину. 

З 5 по 10 червня відбудеться 
відбір на вільні місця шляхом 
жеребкування, а 15 червня за-
твердять остаточний наказ про 

зарахування. Жеребкування має 
відбутися в присутності батьків 
дітей.

Якщо хтось раптом переїде 
після 15 червня і буде належа-
ти до цієї школи, його також 
зобов'язані зарахувати.

Буде збережено конкурсний 
відбір у школи з поглибленим 
вивченням окремих предметів у 
5-й і 10-й класи.

У перший клас з новими правилами
блог

микола 
сенченко

В Україні на-
прикінці 1980-х 

— початку 1990-
х представники ін-

телігенції (особливо письмен-
ники) масово виходили на 
вулиці в знак підтримки «де-
мократів», що обіцяли волю 
від усяких обмежень, від бю-
рократії, партійного контролю. 
Саме ці люди, в основному 
з простого народу, які отри-
мали можливість займатися 
творчою роботою, повноцінно 
відпочивати, забули про все й 
вийшли на вулиці. Відповідно 
до принципу Ле Шательє, роз-
плата не змусила себе чекати 
й прийшла в роки чорного 
десятиліття «незалежності» 
України. Ці люди почали 
отримувати мізерні кошти, 
а письменники — менше за 
двірників. Почалося знищення 
інтелекту. Потрібно було за-
робляти, торгувати на ринку. 
Не стало обмежень у науці, 
але вчені самі виявилися поза 
наукою, а письменники поза 
державними дотаціями, що за 
вироком нової влади імущих 
підлягали ліквідації. Прийшла 
година відплати.

Велику роль відіграють по-
бічні процеси в керівництві 
країнами. У Ро сійській імперії 
часів Петра І зазвичай усі 
управ лінські справи вели нім-
ці, а їхнє російське начальство 
могло займатися приємнішими 
справами. Це був побічний 
процес керування. У резуль-
таті та кої ситуації в німців 
виявилося більше важелів 
реальної влади.

Схожа ситуація склалася в 
Польщі після війни 1632—1634 
років, коли полякам були під-
леглі землі із численним укра-
їнським населенням.

Польські магнати, одержав-
ши в захоплених ними росій-
ських землях великі маєтки, 
зовсім не хотіли господарю-
вати, вони воліли їздити блис-
кучими столицями Західної 
Європи. Та й у самій Польщі 
— Варшаві, Кракові — теж 
було не нудно: йшли вистави 
в театрах, давали бали, зби-

рали застілля. Оскільки такий 
відпочинок був дорогим, заби-
рав багато сил і часу, то пани 
потребували посередників, 
здатних забезпечувати по-
стійний приплив коштів. Таких 
посередників вони знайшли в 
особі євреїв, яких запросив у 
Польщу ще в XIV ст. король 
Казимір Великий. Євреї не-
погано влаштувалися в цій 
країні, орендували корчми й 
крамниці, займалися лихвар-
ством. У маєтках вони ставали 
довіреними особами поль ських 
панів і вичавлювали гроші з 
українських селян-орендарів.

Така втрата керування мала 
для Польщі й України досить 
негативні наслідки. Але осо-
бливо негативними вони були 
для євреїв. Так, у єврейській 
енциклопедії подано: «Хмель-
ниччина чи Хмельнищина — 
народний рух в Україні, що 
виник 1648 року в зв’язку з 
іменем чигиринського сотника 
Богдана Хмельницького, зна-
менний в історії поль ського 
єврейства великими бідами. 
Від попередніх козацьких 
бунтів Хмельниччина відріз-
няється тим, що охопила не 
тільки невдоволене політичною 
залежністю вільне козацтво, а 
й широкі маси кріпосного се-
лянства (озлобленого на поль-
ських панів) і, насамкінець, 
православних міщан, які охоче 
приєдналися до руху, що мав 
за мету вигнати з України 
поль ське дворянство, поль ську 
адміністрацію, католицьке ду-
ховенство і євреїв» .

У працях єврейських авторів 
багато згадок про розправи 
над євреями в Немирові, Туль-
чині, Полонному, Заславлі, 
Острозі, Старокостянтинові, 
Барі, Кременці та інших містах 
України.

На початку ХVIІ ст. чимало 
євреїв жило в Києві. «Після 
влади польських королів над 
Києвом, — пише І. Дарев-
ський, — тобто в першій 
половині ХVIІ ст., євреї про-
довжували жити в Києві мир-
но й спокійно, займаючись 
ремеслами і торгівлею, маючи 
в ньому свої будинки і володі-
ючи майном. Продовження в 
наступному номері

Принцип Ле Шательє в дії

Віталій креденцер

"хатинка" на Варті погоди. 
Метерологічній станції, розташо-
ваній на крайній півночі Віннич-
чини та Козятинського району, 
17 травня 2018 виповнилося 60 
років. Координати станції: 49 гра-
дусів 50 мінут північної широти 
та 28 градусів 53 мінут західної 
довготи. Розташована на висоті 
257 м над рівнем моря. Терито-
рія метеостанції близько 40 сотих, 
розташована на південно-східній 
околиці с. Білопілля і складається 
з метеомайданчика, метеоцентру 
та ряду господарських будівель. 
Метеоцентр – невеликий будинок, 
"хатинка для варти погоди", по-
будований для організації метео-
станції далекого 1958 року. Цього 
ж року, 17 травня було організо-
вано початок спостережень. 

На сьогодні на метеостанції 
працює 7 людей. Керівник — 
Ольга Глуздань, агротехнік — 
Тетяна Гай, спостерігачі: Галина 
Лигун, Юрій Мар’янчик, Валенти-
на Мар’янчик, Людмила Розводо-
вська та Яна Розводовська. Усі 
працівники — білопільчани, за 
плечима більшості яких не один 
десяток років метрологічного 
досвіду.

раніше сюди приїЗдили цілі 
групи дітей. У суботній ранок 
нам вдалося поспілкуватися із 
спостерігачем станції Людмилою 
Розводовською, яка в цей час була 
на зміні. За її словами, метеостан-
ція працює цілодобово, чергують 
змінами, в графіку по 12 годин. 

— Кожні 3 години передаємо 
дані спостереження в централь-
ний, київський Гідрометцентр 
України (директор Микола Куль-
біда), — розповідає вона. 

— Кожного ранку дублюється 
передача добових спостережень 
для Вінницького обласного Гід-
рометцентру. Якщо є ймовірність 
надзвичайних, або аномальних 
погодних умов, то за уточнення-
ми до метеостанції звертаються 
"пожежники" (служба ДСНС), за-
лізничники, для яких ми раніше 
вимірювали температуру рейок 
(з метою планування ремонтів), 
фермерські господарства та інші 
бажаючі. Раніше до нас приїзди-
ли на екскурсію цілі групи дітей, 
а тепер частина станції в аварій-
ному стані. Йде повільна заміна 
метрологічного обладнання (най-
новіший – вимірювач атмосфер-
ного тиску 2004 року). Основне 
обладнання 70-х, 80-х рр. Наразі 
йде заміна флюгерів, косметич-
ний ремонт метеоцентру. 

Вісім найВажлиВіших по-
каЗникіВ. Загалом метеостанція 
веде спостереження за вісьмома 
найважливішими показниками.  Це 
температура ґрунту, яка вимірю-
ється трьома спиртовими і ртут-
ним термометром на поверхні, та 
глибині 5 і 10 см. Температура 
повітря, що визначається за до-
помогою чотирьох спиртових та 
ртутного термометра у психроме-
тричній будці на висоті 2 м. На-
ступний показник — напрямок 
силу вітру, його пориви та серед-
ня швидкість. Це вимірюється за 
допомогою анеморумеометра, 
через флюгери та вітряки (на ви-
соті 12 м). Четвертий — хмарність, 
яка визначається за допомогою 
пристрою ІВО, для вимірювання 
нижнього шару. П’ятий показ-
ник — вологість (вираховується 
за психрометричною таблицею). 
Кількість опадів виміряють опадо-
мірним відром ("третякове"). Два 

останні показники — видимість 
(вимірюється поляризаційним 
вимірювачем дальності), а також 
атмосферний тиск (вимірюється 
барометром). 

усе починалося 1924 року 
В коЗятині. Із записів журналу 
метеостанції стало відомо, що 34 
роки (з вересня 1924-го по тра-
вень 1958) метеостанція працю-
вала в Козятині. Лише з червня 
1941 року по січень 1944-го вона 
була в евакуації. Причому всі ар-
хіви були спалені під час насту-
пу німецьких військ. Повноцінно 
метеостанція змогла запрацювати 
лише з червня 1944 року. Хоча 
район було визволено в грудні 
1943-го, проте бомбардування 
німцями продовжувались до літа 
1944 року. За даними журналу 
метеостанції, першим повоєнним 
керівником станції був “Уцкевич 
Є. Ф, старший спостерігач Заго-
руйко С. Т., спостерігачі: Козлов-
ська В. Н., Калина А. П., Берт М. 
А та Леминська М. П.” Із записів 
журналу також стало відомо, що 
в 50-х роках після "хрущовської 
відлиги" на станції почастішали 
екскурсії учнів шкіл міста.

Відомча метеос танція 
пмсу на ст. Козятин-2. Із про-
ведених нами досліджень, стало 
відомо, що метрологічна станція 
Козятин, була "відомчою" Мініс-
терства шляхів сполучення (МПС). 
Вона працювала на території та в 
підпорядкуванні ПМС (тепер колі-
єремонтна станція КМС-120 (колій-
но-майстерна станція), в межах в 
південної горловини ст. Козятин-2. 
Тодішнім керівником тут був Геор-
гій Акопов. Головним завданням 
станції було планування виїзних 
ремонтних робіт колій. Саме в той 

час спостереження проводились 
також за температурою рейок 
для надання попередження про 
обмеження швидкості (взимку 
можливі розриви стиків, а влітку 
викривлення полотна через розши-
рення колій). У будь-якому випад-
ку велася робота з оперативного 
попередження "сходу" поїздів, в 
т. ч. і через сильні зливи (розмив 
колії), заметілі. Умовно метео-
станція обслуговувала дільницю 
Козятин-Шепетівка, найдовшу по 
дирекції — 146 км. Керівником 
ПМС тоді була жінка Алевтина 
Олександрівна Шолохова.

може, краще наЗад — у ко-
Зятин? У 1958 році республікан-
ська, як і союзна метеослужба, 
була реформована, з виходом зі 
структури МПС. А метеостанцію 

Козятин перенесли в с. Білопілля. 
Причин перенесення могло бути 
декілька. Одна з них, мабуть, тех-
нологічна. У цей час йшла масова 
розбудова господарства та заліз-
ниці, електрифікація тяги, через 
що розширювалась і колієремонт-
на станція. Отож, для метеостанції 
не було місця. Можливо, близь-
кість залізничних підприємств 
впливала на погодні показники. 
Або в обласному метеоцентрі було 
вирішено мати "крайню північну" 
станцію спостереження в Біло-
піллі. Думок багато, але бажан-
ня козятинчан одне – повернути 
станцію назад, додому в Козятин. 

від редакції: Бажаємо колек-
тиву професійного натхнення, 
щоб ваша інформація завжди 
могла вберегти людей від стихій 
природи.

білопільській метеостанції — 60!

пРоДоВжуємо тему ВоДопостачання козятина
іВан смоліч, лікар-гігієніст

Вода - це чудо природи. 
Вода має для людини фізіологічне, 
гігієнічне, промислове і господар-
ське значення. Організм людини 
складається на 70-80% з води. 
У звичайних умовах ми щодоби 
споживаємо з питвом та їжею до 
4-5 літрів води. При важкій робо-
ті і високій температурі повітря, 
ця кількість підвищується до 7-8 
літрів.

Відповідно до статті 49 Консти-
туції України, кожен громадянин 
має право на охорону здоров’я, 
безоплатну медичну допомогу та 
медичне страхування. Держава 
дбає про розвиток фізичної куль-
тури і спорту, забезпечує санітар-
но-епідемічне благополуччя.

А санітарно-епідемічне благо-
получчя - це чисте повітря, якісна 
чиста вода, безпечні якісні хар-
чові продукти, профілактика ін-
фекційних захворювань, безпечні 
умови праці на виробництві, якіс-
ні доступні ліки та інші заходи…

Що робить керівництво дер-
жави, рада міністрів, Верховна 
Рада — приймають рішення, 
заборонити всілякі перевірки. 
Як можна забезпечити якість 
води без перевірки? Це злочинні 
рішення. Якби це було в Китаї, 
такого голову уряду повісили.

охорона Відсутня. Перший за-

кон про охорону водойм від за-
бруднення і про зони санітарної 
охорони джерел водопостачання 
був виданий Радою Народних 
комісарів СРСР у 1937 році. Ще 
повніше охорона водойм була 
регламентована ГОСТом 1324-47. 
Потім був Водний кодекс України 
1995 року. Даними законами ви-
магається, щоб кожний водопро-
від, якщо він забирає воду з річки 
(водоймища, ставка), мав зону са-
нітарної охорони. Яка передбачає 
три пояси.

Перший пояс називається зо-
ною суворого режиму. Другий 
має назву “зона стеження” і 3-й 
пояс — зона спостереження.

Перший і другий пояси охоро-
няються силовими структурами 
(міліція, поліція, відомча охорона 
та інші органи)

На водопроводах “Роставиця”, 
“Медведівка” силові охорони 
відсутні. Це не правильно і не до-
пустимо. Особливо така охорона 
потрібна влітку, коли водоймища 
“Роставиця” та “Медведівка” ви-
користовуються для відпочинку 
та купання.

історична доВідка. У липні 
1965 р. начальник Козятинсько-
го відділку П-3 залізниці Георгій 
Лесков прийняв на роботу началь-
ником відділу водопостачання Ко-
зятинського відділку по переводу 
з Львівської залізниці Валерія 

Лук’яновича Макошина. Він став 
історією Козятина та почесним 
раціоналізатором Монголії.

Саме завдяки йому мешканці 
залізничних станцій, в першу 
чергу Козятин, були забезпечені 
якісною питною водою. У ті роки 
місто інтенсивно розбудовувало-
ся і дуже гостра була потреба в 
якісному водопостачанні. Валерій 
Макошин запропонував вирішити 
цю проблему за рахунок переоб-
ладнання технічного водопоста-
чання в питне.

На водокачках “Роставиця”, 
“Медведівка” були побудовані 
спеціальні фільтри, контактні 
освітлювальні очистки води. 
Практика довела їх ефективність, 

і вони діють по даний час.

проект Водогону селище-
Вернигород-коЗятин. З іні-
ціативи Валерія Макошина, при 
активній підтримці тодішнього 
керівника Козятинського району 
Миколи Васильовича Мельника 
був розроблений вдалий проект 
водопостачання Козятина. Стоя-
ло завдання, забезпечити якісною 
питною водою зі свердловин, які 
планувалось пробурити в Селищі та 
Вернигородку. У 4-х розвідуваль-
них свердловинах було виявлено 
якісну питну воду.

Будівництво водогону розпо-
чали. Але, на жаль, закінчити 
керівництву району і пану Мако-
шину не судилось. Зміна влади в 
Києві привела до зміни влади в 
Козятинському районі.

Головою Козятинської райдер-
жадміністрації був призначений 
пан Броніслав Лебединський. 
Будівництво водогону зупинилось. 
Це пояснювалось браком коштів. 
Влада за людей не думала. У той 
же час керівники тоді ще колгос-
пу Вернигородок все зробили, 
щоб мешканці села отримали де-
шеву якісну воду. Користуються 
вони нею і донині.

Задачі, які стоять по Водо-
постачанню В місті. Назна-
чити відповідальну особу в штаті 
міської ради за водопостачання 

в місті.
Запланувати відповідні кошти 

на продовження будівництва 
водогону відповідно до проекту.

Проводити відповідний лабо-
раторний контроль за роботою 
фільтрів води в дитячих закладах 
та лікарнях міста. Своєчасно про-
водити заміну даних фільтрів. 

ВІдповідно до плану проводи-
ти дезинфекції водопроводу з 
лабораторним контролем якості 
такої роботи (дизенфекції). Про 
результати даної роботи повідо-
мляти в наших газетах.

При аварійних проривах водо-
гону, відновити санітарно-гігієніч-
ний контроль проведених робіт. У 
теперішній час роботи з ліквідації 
проривів контроль відсутні.

Працівники водопостачання 
мають забезпечувати належну 
фільтрацію і дезинфекцію води. 
Вода відповідає вимогам санітар-
них правил.

Забруднюється вона у водо-
проводі після аварійних проривів, 
тому БМЕУ (господарю водопос-
тачання) потрібно поза планом, 
якісно проводити дезинфек-
цію водопроводу, з відповідним 
контролем.

І на закінчення, як сказав 
знаменитий авіаконструктор ра-
кет Сергій Корольов, хто хоче 
творити, будувати — знаходить 
можливість, хто не хоче творити 
— шукає причину.

блог

Віталій креденцер 

17 травня в Козятині урочистою 
ходою розпочали нове українське 
свято “День вишиванки".

Маршрут колони був за сце-
нарієм совдепівської епохи - від 
школи №2 до центральної площі, 
але біля пам’ятника Грушевсько-
го, а не на вул. Винниченка, далі 
до школи №1 та вулицею Орлика 
на центральну площу.
найгарніші були діти. На 
урочистій ході були представлені 

усі навчальні заклади міста. Від 
школи №1 до школи №6, а та-
кож залізничне училище. Кожна 
школа несла попереду “святкові 
знамена” з назвою своєї школи. 
Усі діти були надзвичайно гарними 
в українській вишивці, до того ж, 
майже всі сорочки були різними. 
Серед всіх шкіл по-гарному ви-
окремилась школа №5, яка не-
сла попереду прапор України, а 
всі інші учні були з маленькими 
прапорцями України. Хода мала 
окрему атмосферу.

у дусі комуніЗму. Після по-
вороту на площу дітей шикували 
в півколо під акомпанементи мар-
шу. Були також виступи про "без-
хмарне сьогодення та майбутнє" 
мера міста та представників влади 
району, які теж були у вишиван-
ках. Репертуар пісень та номерів 
на площі — це український варі-
ант іноземних хітів, в тому числі 
й російських.

 
З ВишиВанкою В серці. Скіль-
ки б не було свят та гарних про-
мов, гарного одягу та флешмобів, 
але вишиванку, як віру та Украї-
ну треба мати в серці. Приємно 
бачити різні покоління українців, 
яких об’єднує одне свято. На жаль, 
"святкових об’єднань" зараз зама-
ло для України та нашого міста. 
Нам необхідні "дієві будні", які б 
єднали громаду зсередини. І мож-
ливо б тоді не було злих жартів 
"кварталу", а свято не для флеш-
мобу влади, а для нас з вами. 
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на позитиві на позитиві

сеРйозні ДяДьки 
ДРужать з Дітьми

учні 9 класу шк.№2

максим (16), школяр ви-
пускного класу:

— Наш клас: ще не дорослі 
та вже не діти. Коли багато 
друзів, завжди весело.

василь василюк (58), пен-
сіонер по інвалідності:

— Як став вживати медпре-
парат "здоров’я", не те що хо-
дити стало легше, а й дихати.

антон (17), студент: 
— В  чемпіонаті Жито-

мирської області наша  фут-
больна команда “Фенікс” 
посіла друге місце.

каріна (13), учениця:
— На вихідні з друзями 

добре відпочили.

Ігор (17), студент:
— Друзі та рідні допо-

могли побороти підступну 
хворобу. Для мене пози-
тив, а їм подяка.

яна (15), учениця:
— Мій позитив, це 

хороші друзі і мої бать-
ки. Як добре, що вони 
є у мене.

ми Запитали у коЗятинчан що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

християнські байкери прописалися у нас

телефон головного 
мотобрата козятина

байк називає мопедом

молодь грає в інтелектуальні ігри 

каратисти прославили наш край в сусідньому бердичеві

Пансіонат для літніх людей називають справжнім санаторієм
Райське місце у ВіВсяниках

тетяна лоЗінська

Наш часопис про події в місті. 
Про людей, які є його обличчям. 
Про їх справи хороші і не зовсім. 
У цій публікації я розповім про 
молоду людину, яка прославляє 
нашу Козятинщину на Всеукраїн-
ському та міжнародному рівнях. 
Це представник молодого поко-
ління віталій Плис. Його та його 
батьків багато хто знає у місті і 
районі. Віталій — людина, яка сво-
єю наполегливою працею досягла 
неймовірних результатів у спорті і 
сьогодні стала зіркою. Справжня 
гордість у родині!

Віталій Плис народився у Ко-
зятинському пологовому будинку, 
виріс в селі Кордишівка, навчався 
в Кордишевецькій школі. Саме так 
він розповів газеті “RIA-Козятин” у 
ексклюзивному інтерв’ю про себе.

— На Чемпіонат світу поїхав чи-
сто випадково, — пригадує спортс-
мен. — Через два дні після Чем-

піонату України мені подзвонив 
президент федерації і запропонував 
поїхати на Чемпіонат світу. Я спо-
чатку відмовлявся, так як за два 
дні набрав 12 кг ваги, а в моїй ка-
тегорії є обмеження по вазі і мене 
не допустили б до змагань. У мене 
було 10 днів щоб зігнати зайвих 
12 кілограмів і все-таки поїхати на 
Чемпіонат світу. Я зважився. Зі-

брався духом і почав підготовку і у 
мене все вийшло. Звичайно, форму 
я трохи втратив, але все-таки про-
грав. Не через форму, а через 
довільну програму: суперників готу-
вали хореографи, а я свою готував 
сам. Перші два раунди у мене і 
ще у двох людей була однакова 
кількість балів, а ось в довільній я 
отримав на три бали менше і авто-
матично спустився на 4 сходинку. У 
того, що виборов перше місце було 
43, а у мене — 46 балів. Результат 
мене, звичайно, засмутив трохи, 
але дав мені можливість побачити 
і виправити помилки в подальших 
моїх змаганнях!

Батьки нашого чемпіона — 
Іван Іванович і Роза Петрівна Плиси.

— Я радий, що народився саме 
у своїх батьків, в сім'ї Плис, інших 
би я собі не хотів, — каже чемпіон. 
— Прекрасні мама і тато. Вони за-
клали в мене хороші якості, за що 
я дуже вдячний! Низький уклін їм!

— Хто був вашим тренером?
— Тренера у мене немає, так 

як я сам тренер тренажерного 
залу. У всі часи люди хотіли мати 
гарний вигляд, я так само хотів 
виглядати добре і бути сильним. 
Навіть, якщо дивитися на грецькі 
скульптури, можна побачити, що і 
тоді цінувалася атлетична статура. 
Моїм кумиром в дитинстві, напевно, 
були Арнольд Шварцнеггер та Роні 

Коулмен. Це легенди бодибілдингу. 
Мені хотілося мати такий вигляд, як 
вони і, швидше за все, це і зробило 
мій вибір у виді спорту, яким я за-
раз займаюся.

— який пам’ятаєте найяскра-
віший момент зі змагань?

— Я завжди пам'ятаю момент 
нагородження, коли оголошують 
тебе переможцем. Це незабутні 
відчуття! У моєму виді спорту по-
трібно дотримуватися строгої дієти і 
ближче до змагань за 1-2 дні зовсім 
перестати пити воду. З'являються 
моменти сумніву в своїй формі, 
оскільки організм виснажений і 
все працює проти тебе. У цей час 
потрібно утримати себе, щоб бути 
краще. Не всі зможуть це зробити і 
я розумів це, що давало мені сили 
триматися. На змаганнях так і ви-
йшло, що у мене була найкраща 
форма з усіх суперників. І ні один з 
них мене не змушував переживати, 
я був упевнений в тому що перемо-
га буде моєю, так як я зробив все 
можливе і неможливе заради неї!

— якщо не секрет, який ваш 
сімейний стан?

— Я одружений, її ім’я Альона. 
Вона дуже хороша, світла людина, 
за що я її полюбив. Ця тендітна 
дівчина завжди підтримує мене в 
моєму виборі і поруч завжди, за що 
я їй дуже вдячний! У моїй перемозі 
закладено і багато її праці, оскільки 

вона займалася моїм харчуванням, 
а харчування в бодибілдингу грає 
найважливішу роль! У наших сто-
сунках найбільше ціную взаєморо-
зуміння і довіру!

— Чи не соромитесь говорити, 
що ви з козятина, на відміну від 
тих зірок, які, будучи козятинча-
нами, в інтерв'ю говорять, що з 
вінниці.

— Ні. Ви знаєте, я не соромлюся 
говорити, звідки я, і коли у мене 
запитують про це, я говорю, що 
з села Кордишівка Козятинського 
району. Вважаю цілковитою нісеніт-
ницею соромитися говорити, звідки 
ти, так як саме там закладені твої 
коріння і саме там ти став тим, хто 
ти є зараз. Мене дуже смішать ті, 
хто після досягнення чогось у житті, 
носять німф над головою і зади-
рають носа, кажуть, що вони не з 
села і т. п. У них комплекс неповно-
цінності, закладений з дитинства, 
швидше за все! Потрібно завжди 
залишатися людиною за будь-яких 
обставин!!!

— ваші побажання одно-
літкам, їх батькам, усім, кому 
вважаєте за потрібне...

— Хотів би побажати всім, хто 
займається спортом, ніколи не 
здаватися. Усупереч усьому йти до 
кінця, тільки тоді ви будете чемпіо-
нами! Батькам і всім рідним бажаю 
міцного здоров'я!

Федерація IFBB Відкритий чемпіонат Києва 22 жовтня 2017 (1 місце 
в категорії Юніори бодибілдинг). Абсолютний чемпіон Чемпіонату 
Києва в категорії Юніори бодибілдинг,
1 місце в категорії Класичний бодибілдинг понад 175 см. Абсолют-
ний чемпіон Чемпіонату Києва в категорії Класичний бодибілдинг 
понад 175 см.
Федерація IFBB Чемпіонат України м. Вінниця 27-29 жовтня 2017 
(1 місце в категорії Юніори Класичний бодибілдинг, 1 місце в ка-
тегорії Класичний бодибілдинг понад 180 см).
Федерація IFBB Чемпіонат світу серед юніорів та майстрів Румунія, 
Бистриця 10-13 листопада 2017 (фіналіст чемпіонату світу, 4 місце).
За півсезону зайняв 3 місце за рейтингом ELITE FBBU AWARDS 2017 
серед кращих спортсменів України по Класичному бодибілдингу. 
Нагороджений званням “Майстер спорту України з бодибілдингу”.
Довідково
Культуризм (культура тіла, бодибілдинг англ. bodybuilding) — сис-
тема вправ, спрямована на пропорційний розвиток людського тіла, 
нарощування маси й розвиток рельєфу м’язів, контроль жирової 
тканини тіла, тренування сили й витривалості.
Дебютний сезон, це період, коли проходили змагання — з 22- 
жовтня по 13 листопада, сезоном у бодибілдінгу вважається весна 
і осінь. Решту часу називають міжсезоння. Це безпосередньо під-
готовка до сезону змагань.

дебютний сезон

Віталій плис: “незабутні ВіДчуття, 
коли оголошують тебе пеРеможцем”
Кордишівецький хлопець став фіналістом чемпіонату світу з культуризму

галина касяніВська

У минулі вихідні вихованці Дми-
тра Живчика і Анни Сас брали 
участь у змаганнях з кіокушинкай 
карате в сусідньому районі. Вони 
командами СК Тако та КЮДСШ  
змагалися у відкритому чемпіо-
наті м. Бердичева. Проводила ці 
змагання Житомирська федерація 
кіокушинкай карате. 

На турнірі козятинські спортс-
мени виступили вдало. У вікових 

категоріях 2002-2011 років наро-
дження вибороли 24 медалі. 

Володарями золотих медалей 
стали Нікіта Ярош, Лена Данчук, 
Тарас Павловський, Марія Соколь-
вак, Артем Слободяник. 

Вісім наших земляків стали 
срібними призерами. Це Іван 
Свінціцький, Анастасія Тарасюк, 
Богдан Замковий, Андрій Мали-
новський, Іванна Кідалова, Андрій 
Яцик, Богдан Грига, Максим Ко-
вальчук. 

Одинадцять спортсменів — 
бронзові призери. Це Іван Суш-
ко, Марія Ковальчук, Олександра 
Живчик, Дмитро Шутов, Влад 
Тимощук, Ілля Дамаскін, Тимофій 
Кацан, Ярослав Чернихевич, Тімур 
Мольчук, Владислав Коваленко, 
Віталій Поліщук.

На змагання приїхали і зовсім 
маленькі спортсмени, яким 5-6 ро-
ків. Вони продемонстрували свою 
майстерність у показових виступах. 

тетяна лоЗінська

Районний пансіонат для оди-
ноких людей, який знаходиться у 
селі Вівсяники, святкуватиме своє 
25-річчя. Директором комунальної 
установи районного територіаль-
ного центру Козятинської райради, 
якому підпорядкований цей за-
клад, понад 6 років працює Василь 
Матвійчук. 

На початку тижня газета “RIA-
Козятин” відвідала цей санаторій. 
Так, саме санаторієм хочеться 
назвати цей заклад, який роз-
містився в мальовничому місці 
напроти вівсянецької церкви. На 
сьогоднішній день тут проживає 
22 людей похилого віку. Серед 
них 8 тяжкохворих, троє з них без 

сторонньої допомоги не можуть 
їсти. У кожного своя доля, яка їх 
сюди закинула. Тут живуть різні 
особистості, з різними життєвими 
історіями.

Завідувачка відділення пансіона-
ту геріатричного типу (так він пра-
вильно називається) — Валентина 
Кондратюк. Завгоспом працює 
депутат районної ради, місцевий 
мешканець Станіслав Тарченко, 
шеф-кухар — Тетяна Порхун. 
Постійний опікун закладу — голо-
ва місцевого СВК “Вівсянецьке” 
Валерій Ліневич. Хліб і молоко 
виробництва його господарства — 
постійно присутні в раціоні.

— Люди забезпечені чотири-
разовим харчуванням, — розповів 
у інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” 

Василь Матвійчук. — Ніхто не 
скаржився ніколи на умови про-
живання, лікування. На території 
пансіонату є земельна ділянка 
(соток з тридцять), на якій ви-
рощують овочі, аби здешевити 
продукти харчування і закупляти 
частіше різні смаколики для бабусь 
і дідусів. Люди, які живуть в пан-
сіонаті і мають земельні ділянки, 
нам доручають їх обробляти, де 
вирощуємо своїми силами також 
продукцію для закладу. Здійсню-
ємо заготовку дров, хоча маємо 
газ. Отож в економічну скруту не 
потрапимо. Якщо тепло надворі, 
трошки прохолодно, то ми газ не 
вмикаємо, а опалюємо грубками. 
Ну, я так думаю, ніхто не мерзне, 
ніхто з холоду не помер і з голоду 

також. Фінансуванням пансіонату 
займається районна рада, яка 
бюджетом у нас не обділена. Ви-
стачає грошей і на заробітну плату 
10 працівникам, і на продукти хар-
чування, і на медикаменти, і т. д. 

Поспілкувавшись з людьми, які 
проживають в цьому санаторії, я 
записала декілька цікавих історій. 

Дійсно, цей заклад став для його 
мешканців другою домівкою.

Про життя людей, якими за-
раз опікується держава в особі 
працівників пансіонату, про інші 
нюанси проживання і функціону-
вання закладу читайте в наступних 
публікаціях.

тетяна лоЗінська

Президент християнського мотоклубу 
Павло Якубенко — з Житомира. Газеті 
“RIA-Козятин” він розповів, що у нашому 
місті 19 травня відбулося відкриття мото-
сезону. Байкери зібралися в районі колиш-
нього атопарку на вулиці Білоцерківській. 
Потім вони колоною проїхалися по місту 
і відвідали школу-інтернат-гімназію. Там 
вони катали дітей і роздали їм подарунки. 
Згодом всі повернулися на базу автопарку 
і провели концерт. На учасників заходу 
чекала чудова традиційна юшка, конкурси, 
призи.

— Саме основне, що ми хочемо сказати 
байкерам і всій молоді: “Ми — християни, 
віримо в Бога і єдиний шлях, щоб бути 
спасенним — це Ісус Христос. Ми віримо 
в Нього і ми не соромимось про це гово-
рити.

За словами головного байкера цього 
руху, головна ціль розвивати моторух у 
Козятині. Прибули учасники і з інших об-
ластей: з Вінниці, Радомишля, Житомира, 
Бердичева.

— Щоб бути членом вашої спільноти, які 
потрібно мати вимоги? 

— Так як ми християнський мотоклуб, 
то для нас дуже важливо, щоб людина не 

відкидала Бога. У нас є декілька ступенів, 
щоб бути членом нашого мотоклубу, і лю-
дина має їх пройти. 

Розпочав роботу мотоклуб ще у 2002 
році з Києва. Минулого року виникли деякі 
зміни і він розділився на два клуби. Хлопці 
працюють над іменем, тому на жилетках 
поки немає назви. У соцмережах вони 
“Християнські мотобрати”. 

— Як правило, на таких мотозльотах 
немає “бухла”, розповів у інтерв’ю Павло 
Якубенко. — Ми його, по крайній мірі, не 
продаємо. Ми не підтримуємо розгульний 
спосіб життя. Ми — за сім’ю. Ми проти 
того, щоб чоловіки зраджували дружи-
нам і щоб діти страждали від того, що 
їхнього тата немає вдома. Це дуже сумно 
і дуже погано. Також ми підтримуємо ди-
тячі будинки. Ми хочемо, щоб ці дітки, які 
втратили з різних причин батька чи матір, 
стали друзями для нас. Тому ми їздимо, 
ми катаємо їх на мотиках, ми даруємо ці 
жмені цукерок. Ми обіймаємо їх. У Жи-
томирській області ми вже 5 інтернатів 
постійно відвідуємо. Коли приїжджаєш в 
черговий раз до цих діток, вони підбігають 
до тебе і кажуть: “Дядя Паша, прівєт, ти 
знову приїхав! Дядя Паша!”. Вони знають 
вже наші імена, тому, можливо, ця тради-
ція в Козятині також буде мати своє місце. 

Влад поВх

Про свій мотоцикл Віталій Шевченко з Ко-
зятина розповів, що зробив його власноруч. 
Мотор від “Запорожця”, переднє колесо — 
2108, гальмівна система — 2108, заднє ко-
лесо від Т5, коробка МТ10, редуктор також 
МТ10. Усе інше, можна так вважати, ручної 
роботи. 

— Це ваш творчий такий здобуток? — за-
питали.

— Ну, так, це наше хобі. 
Любителі погратися.

— А у ваших колах, 
це як називається? Байк, 
мотоцикл, як його класи-
фікувати?

— Не знаю, я його на-
зиваю “мопєдік”.

Влад кірган

Вадим очолює байкерський клуб 
міста Козятин “Християнські мото-
брати”.

 — Мотобайкери у нас є християни, 
люди, які люблять Бога, 
— сказав у інтерв’ю 
газеті “RIA-К” Вадим. 
— Ми не пропагуємо 
алкоголь, наркотики, 
цигарки.

— Немає проблеми в 
тому, що до вас прийде 
католик, п'ятидесятник?

— Віросповідання — це особиста 
справа кожної людини. Бог один, це 
Ісус Христос і в православ'ї, і в като-
лицизмі.

— Для тих, хто хоче вступити у ваш 
мотоклуб, куди звертатися?

— Мій номер тел. 067-772-75-08.

Влад поВх

У Козятині прописалася та оселилася 
нова невідома до цього для громади 
спільнота християнських байкерів усього 
світу. Вона ставить на меті пропаганду 
здорового способу життя. Гостям міста 
сподобалося місце збору: величезний 
плац, близькість до центральної авто-

траси, присутність кафе, магазинів. Не 
обійшлось без музикантів, що дали кіль-
кагодинний концерт найвищої якості.

Так стартував і прописався байкерський 
постійно діючий фестиваль, до організації 
якого варто долучитися владі, підприєм-
цям, фірмам. Адже це несе в собі роз-
виток інфраструктури міста та отримання 
місцевому бізнесу додаткових прибутків.

Наталія СОЛЯР, бібліотекар-бі-
бліограф Козятинської ЦРБ 

День Європи в Україні відзнача-
ють щороку в третю суботу травня. 
Започатковано святкування цього 
дня Указом Президента України 
від 19 квітня 2003 р. № 339.

18 травня з нагоди відзначення 
Дня Європи в Україні у Козятин-
ській центральній  районній біблі-
отеці відбулася інтелектуальна гра 
для молоді «Галопом по Європі». 
Захід для учнів 9 класу Козятин-

ської загальноосвітньої школи №2 
підготувала бібліотекар інтернет-
центру Тетяна Яковчук.

Юнакам та дівчатам за допо-
могою мультимедійної презентації 
«День Європи - 2018» розкрито 
ідею створення унікальної органі-
зації Європейський Союз, учні ді-
знались про європейські символи, 
цінності, традиції країн Європи, 
ознайомились з країнами ЄС, пе-
реглянули відеофільм «Подорож 
Євросоюзом».

Школярі  змагались у двох 
командах «Кемпа» та «Комада». 

Активно відповідаючи на запитан-
ня, відгадували видатних людей, 
великих науковців, визначні спо-
руди світу, позначали на контурній 
карті країни Європейського Союзу, 
встановлювали співвідношення 
прапор-країна, розгадували крос-
ворд. Найбільшу кількість балів 
отримала «Комада», але загалом 
перемогла дружба. 

Присутні на цьому заході мали 
змогу ознайомитися з книжковою 
виставкою «Україна – країна єв-
ропейська» та сфотографуватися 
на пам'ять.
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Продам 
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà êåðàì³÷íà ð.25 ñì. õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, ñìîëà 
(òðàéì) 40 êã., ñòàëü îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³ 12 ìåòð³â. 093-995-27-39
  Àâòîìîá³ëüí³ îïðîêèäóâà÷³ óí³âåðñàëüí³, ñêëî ëîáîâå çàäíº Ìîñêâè÷îâñüêå. 098-829-60-34
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàãàæíèê - ÿùèê äëÿ ìîïåäà, ðåçèíà äëÿ ìîïåäà 2-75-17 - 300 ãðí., öåãëà ÷åðâîíà îáëèöþâàëüíà 250 
øò. 067-584-85-58
  Áàíêè 0.5 ë. - 35 øò./ïî 2 ãðí. 098-971-88-04
  Áàðàíà íà ìÿñî. 096-525-55-00
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áäæîëèíà õàòà - 10 ñ³ìåé, áäæîëèí³ ñ³ì¿, ïàêåòè «Óêðà¿íñüê³. 097-085-77-51
  Áäæîëîïàêåòè (ñèñòåìè ðàìêè Óêðà¿íêà). 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà ðàìêè), â³äâîäêè, ïàêåòè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, 
ïåðãó, â³ñê, ìåä, âîùèíà, ïèòíèé ìåä, íàñòîéêà ïðîïîë³ñó 30%. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîêîñà íîâà, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ³ ì³í³ - òðàêòîðà, ìëèí ïîòóæíèé 3-õ ôàçíèé, êîìïðåñîð 
2-õ öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, ßâà-350, ñòàá³ë³çàòîð 500 Âò, ðåéñè Ç-65. 068-216-
34-20
  Áåíçîïèëà, ìëèí, àâòîêëàâ. 097-021-19-64
  Áåíçîïèëêà Í³ìåöüêîãî âèð.-òâà á/ó 1 200 ãðí. 096-779-60-83
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî, ãîð³õè. 096-717-97-88
  Á³äîíè àëþì., òðóáà ç í/æ, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
  Áëîêè ç â³äñ³âà 200 õ 200 õ 400, áåòîíí³ çàãîðîæ³. 067-365-66-28
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ö³ë³ ¹40 - 6 øò., ïëîâèíêè ¹40 - 8 øò., áóðÿê ñòîëîâèé äåøåâî, êàì³íü ãðàí³ò 
êîëüîðîâèé êîëîòèé, ï³ääîíè äåðåâÿí³, â³äõîäè äåðåâèíè (äîñêè). 063-359-40-27, 067-433-39-14
  Áî÷êè çàë³ç. 150 ³ 200 ë., êàçàí àëþì. 40 ë., áàëîíè ãàç., òðóáè 40 ìì., äîñêè äóáîâ³, îñèêà, êðóãëÿê, 
ºìí³ñòü í/æ, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, ãëèíà á³ëà. 093-020-22-95
  Áóðÿê êîðìîâèé 097-616-80-60
  Âàííà ÷àâóííà 1.70, ãàç. ïëèòà «Âåñòà» òà «Èäåëü», íàêðèòòÿ íà êðèíèöþ á/ó, ì³äíèé êàáåëü 7 æèëüíèé 
18 ìì, àëþì³í³ºâèé ïðîâ³ä 40 ì. 093-031-24-52
  Âåëî «À³ñò» - Äàìêà, óñèëåíà íîâà, êîëåñà ãðóá³, øïèö³  - 1 850 ãðí., º âåëî á/ó. 063-670-34-06
  Âåëîñèïåä «ARDIS», äëÿ ï³äë³òê³â, ä³àì. êîëåñà 20«, ðàìà ñêëàäíà, êîë³ð ñèí³é, ìàéæå íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 098-887-52-38
  Âåëîñèïåä íîâèé ìàðêà Òà³ð, ñ³âàëêà íîâà ðó÷íà 350 ãðí. 093-408-29-89, 096-160-69-70
  Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé «Ìóñòàíã» äëÿ ä³â÷èíêè. 073-060-51-25, 096-414-18-25
  Âèïóñêíå ïëàòòÿ ð.46 âêîðî÷åíå. 097-426-67-38
  Â³áðîìàñàæåð åëåêòðè÷íèé â êîìïëåêò³ 3 ïîÿñà; êîðïóñ äî ê³ííîãî ïëóãà. 067-379-91-94, 097-256-32-65
  Â³ç - ñàí³, ïåðåãí³é. 063-607-16-22, 098-291-77-54, 097-307-51-64
  Â³ç äåðåâÿíèé íà ðåçèíîâîìó õîäó R-13, êîñ³ëêà Ê,Ñ - 2.10 ðàäÿíñüêîãî âèð.-òâà ñèãìåíòíà 2.10, ñ³âàëêà 
ñèïåðíà íà 15 ðÿäê³â íàâ³ñíà äî òð. Ò-25, ðàìà ñ³âàëêè ÑÇ-3.50 ç ÿùèêàìè ³ ñòóï³öàìè. 067-269-51-18 ²ãîð.
  Â³êíà á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîð., âàãîíêà ïëàñòèêîâà, øàôà 3-õ äâåðíà, äåðåâÿí³ êðîâàò³ 2 øè.  
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ïîñóä, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âîùèíà 3 ïà÷êè. 067-264-57-61
  Âóëèêè, ñîíÿ÷íà âîñêîòîïêà, ìåäîãîíêà. 097-756-75-89
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-050-15-50
  Ãàçîâèé ðåäóêòîð ³ ³íæåêòîð àâòî, çàï. ÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
  Ãàðàæ 6 õ 9, 2-õ ïî. ç á³ëî¿ öåãëè ð-í Òîíåëÿ, º âîäà, ñâ³òëî, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â. 096-779-60-83
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, äèâàí - êðîâàòü, ñåðâàíò, öâÿõè ä.100 ìì ñòàëüí³. 098-974-
32-17, 093-937-67-25
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-077-20-37
  Ãóñåíÿòà, êà÷åíÿòà ìàë³, äåøåâî. 096-458-74-38
  Äà÷à ç êîíòåéíåðîì 5 ò. êîîï.Óðîæàé, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 097-449-53-83
  Äâ³ êîðîâè: îäíà 8 ì³ñ. ò³ëüíà 5 òåëÿì, äðóãà 8 ì³ñ. ò³ëüíà 2 òåëÿì. 063-896-75-97
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 093-375-06-61
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, êèëèì 2050 õ 3050 á/ó êîë³ð çåëåíèé ç ï³ñî÷íèì. 063-618-20-69
  Äèâàí, òóìáà ïðèêðîâàòíà, 2 ñåðâàíòè ç äçåðêàëàìè ïîë³ðîâ., âñå â äîáðîìó ñòàí³ íåäîðîãî. 067-647-
48-11, 093-906-82-04
  Äèâàí, øàôà, òðèëüÿæ, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êð³ñëà, á/ó íåäîðîãî. 093-270-59-37
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî íîâå 800 ãðí. 073-118-92-39
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, êîìá³êîðì.096-186-40-45

  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð 
íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
  Äîñêè äëÿ ãîñïîäàðññòâà òà äëÿ áóä³âíèöòâà íîâ³, ñºòêà íîâà, êàðòîïëÿ. 097-229-84-90
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Åë. äâèãóíè 0.75 - 3000 â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí 0.18 - 1400, ìîëî÷íèé ñåïàðàòîð, åë. ÷àéíèê ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ 20 ë. 2 Êâò, ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà» 1.6 ò. 096-467-88-03
  Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ Beko CSE 56100 GW - 6 000 ãðí. 093-984-73-85
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, â³øàëêè, òà ³íøå òîðãîâå îáëàäíàííÿ. 093-626-82-86
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåëåíó ëþöåðêó ñ. Ñåñòðèí³âêà 097-90-42-548, 073-42-17-255
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç ç ñàäî÷êîì ïî âóë.Êîíäðàöüêîãî 32. 096-160-69-70, 096-138-68-81
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó ñòàí³. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-
229-02-52, 063-696-39-90
  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
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), ïðîåêò íà áóä³âíèöòâî â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, Ï³âä.Øîñå 74, á³ëÿ 
ö/äîðîãè 0.19 ãà. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð ï³ä çàáóäîâó. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08, 073-428-25-95
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåðíî. 067-199-86-20
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ÿ÷ì³íü, ãàç. 4 ïîêîë³ííÿ äëÿ ìàøèíè - ³òàëüÿíñüêà. 096-762-31-24, 097-136-61-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, á³äîí àëþì., êóõîííà âèòÿæêà, ê³ìíàòíà ïîëüñüêà ñ³íêà, êèëèì 2 õ 3 
ì. 098-600-82-43, 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà äåøåâî, á³äîí ìîëî÷íèé á/ó. 093-013-35-21
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, êëóáí³êà âèñîêîâðîæàéíèõ ð³çíèõ ñîðò³â íà êîðíþ, ëþöåðíà 13 ñîò. íà 
ñ³íî. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 050-212-03-65
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ðåçèíîâ³ êàëîø³, ðàêîâèíà óìèâàëüíèêà á/ó ó õîðîøîìó ñòàí³. 096-224-01-71, 073-026-
55-19
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-763-68-43
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, âåëîñèïåä, íàñîñíà ñòàíö³ÿ âîäÿíà, ÿ÷ì³íü. 098-254-37-48
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 063-024-75-13, 096-463-97-60
  Êàðòîïëÿ õàð÷îâà òà ì³ëêà â ãàðíîìó ñòàí³. 098-617-30-20
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êâî÷êà ç êóð÷àòàìè. 063-190-87-62
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Êîçà ä³éíà ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-753-34-10
  Êîçà ç 2-ìà ì³ñ. êîçåíÿòàìè. 097-453-47-52
  Êîçà ê³òíà. 098-970-31-76
  Êîçà, ñåïàðàòîð ìîëî÷íèé. 096-414-22-45
  Êîçåíÿòà 2 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè (ä³â÷àòêà). 093-925-93-81
  Êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, ñóìêà äëÿ íåìîâëÿò, ãîëóáà, äîùîâèê, ñ³òêà. 063-383-93-89
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîðîâà 6 òåëÿì, ìîëî÷íà, ÷åðâîíà ñòåïîâà 20 000 ãðí. 097-028-49-73
  Êîðîâà äóæå äîáðà, ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, ñ.Êîçÿòèí. 068-007-21-13
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà 21 500 ãðí. 068-797-19-25
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, òåëè÷êà 2 ì³ñ. 067-165-14-93
  Êîðîâà ðîçòåëåíà, ÷îðíî - ðÿáà ³ òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-738-64-84
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 3 òåëÿì 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-568-27-34
  Êîðîâó ò³ëüíó 7 ì³ñ, ç òðåò³ì òåëÿì òåðì³íîâî 098-464-23-39
  Êîñàðêà ÊÑ-2.1 ñåãìåíòíà. 096-665-28-46
  Êîñìåòîëîã³÷íà êóøåòêà 180 õ 75 õ 50 ñì. á/ó - 1 000 ãðí., ñòàí ÿê íîâà áåç ïîäðÿïèí. 096-222-00-86
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-
08, 093-510-45-63
  Êðîë³ ³ êðîëåíÿòà. 068-753-34-61
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîë³â íà ïëåì’ÿ, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Êóð÷àòà äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, 
ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó 
ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ë³æêî ìåäè÷íå äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå á/ó, äèâàí - êðîâàòü á/ó. 063-258-22-58
  Ëþöåðêó 12 ñîò. ñ. òèòóñ³âêà. 067-831-36-29
  Ëþöåðíà 8 ñîò. íà ñ³íî. 067-319-91-24
  Ëþöåðíà íà êîðíþ, êàðòîïëÿ íà êîðì, à/çàï÷àñòèíè «Âîëãà», «ÓÀÇ», êàìåðè. 097-282-13-43
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê íîâ³ ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, 
ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 093-681-01-44

  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
  Ìåäîãîíêó íà 4 ðàìêè. 068-053-47-89
  Ìåòàë á\ó, øâåëåð 10-12, óãîëîê Ò-îáðàçíèé 
ïðîô³ëü, áàëîí ãàçîâèé, áàëîí êèñíåâèé. 067-
430-79-37, 093-756-39-33
  Ìîéêà í/æ ä³àì. 50 ñì. á/ó. 067-224-08-52
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà â â³äì³ííîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 093-766-66-96, 096-890-10-12
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, êîë³ð êîðàë 2.90 õ 1.50 
äåøåâî. 063-407-56-93
  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 4 ÷àñà ðîáîòè 
áåç ï³äçàðÿäêè íîâèé, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, 
ñàïà íà êîëåñ³, äî ìîòîáëîêà ïëóæîê äëÿ 
íàð³çàííÿ, ï³äãîðòàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï. 
068-216-34-20
  Îðá³òðåê ìàéæå íîâèé 120 êã. 097-963-42-58
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàïóãè õâèëÿñò³, âàçîí «Ô³êóñ». 097-449-53-71, 
063-319-56-31
  Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó 
ñòàí³, ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
  Ïëàíøåò Samsung Galaxy Tab 3, 7.0, 8 Gb. 073-
003-80-10, 067-843-59-16
  Ïëèòêà äëÿ ãðóá, êàì³íà. 098-833-89-81
  Ïëóæîê äëÿ ãîðîäó íîâèé íà 2 ëåçà. 093-800-
66-77, 095-425-36-54
  Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-
75-74
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSH â ãàðíîìó ñòàí³, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà íîâîãî çðàçêà. 063-448-43-19
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí, íàï³âàâòîìàò. 096-
229-81-69
  Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâ. 200 õ 60 õ 20 
ñì., ãàç. êîòåë áåçäèìîõ., êîíäèö³îíåð â³êîííèé. 
096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 
5430. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, 
íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-
àâòîáóñ Ìåðñåäåñ Â²ÒÎ. 063-111-25-27
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðîëåòè íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-622-50-43 
²ðèíà
  Ðîëèêè ð.30-33. 093-113-97-38
  Ñàìîâàðè, ãàç. áàëîí, 2 âåëîñèïåäè, 
òåëåâ³çîð, á³äîí àëþì., òî÷èëî åëåêòðè÷íå, 2 
øàôè, òðèëüÿæ, 2 ï³íàëè, 2 òóìáè, ñò³ëüö³. 063-
359-40-27, 067-433-39-14
  Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëüôåð, òåëåâ³çîð 
á/ó Panasonic, êð³ñëî - êðîâàòü. 063-695-30-20
  Ñ³íî ëþöåðíè Êîçÿòèí - íà äà÷³ çà ³íòåðíàòîì, 
êèëèì íîâèé 5 - 2.5, ïàðîâàðêà Â³òåê. 063-736-
47-19
  Ñ³÷êàðíÿ ìåõàí³÷íà 4 íîæ³. 068-127-32-92
  Ñêðèíÿ, áóòë³ 20 ë., äîñêà ñîñíà, àíòåíà 
- òàðåëêà PAUXIS, øïàëè áåòîíí³, äåðåâÿí³, 
êàí³ñòðè 20 ë., 10 ë., ïðîâ³ä 4 æ. ïî 4 êâ.ì., îòë³âè 
îöèíêîâ. âóçüê³, á³ëà ãëèíà. 093-020-22-95
  Ñîêîâàðêà, öåãëÿíèé ãàðàæ êîîï. ç îãëÿäîâîþ 
ÿìîþ òà ï³äâàëîì êîîï.«Ëàäà - Ñîê³ë». 099-294-
82-38
  Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, ìîæíà îêðåìî. 063-402-
16-25
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 
067-422-36-17
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ ä³òåé â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ 
ðîê³â. 067-432-13-02, 063-895-19-64 ²ðèíà
  Ñò³íêà ìåáëåâà, äèâàíè, òðèëÿæ, êèëèìè, 
òóìáî÷êà, ñåðâàíò, øâåéíà ìàøèíêà «Ñ³íãåð», 
äðîâà, òþëü, ãàðäèíè, äèò. êîëÿñêà íåäîðîãî. 
097-147-84-88
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â 

õîðîøîìó ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-
860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-73-30
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð 
GLOBO 4100C/ 097-138-12-06? 093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð «Ñóïðà» á/ó. 063-407-56-93
  Òåëåâ³çîð TGL ðîáî÷èé, ïåðèíà, åëåêòðî-
ñàìîâàð. 073-003-80-13
  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê ä³àã. 35 ñì., á/ó 750 ãðí. 
073-060-43-19
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, äâà öàïêà 
ïîðîäèñòî¿ ïîðîäè (Íààíñüêî¿). 068-023-69-98
  Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà ñïîê³éíà, õîðîøîãî ïîâîäó 
ñ.Ìàõàðèíö³. 097-150-27-63
  Òåëè÷êà, 5 ì³ñ. ñèâî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 
097-431-23-15
  Òåëè÷êà. 098-65-48-414
  Òåëè÷êè (5 ì³ñ., 3 ì³ñ.), ñèâî-ðÿáà, ÷åðâîíî-ðÿáà. 
ñ. Êîçÿòèí. Òåðñ³íîâî. 097-431-23-15
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98  
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
òþëü, âàçîíè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ», º ïàíåë³ äëÿ 
ïåðåêðèòòÿ. 063-530-83-82
  Ó÷àñòîê ç äîêóìåíòàìè ñ.Âåðíèãîðîäîê, 10 êì. 
â³ä ì³ñòà. 097-560-60-65, 093-069-73-04
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ 
ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, 
Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-971-15-
31, 097-258-18-66
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà âåðòèêàëüíà âèñ. 1.85 ì. 
«Coca - Cola» îáºì 265 ë., ðîáî÷à òåìïåðàòóðà 0+5 
t, ñòàí ³äåàëüíèé. 098-026-42-45, 097-612-81-45, 
093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê Íîðä, 2-õ êàìåðíèé 2 000 ãðí. 097-
455-90-64
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 
093-889-27-46
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ ïîðîäè, ç âåòåðèíàðíèìè 
äîêóìåíòàìè. 096-242-12-65, 063-688-91-98
  Øàôà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-26-08
  Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà â õîðîøîìó ñòàí³, âàãîí 
Àëîº. 063-234-29-75
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà 
êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
  ß÷ì³íü, êóêóðóäçà â êà÷àíàõ. 097-508-42-67
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî, ïë 28,2/16,1/6,2 êâ ì., 1 
ïîâåðõ, ²íäèâ³äóàëüíå ãàçîâå îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè 
ãàç, âîäà. ì/ï â³êíà. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó 
äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 28/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 
9 ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 073-
030-03-72, 068-023-60-94, 093-917-57-23
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 
îïàëåííÿ íîâèé êîòåë ³ìïîðò., ãàðíèé ñòàí. 067-
710-75-08, 098-403-73-06
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, 
â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 êâ.ì., 5 ïîâ. 
093-890-90-37
  1-ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî çðîáëåíî 
ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. 
ïëîùà 35 êâ.ì. 093-013-33-70

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-
159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 
36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, 
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì. 
093-023-97-46, 093-017-75-82
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 
êâ.ì.), êóõíÿ 10 êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, 
ñàðàé/ãàðàæ. 067-432-45-85
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13 
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-38-
84, 063-259-41-94
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-629-
49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-
643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà 
ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ.ì., âóë. Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
  2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â 
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ 
äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-
568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ, 
ìåáë³, áîéëåð. 067-725-00-20, 093-730-51-67
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 1 ïîâ., ìîæëèâî ï³ä 
á³çíåñ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 096-952-49-19, 063-198-
46-57 Âîâà
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. 
âîêçàë, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â 
öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 
063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíî ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 098-585-
28-33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
  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., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24. 096-
463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, ÷àñòêîâî ðåìîíò, âóë.
Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 
êâ.ì. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-875-3774, 096-696-
09-27 Ñåðã³é
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,4 
ì2; æèòëîâà 40,1 ì2. Ï³ä ðåìîíò! ²íä. îïàëåííÿ Öêîòåë 
Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ. 2 ï³äâàëà-ïîãðåáà. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. 
Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 14000 ó.î. (067) 549-
61-62.
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. 
ïë. 55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 
³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 063-448-43-19
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, ïëîùà 58.8 êâ.ì., íå 
êóòîâà, áåç ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48, 096-663-32-67

  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 
063-530-83-82
  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., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-
255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 
8, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 
2-õ ê³ìí. êâ. (á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í). 067-717-12-
59, 093-728-48-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 
8, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 
2-õ ê³ìí. êâ. (á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í). 067-717-12-
59, 093-728-48-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë. âîêçàëó + ãàðàæ, ñàðàé, 
áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. 063-293-14-19
  3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 
ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå 
êóòîâà. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  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 
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-
ðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-
05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, çîâí³ óòåïëåíà, ïðè 
áàæàíí³ ç ìåáëÿìè, â äâîð³ º ãàðàæ. 093-732-42-
02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå 
êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 063-
641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-
207-01-18, 063-474-73-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ 
åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå 
êóòîâà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 
ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò (ìîæëèâèé 
îáì³í ç äîïëàòîþ). 096-176-45-23
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. 
áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, 
òóàëåò, ïîãð³á. 097-130-29-02
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. 
ïëîùà 54 êâ.ì. 096-440-69-77
   Á óäèíî ê  2  ê ³ ìíà òè , 60  ê â .ì . , ñ . 
Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. 
Ö³íà 85000 ãðí.Òîðã. 096-250-27-89, 063-877-
94-50 Íàòàëÿ.
  Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,êóõíÿ,âåðàíäà,ïðèõîæà,ñ
àíâóçåë,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê,çàáîð.Ö³íà 85000 ãðí.Òîðã.
  Áóäèíîê 2 ñàðà¿, ãàðàæ âñå ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, 
ïîãð³á, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà 
â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., äåðåâà, ñòàí - 
çàõîäü ³ æèâè, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.Îäåñüêà 
25, çåì. ä³ë-êà 16.6 ñîò., æèëà ïëàùà 101.6 êâ.ì., 
º ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ). 
093-018-61-81, 067-583-68-94
  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
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà 
Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 
3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 
098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Óêðàúíñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
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Робота та оГолоШення РеКлама та оГолоШення
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рЕмоНТ, ПоСлуги
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Робимо роботи: утеплення будинків, короїд, 
шпаклівка, гіпсокартон, амстронг, забори. 093-
091-56-10, 068-076-95-66
Фасади. Утеплення квартир, будинків, короїд, 
барашек, покрас. 098-007-84-33

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджера з підбору автозапчастин, автослюса-
ря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-
94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Фінансова компанія запрошує на роботу кредит-
них інспекторів, навчаємо. Ставка + бонуси. 067-
537-45-84 Тетяна
На роботу в магазин потрібен продавець та бар-
мен. 063-234-29-75
На постійну роботу потрібні продавці. 063-676-
53-02
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду 
роботи). 063-676-53-02
На роботу в кафе потрібен бармен, кухар. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
Запрошую на роботу жінок, чоловіків, можна 
сім'ю -  зрізати зелень (пучки кріп, петрушка і 
т.д.), оплата від пучка, проживання безкоштовне. 
096-432-69-45
На сезонну роботу на морі потрібна покоївка, з/п 
7 000 грн. 068-962-52-29 Ольга
На сезонну роботу на морі потрібен кухар з 
досвідом роботи, з/п 15 000 грн. 068-962-52-29 
Ольга
Потрібен продавець на базар "Хлібодар" у буфет. 
063-665-48-75, 067-585-35-75
Потрібні один чи два каменярі. Достойна оплата, 
с.Козятин. 093-256-07-32, 099-232-74-97 Віктор
На роботу в магазин потрібен продавець та бар-
мен. 063-234-29-75
В кафе - бар запрошується на роботу бармен. 
063-881-70-70
На постійну роботу потрібні продавці. 063-676-
53-02
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду 
роботи). 063-676-53-02
На роботу на шиномонтаж (Шкура) потрібні 
працівники. 096-417-99-52, 073-066-67-75
На роботу потрібні спеціалісти по ремонту та 
реставруванню надгробних пам'ятників. 063-882-

421674

Здам в оренду приміщення в ТЦ 
Rich, вул. Січових стрільців 8 тел. 

063-178-82-43

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

215-55-70

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Киї-
во - Святошинський р-н, в новобу-

дові. 067-442-17-71

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

063-774-54-74

Терміново продам будинок 
м.Козятин вул.Матросова 26, зі 

всіма зручностями. 068-024-89-19

Здам в оренду приміщення 150 
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемо-
ги 41 (р-н училища). 097-449-53-15

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

067-442-17-71

На роботу потрібен продавець 
073-124-23-63

Будинок 120 кв.м. в розстрочку в с. 
Глухівці  с евроремонтом, всі зруч-

ності, 20 сот.землі госп. будівлі. 
098-417-09-18

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

вхід. 067-753-67-42
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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
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36-89, 2-82-19
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря. 093-870-73-22
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
В продуктовий магазин потрібен продавець віком 
до 40 років. 097-125-56-22
На СТО запрошується майстер по ремонту ходової 
з досвідом роботи. Заробітня плата висока. 097-
431-23-03
На постійну роботу в Козятині запрошуються 
молоді, енергійні, цілеспрямовані люди (касир - 
оператор та охоронник). 063-299-33-35
Потрібен продавець в магазин продовольчих 
товарів. 093-341-64-08
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна при-
биральниця (графік 2/2). 097-108-80-38
На постійну роботу в салон потрібен перукар. 097-
759-18-66
Біля приватного будинку потрібна робітниця, Оп-
ллата поденна, договірна 063-554-18-81
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 
оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо 
без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна 
плата від 8000-30000грн(до 30% від виробітку). 
тел.: 0981080000, 0951640404, 0638954850 
На роботу потрібен продавець 073-124-23-63
Шукаю доглядальницю для чоловіка ПРБ, неповна 
занятість, достойна оплата. 063-814-18-69
На постійнута високооплочувану роботу запро-
шуються майстри з монтажу металопластикових 
вікон ,дверей та майстер по заміру 063 814 16 52 
Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ. 
Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло в 
хостелі . Харчування та форму надаємо безкош-
товно. З/п від 10000 грн/мес. Тел: 0674342235
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду 
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!  Тел.: 0674969050
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5На роботу потрібен менеджер с продажу (чоловік) 

зп від 6000 грн. 068-705-50-55 Андрій Віталійович
На роботу в кафе "Хуторок"(вул. Білоцерковська, 
35) потрібні:працівник кухні, офіціант та бармен 
067-264-95-70, 093-145-82-34
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
товленню морозива. Терміново! З/п 13000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. 067-855-01-61, 095-678-91-09 
Столяр-станочник. З/п 28800 (від вироблен-
ня).Довготривалі відрядження в Литву. Все 
оплачує роботодавець (віза, проживання, проїзд 
в Литву).Безкоштовні послуги стоматолога 
для працівників. Г/р- 4/4 по 12 годин. Тел.: 
0997252747, 0679402289, 0635307471
Слюсар-сантехнік. Оформлення, гуртожиток. ЗП 
6000-7000. Київська обл., Обухівський р-н. До-
даткова інформація за тел. 098-033-27-56, 097-
608-06-08.
В меблевий магазин на постійне місце роботи 
запрошується продавець. 063-141-13-31, 067-
430-31-61
Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата - 250 грн/
доба + харчування), 7/7 днів  (оплата - 300 грн/
доба), 3/6 днів (оплата 250 грн/доба) Надаємо 
безкоштовне житло. Робота в м. Київ. Тел.: 
0444842518, 0676567811, Олена (дзвонити з 11-
00 до 16-00) 
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 
оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
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
Біля приватного будинку потрібна робітниця, Оп-
ллата поденна, договірна 063-554-18-81  
Водії. Довготривалі відрядження в Європу. 
Заробітна плата 60 тис.грн. 099-029-84-73, 098-
582-07-66 
На СТО запрошується шиномонтажник,авто зварю-
вальник 063-665-38-65
Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо 

без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна 
плата від 8000-30000грн(до 30% від виробітку). 
тел.: 0981080000, 0951640404, 0638954850 
Шукаю доглядальницю для чоловіка ПРБ, неповна 
занятість, достойна оплата. 063-814-18-69
На роботу потрібен продавець 073-124-23-63
На роботу потрібен менеджер с продажу (чоловік) 
зп від 6000 грн. 068-705-50-55 Андрій Віталійович
Покоївки (працівники для прибирання) в м. Київ. 
Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло в 
хостелі . Харчування та форму надаємо безкош-
товно. З/п від 10000 грн/мес. Тел: 0674342235
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду 
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!  Тел.: 0674969050
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
товленню морозива. Терміново! З/п 13000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. 067-855-01-61, 095-678-91-09 
Охранной компании требуются охранники на вахту. 
Вахта 20/10 или 30/15. Питание и проживание 
предоставляются бесплатно. 067-420-64-49; 095-
285-81-19
На роботу запрошуються: оператор-касир, 
помічник головного бухгалтера, кухар-кондитер, 
різноробочий. Гарантуємо офіційне працевлаш-
тування. Середня заробітна плата  5500-6500 
грн (з податками). 8 годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
Слюсар-сантехнік. Оформлення, гуртожиток. ЗП 
6000-7000. Київська обл., Обухівський р-н. До-
даткова інформація за тел. 098-033-27-56, 097-
608-06-08.

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Тяжилiв, поверх: 2/2/-, площа: 
56/-/-, Вiнниця, вул. Ватутiна. Цiна: 789474, тел.: 
(098) 351-63-95 

1.3. Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/ц, 

площа: 65/-/-, центр, 9 с, в/зр., газ, приват. Цiна: 
17000у.о, тел.: (098) 540-01-93 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 13000, тел.: (063) 100-97-03 

1.6. Будинки 
 с.Махнiвка, 25с, газ+ пiчка, вода, сад. Цiна: дог., 
тел.: (096) 211-45-50 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua 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, Вiнницька обл. З/п 6200. Тел.:(066) 400-40-86 

Потрiбнi водiї категорiї "Е". Тел.:(050) 700-86-48 

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 

<@Заг2:>11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 

775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 
250-34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

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

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., ãîðîä 8 ñîò., âåëèêà ä³ëÿíêà, 
º ãàðàæ, ñàðà¿, îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà - â 
áóäèíêó, ïîðó÷ ìàãàçèí, äî çóïèíêè 100 ì., äî 
öåíòðà 10-15 õâ. 063-628-93-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì.  ñ .Òèòóñ ³âêà.  Âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, 
ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-
85-79
  Áóäèíîê áûëÿ 1 øêîëè. 097-796-70-24
  Áóäèíîê âóë. Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., 9.5 ñîò., 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-963-68-15
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç. îïàëåííÿ, 
âàííà, òóàëåò, ³íòåðíåò, ñàäîê, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. 
áóä³âë³. 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãî, 
47.4 êâ.ì., ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ñîò. 
ãîðîäà. 063-510-74-78, 063-605-77-08, 2-11-56
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
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  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
ãîðîä 10 ñîò. 067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç, 
òâåðäîïàëåâíå, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà. 097-843-03-50, 093-091-54-11
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-
49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñâàëüò. 
067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç. 6 õ 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., âóë.
Ìàòðîñîâà 165. 093-006-08-60
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà çåìë³, 
âîäîï³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
(ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.
Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãàç, ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-
89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ìîæëèâèé îáì³í. 096-574-49-04
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 
15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå), Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Æèëèé 
ñòàí, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âèãð³áíà ÿìà, ï³äâåäåíèé ãàç 
òà ì³ñöåâà âîäà. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà 
ïëîùà 60 ñîòîê. ª ³íø³ áóäîâè äëÿ òðèìàííÿ 
äîìàøíî¿ æèâíîñò³. Ïðîäàæà ó çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. 
097-782-13-75
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 11/2, çàã. ïëîùà 

82.3 êâ.ì., º ãàç, êîíâåêòîð, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. 
ãîðîäó ç ñàäîì, ïîãð³áîì, ãàðàæåì ³ ñàðàºì. 067-
300-19-06
  Áóäèíîê íà 0.20 ãà âóë.Ïîä³ëüñüêà 105 ñ.Êîçÿòèí. 
063-402-66-12, 093-807-98-23, 067-759-03-23
  Áóäèíîê íà 2 âõîäà âóë.Ìàòðîñîâà, ãàç, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè 
öåðêâè), ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-
90, 097-940-68-94
  Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, 
íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê íåçàê³í÷åíèé «Öàðñüêå ñåëî» âóë.
Ïðèîçåðíà 2, çåìëÿ ïðèâàòèç. 097-327-27-34, 063-
293-14-22
  Áóäèíîê ïðîâ.Äåïîâñüêèé, òåðì³íîâî, 42 êâ.ì., 
º ãàç, âîäà, 4.5 ñîò. - 221 000 ãðí. 096-167-30-42 
ï³ñëÿ 19:00
  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
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³, â äîáðîìó ñòàí³ 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí³ ç äîïëàòîþ. 
067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-
842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-
37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ãàç íà 
âóëèö³. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (á³ëÿ ñòàâêà), çåì. ä³ë-êà 47 
ñîò., º ñàäîê. 050-908-48-69
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., àáî îáì³íÿþ íà 
êâàðòèðó. 2-48-83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîðîä, ñàä, ãàç, äâ³ð âåëèêèé. 
098-642-82-31 Ñåðã³é ï³ñëÿ 20:00
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-
êà 0.181 ãà, çàã. ïëîùà áóäèíêó 80 êâ.ì., çðîáëåíèé 
ðåìîíò, â áóäèíêó º âîäà ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, 
âàííà, òâåðäîïàë. êîòåë, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, ãîðîä, ñàäîê, òèõà âóëèöÿ, 
ïîðÿä ð³÷êà. 067-379-91-94, 097-256-32-65
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 
050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â 
áóäèíêó, â äâîð³ êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. ð³âíèé äî 
áåð³ãà, ïîðó÷ ñòàâîê, õîðîøèé ï³ä¿çä ìàðøðóòêîþ òà 
ïî¿çäîì. 098-993-35-42
  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
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 15, ãîðîä, 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 
098-405-49-27
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà. 050-886-24-38
  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

  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, 
âîäà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09
  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
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, ö/
âîäîã³í, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 
096-215-55-63, 093-730-89-34
  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 öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á âóë.Âèøíèâåöüêîãî 
14, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç. 096-419-98-96, 
2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê ÷óäîâèé â öåíòð³ á³ëÿ áàçàð÷èêà, 
³äåàëüíå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, 72 êâ.ì., ðåìîíò, 
óòåïëåíèé, òóàëåò, âàííà, çàëèøàþ ìåáë³, 
º ôóíäàìåíò 6 ì õ 8 ì. ï³ä çàáóäîâó, ë³òí³é 
áóäèíî÷îê, äóø - 780 000 ãðí. 067-594-17-07, 
063-188-37-92
  Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà 
ç òóàëåòîì, ãàç, âîäà, ãàðàæ, äâà ï³äâàëè, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, êðèíèöÿ, ñ³íèê â ñ. 
Âåðíèãîðîäîê, 60 ñîò. ãîðîäà. 097-35-22-941. 
Þð³é
  Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñàðàé, ïîãð³á, ñâ³òëî, ïîðó÷ 
ãàç, íåïîäàë³ê çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, çåì. 
ä³ë-êà 28 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, ñ.Êîçÿòèí. 097-
535-68-78, 093-697-63-96
  Äà÷à 5 ñîò., áóä³âëÿ, òåïëèöÿ, îïàëåííÿ, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 
êðèíèöÿ, êîíòåéíåð. 097-931-00-82, 2-37-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, êîîï.ßáëóíüêà ¹245, 30 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., º ñâ³òëî, ñêâàæèíà. 063-
628-93-81
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ïîãð³á, â öåíòð³ ãàðàæ 
êîîï.Æèãóë³. 096-054-77-67, 093-246-14-51
  Äà÷à ð-í Ñèãíàë êîîï. ßã³äêà, íåçàê³í÷åíèé 
áóäèíîê 3.5 õ 4.5 - 13 000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà (áóäèíîê, ñêâàæèíà, 

åëåêòðèêà, îãîðîæà, ñàäîê). 093-054-52-19, 067-584-
26-34, 2-07-19
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 097-643-40-14
  Äà÷à ñò.Ïëàíîâèé â æèëîìó ñòàí³, 8 ñîò. ãîðîäó, 
ïëîäîâ³ äåðåâà ³ êóù³, êîíòåéíåð 5 ò. 093-038-81-63, 
096-408-85-74
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. 
«Âèøåíüêà» 6 ñîòîê. ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç 
ïîãðåáîìÖï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. Ôîòîãðàô³¿ 
â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 49 000 ãðí. (067) 549-61-62.
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-
759-80-53
  Ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó â ì. Â³ííèöÿ, 18 êâ.ì., ðåìîíò, 
âèã³äíî äëÿ çäà÷³ â îðåíäó. 067-432-45-85
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà 
ìàãàçèíó. 067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-77, 
097-264-46-76
  Ï³â áóäèíêó öåãëÿíèé 58 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á, 
ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà. 093-249-92-50
  Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³, º ãàç. 
096-162-21-38 Ëþáà
  Ïîëîâèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 74 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ 

â áóäèíêó, ö/âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãàçîâå 
îïàëåííÿ, º ãàðàæ ³ ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4.5 ñîò. 
096-222-00-86
  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
  ×àñòèíà áóäèíêó 60 êâ.ì., ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, 
ì/ï â³êíà, ïîãð³á, âóë.Àíòîíîâè÷à, öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 
093-038-81-63, 096-408-85-74
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, çàã. ïëîùà 53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
êëàäîâêà, âàííà, 0.5 ñîò. çåìë³. 063-348-93-23
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12
  ×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
  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) 
àáî îáì³íÿþ íà Êîçÿòèí.  067-316-91-84
 2-õ ê³Ìí. êâ., âóë.â.âåëèêîÃî 14 (êîòîâñüêîÃî), 
çàÃ. ïëîùà 48.8 êâ.Ì., á³ëÿ â³éñüêîÌàòó. 097-761-
78-02

  аВТомоТо
  Audi 80, 1989 ð.â, îá’ºì 1.8. 068-766-05-18, 
063-887-35-85
  Honda Dio Fit. 068-766-05-18, 063-887-35-85
  Lanoc 2008 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, 
òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-
375-06-61
  ÂÀÇ 2101 â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå 
çáåð³ãàííÿ - 28 000 ãðí. 097-136-45-50
  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó 
ñòàí³, 16 000 ãðí. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 2107 1993 ð.â., ÊÏÏ 5 ñò. ÷åðâîãîãî 
êîëüîðó, â äîáðîìó ñòàí³, îáºì 1.5, íà áåíçèí³. 
093-133-48-79
  ÂÀÇ 2108 1993 ð.â., á³ëèé, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 
067-756-85-13, 063-293-14-22
  ÂÀÇ 2109 2003 ð.â., äâ. 150, ÊÏ-5 ñò., ãàç-
áåíçèí, êîë³ð ñèí³é. 098-859-87-35
  ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 068-904-41-59
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 21093 2001 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí. 063-
774-02-91
  ÂÀÇ 2110 2002 ð.â., ãàç-áåíçèí. 096-600-17-81, 
093-141-21-94
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, ö/çàìîê, 
îáðàá., 8 êëàïàí, ïðîá³ã 102 òñ. 067-444-81-90

  ÂÀÇ 2170 Ïðèîðà, 2008 ð.â, ïðîá³ã 53 òèñ., ãàç-
áåíçèí. 063-215-68-09
  ÃÀÇ-31-029 (Âîëãà) ãàç, áåíç³í, 5- ñòóïêà 093-481-
74-05
  ÃÀÇ-69 íåäîðîãî. 093-022-88-06
  Äåî Ñåíñ 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-
32-65, 067-379-91-94
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  ÈÆ Þï³òåð-5 íà õîäó, ãåíåðàòîð ÈÆ Ïëàíåòà 6 
Âîëüò, åëåêòðîäè ¹4 15 êã., óåï ìîòîðíà ÈÆ. 2-39-50
  Ìîïåä Ð³ãà îäíîñêîðîñíèé, êîëåñà äî ÃÀÇ-66, 
ñòóï³öè çàäí³ äî ÃÀÇ-53. 068-704-95-73
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-
422-36-17
  Ìîòîöèêë ÌÒ-16 «Äíåïð». 097-642-28-88
  Îïåëü Êàäåò 1.3, ãàç-áåíçèí, á³ëèé, ñåäàí, äâèãóí 
ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó, ôàðêîï, íå áèòà, íå ãíèëà, ñàëîí 
÷èñòèé, âñå ïðàöþº - ñ³äàé ³ ãàíÿé. 097-130-29-02
  Ðåçèíà ç ìåòàëåâèìè äèñêàìè íà ì³êðî-àâòîáóñ 
Ìåðñåäåñ Â²ÒÎ. 063-111-25-27
  Ðåçèíà ë³òíÿ R 14 - 185/65. 093-095-17-57, 098-
600-83-18
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâèãóí Ê-750, ìîñò - Ïîáåäè, 
êîðîáêà ÃÀÇ-51. 068-766-05-18, 063-887-35-85
  Ñêóòåð Ñêàéñòàð 50 ó õîðîøîìó ñòàí³ 2010 ð.â. 
097-963-42-58
  Ñêóòåð Õîíäà AF-30 Òàêò â äîáðîìó ñòàí³ ç 
ðåºñòðàö³ºþ, íåäîðîãî. 063-305-96-60 ²ãîð
  Ñêóòåð Õîíäà á/ó. 093-704-10-29
  Òðàêòîð Ò-40 ïëóã, ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð. 068-762-
96-61
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  ßâà 350-638. 063-82-82-692, 096-068-22-77

  КуПлЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-
69-07, 068-602-69-53
  Áàíêè á/ó 0.5 ë. - 0.25 ë. 099-372-73-60, 096-450-
95-49
  Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» 
Ò4. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ 
ñîëîìè, øèôåð á/ó, òðàâó ëþöåðíè àáî êëåâåðó íà 
êîðíþ. 2-30-43, 097-255-51-60
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 

ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ 
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ 
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, 
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-
89-90 Íåëÿ
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-
13-64
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ñòóï³öè Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 
068-216-34-20
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îë. íåõîäæåí³, âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ + ÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, íåðîáî÷³, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
  Öåãëó ÷åðâîíó (áóäü-ÿêó ê³ëüê³ñòü äî 1000 øò.). 
068-025-54-34, 063-288-42-73
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó 
ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 
063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 
098-682-50-85

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê (âñ³ âàð³àíòè). 068-519-
07-04, 063-289-24-74
  4-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë íà 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-520-13-14, 093-626-83-81
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ðîçãëÿíó 
³íø³ âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09
  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) íà 
Êîçÿòèí.  067-316-91-84

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, 
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, 
áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 
097-904-20-43
  Â³ääàì (ñàìîâèâ³ç àâòîñêàòè) ãðóçîâ³, ëåãêîâ³, 
íà êàíàë³çàö³þ, êëóìáó ³ ò.ä. 067-430-79-37, 093-

756-39-33
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ëàã³äíó ê³øå÷êó 3 ì³ñ., 
ïðèâ÷åíà äî ëîòêà. 068-074-24-01
  Â³ääàì ãëèíó ñàìîâèâ³ç. 073-310-90-74
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 1 ëþäèíó, º ãàç, ö³íà çèìîþ 
òà ë³òîì îäíàêîâà. 063-289-04-70
  Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÁ ¹953087 âèäàíèé íà ³ìÿ 
Øåâ÷óêó Àíàòîë³þ ªâòóõîâè÷ó â³ä 20 êâ³òíÿ 2007 ð. 
îðèã³íàë ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó îäíîðàçîâó. 067-
192-67-78
  Çàãóáëåíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Àíòîíþê 
Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 097-619-25-89
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, îïàëåííÿ. 067-710-75-
08, 098-403-73-06
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105-À. 097-269-
04-07, 093-299-70-64 Àíàòîë³é
  Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿì âóë. 
Ñàãàéäà÷íîãî 41. 073-087-52-21
  Çäàì áóäèíîê íà 1-2 ëþäèíè, ý ãàç òà âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 093-732-60-43
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó, òà÷êà áóä³âåëüíà, 
ÿùèê äëÿ ðîñòâîðà, ïåðåíîñêà, øëàíã. 063-346-24-
22, 067-137-87-38
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ 
ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä 
îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 
097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.
Çàë³çíè÷íå, ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó ï³ä îô³ñ, ñêëàä 
àáî ìàãàçèí áóä. ìàòåð³àë³â. 063-969-65-04, 068-
033-67-67
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-
624-35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çí³ìåó 2-õ ê³ìí. êâ. 067-866-93-94 Îêñàíà
  Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ â³ä 100 êâ.ì. òà á³ëüøå ï³ä 
ðå÷îâèé ìàãàçèí. 099-023-85-33
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-
71-941, 073-42-17-255
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ ëþäèíè ïîõèëîãî â³êó 
(÷îëîâ³ê). 073-083-26-65, 096-855-53-70
  Øóêàþ æ³íêó, ÿêà çìîæå ãîòóâàòè ñîá³ òà ìåí³ 
¿æó çà ìî¿ êîøòè, æèòëî áåçêîøòîâíå, ÿ çàëåæíèé 
÷îëîâ³ê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ìîæíà ç ñåëà - 
àëêîãîë³ê³â òà íàðêîìàí³â íåïîòð³áíî.
  Øóêàþ ÷îëîâ³êà äëÿ ñåðüîçíèõ ñ³ìåéíèõ 
â³äíîñèí, ãîòîâà íà ïåðå¿çä. Ìåí³ 54 ðîêè, ìîëîäà 
äóøåþ. 097-064-45-38
 ïðîïàë ùåíîê - Ìîïñ â ð-íå îðñà, äåâî÷êà 3 Ìåñ., 
ïðîøó âåðíóòü çà ëþáîå âîçíàÃðàæäåíèå. ïîÌîÃèòå 
âåðíóòü äåòÿÌ äðóÃà. 093-752-52-21, 063-999-74-
78, 097-352-95-44
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СеРеДА,  30 ТРАВНя

 + 14 0С    + 21 0С
 + 25 0С    + 21 0С

вІвтоРок, 29 тРавня

 +  12 0С   + 20 0С
 +  25 0С   + 21 0С

  понедІлок, 28 тРавня

 + 11 0С    + 18 0С
 + 23 0С    + 19 0С

СУБОТА,  26 ТРАВНя

 +14 0С     + 14 0С
 +19 0С     + 15 0С

П'яТНИця, 25 ТРАВНя

   + 13 0С   + 17 0С
   + 21 0С   + 18 0С

недІля, 27 ТРАВНя

+ 9 0С   + 14 0С 
+ 23 0С   + 20 0С

ЧеТВеР,  24 ТРАВНя

+ 13 0С    + 21 0С
+ 25 0С    + 20 0С

Погода у Козятині 

41
76

20

424267

музейні іменини

оВен 
Напружений робочий тиждень порадує 
успіхами у важливих знайомствах, зу-

стрічах і поїздках. У вихідні вас може охопити 
небувалий творчий порив.

телець 
Сприятливий час для реалізації планів і 
задумів. Однак постарайтеся не переоці-

нювати свої сили та можливості.  
блиЗнюки 
Емоційно неспокійний період, багато що 
навколо дратуватиме. Частіше посміхай-

теся – і до вас потягнуться люди..
 рак 
Цього тижня порадують якісь новини. 
приятливо позначиться на вашому 

гаманці. 
леВ 
Сприятливий період, ви сповнені сил та 
цікавих ідей. Ваша цілеспрямованість і 
неймовірна працездатність вразить усіх 

і буде гідно винагороджена. І все ж не забувайте 
про відпочинок.

діВа
 На вас може очікувати успіх у справах, 
до яких раніше не доходили руки. Однак 

боротьба за місце під сонцем може втомити 
Будьте більш терплячі до своєї рідні. 

тереЗи 
Активний період. Вдасться досягти 
максимального успіху на всіх фронтах. 

Знайдете підхід до людей і важливих питань. 
скорпіон 
Нарешті з'явиться можливість вирішити 
проблеми, які ви довго ігнорували 

чи до яких було неприємно підступитися. 
стрілець 
На першому місці – навчання і робота, 
ваші основні обов'язки. Мусите чимш-

видше розібратися зі справами та завданнями, 
яких нагромадилося чимало.  

коЗеріг 
Вдасться розібратися зі старими пробле-
мами й впритул узятися за нові проекти. 
Не поспішайте ділитися своїми ідеями 

– їх можуть привласнити інші люди. У суботу 
підтримають друзі.

Водолій
Непростий тиждень. На допомогу сто-
ронніх розраховувати не варто – все 
залежить тільки від ваших зусиль. Од-

нак успіх не забариться - треба тільки відкинути 
все несуттєве.

риби 
Спочатку думайте, а потім дійте. Не варто 
висловлювати свою думку в грубій фор-
мі, бо наслідки можуть бути непередба-

ченими як у робочих, так і в особистих стосунках..

ГОРОСКОП
з 24.05 по 31.05

424889

423036

42
53
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42
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14

42
41

55

42
50

68

(093) 766-18-41; (063) 66-20-675

Розміщення Реклами

З нагоди Міжнародного дня музеїв, що 
відзначають більше як 150 країн світу, в 
нашому місті був проведений захід, приуро-
чений цій даті. Двері музею, що на вулиці 
Грушевського у колишньому приміщенні 
старого РАГСу, були відкриті для всіх ба-
жаючих до 23 години. З п’ятої вечора на 
подвір’ї був організований майстер-клас 
народної творчості. 

Свої роботи представила майстриня 
вишивки нитками Лідія Мухіна. Були і ви-
роби з бісеру Раїси Мельницької. Вироби 
з паперу від Іллі Баштового, фітнес-печи-
во від Богдана та Вероніки Поліщуків. А 
їхня мама Наталя Поліщук представила 
колекцію “ляльки-мотанки”. Леся Панасюк 
провела майстер-клас паперової витинан-
ки. А Лариса Казмірчук представила свої 
вироби у стилі “Декупаж” (техніка декору 
різних предметів, заснована на приєднанні 
певного малюнка). Від Тамари Шевчук була 
унікальна колекція виробів з бісеру. А 
весільні рушники — Антоніни Головненко.

Усередині музейних кімнат присутні на 
заході жінки та дівчата приміряли україн-
ське вбрання (хустку) в стилі зображеного 
в каталогу.

Усе це відбувалося при ліхтарях. 

історія сВята. День музеїв в календарі 
з’явився у 1977 році. За ініціативи міжнарод-
ної ради музеїв ІСОМ на своєму засіданні 
було прийнято рішення 18 травня вважати 
Міжнародним днем музеїв. А з 1997 року до 
цієї події приурочили фестиваль “Ніч музеїв”. 
Мета такої акції є приводом для обізнаності 
людей як історичного минулого, так і життя 
музеїв в сучасному світі. Саме під час таких 
заходів долучаються нові відвідувачі музею.


