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Кому з медиКів дяКують

при бажанні кожен 
може вирахувати 
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Катерина Чорна 
(23), рекламний агент:

— Андрію Процю 
за якісне лікування і 
хороше ставлення до 
пацієнта.

Ольга Гаврик (18), сту-
дентка училища:

— Валентині Шпагіній за 
турботу про здоров’я паці-
єнтів.

Юрій (66), пенсіо-
нер:

— Лікарю екстреної 
медицини Володимиру 
Савчуку.

Альона Іванова (26), 
медіа консультант:

— Мирославі Савельє-
вій за чуйне серце і про-
фесійні обов’язки.

Лариса Поліщук (35), ре-
кламний агент:

— Завхірургічного відділен-
ня Володимиру Шавлюку та 
персоналу відділення за точні 
діагнози і вдале лікування.

Ірина Мацюк (33), молодша се-
стра:

— Олександру Кравчуку і Ігорю 
Грубелясу за те, що взяли мене на 
роботу. Це заслуговує найбільшої 
поваги, бо саме в той період помер 
голова родини і ми залишилися без 
доходів. Це стало спасінням.

ми запитали у козятинчан чи є лікарі, кому ви вдячні?

Леонід Дорогих 
(67), пенсіонер:

—  Ольга Ляшенко, 
для якої немає різниці, 
хто пацієнт, для неї це 
людина, яка потребує 
допомоги.

Ніна Касьян (54), 
приватний підпри-
ємець:

— Гінекологу Лю-
бимій за радушне 
ставлення на прийомі 
у лікаря.

Ірина Романчук 
(22), у декретній 
відпустці:

— Тетяні Петричко. 
Це чудовий лікар, 
який ніколи не відмо-
вить в допомозі.

Генріх Матвій-
чук (3), пацієнт:

— О божнюю 
свою лікарку!

Микола Андієць (44), 
бригадир ВЧД:

— Наталії Дамаскіній 
за вміння ставити кра-
пельниці.

Оксана Ясінська (50), керу-
юча банку:

— Раїсі Ларгіній з Вінниці, 
місцевим Юлії Івашкевич та 
Олені Чубі за ідеальне ставлен-
ня до пацієнтів і всім працівни-
кам хірургічного відділення.

Владислав Повх 
(55), журналіст:

— Леоніду Броніцько-
му, Олександру Барсько-
му за професіоналізм в 
порятунку людини.
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життя Козятинатема тижня

допомагаємо воїнам зСу

губернатор відпиСавСя, навіть не вивчивши 
Ситуацію у Сім’ї інвалідів

обличчя перемоги

наші волонтери

по Стопах завідувачКи 
дитСадКа №6 пішов 
головний СоцСтраховиК 
піСКун

тетяна лозінська, (068)308-01-25, 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

влад повх

Станіслава Миколаївна Овча-
рук, інвалід, одна виховує дити-
ну-інваліда. У неї захворювання 
суглобів, ревматоїдний поліартрит 
3 ступеня. У жінки - третя група 
інвалідності. Вона пересувається 
за допомогою палички, руки і ноги 
покручені важкою хворобою. У 
сина — психічне захворювання в 
результаті герпесного енцефаліту.

Жінка за роками ще молода, 
але виглядає на 20 років старшою. 
Вона принесла в редакцію відпо-
відь губернатора, аби оприлюдни-
ти, з якою брехнею вона написана.

Виявляється, пані Станіслава 
звернулась напередодні до народ-
ного депутата нашого виборчого 
округу Петра Юрчишина, як до 
останньої інстанції.

— Ті митарства, які доводиться 
нам з дитиною терпіти від козя-
тинських чиновників — це не під-
дається здоровому глузду, — каже 
в сльозах жінка…

У відповіді йдеться (жирним 
шрифтом виділена недостовірна 
інформація): “Відповідно до ст. 43 
житлового Кодексу України жилі 
приміщення надаються громадя-
нам, які перебувають на обліку 
і потребують поліпшення житло-
вих умов в порядку черговості. 
Враховуючи, що в помешканні 
заявниці в 2011 році сталася по-
жежа, причиною якої за даними 
СНПД Козятинського РВ УМВС у 
Вінницькій обл. було необережне 
поводження з відкритим вогнем 
самою Овчарук С. М. та складну 
життєву ситуацію заявниці, як один 
із можливих варіантів надання до-
помоги забезпечення її житлом, 
заявниці було запропоновано про-
дати жилий будинок із земельною 
ділянкою, які перебувають у її 
приватній власності та на виру-
чені кошти придбати інше житло. 
Козятинська міська рада взяла на 
себе процедуру оформлення ку-
півлі-продажу, а саме — знайдено 
покупця на власність заявниці під 
час проведення довготривалого 
моніторингу ринку нерухомості 
міста Козятин та Козятинського 

району. Підібрано квартиру, в якій 
вона попередньо погодилась. Крім 
того, головою Козятинської міської 
ради заявницю було особисто за-
вірено, що, в разі нестачі коштів, 
міська рада готова виділити мате-
ріальну допомогу на облаштування 
житла та часткову доплату. Однак, 
коли майже всі організаційні пи-
тання було вирішено, залишився 
останній крок, а саме підписати 
в земельному відділі оцінку зем-
лі, оформити продаж майна та 
купівлю квартири, Овчарук С. М. 
від такого варіанту відмовилась, 
вкотре змінивши свої вимоги, на-
полягаючи на отримання умебльо-
ваної квартири в центрі, а не на 
окраїні міста, з усіма зручностями, 
пральнею та посудомийною маши-
ною тощо. Враховуючи зазначене 
питання житлових умов Овчарук С. 
М. буде розглядатись виконавчим 
комітетом Козятинської міської 
ради в порядку черговості при на-
явності вільного житла, як перед-
бачено чинним законодавством 
України. Заявниці надали письмові 
відповіді. Підпис. З повагою, голо-
ва обласної адміністрації Валерій 
Коровій”. 

— Як ви цей лист прокомен-
туєте?

— У цьому листі брехня від пер-
шого до останнього слова.

— Це високопосадовець, 
чиновник найвищого рівня об-
ласті. А ви звинувачуєте, що 
він вас обманює?

— Це все брехня від першого 
до останнього словам. У мене не 
вистачає слів. По-перше, хочу про-
коментувати блазнювання нашого 
пана Пузиря. Наш пан Пузир, як 
виявилося, є інвалідом другої гру-
пи і він ще бере на себе сміливість 
блазнювати, що я прошу пральну 
машину? А пан Пузир знає, що в 
мене дитина з психічними розлада-
ми? Він знає, як на дитину вплива-
ють всі ці стреси? У вінницькій лі-
карні, де моя дитина перебуває на 
обліку, де він отримав інвалідність, 
були шоковані тим, що інвалідність 
дали тільки в 8 років, а не в 2. 
Тому що козятинські лікарі його на 
ЛКК не подавали.

— Тобто ви не мали 
можливості скориста-
тись соціальними дер-
жавними гарантіями 
через недолугість, не-
дбалість, нехтування 
інтересами дитини, так? 

— Так. Я казала завжди 
лікарям в очі, що в Козя-
тині інвалідність не дають, 
а продають. Так виявилось 
насправді. Недавно була 
взята на гарячому лікар 
ЛКК на тому, що вона дій-
сно торгувала інвалідністю. 
А скільки років до цього вона цим 
займалась? Слідство навіть не 
встановило, кому ці інвалідності 
були надані. Пан Пузир блазнює 
щодо пральної машини, а він не 
хоче сказати, як такими руками, 
як у мене, вручну прати? Тим паче, 
мою дитину через її проблеми що-
дня треба переодягати, отож прати 
кожен день.

— У пані Юлії Тимошенко, 
в партію якої входить міський 
голова, гарантують, що вона в 
Україні побудує світле, прозо-
ре, комунікабельне майбутнє...

— Так. А для кого існує по-
станова Кабміну про захист прав 
інвалідів? Для кого існує сьогодні 
указ президента про захист прав 
інвалідів? Де наші права? Ми навіть 
не будемо казати про християнські 
цінності. Вибачте, вони мене так 
зневажають за те, що я їм прав-
ду в очі кажу, що вони злочинці, 
казнокради, що вони жирують 
на тому, що наші з вами батьки в 
свій час відновлювали державу за 
облігації...

— Вас спонукали давати 
якісь хабарі?

— Ні. На це мене не провокува-
ли. Але заявляють: або погоджуй-
ся на наші умови, або, як хочеш, 
так і виживай.

— А погодитися на їхні умо-
ви, це що?

— Нам Вінницькою лікарнею 
назначено спостереження за ди-
тиною сімейного лікаря. За тим, 
як на дитину впливає найменший 
стрес. Яку кількість їжі в результаті 
стресу дитина споживає. Які в ди-

тини алергічні реакції виникають. 
Зараз він через стрес постійно 
хворіє простудою. Я звернулася до 
сімейного лікаря, яка є дільничним 
тієї території (де ми орендуємо 
житло на вул. Шевченка) депутата 
міської ради Юлії Івашкевич. Вона 
заявила: “Я не буду займатися 
вашими питаннями”... А найперше 
інше питання — потреба у належ-
них житлових умовах, а не мені, 
каліці, з дитиною-інвалідом поне-
вірятися по квартирах. 

Виходить, так. У нас є чиновни-
ки, голова міста, є служба в місті, 
яка мала б займатися проблемами 
подібних сімей. Вони функціону-
ють, отримують заробітну  платню 
і т. д. Тільки знедолені їм не по-
трібні як пацієнти. Для чого ж вони 
створені? Виявляється, що інваліди 
їм не потрібні. 

За словами Станіслави Овчарук, 
чиновники, як можуть, ганьблять її. 
Від них не чує нічого, окрім образ 
і погроз. Шантажують, якщо не 
буде виживати так, як доводиться 
з дитиною, значить вилучать сина. 

— Це для мого 11-річного сина 
буде кінцем, — впевнена мати.

Такий розрив, не дай Бог, може 
статись з вини чиновників, які 
лише імітують свою діяльність. У 
минулому році, коли мати-інвалід 
звернулась, їй поставили питання 
руба: або винаймай житло, або 
йди на вулицю, дитину вилучимо. 
Оскільки вона як мати не може 
піддати свою дитину неймовірному 
стресу, щоб віддати (як заявляє 
пан мер) на повне державне за-
безпечення, жінка орендує житло 

зі своїх мізерних доходів.
Жінка повідомила, що її пенсія 

складає 1450 грн, дитини — 1950 
грн, ще 250 грн отримує як оди-
нока мати.

Хочеться звернутися до губерна-
тора Вінниччини, який досконало 
не вивчив питання з цією бідовою 
сім’єю:

Пане Валерію Коровій, звер-
таємось до вас, оскільки ви 
найвищий посадовець в нашій 
області, в нашому регіоні. Або 
ви граєте в брехню, або ваша 
свита грає в брехню. І на кому? 
На людині, яка обмежена 
фізично. Це навіть доведено 
інвалідністю як мами, так і її 
сина. Невже у вас не вистачить 
честі, совісті і гідності втрутити-
ся в цю ситуацію, щоб змінити 
і матері з сином надати житло і 
можливість просто жити. Вони 
через деякі фізичні природні 
захворювання не можуть собі 
це влаштувати, а створюють 
умови для виживання, як тіль-
ки можуть. Але не можна так 
брехати і зневажати соціально 
незахищених людей. Номер 
телефону цієї бідової жінки: 
+380682102468. Негайно на-
беріть, втрутьтесь, змініть ситу-
ацію так, як вас вповноважує 
посада. Для чого ви там займа-
єте цю посаду? 

Усіх людей просимо донести цю 
публікацію і відповідний відеозапис 
інтерв’ю в ютюбі до губернатора 
Вінниччини. Щоб він далі не бре-
хав: “Не чув, не бачив, не знаю, 
потім розберуся”.

Ще не стих відгомін ганебного про-
тистояння на всю Україну і зарубіжжя 
колективу дитячого садочка №6 на 
чолі з директоркою-депутатом Гав-
рилюк, як тут нові “герої” з’явилися. 
Як і вищезгадана завідувачка, яка 
незаконно звільнила виховательку 
Зою Піркл, так і представники фонду 
соціального страхування України у 
Вінницькій області Лимар і Піскун, 
програли суд за незаконні дії і 
зобов’язані платити за вимушений 
прогул. У обох випадках козятин-
ський суд чиновники виграли і тільки 
обласний апеляційний законно виніс 
рішення на користь постраждалої 
сторони. Шкода, що суд не дає реко-
мендацій звільняти із займаних посад 
очільників, які допускають розтрату 
бюджетних коштів на відшкодування 
працівникам вимушених “прогулів” і 
не заставляє платити моральну шко-
ду, адже чиновники примусили людей 
жити тривалий час у стресі.

Як і в ситуації з вихователькою, 
працівниця фонду доробляла до 
пенсії. А її незаконно скоротили, не 
надавши перевагу за стажем. Поно-
вившись через суд, вона прийшла на 
робоче місце і зіткнулась з ворожне-
чею як керівника, так і колег. Щодо 
останніх, то вони не розуміють, що 
можуть в будь-який час опинитися 
в тій же шкурі — бути незаконно 
звільненими. 

Лідія Желіхівська працювала бух-
галтером з 2001 року у Козятинській 
виконавчій дирекції фонду соцстра-
хування з тимчасової втрати непра-
цездатності. Коли установа Піскуна 
об’єдналась з її фондом, звільнили її 
і директора. Обоє судилися. Остання 
в апеляційний суд не звернулась. Пані 
Лідія — так і виграла суд. Адже дії 
Вінницького управління виконавчої 
дирекції фонду соцстрахування були 
не законними.

Щоб довести пані Лідію до нерво-
вого стресу (про що вона розповіла 
в редакції “RIA-Козятин”), пан Піскун 
посадив її в коридорі установи на 
протязі, аби та записувала відвід-
увачів (чого раніше ніхто не робив). 
До бази даних і виконання обов’язків 
повноцінно не допускав. Повна зне-
вага і зухвалість. Закінчилось тим, що 
підсунув працівниці наказ на переве-
дення по роботі в Бар і якщо вона не 
погодиться, то звільнить. 

У результаті Лідія Володимирівна 
пішла у відпустку, яка почалася з 
лікарні. Її адвокат оскаржить всі про-
типравні дії Піскуна по невиконанню 
рішення суду.

Хочеться звернутися до таких горе-
керівників, які поводять себе так, як 
вищезгадані. Не чіпайте простих лю-
дей - своїх працівників безпідставно, 
не ущемляйте їх права, не доводьте 
до нервових розладів.  

Зоя Піркл допущена до роботи, і 
ганьба всім, хто її очорнив, на чолі з 
завідувачкою-депутатом. Верховний 
суд у задоволенні заяви колективу 
про зупинення виконання рішення 
апеляційного суду відмовив. Людина 
почала працювати, перенісши всі на-
руги. Якщо її знову будуть намагатися 
виганяти, шукаючи надумані підстави, 
за неї є кому постояти. Як і за неза-
конно звільнену Лідію Желіхівську.  

влад повх

Волонтерський центр ”RІА-Козятин” долучився 
до акції Волонтерів Полісся з персональним від-
відуванням вояків Збройних сил України, що ба-
зуються в районі Золоте та Званівка. Доставлена 
волонтерська допомога була сформована на осно-
ві заявок солдатів та потреб воюючих підрозділів, 
які 7 червня 2018 року відбули в зону бойових дій.

Як не дивно, матеріально-технічне забезпечен-
ня військ підкульгує. А такі дрібниці, як робочі 
рукавиці, кейло, лом, сокира, цвяхи, ножівка і те, 
чим заточити домкрат, молоток, добротні гайкові 
ключі — є серйозною проблемою. Як правило, 
МО ЗСУ взагалі не бере до уваги такі життєво 
важливі питання. Вирішують такі питання солдати, 
як правило, з власних заощаджень. Що мінусує їх 
оклади за місяць, буває, на половину.

Це війна. І солдат має берегти майно, але не до 
такого, щоб ризикувати власним життям. Збере-
ження людей — це перша тема, що гарантує пере-
могу, тому майнові втрати молота і кувалди для 
солдата не суттєві. Оскільки ЗСУ ведуть оборонну 
війну, то обійтись без “шансового” інструмента не 
можливо.

Громаду прошу долучитись до збору інструмен-
тів для воюючих підрозділів. 

На сьогодні отримана термінова заявка на 
звичайні носилки медичні для переміщення по-
ранених. Потреба в 9 штуках. Артилеристам: 
електроз’єднання “тато-мама” від 1,5 В до 360, 
щоб могли своєчасно і влучно стріляти.

Перемогу можливо здобути лише максимальним 
забезпечення ЗСУ, що покращує їх боєздатність.

влад повх

Ми повідомляли, що у волон-
терський центр газети “RIA-
Козятин” за захистом звернувся 
ветеран АТО Олександр Дяк, 
що мешкає в селі Іванківці Ко-
зятинського району. Ми провели 
журналістське розслідування, 
результатом якого стала публі-
кація “Ветерана АТО катували 
в Козятині для розваги”. Стаття 
визвала резонанс загальнонаціо-
нального розмаху. Тепер відомо, 
що поліція провела певні дії і, як 
нам вже відомо, справу закрили 
за примиренням сторін за ст. 125 
КК України.

У процесі всебічного розсліду-
вання ми про подію проінформу-
вали голову асоціації ветеранів 
Козятина Олега Пявку. Він на 
своїй сторінці у Фейсбуці розміс-
тив пост: фото стоячих спиною на 
колінах людей та обличчя в фас 

Олександра Дяка. При цьому за-
вірив, що конфлікт вирішений 
виплатою компенсації Олександру 
та зустрічною заявою про відсут-
ність претензій.

За фактом, Олег Пявка з нами 
співпрацювати відмовився. І уже в 
іншому виданні району прозвіту-
вав, який він рішалово. З власної 
позиції з поліцією, особами, що 
“нібито душили” (із публікації 
Пявки) і вину визнали та потер-
пілим. 

Порішав все, як рішалово, бо 
на ранок ще четверо осіб з яйця-
ми прибули в редакцію з метою 
зашугати, погасити, перепідкорити 
і залякати редактора газети Тетя-
ну Лозінську. Якщо це все звести 
до купи та згадати про наряд 
поліції, що прибув за викликом… 
похіхікати та бездіяти. За фактом 
також поглумились над редакто-
ром-жінкою, діти якої ветеран і 
волонтер. Усе це виглядало, як 

добре спланована рейдерська 
атака на газету “RIA-Козятин”, 
що  є приватним  бізнесом. Або 
прибити чужий бізнес без оформ-
лення  до свого фактичного 
правління?

Але слово правди зробило 
свою дію. Юристи-ветерани АТО 
розберуться за буквою закону, а 
не “по понятіям” Пявки, з місце-
вою поліцією. Остання діяла поза 
межами закону, коли закрила 
кримінал, якого “не було”. Адже 
події мають іншу кваліфікацію! 
Таке враження, що Пявка разом 
з начальником поліції застосовує 
закон Зімбабве, можливо, інших 
банд і не поважають Криміналь-
ний кодекс України.

Цей злочин включає в себе ст. 
146 КК України. Незаконне по-
збавлення волі або викрадення 
людини караються обмеженням 
волі на строк до трьох років 
або позбавленням волі на той 

же строк. Ті самі діяння, вчинені 
щодо малолітнього або з корис-
ливих мотивів, щодо двох або 
більше осіб або за попередньою 
змовою групою осіб, або спосо-
бом, небезпечним для життя чи 
здоров'я потерпілого, або таке, 
що супроводжувалося заподі-
янням йому фізичних страждань, 
або із застосуванням зброї, або 
здійснюване протягом тривалого 
часу, - караються обмеженням 
волі на строк до п'яти років або 
позбавленням волі на той самий 
строк.

Діяння, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, 
вчинені організованою групою, 
або такі, що спричинили тяжкі на-
слідки, караються позбавленням 
волі на строк від п'яти до десяти 
років.

Чому поліція пішла на поводу 
у “рішалова Пявки”, а не закону, 
тепер хочуть розібратись тисячі 

ветеранів області та України. Ко-
лективно складений позов до пра-
воохоронних органів про прове-
дення досудового розслідування 
згідно з вимогами КПК України.

Про перебіг подальших подій - 
в наступному номері газети.

тетяна лозінська

Громадська організація “Україн-
ське об’єднання Учасників бойових 
дій та волонтерів АТО” у Вінниці 
провела спільну конференцію з 
десятком інших ветеранських орга-
нізацій України за фактом знущання 
над ветераном АТО Олександром 
Дяком в Козятині. Про результат 
співпраці — в наступних публікаці-
ях. До співдоповіді був запрошений 
журналіст-волонтер, громадський 
діяч Влад Повх.

прес-центр 93-тя омбр

"Прийшов на війну в 2015-му й буду служити, 
поки не закінчиться вся ця канітєль. Поки ми не 
повернемо своє". Так говорить про свої плани на 
майбутнє сержант 93-ї бригади Холодний Яр Ле-
онід із позивним "Борзий". Він був мобілізова-
ний у 2015-му році й служив у 6-й механізованій 
роті бригади, більшість бійців якої складалася з 
батальйону «Донбас». Після служби взяв 2,5-мі-
сячний тайм-аут, а потім знову підписав контракт 
у 93-тю. На цей раз – до артилерії.

У мирному житті Леонід був шахтарем – пра-
цював на підприємстві «Павлоградвугілля».

— Звідси до моєї домівки – сто з лишнім 
кілометрів, — розповідає боєць. — Це місто 
Першотравенськ Дніпропетровської області. 
Якщо я піду з фронту, то не впевнений, що за 
місяць-два-три окупанти не просунуться вперед 
до мого рідного міста, і моя дитина не буде 
жити під обстрілами. Мені треба, щоби мої 
дружина Женя і донька Оксанка, якій зараз 13 
років, жили спокійно.

За словами військового, загарбники постійно 
намагаються лізти вперед за лінію розмежуван-
ня, яка була погоджена у Мінську. А Збройні 
сили мусять утримувати позиції, "постійно від-
гавкуючись".

Зараз кажуть про заробітчанство в українській 
армії, але це не про його підрозділ. Тут 90 від-
сотків людей ті, хто воює з 2014-15 років. 

— Ми тут не за гроші, — каже Леонід. — 
Натомість, на тому боці майже не залишилося 
донецьких, луганських військових. Можливо, від-
сотків 7-8. І це безробітні бомжі, яким діватися 
немає куди. А решта – це, звичайно, російські 

кадрові військові. Професійних навиків ми там 
не бачимо ніяких. Вони не можуть стрельнути, 
куди хочуть. Постійно мажуть, сиплять по "мир-
няку", по селах, хатах. Єдина їхня перевага – 
величезні поставки техніки. Танки, "Гради", САУ 
– все йде з Росії безперервно.

При цьому боєць “Борзий” зазначає, що 
українська армія зробила значний професійний 
ривок за останні роки.

— Коли я прийшов, без волонтерів ми не 
могли навіть шкарпеток собі отримати. А за ці 
роки армія піднялася — і заробітна плата стала 
нормальна, і забезпечення покращилося, — го-
ворить Леонід. — І хоча волонтерська допомога 
продовжує поступати, тепер відсотків на 90 ар-
мія вже спроможна справлятися із нагальними 
потребами сама.

Віднині поліція, прокуратура і СБУ в Козятині відміняється за відсутністю необхідності?

виявляєтьСя, під боКом є рішалови!

яна прокопчук 
6 кл.шк.1

галина середіна

володимир демченко

учаСниКи бойових дій обурені 
подіями в Козятині

віталій бойко 

юля яніцька 
3 кл.шк.3
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влада і мижиття Козятинщини

Є два аналітики, які контролюють закупівлі через «DoZorro» 

новому 
КерівниКу 
“відродження” 
не до вподоби 
правда

зайвий раз не нагадуйте дітям про інвалідніСть

від бідолашної вулиці репіна Сільрада відмахуєтьСя

юлія грига та олена поліщук з го «Філософія серця»

Його 80-річний життєвий досвід не обманює

наші інтерв’ю

воКзал Став небезпечним уночі

дмитро артемчук

Почитав в одній з місцевих 
газет про 10 медалей всеукраїн-
ської спартакіади “Повір у себе” 
з легкої атлетики серед дітей з 
інвалідністю... 

Такий заголовок, як на мене, не 
дуже вдалий. Інвалід - це особа, 
яка має порушення здоров’я зі 
стійкими розладами функції орга-
нізму. У цьому випадку хочеться 
сказати,  що сама назва орга-
нізації “Повір у себе” дає чітку 
відповідь, що це не діти інваліди, 
а спортсмени, які повірили в себе. 
Це звичайні, розумні діти, які для 

батьків, школи, представників 
пера, тренерів та суспільства не 
інваліди, а особливі діти з осо-
бливими потребами. Які ж вони 
інваліди, коли це спортсмени з 
обмеженими можливостями.

Автор пише: ”Отож з 19 по 22 
травня у Миколаєві за підтримки 
Міністерства молоді та спорту 
відбулися фінальні змагання ХХV 
Всеукраїнської олімпіади “Повір 
у себе” з легкої атлетики серед 
дітей 2003-2007 років з уражен-
ням опорно-рухового апарату, 
вадами зору, слуху, розумового 
та фізичного розвитку.” Не ду-
маю, що в Міністерстві молоді та 

спорту саме так хотіли підтримати 
представників організації “Повір 
у себе”. Автор статті пише тільки 
про дітей Козятинського району. 
То хочеться запитати, які вади у 
фізичному розвитку дітей вона по-
мітила в тієї четвірки, про яку йде 
мова? Адже психологи представ-
ників ЗМІ застерігають, що саме 
непродумана і безвідповідальна 
позиція журналістів в своїх публі-
каціях призводить до негативних 
наслідків психологічного стану 
дітей з відповідним статусом.

До таких дітей ми повинні 
ставитись з розумінням, як вести 
себе, щоб не нашкодити їм своєю 

необізнаністю чи байдужістю. 
Такі  діти повинні перебувати в 
постійному психологічному захисті 
та безпеці. Дитина з обмеженими 
можливостями, це така ж людина, 
як і всі інші, і не потрібно плу-
тати її з її діагнозом. Не можна 
пов’язувати зовнішні ознаки інва-
лідності з рівнем інтелекту дитини. 
Потрібно дитину з обмеженими 
можливостями сприймати як 
особистість і саме з цієї позиції 
спілкуватися з нею. Не можна 
нагадувати навіть дорослому ін-
валіду про його становище. А тут 
в даному випадку діти.

У публікації, про яку я згадую, 

про дітей написано менше поло-
вини. У основному наголошується, 
хто дав дітям гроші на поїздку і 
хто не дав. Кому є подяка, а кого 
потрібно посварити. 

Тренеру організації “Повір у 
себе” Володимиру Шульзі треба 
відповідно відреагувати як педа-
гогу. Він дійсно робить велику 
корисну справу і чемпіонами ста-
ють обдаровані учні. Вам батьки 
довірили дітей і їм би не хотілось, 
щоб хтось вразив необдуманим 
словом родину.

Слава Господу, що така стаття 
з’явилася в газеті, яку мало хто в 
нашому місті читає.  

галина касянівська

Вулиця Репіна - це одна із ву-
лиць села Козятина. А ще цією 
вулицею добираються учні до 
школи №9. Унікальна вона ще 
й тим, що крім дітей нею їздить 
важкий транспорт. Водії, яким, як 
в народі кажуть, треба переїхати 
на ту сторону (на вулицю Матро-
сова), не об’їжджають через все 
місто, а зрізають шлях вулицею 
Репіна чи Д. Нечая. 

Тож відсипну дорогу, якою є 
вулиця Репіна, розбиває важкий 
транспорт за один сезон.

Кожна вулиця чи дорога, якою 
їздить транспорт, час від часу ви-
ходить з ладу і потребує ремонту. 
І згадана вище вулиця - не ви-
няток. От тільки для її ремонту в 
сільській раді завше не вистачає 
коштів. Тому, як постає питання 
ремонту вулиці, позиція сільради 
приблизно така: грошей немає, 
якщо комусь горить, то нехай 

складаються. 
От в тому й річ, що мешканці 

вулиці Репіна вже складалися на 
ремонт цієї дороги. За словами 
самих жильців вулиці, якогось 
разу суму, якої не вистачає для 
ремонту дороги, покрив місцевий 
підприємець Віктор Сагайда. А 
сільська рада кожен раз тільки 
розводить руками. Хороша по-
зиція: хочете ремонтувати дорогу, 
робіть її за кошти, які  зберете 
самі.

вероніка любіч
У 23 номері кишенькової газе-

ти мера намалювали на першій 
сторінці “Чув дзвін, не знає, де 
він”. Це була відповідь брехливої 
газети на публікацію в газеті “RIA-
Козятин” за 24 травня цього року 
в №21 журналістського розсліду-
вання на тему “Прибираємося до 
губернатора”.

Градоначальницький вісник бере 
на себе сміливість на біле сказати 
чорне. Адже всі факти, які ви-
кладені в газеті “RIA-Козятин” 
автором, подані як коментарі, які 
надали працівники  КП “Відро-
дження”. Тобто з тими коментаря-
ми, які були записом на диктофоні. 
Якщо новонароджений директор 
комунального підприємства “Від-
родження” сумнівається в тому, 
що сказали самі його працівники 
та він особисто, запис можемо 
оприлюднити.

Так що дзвін, який чується в га-
зеті голови, закладений в головах 
персонажів, наближених до міської 
влади, яким так хочеться помітити 
здобутки, яких по суті немає. А  
КП “Відродження” відродиться не 
тоді, коли там поміняють знову і 
знову керівника, а коли той ке-
рівник перегляне, який контингент 
людей заборговує за комунальні 
сплати. Адже саме малозахищені  
версти населення платять за ко-
муналку регулярно. Якщо будуть 
платити всі, КП “Відродження” 
розбагатіє і буде відраховувати до 
бюджету, а не жебракувати у плат-
ників податків на зарплату своїм 
працівникам. Зі списку я виключаю 
двірників, столярів чи цегельників. 
Це якраз ті люди, які заробляють 
платню

А щодо карикатури, яку ви роз-
містили, то тут ви праві, той кадр 
повністю відзеркалює вашу газету.

вероніка любіч

З появою «ProZorro» закупівлі 
органів влади стали відкритими. 
Кожна людина може відкрити цей 
інструмент та дізнатися, скільки 
витратили грошей, для прикладу, 
на ремонт вулиці, закупівлю ліків 
або на їжу в шкільній їдальні 
тощо. 

Сервіс відгуків «DoZorro» дає 
змогу подати скаргу або за-
уваження на сумнівний тендер. 
Наприклад, повідомити про не-
чесних замовників та учасників 
закупівлі, про корупційну схему 
тощо. А такий відгук вже стане 
сигналом для громадських акти-
вістів по всій Україні.

У нашій області всі закупівлі 
контролюють аналітики Юлія 
Грига та Олена Поліщук з ГО 
«Філософія Серця». Вони опра-
цьовують сотні відгуків на місяць.

онлайн-контроль витрат. 
Активістки працюють в «DoZorro» 
з червня 2017-го року, де дізна-
ються, на що влада витрачає наші 
гроші. Дівчата перевірили учас-
ників та замовників закупівель на 
суму понад 200 мільйонів. У понад 
1700 звернень вони знайшли 820 
зловживань. Це один з найбільших 
показників серед громадських ор-
ганізацій в «DoZorro»-спільноті.

Робота проходить онлайн — 
вони передивляються тендери в 
«ProZorro», дізнаються про фі-
нанси приватних компаній через 
Youcontrol, шукають змовників 
в тендерах через Clarity Project, 
дивляться, як витрачають бю-
джетні гроші на порталі E-data. 
Щомісяця від «DoZorro» отри-
мують план робіт, а за виконане 
отримують гонорари.

— Головне наше завдання 
— опрацьовувати відгуки від за-

мовників або учасників тендерів 
у системі «DoZorro». Якщо є за-
уваження або скарги, то спочатку 
беремо роз'яснення в замовника 
закупівель. При виявленні зло-
вживання/порушення — надси-
лаємо звернення в аудиторську 
службу, прокуратуру, департа-
мент економіки Нацполіції, — 
розказала Олена Поліщук. 

корупціонери нового нічо-
го не видумують. За час робо-
ти в «DoZorro» Олена Поліщук та 
Юлія Грига навчилися розрізняти 
корупційні схеми, якими корис-
туються замовники та учасники. 
Кажуть, що «вінницькі викорис-
товують типові схеми, нового не 
вигадують».

Найбільш розповсюджена схе-
ма — уникнення процедури від-
критих торгів через розділення 
тендеру на кілька лотів. Замов-
ник дробить великі закупки на 
допорогові, аби укласти договір 
з конкретним підрядником, без 
аукціону. Дроблять усю суму на 
199 тисяч і укладають угоди з 
одним ФОПом. І за один день всі 
кошти перераховують на рахунок 
підприємця.

Ще одна популярна схема 
— додаткові угоди. Замовник 
укладає договори на підвищення 
вартості товару/послуги з пере-
можцем тендеру. За законом, 
здорожчання має бути не більше 
10% від суми. А замовники часто 
укладають такі угоди кілька разів 
на тиждень, що є дуже підозрі-
лим. Така ситуація, наприклад, 
з комунальним підприємством 
«ЕкоВін», яке за один тиждень 
уклало три угоди з виконавцем 
тендеру. З цього приводу від-
крите кримінальне провадження.

Менш розповсюдженою схе-

мою, як розказали наші ана-
літики, є створення тендеру 
під певного учасника. Тобто, 
замовник пише конкретні показ-
ники товару/послуги та додає, 
що аналогів не потрібно. І це є 
дискримінацією інших компаній-
учасників.

Ще одна — антиконкурентні 
узгоджені дії, коли на аукціон 
йдуть тільки дві компанії, що 
пов’язані між собою: мають одна-
кові юридичні адреси, засновни-
ків та навіть номери телефонів. 
Одна компанія пропонує вищу 
ціну, а інша — трохи меншу. І 
таким чином, перемагає завжди 
конкретна компанія за ту ціну, 
яку вона бажає.

покарання. За законом «Про 
публічні закупівлі» чиновники, які 
оголошують тендери, несуть від-
повідальність за порушення про-
цедур. Покарання для них — від 
штрафу (11900-25000 тисяч гри-
вень - авт.) до трьох років в'язниці. 
Плюс звільнення.

гроші на вікнах для ка-
линівки. Найбільшим зловжи-
ванням, яке розкрили вінницькі 
аналітики, стала закупівля вікон 
для будинків, що постраждали 
внаслідок вибуху арсеналу в Ка-
линівці. Юлія та Олена вберегли 
від розтрат понад 4 мільйони бю-
джетних гривень.

— Восени 2017-го після ви-
бухів на арсеналі Кабмін виділив 
близько 100 мільйонів гривень на 
відновлення зруйнованих будин-
ків. Ми аналізували, як ці кошти 
використовували. Знайшли, що в 
тендері на вікна була завищена 
ціна майже в 1,5 рази, — розка-
зала Юлія Грига. — Як це дізна-
лися? Побачили величезні суми в 

закупівлі та порівняли з вартістю 
вікон в усіх вінницьких фірмах. 
Аби ці зловживання виправили 
— написали звернення в Калинів-
ську РДА, НАБУ, в прокуратуру. 
Бо чиновники хотіли витратити 
на вікна 13,4 мільйона гривень, 
де мала бути вартість близько 9 
мільйонів. Згодом побачили, що 
ціну на тендері зменшили. 

не вистачає аналітиків. За 
словами наших активісток,  у них 
буває десять та більше відгуків 
на день та тільки п’ять днів на їх 
опрацювання. Щоб усе зрозуміти, 
доводиться передивитися десят-
ки сторінок документації, законів, 
норм. Поки що дівчатам склад-
но розбиратися в будівельних та 
медичних нормах, де є великий 
простір для махінацій й спекуляцій.

як контролювати витрати? 
Знайти сумнівні закупівлі через 
«DoZorro» може не тільки фахі-
вець, а й пересічний вінничанин. Як 
це зробити? Пояснюємо на прикла-
ді закупівель для закладу освіти. 
«Інститут аналітики та адвокації» 
розробив для цього інструкцію.

Заходьте на «DoZorro».org, де 
натискаєте на кнопку «Подати 

відгук». 
Обираєте регіон «Вінницька 

область» та замовника послуг. 
У Вінниці, зазвичай, замовником 
виступає сама школа. Тому пише-
те назву закладу, в якій вчиться 
ваша дитина. Для прикладу, «за-
гальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів 
№31 Вінницької міської ради». 

Перед вами буде список послуг 
та товарів, які закупила школа 
за час існування ProZorro. Від-
кривши одне з посилань ви дізна-
єтесь: строк виконання роботи, 
хто є виконавцем та скільки ко-
штів за це отримає. А також осо-
бу, відповідальну за якість робіт. 

Знайшли невідповідності між 
документами та реальним станом 
речей? Залиште свій відгук од-
разу під закупівлею. 

На це реагує «DoZorro»-
спільнота, члени якої перевірять 
скаргу та подадуть заяви в по-
ліцію, прокуратуру, НАБУ, Анти-
монопольний комітет. 

Про результат перевірки змо-
жете дізнатися під вашим відгу-
ком на порталі «DoZorro». 

Про всі типові порушення 
та шаблони заяв є на порталі 
«DoZorro» https://dozorro.org/
complaints.

вероніка любіч

На території Козятинського 
району поліцейські проводять 
заходи, з метою виявлення, 
попередження і знищення неза-
конних посівів наркорослин та 
перекриття каналів постачання 
наркотичних засобів рослинного 
походження. Про це повідомило 
керівництво Козятинського ВП 
Калинівського ВП ГУНП у Ві-
нницькій області.

Правоохоронці нагадують, що 
посіви маку та коноплі в Україні 
дозволені лише спеціалізованим 
підприємствам, які отримали від-
повідну ліцензію та дозвіл. На 
суб'єкт господарювання, який 
культивує такі види рослин, на-
кладається цілий ряд обмежень: 
спеціальне поле, сховище, від-
повідна охорона цих об'єктів 
здійснюється державною служ-
бою охорони, визначений пере-
лік осіб, допущених до роботи 
з вирощування і перевезення 
нарковмісних культур. У разі 
порушення цих вимог настає 
адміністративна або кримінальна 
відповідальність за незаконні 
посіви і вирощування снодійного 
маку або конопель.

Незаконний посів або незакон-
не вирощування снодійного маку 
караються штрафом від 100 до 
500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арештом 

на строк до 6-ти місяців, або об-
меженням волі на строк до 3-х 
років (ст. 310 КК України ).

У інших випадках може наста-
вати адміністративна відповідаль-
ність (ст. 44, 106-2 Кодексу Укра-
їни про адміністративні право-
порушення) у вигляді штрафу до 
50 неоподатковуваних мінімумів 
громадян або арешт до 6 місяців.

Під посівом в даному випадку 
розуміються посіви насіння або 
висадка розсади заборонених 
наркорослин без належного до-
зволу на будь-яких земельних ді-
лянках. У тому числі, в квартирі, 
на лоджії, в ящику на балконі 
тощо. Причому, неважливо, ви-
росла рослина або ні, і чи зня-
тий урожай. Відповідальність за 
статтею настає з моменту посіву 
або початку вирощування забо-
ронених рослин.

Співробітники поліції зверта-
ються до громадян з проханням: 
якщо вам відомі факти посіву 
снодійного маку, коноплі або 
інших наркорослин, повідомте за 
телефоном 102 або 2-03-30.

операція маК-2018! поліція з сільрадою в зговорі проти діда

Газета “RIA-Козятин” публічно звернулася че-
рез друковані та інтернет-ресурси від імені меш-
канця села Махаринці до голови Махаринецької 
сільської ради Наталії Василюк та до начальника 
місцевої поліції Олега Швеця. Суть звернення 
— свавілля сусіда, який не дає спокійно жити 
старожилу та погрожує йому. 

— Ніякої відповіді, нічого і так до цих пір, — 
каже він в ексклюзивному інтерв’ю. 

— До вас ніхто із них не прийшов?
— Ні.
— Скільки вам років? Проживаєте вдвох 

з бабусею?
— Так. Мені без одного року 80. Дружина на 

два роки менша за мене... 
— Як ви бачите ситуацію, якби голова 

сільради і начальник до вас прийшли і дій-
сно зреагували на ваше звернення? 

— Я б ніколи в житті не подумав, що вони мо-
жуть прийти. Якби ж вони прийшли, я був би ра-
дий. Вони бояться до мене йти, тому що вже мій 
сусід нагодував вище керівництво, і воно все за 
ними. Я був у Оркуші (колишній голова Козятин-
ської РДА - прим. ред.). Він сказав: “Я прийду”. 
Але ні. Як же він прийде, якщо вона їх годує? 
На правду вони ніколи в житті не прийдуть, на 
брехню підуть. І в Слободанюка (сьогоднішній 
голова Козятинської райради) також був. А 
зайшов до прокурора — а він ноги заклав на 
стіл та й сидить. Коліна в дівчат голі, кофе йому 
носять. До мене каже: “Ви знаєте, що треба з 
сусідами по-доброму жити?” Як же по-доброму 
жити? У нього разом з жінкою 3 гектари землі і 
залізли на мої 5 соток. Чого ж ти лізеш? Побив 
кілки. Якби ми з жінкою не втекли, “труба” була 

б. Очі в нього червоні, він вже 12 років коле по-
росята. А люди, я знаю, на м’ясокомбінаті тільки 
по півтора року можуть бути. Бо це ж стреси, це 
нерви. А він вже 12 років коле! Жінка випила 
цілий блок порошків. 

За словами дідуся, він ходив у поліцію. Остан-
ній раз його вигнали, щоб більше не ходив туди. 

— Сказав начальник міліції: “Якщо він другий 
раз займе города, прийдете до мене — пере-
оремо”, — далі розповідає дідусь. — Але ніякої 
уваги. Дільничний Дзюба приїхав, взяв сусіда в 
свою машину, по вулиці повозив і все. Бо жінка 
сусіда депутат? Два комбайни вдома, машини, 
сільгосптехніка. І ще лізти до старої жінки 80 
років і кілки побити... Брешуть і брешуть всі...

— Тобто вас, літнього чоловіка, обдурюють 
молоді поліцейські? 

— Так, оцих два дільничних. Чагін і Дзюба. Це 
ж вони з с. Махаринці...

Корупційні Схеми бувають різними
тетяна лозінська

Почастішали звернення на га-
рячу лінію газети “RIA-Козятин” 
відносно безладу на заліз-
ничному вокзалі, особливо у 
темну пору доби. Розповіда-
ють, що “транзитних пасажирів 
напідпитку обчищають місцеві 
бомжі”, таксисти, “авторитети”. 
Провідники потягів поскаржи-
лися, що викликали по Козя-
тину поліцію і після прибуття 
біля вагону  правоохоронців 
не було. Інші люди, які зму-
шені були скористатися залом 
очікування, боялися вийти за 
розкладом на перон, бо там га-
ласлива компанія неадекватних 
молодиків з дівчатами перестрі-
вали кожного і вимагала гроші. 
Повне беззаконня.

Прокоментувати ситуацію я 
попросила начальника вироб-
ничого підрозділу вокзалу ст. 
Козятин філії “Пасажирська 
компанія” ПАТ “Укзалізниця” 
Анатолія Чабана.

— Під час проведення ре-
форми МВС України, з 2015 
року Лінійний відділ міліції по 
станції Козятин було ліквідова-
но. У зв’язку з цим, обов’язки 
щодо охорони правопорядку на 
вокзалі ст. Козятин покладено 
на Козятинське відділення полі-
ції Калинівського відділу ГУНП 
у Вінницькій області.

Щорічно, на початку року, 
складаються Заходи щодо до-
тримання правопорядку на те-
риторії вокзалу станції Козятин 
(далі – Заходи), які затверджу-
ються адміністрацією вокзалу 
ст. Козятин та погоджуються 
керівництвом Козятинського 
відділення поліції. Так, у За-
ходах на 2018 рік зазначено, 
що черговий по вокзалу ст. 
Козятин спільно з представни-
ками Козятинського відділення 
поліції постійно вживають дієві 
заходи щодо: профілактики і 

недопущення знаходження на 
вокзалах осіб без постійного 
місця проживання; виявлення та 
запобігання терористичних та 
диверсійних дій; недопущення 
на території вокзалу знахо-
дження осіб, які пропонують 
різноманітні послуги пасажирам 
(обмін валюти, здача житла 
тощо); випадків несанкціонова-
ної торгівлі, перепродажу про-
їзних документів, а також ряд 
інших заходів тощо.

Згідно з розділом 8 «По-
рядок дій працівників вокзалу 
ст. Козятин у випадку надзви-
чайних або нештатних ситуа-
цій» Технологічного процесу 
з надання послуг пасажирам 

та організації роботи вокза-
лу ст. Козятин черговий по 
вокзалу, у випадку виявлення 
правопорушень на території 
вокзалу, телефонує в чергове 
відділення поліції за номером 
102. Такі виклики реєструються 
в спеціальному журналі, який 
знаходиться у чергового по 
вокзалу ст. Козятин. На виклик 
направляються працівники по-
ліції для усунення ситуацій, які 
виникають під час перебування 
пасажирів на залізничному 
вокзалі. Після усунення ви-
явленого правопорушення на 
території вокзалу ст. Козятин, 
направлені працівники поліції 
роблять відповідний запис про 

вжиті заходи в спеціальному 
журналі у чергового по вокзалу 
ст. Козятин.

Для всіх, кого бентежить 
ситуація на станції Козятин, 
повідомляю, що з офіційним за-
питом я звернулась до головно-
го поліцейського Козятинщини 
пана Швеця відносно відсут-
ності працівників поліції в ден-
ний, вечірній та нічний час на 
території вокзалу ст. Козятин. 
Зокрема, чи є зареєстровані ви-
клики на 102 з потягів останнім 
часом і яка реакція на подібні 
виклики по станції Козятин Ко-
зятинського відділення поліції.

Чекаю. Продовження теми 
в наступному номері. 



6 RIA-К, Четвер, 14 червня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 7 RIA-К, Четвер, 14 червня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
здоров'япозиція

не буде жиру на животі без вправ

Відвар з недозрілих горіхів 
здавна вживався. Приймати його 
при шлунковому або кишковому 
розладі рекомендував ще Гіп-
пократ. Властивість відварених 
у молоці нестиглих горіхів зміц-
нювати шлунок було виявлено 
давньогрецьким лікарем Галеном. 
У давнину лікарі рекомендували 
вживати зелені горіхи натщесер-
це, змішуючи їх з медом та ін-
жиром. Французькі лікарі в часи 
Середньовіччя виписували хворим 
з глистами відвар з нестиглих 
горіхів. У трактатах тибетської 
медицини нестиглі горіхи згаду-
ються, як засіб проти злоякісних 
пухлин.

тетяна лозінська

Я звернулась до 
ректора Житомир-
ського національ-

ного агроекологічно-
го університету Олега 

Скидана з проханням посприяти в 
обстеженні на території лісопарку 
та лісозахисних смуг в межах міс-
та Козятин. Мета — отримати не-
упереджене наукове обгрунтуван-
ня доцільності вирубки місцевою 
владою лісонасаджень не фрук-
тових дерев. Мотивувала тим, що 
державні органи екослужб дають 
візуально видимі необгрунтовані 
висновки на примусове чергове 
знищення більше сотні дерев, що 
абсолютно змінить клімат в місті 
та його краєвиди. Звернулась 
саме до цього навчального за-
кладу, оскільки саме їхня спеціа-
лізація може видати незалежний 
науково обгрунтований висновок 
про заплановану чергову ви-
рубку зелених дерев у Козятині 
(пригадаємо минулорічні тополі). 
Студенти ж отримають навички 
практичної діяльності. 

Газета в свою чергу бере на 
себе зобов'язання безкоштовно 
надати інформаційні послуги від-
носно популяризації академії як 
закладу.

Чекаємо незалежних 
експертів

П р е с -
центр Ко-
зятинсько-
го осередку 

ПП “Грома-
дянська позиція”

LIGA.net поставила Ана-
толію Степановичу незруч-
ні питання, які виникають 
в асоціації з ним. Уривки з 
цього інтерв’ю публікуємо 
сьогодні.

Екс-міністр оборони 
Анатолій Гриценко пере-
бував у глибокому полі-
тичному підпіллі близько 
чотирьох років. Схоже, 
в нинішніх умовах це 
виявилося хорошою так-
тикою для українського 
політика. Зараз він знову 
претендує на головні ролі 
в президентській кампанії, 
з'явившись на перших по-
зиціях в соцопитуваннях. 
Його ще не почали по-
справжньому бити конку-
ренти, полковник запасу 
знову на коні: час розпи-
сано по годинах, поїздки 
по всій країні, маса зустрі-
чей з діючими депутатами 
та спонсорами - політик 
активно готується до ви-
борів. Офіційно кампанія 
стартує в листопаді, але 
Юлія Тимошенко і Петро 
Порошенко вже активно 
включаються в гонку.

У 2014-му соціологи 
пророкували партії "Гро-
мадянська позиція" потра-
пляння в парламент, але 
цього не сталося. Тепер 
же опитування свідчать, 
що Гриценко може пере-
могти всіх кандидатів у 
другому турі на майбут-
ніх виборах з рейтингом 
27%.

Зараз Анатолій Гри-
ценко прагне об'єднати 
навколо себе весь демо-
кратичний табір моло-
дих політиків і кандидатів 
"другої ліги". Невловимо 
великий рейтинг Гриценка 

швидко обріс різними 
плітками: звідки такий різ-
кий сплеск, хто з відомих 
олігархів може стояти за 
кандидатом?

про кампанію-2014 
та помилки поро-
шенка. - Які висновки з 
попередньої президентської 
кампанії ви зробили?

- У цілому я задоволе-
ний її результатом, тому 
що набрав майже 1 млн 
голосів. Якщо цю цифру 
скласти з підтримкою 
технічного кандидата на 
прізвище "Гриненко", то 
більше мільйона голосів. 
Цього було б достатньо, 
щоб виграти вибори в 
Грузії чи Литві.

- Назвіть допущені 
помилки в 2014-му.

- Були речі, які можна 
було зробити краще - 
знайти більш перекон-
ливі слова для людей, 
ефективніше працювати 
з пресою. Ми винесли 
уроки і коригуємо свої 
дії. На майбутніх виборах 
ми не будемо втрачати 
час на перепалки з опо-
нентами - будемо більше 
говорити про наші плани. 
Немає сенсу критикувати 
Порошенка і його життя 
"по-новому", яке настало 
лише для кількох сімей... 
Говорити про нинішню 
владу буду тоді, коли мене 
прямо про них запитають.

Ще вибори не почалися, 
а нас вже кусають - то зі 
штабу Тимошенко, то з 
інших - я не реагую, бо не 
злопам'ятний. Але пам'ять 
хороша і можу бути злим 
- коли заступлять за мо-
ральну межу.

- Назвіть ключові по-
милки Порошенка на 
посаді президента.

- Найнеприємніше в 
тому, що помилки Поро-
шенка автоматично стають 

нашими з вами проблема-
ми. Його нічому не навчив 
досвід Януковича - він теж 
вирішив стати найбагат-
шим в країні. У воюючій і 
злиденній країні.

Критичні помилки бачу 
в стилі менеджменту пре-
зидента. Він не вміє деле-
гувати повноваження. По-
рошенко одночасно і пре-
зидент, і прем'єр, і голова 
Нацбанку, і міністр оборо-
ни, і начальник Генштабу, 
і головний дипломат. Ще 
він - щодня керує вели-
чезним бізнесом, вникає 
в деталі всіх своїх заводів, 
фабрик, магазинів. Через 
це перевантажений, не-
рвує, зривається, істерить. 
Такий президент гальмує 
роботу в усіх напрямках.

Крім того, Порошенко 
живе в космосі. Він щиро 
вважає себе найкращим і 
найбільш ефективне пре-
зидентом. У минулому 
році на телебаченні за-
явив, що під його керів-
ництвом в Україні успішно 
завершені 144 реформи. 
Ви їх відчули?

- Скажіть, чим ви кра-
щі за Порошенка

- Принаймні тим, що не 
відлітаю в космос. Знаю 
проблеми нашої країни і 
вмію їх вирішувати. Знаю 
світ і гідне місце для Укра-
їни в ньому... всі риси По-
рошенка, які викликають 
негативні наслідки для 
країни - у мене відсутні. 
Ми з ним антиподи за 
життєвими цінностями і 
прагненнями.

У мене немає мрії стати 
найбагатшим в Україні. 
Немає офшорів, сліпих і 
напівсліпих трастів.

Ви не знаєте моїх кумів, 
вони не стали і не стануть 
бізнес-партнерами пре-
зидента. Зате вся країна 
знає таких людей Поро-
шенка, раніше Януковича, 

Ющенка...
Ні я, ні будь-хто інший 

від мого імені не буде 
"квитками", вимагати част-
ки власності у бізнесменів. 
Кажу про це зараз від-
крито, публічно. Не виклю-
чаю, що можуть з'явитися 
авантюристи на кшталт 
Остапа Бендера. Але, як 
тільки я про них дізнаюся 
- відірву голову.

У кадровій політиці мені 
звично спиратися на силь-
них людей. Так, вони 
бувають колючими, але 
справа перш за все. Я не 
терзаю людей мікроме-
неджментом, втручаючись 
в їхню роботу щодня. Даю 
ділянку роботи, ставлю 
завдання, визначаю часові 
рамки, відповідальність - і 
оцінюю результат.

де був під час війни. 
— Я увійшов в урядову Ро-
бочу групу, яка займалася 
розподілом перших 5 млрд 
гривень - фонду на обо-
рону. Гроші були настільки 
швидко виділені, що дея-
кі силовики, як в мирний 
час, приносили кошториси 
на наукові дослідження, на 
закупівлю явно непріори-
тетних озброєнь. Ми такі 
запити повертали, домага-
лися витрачання коштів на 
потреби фронту, солдата. 
Іноді доводилося самому 
складати кошторис, оскіль-
ки люди були приголомшені 
і не мали досвіду.

У законі про Нацгвар-
дію, який писався по-
спіхом, мені в останній 
момент, уже в ході голосу-
вання, вдалося виправити 
критичну помилку. Проект 
не передбачав викорис-
тання Нацгвардії для обо-
рони країни без введення 
воєнного стану. Ми могли 
створити структуру чи-
сельністю в 60 тис. осіб, 
витративши мільярди, але 

ця структура виконувала 
б тільки внутрішні функції. 
Завдяки моєму втручанню, 
Рада прийняла правильне 
рішення.

- Що ще?
- Коли адмірала Ігоря 

Тенюха призначили міні-
стром оборони, я ініціа-
тивно, без повноважень, 
сів поруч з ним у кабінеті 
і тиждень допомагав го-
тувати рішення. Іноді до-
водилося стримувати від 
прийняття необдуманих 
рішень. Я знав сильні і 
слабкі сторони Тенюха, він 
колись був моїм підлеглим, 
і розумів, що йому важко 
все охопити, в т. ч. плану-
вати операції на суші.

Коли я зрозумів, що 
на вищому рівні, на рівні 
Турчинова, Крим здають, 
тоді моя допомога в Міно-
борони втратила сенс.

- Ви допомагали Те-
нюху тільки тиждень?

- Турчинов ставився до 
моєї присутності в Мінобо-
рони з великою ревністю, 
питав у Тенюха: що там 
робить Гриценко? Це ди-
кість і безвідповідальність 
в умовах агресії. Я зрозу-
мів, що якщо буду і далі 
допомагати Тенюху, вони 
його через мене можуть і 
з посади зняти.

- А хіба Тенюх був 
найкращою кандида-
турою?

- Ні. Були люди силь-
ніші.

- Більше нічого не 
робили?

- Ми знайшли фахівців 
і гроші, щоб зробити 
військовим сучасні топо-
графічні карти із супут-
ників - і прямо з мого 
депутатського кабінету 
відправляли їх на фронт. 
На той момент військові 
мали застарілі карти, вони 
адекватно не відображали 
місцевість.

Звідки рейтинг у Анатолія Гриценка
блог

Міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич визначила структуру 
навчального року. Почнеться він у 
всіх навчальних закладах 1 верес-

ня, а закінчиться не пізніше 1 липня.
Тепер тривалість канікул протягом 

навчального року не може бути меншою за 30 
календарних днів. Ті дні, коли діти припиняли 
навчання через карантин чи температурний ре-
жим, не враховуються. Школи мають встановити 
тривалість навчального тижня на весь навчальний 
рік у межах часу, передбаченого робочим на-
вчальним планом. Якщо навчальний тиждень буде 
п’ятиденний, відпрацювання уроків по суботах не 
допускається, бо це перевищить допустиме на-
вантаження на учнів.

Учні 4, 9 та 11 класів складатимуть державну 
підсумкову атестацію. Перелік предметів для дер-
жавної підсумкової атестації, форму та терміни її 
проведення буде затверджено додатково.

У Міносвіти зазначають, що загальноосвітні 
навчальні заклади спільно з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування 
прийматимуть рішення щодо карантину, при-
пинення чи продовження навчального процесу з 
поважних причин. Менша кількість проведених 
вчителем уроків через об’єктивні обставини, не 
може бути причиною вирахувань із його заро-
бітної плати.

Навчальний рік буде 
до липня

блог
влад кірган

Виявляється, писати про-
екти вміють тільки в Білопіллі: 

на «Освітлені вулиці — успішна 
громада» область виділила майже 

60 тисяч гривень

Завершився 15 Обласний конкурс про-
ектів розвитку територіальних громад. 
Із 141 проекту екологічного спрямування 
переможцями визнано 139, усього ж пере-
могло 335. Загалом участь у написанні та 
поданні проектів взяли 27 районів, 6 міст 
обласного значення та 33 з 35 об’єднаних 
територіальних громад.

Козятинський район виграв усього один 
проект тоді, як Барський район виграв 27 
проектів, Калинівський — 30, Хмільницький 
район — 9. 

Чому так, важко пояснити. Чи то в нас 
проекти не вміють писати, чи то карти не 
так лягли…

До уваги читачів перелік успішних гро-
мад-переможців: на сайті kazatin.com в 
публікації з ідентичною назвою.

Перелік переможців 15 Обласного кон-
курсу проектів розвитку територіальних 
громад

Тільки один представник 
з Козятинського району 
виграв гроші з бюджету

блог

влад кірган

лимонна вода. У день тре-
ба пити 8 склянок води, яка ко-
рисніше будь-якого соку. Щоб 
урізноманітнити раціон, можна 
спробувати додати у воду лимон. 
Лимонний сік і м'якоть багаті ві-
таміном С, пектином і лимонною 
кислотою — все це дуже корисно. 
Лимон допомагає прискорити про-
цес спалювання жирів і швидше 
схуднути. Пектин у його складі 
дає відчуття ситості, тому вам 
буде менше хотітися щось з'їсти. 
Вичавіть в стакан половинку лимо-
на. Він допоможе тілу очиститися 
від токсинів, а печінці — працю-
вати ефективніше.

журавлинний сік замість 
газованої води. Журавлинний 
сік — це хороше джерело віта-
міну C, мінералів, антиоксидантів 
і органічної кислоти, що є трав-
ним ферментом. Купуючи його 
в магазині, уникайте такого, що 
містить цукор. Власний напій без 
цукру також підійде. Журавлина 
— сезонна ягода, але її можна 
знайти в замороженому вигляді 
в будь-який час року.

додайте в раціон насіння 
чіа. Потрібно їсти це насіння не 
сухими, а тільки зволоженими. 
Насіння Чіа — відмінне джерело 
антиоксидантів, клітковини, білка 

і жирних кислот Омега-3. Усе це 
робить його відмінним союзником 
в схудненні. Спробуйте додати Чіа 
до найважливішого прийому їжі 
— сніданку. Багатий клітковиною 
сніданок принесе тілу купу корис-
ті. Додавайте жменю насіння Чіа у 
вівсянку, у млинчики, омлет.

імбирний чай. Він здається за-
надто гострим? Це коли ви його 
неправильно готуєте і додаєте за-
надто багато імбиру. Правильна 
його кількість — величезна ко-
ристь для здоров'я. Імбир спалює 
жир, приносить відчуття ситості і 
знижує апетит, оскільки регулює 
кількість цукру в крові. Рецепт: 5 
см кореня імбиру, 4 склянки філь-
трованої води, 2 столових ложки 
натурального лимонного соку і 1-2 
чайні ложки меду. Наріжте корінь 
і додайте в тільки що закип’ячену 
воду. Дайте чаю настоятися 5 хв. 
під кришкою і злегка охолонути. 
Додайте інші інгредієнти: лимон-
ний сік і мед. Напій можна по-
давати гарячим або холодним. 
Регулярне вживання допоможе 
вам досягти успіху на шляху до 
плоского живота.

зелений чай. Це сильний за-
сіб проти токсинів. Можливо, ви 
не знали, але в ньому міститься 
кофеїн, який відомий своїми жи-
роспалювальними властивостями, 
якщо вживати його в розумних 

кількостях. Але найкраще, що є 
в зеленому чаї — це антиокси-
данти під назвою катехіни. Вони 
надають шкірі блиск і спалюють 
жир під час відпочинку і вправ

чай з кульбаби. Ця мила кві-
точка допомагає при схудненні. 
Зараз чай з кульбаб стає все попу-
лярнішим, так як люди дізнаються 
про його лікувальні властивості 
і хочуть спробувати цей засіб на 
собі. Для корисного чаю можна 
використовувати як листя, так і 
коріння кульбаби. Запарене лис-
тя допоможе поліпшити процес 
травлення і сприятиме втраті ваги. 
Річ у тім, щоб спалити жир, спо-
чатку потрібно його розщепити. 
Чай із кульбаби допомагає цьому 
процесу. Енергія, яка звільняється 
завдяки розщепленню, надає вам 
витривалості і дозволяє втрачати 
вагу швидше. Цей чай теж при-
носить відчуття ситості, так що 
ви не будете хотіти їсти.

кайєнський перець. Ви ко-
ли-небудь помічали, який ефект 
робить поїдання гострого перцю? 
Його складно ігнорувати! Темпера-
тура тіла підвищується, воно пере-
ходить в режим охолодження, в 
результаті чого калорії спалюють-
ся швидше. А ще кайєнський пе-
рець підвищує метаболізм. Якщо 
покришити його разом з імбиром, 
вийде потужна суміш для спален-

ня жиру. Приймайте її перед їжею 
щодня, вона зменшує тягу до їжі.

кокосове масло. Кокосове 
масло в раціоні допомагає спа-
лювати жир в черевній області 
— найжахливіший жир, який зби-
рається навколо органів і може 
викликати серйозні проблеми, такі 
як діабет і серцева недостатність. 
Позбутися від нього буде дуже ко-
рисно і це допоможе вам спалити 
впертий жир на сідницях, талії і 
стегнах. Органічна кокосова рафі-
нована олія повинна стати вашим 
кращим другом, коли мова йде 
про обсмажування і випічку.

використовуйте корицю. 
Вона відмінно контролює рівень 
цукру в крові, прискорює мета-
болізм і допомагає організму 
використовувати вуглеводи, які в 
іншому випадку перетворилися б 
у зайвий жир. Додавайте корицю 
в йогурт, сир або вівсянку для 

здорового сніданку.

часник. Він пригнічує апетит і 
посилає мозку сигнал про ситість. 
Часник прискорює метаболізм, 
стимулюючи нервову систему 
виробляти адреналін. Він не дає 
жиру накопичуватися в організмі. 
Вранці з'їдайте 3-4 зубчики часни-
ку, а потім запивайте їх лимонною 
водою.

Усі ці способи будуть добре 
працювати як доповнення до 
тренувань. Але думайте і про 
річ, яка може все зіпсувати. 
Коли ви занадто сильно турбує-
теся про відсутність результатів 
у справі схуднення, то організм 
виробляє гормони стресу. Це 
погіршує травлення, виробляє 
кортизол, який додає кількість 
жиру. Спіть по 7-8 годин і не 
вживайте занадто багато кави, 
щоб зняти стрес, і у вас все 
вийде.

Хочете позбутися кількох зайвих кілограмів? Тоді інформація для вас

Що приготувати. Голубці і борщ 
з таким продуктом краще не готува-
ти, занадто ніжні і м'які листочки не 
втримають м'ясний фарш, а в бор-
щі капуста ризикує перетворитися в 
незрозуміле місиво. Зачекайте, поки 
качан стане білим і пружним. А ось 
салати - інша справа! При приготу-
ванні салатів, капусту слід шинкувати 
дуже дрібно, а потім обов'язково по-
солити, злегка розім'яти і злити сік.

користь. Молода капуста вміщує 
в собі практично всі групи вітамінів і 
корисних мікроелементів. Переоціни-
ти її користь для організму людини 
просто неможливо! Вона від появи 
виразок, розвитку онкології, зайвої 
ваги, втрати зору. Молоду капусту 
також використовують в косметології, 
особливо, в приготуванні масок для 
обличчя в домашніх умовах. Вона до-
бре зволожує і освітлює шкіру, робить 
її більш пружною і гладенькою. Варто 
лише подрібнити капусту і нанести 
суміш на обличчя - ефект здивує вас 
з першого разу.

Відміна від інших овочів — кон-
центрація вітаміну С (навіть більше, 
ніж в цитрусових) і можливість збе-
рігати його більше півроку.

Щоб не завдала шкоди. Усі 
молоді, ранні овочі і фрукти можуть 
містити нітрати, які у великих кіль-
костях небезпечні для людського 
організму.

Для того, щоб позбавити молоду 
капусту від нітратів, слід замочити 
її в чистій воді на кілька годин. 
Оскільки найбільша концентрація 
нітратів розташовується біля кача-
на, то краще відмовитися від його 
вживання, а також від листя навколо 
нього. Слід відмовитися і від декіль-
кох зовнішніх листків капусти.

вероніка любіч

Йога надзвичайно популярна в сучасній 
культурі. Це - щось більше, ніж спорт, і до-
сить непросте, щоб бути доступним. Поняття 
«йога» можна трактувати по-різному - від 
простих дихальних вправ до складної фі-
лософської течії. У цілому ж - це комплекс 
фізичних, психічних і духовних практик, 
спрямованих на управління фізіологічними 
і психічними функціями організму. Мета: до-
сягнення піднесеного духовного і психічного 
стану. 

види. Йога - дуже давнє вчення, що охо-
плює різноманітні сфери людського єства. 
За тисячоліття свого існування виділилися 
і розвивалися різні його види, серед яких 
основа індуїстської філософії «Бхагавад-Гі-
та», яка виділяє три ключових. Це пізнання 
(Джняна-йогу), дії (Карма-йогу) та любові і 
відданості (Бхакті-йогу).

У ній лише 1% теорії, і, відповідно, 99% - 
чиста практика. У йозі немає духу змагання, 
і цим вона відрізняється від традиційного 
спорту. Єдина, кого потрібно побороти 
людині в процесі занять йогою, це вона 
сама (свою егоїстичну сутність, яка постійно 
чогось хоче).

У адаптованої для широких мас версії, 
йога - це сукупність фізичних і дихальних 
вправ, іноді з елементами медитації. Чисто 
з точки зору фізіології, це - процес розтя-
гування і зміцнення м'язів в чіткому ритмі. 

Існує йога для підтримки свого тіла у від-
мінній формі (в т. ч. для схуднення), динаміч-

на, статична (спокійне і вдумливе виконання), 
для розслаблення і підняття настрою, щоб 
набратися сил і відчути приплив бадьорості.

студії. Заняття в студії поділяються на: 
йогу для початківців, для дітей, для вагітних, 
флай-йогу (йога в гамаку) і т. д. Деякі студії 
презентують себе на етно-фестивалях, про-
водячи майстер-класи з йоги. Заняття часто 
безкоштовні. Більш того, організовуються 
окремі фестивалі йоги і духовних практик, 
куди може відправитися будь-який бажаючий 
(після придбання квитка).

Для занять йогою вам буде потрібно 
прогумований килимок і зручний одяг. Що 
стосується одягу, то бажано, щоб він був з 
натуральних тканин і не сковував рухів.

удома. Щоб заняття давали результат, необ-
хідно практикуватися не тільки в студії кілька 
разів на тиждень, але і вдома (на відпочинку) 
- щодня, приділяючи виконанню вправ хоча 
б 15-20 хвилин.

нескладні вправи, які можна ви-
конувати Щоранку (перед заняття-
ми вітається прийняття холодного 
душу). Сідаємо, підібравши ноги до  себе 
по-турецьки або в напівлотосу. Пальці з'єднані 
в мудру (великий і вказівний палець зімкну-
ті). Плечі розправляємо, верхівкою тягнемося 
вгору. На видиху закриваємо очі, очищаємо 
голову від думок і проблем, стежимо за своїм 
диханням. Відкриваємо очі. 

Розминку починаємо з обертань головою 
(амплітуда - максимальна). Робимо по шість-
сім разів на кожну сторону. Збираємо руки 
в «замок», вивертаємо їх і витягуємо себе 
вгору, потім робимо почергове витягування 
лівої і правої руки. Руки за спиною збира-
ємо в «замок», робимо нахил вперед, руки 
піднімаються вертикально. Повертаємося в 
початкове положення, плечі розправляємо. 

Руки в «замочки» перед собою, виверта-
ємо їх на видиху, а на вдиху повертаємо в 
вихідну позицію. Повторити сім разів. 

Сідаємо на сідниці, ноги витягаємо вперед, 

«крокуємо» сідницями вперед і назад, відри-
ваючи ноги від підлоги. Ноги витягнуті перед 
собою. Стискаємо і широко розгортаємо 
пальці ніг. Ця вправа - ще й профілактика 
плоскостопості. Початкове положення - те 
ж. Виконуємо носочками обертальні рухи, 
витягаючи їх і натягуючи на себе. Вихідна 
позиція: стопи разом, живіт втягнути, плечі 
розправити. Вдихаємо і одночасно витягу-
ємося вгору, на видиху нахиляємося вниз 
до землі. 

Піднімаємо голову, видих - стаємо на колі-
на. Поза, схожа на позу для віджимання, але 
лікті притиснуті до тіла, а коліна знаходяться 
на підлозі. На вдиху прогинаємося в спині 
(не в поперековому відділі!), опускаючи таз, 
живіт і ноги на підлогу.

Щоранку, Щоб зняти стрес від про-
будження (так, часом це - реально 
стрес!) Сядьте на стілець, розслабтеся і по-
чніть повільно обертати головою: на вдиху - у 
напрямку назад, на видиху - вперед. Виконай-
те по шість повних обертів на обидві сторони. 
Випрямтеся, підніміть ногу, зігнуту в коліні, 
і обхопіть її руками. У метрі перед собою 
виберіть точку на підлозі і сконцентруйтеся 
на ній деякий час.

унікальна 
користь 
молодої капусти

поборіть Свою егоїСтичну СутніСть
Займіться йогою

Асана - один із ступенів, який полягає в 
об'єднанні душі і тіла за допомогою фі-
зичної діяльності. 
Пранаяма - контроль над життєвою енергі-
єю (прана) шляхом особливих дихальних 
практик.

маленький глосарій

йога не знає ніяких кордонівв’ячеслав гончарук

Міністерство охорони здоров’я України в 2019 році 
планує розширити програму “Доступні ліки”. Це без-

коштовні препарати з державних закупівель. Про це 
повідомив заступник міністра охорони здоров’я України 

Роман Ілик при зустрічі з представниками Американської торговель-
ної палати.

На сьогодні в програмі “Доступні ліки” 184 препарати для лікуван-
ня серцево-судинних захворювань, 43 препарати для діабетиків 2-го 
типу та 12 препаратів від бронхіальної астми.

Програма діє більше року. До неї долучилися в Україні 7700 аптек. 
Вісім мільйонів людей скористалися безкоштовними препаратами. 
Вони отримали їх за 20-ма млн рецептів, загалом на суму 900 млн 
грн. У 2018 році передбачено на цю програму мільярд гривень. Отже 
на програму “Доступні ліки” уряд добавляє тільки сто мільйонів гри-
вень. Чи позначиться це у фінансуванні, порівняно з минулим роком?  

“Доступні ліки” - це урядовий законопроект і одна із складових 
медичної реформи в Україні. Мета програми - забезпечити тих гро-
мадян, які потребують життєво необхідних лікарських засобів. Але, 
якщо державна програма закупівель фінансується на 40 відсотків 
від потреби, то 60% хворих змушені купувати ліки за власні кошти. 
Референтне ціноутворення ліків (які закуповуюються з державного 
чи місцевих бюджетів) дозволить знизити їх ціну для пацієнта. При 
доступній ціні на ліки, людина сама зможе вирішувати, брати йому 
безкоштовні ліки, чи відшкодовувати різницю від більш дорожчого 
препарату.

На жаль, охорони здоров’я в нашій державі вже давно немає. Є 
програма “купуй і лікуйся”.

На програму “Доступні ліки” 
додали ще 100 млн грн

блог

Недозрілі горіхи
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люди роКу на позитиві

вітання очільниКів медицини району

відверті відповіді на неСподівані запитання

левики — переможціКозятин став щасливим для немирівчан

Марія Щетинська (51), 
пенсіонерка:

— Була у свахи у Вінниці 
- море позитиву.

Олександр (23), футболіст:
— Приїхав у рідне місто і 

зустрівся з друзями, з якими 
починав перші кроки у футболі.

Іван Ціоленко (63), 
пенсіонер:

— Отримав пенсію, три 
дні можна й пожити.

Наталія Загоруй (39), 
домогосподарка:

— Радують діти й онуки. 
Це все, заради кого живеш.

Маша (24), фельдшер:
— У сина в садочку ви-

пуск.

Наталія (34), продавець 
квітів:

— Син поїхав у табір відпо-
чинку за кордон!

ми запитали у козятинчан Що позитивного відбулося минулого тижня?

Кому з медиКів дяКують

Лідія Бабюк:
— Тетяна Миколаївна 

- завідувачка дитячого від-
ділення.

Таня Підручна:
—  Трофімов В.П., Рожко 

О.І., Мельник К.М.
Геннадій Ткачук:
— Галина Журавель, Валентина Ман-

зюк, Олександр Барський, Ігор Грубеляс, 
Андрій Мельник і багато-багато інших. 

Ігор Бальшанек:
— Івашкевич Ю. В., 

Шавлюк В. М., Мельник 
А. М., Мельник К. М., Гру-
беляс І. П., сім'я Шуляк та 
сім'я Барських.

Олена Назарук:
— Володимир Шав-

люк — хірург від Бога.

ми запитали у козятинчан назвіть імена медиків, яким хочеться подякувати

Михайло Сторожук:
— В.Трофімов, Д. Пузир

Марина Кугай:
— Чуба О.В.

Марія Лісова:
— Барський!

Олена Миколайчук:
— О.Чуба, В.Шавлюк

Маргарита Іванюта:
— Катерина Мельник

Валентина Ткачук: 
— Катерина Мельник. 

в’ячеслав гончарук.

У середу, 6 червня, на козятинському стадіоні 
“Локомотив” відбулася гра на кубок Вінницької 
області з футболу. Зустрічалися володар кубка 
минулого року “Факел” Липовець та "Агро-Астра" 
с. Рачки Немирівського району. 

Стадіон “Локомотив” не вперше обирають на 
ключові матчі, як нейтральне поле.  Причина цьому 
— хороший стан трав'яного газону. 

У напруженій боротьбі вперше в своїй історії 
трофей здобули футболісти “Агро-Астри” за пе-
нальті з рахунком 4:2.

Щодо самої гри, то вона почалась з атак гравців 
Липовця. Вони на початку зустрічі володіли ініці-
ативою і були кращими у виборі позиції. Швидкі 
нападники “Факела” в деяких епізодах ставили 
захист суперника у незручне становище, де остан-
нім доводилось фолити. За фол в межах карного 
майданчика був призначений пенальті, який діючі 
володарі кубка області реалізували. 

Повівши в рахунку, спортсмени “Факела” мали 
нагоду подвоїти рахунок. Та Фортуна була на боці 
гравців з Немирівського району. А в одній із атак 
вже гравець “Агро-Астри” був атакований в межах 
штрафної зони не за правилами. І суддя матчу дру-
гий раз в тій зустрічі назначив карний удар. Вирок 
виконав Олександр Сестренський. 

Після того, як команди обмінялись голами з 
одинадцятиметрової позначки, малюнок гри набув 
більш силового футболу, ніж видовищного. І в пер-
шій половині зустрічі не змінився.

У другому таймі команди почали грати на зу-
стрічних курсах. Першими досягли успіху гравці 
“Агро-Астри”. Вони після кількох перепасовок 
вивели на удар вільного від опіки гравця. Удар 

виявився в стилі бразильця Кака. М’яч опинився в 
куті воріт “Факела”, як більярдний шар потрапляє 
в лузу. 

Не менш красивою була відповідь футболістів 
Липовця. Ударом в “дев’ятку” вони відновили рівно-
вагу на табло і рахунок став 2:2.

Під завісу матчу багато гравців за явні порушення 
правил отримали від арбітра попередження. Друга 
жовта картка футболісту-грубіяну гарантувала ви-
лучення з поля. Гравці “Факела”, залишившись в 
меншості, гідно дограли основний час у матчі. До-
датковий час володар кубка навіть в меншості мав 
незначну перевагу над суперником. Але рахунок не 
змінився за півгодини додаткового часу.  

Доля матчу стала вирішуватися в післяматчевих 
пенальті. Їх вдаліше пробили гравці “Агро-Астри”. 
Вони перемогли з рахунком 4:2 і стали володарями 
кубка Вінницької області 2017-2018 рр.

Команда “Агро-Астра” з Немирівського району 
стала вперше володарем кубка області. За неї ви-
ступають наші земляки брати Олександр та Сергій 
Барчуки. Збивши з ніг Олександра, порушивши 
правила, “Факел” залишився в меншості. Сергій 
вдало пробив переможний пенальті.   

в’ячеслав гончарук

Радують козятинських любителів футболу діти. У Вінниці пройшов 
турнір, наш край представляла команда тренера Руслана Гуменюка 
“Леви”.  24 футбольні колективи були розбиті на три групи. “Леви” 
в своїй групі посіли перше місце. Серед усіх команд за підра-
хунками очок були 16-ми. Зважаючи на представництво майже всіх 
відомих футбольних шкіл в Україні, це великий успіх “Левів”. 

Юних спортсменів запросили на фінальну кубкову гру між коман-
дами “Факел“ Липовець та “Агро-Астра” з Немирівського району 
6 червня. 

Спонсори команди турніру Віктор Обущак та Владислав Скляров 
накрили футбольним даруванням нашого міста солодкий стіл. До 
символічної збірної турніру у Вінниці потрапили й двоє козятинців. 
Владислав Обущак був визнаний кращим гравцем турніру. А Вла-
дислав Сич був кращим бомбардиром команди. З чим ми вітаємо 
вихованців Руслана Гуменюка. До поздоровлень приєднується і 
наша газета.  

в’ячеслав гончарук

За особисті здобутки в на-
уці, туризмі, мистецтві, та спорті 
талановитих і працьовитих дітей 
відзначають титулами “Гордість 
Козятинщини”. З одним таким ге-
роєм зустрівся кореспондент “RIA-
Козятин”. Це Олександр Ільчук зі 
школи-інтернат-гімназії.

Спочатку Саша не хотів щось 
розповідати про учнівські та осо-
бисті справи. Його пріоритети 
наука, наука і ще раз наука. Та 
пізніше ми трохи розтопили його 
душу і він почав говорити.  

Ми не стали його запитувати, 
що він урочисте пам’ятає з усього 
навчального періоду, а обмеж-
ились тільки останнім роком пере-
бування його в школі. 

Отже, за 2017-2018 навчальний 
рік Олександр Ільчук був учасни-
ком районних олімпіад з матема-
тики, фізики, української мови, 
правознавства, економіки, історії 
та географії. Скрізь зайняв перше 
місце. На обласних змаганнях з 
історії та географії — другі місця. 
Був Олександр і лауреатом МАН 
(мала академія наук) Історія Укра-
їни — золота відзнака, історичне 
краєзнавство - срібна премія.

У особистому житті в Олексан-
дра все спокійно. Знаходить час, 
щоб допомогти батькам  по госпо-

дарству. Звичайно, є друзі, з яки-
ми любить побувати на природі. 
Тільки то виняток із його правил.

Наш герой виховується в сім’ї, 
де, як кажуть, батькам по-
таланило з сином, а сину 
— з батьками. На думку 
Олександра, його батько 
Михайло Олександрович 
найкращий ветлікар. А його 
мама Тетяна Василівна — 
найчудовіша мама в світі. 
Те, що Олександр виріс у 
винятково показовій сім’ї, 
говорить і його класний 
керівник Олена Олегівна. 
Вона каже, що Олександр 
Ільчук - обдарована дитина 
в розумних батьків.

На майбутнє школяр мріє 
багато та наперед нічого не 
загадує. 

— Спочатку потрібно  зда-
ти ЗНО, а вже потім втілюва-
ти свою мрію, — каже він. 

Сашко належить до тих, 
хто твердо стоїть на ногах 
і не втрачає відчуття реаль-

ності. “Усе повинно бути послідов-
но. Тоді легше йти по сходинках, 
які намітив”, — його слова. 

Сашею ільчуКом гордитьСя Козятинщина 

Надія Станіславчук, голова 
профспілкового комітету:

— Нам, мабуть, пощастило. 
Я говорила і 
буду говори-
ти: у меди-
цині випад-
кових лю-
дей немає. 
Особливо, в 
нашому ко-
лективі. Хто 

б мені що не говорив, я завжди 
так говорю і завжди даю таку 
ж установку вам. Ми найкращі, 
найбільш колективні, жінки — 
найкрасивіші і чарівні, чоловіки 
— наймужніші і сильні. Я вас 
усіх поздоровлю зі святом. Мед-
працівник, це та професія, коли 
людина, яка її вибирає, стає чо-
мусь ближче до священика. Вона 
зустрічає людське життя і точно 
так само його проводить. У нас 
дійсно дуже багато терпіння. Я 
хочу вам всім побажати удачі, 
нашої медичної удачі, везіння 
у всьому. Я хочу побажати вам 
зрозумілих пацієнтів. Я хочу вам 
побажати людей від колег і те 

ж від пацієнтів. Я хочу вам по-
бажати щастя, любові, здоров'я, 
благополуччя і щоб ви завжди 
посміхалися. А ще, що хочу, щоб 
держава повернулася до нас 
обличчям і щоб ми отримували 
досить високу зарплату. Таку 
зарплату, щоб можна було від-
класти і щоб ми разом зібралися 
і поїхали на Канари.

Олександр Кравчук, голо-
вний лікар:

— Прийміть щирі вітання та 
б е з м е ж н у 
вдячність за 
ваші  чуйн і 
серця, вря-
товані жит-
тя, поверну-
те здоров’я! 
Роль медич-

ного працівника в нашому сус-
пільстві завжди буде важливою й 
необхідною. Протягом тисячоліть 
люди, які рятують від хвороб і го-
ять рани, користуються любов’ю 
та повагою. Ваші руки дарують 
радість життя, вселяють віру у 
зцілення. Нехай любов світить у 
ваших серцях, а ваші душі напо-

внюються теплом, у домівках па-
нує злагода, затишок, прибуток, 
благополуччя та здоров’я. Усього 
вам найкращого! Дякую райраді і 
райдержадміністрації, що доручи-
ли районному управлінню культу-
ри провести концертну програму. 
І хочу передати всім привітання 
від народного депутата України 
Петра Юрчишина, без якого жод-
не дійство не обходиться.

Ігор Грубеляс, заступник 
головного лікаря:

— Раніше для залізничників 
було свято, 
йо го  пере -
несли: було 
одне, стало 
інше. День ар-
мії перенесли, 
день козацтва, 
і так дуже ба-

гато свят. А День медика, він, 
як був кожної третьої неділі 
червня, так і залишився. Це го-
ворить про нашу з вами старість. 
Правильно. Не дивлячись ні на 
яку політику, ні на що, ми, як 
працювали, так і працюємо. Про-
те, у нас виникло дуже багато 

нових днів — з нашої вузької 
спеціальності. 12 червня — День 
медсестри, 5 травня — День 
акушера і День хірурга, і День 
анестезіолога, який відзначає-
мо з такою великою радістю і 
помпезністю, що всі заздрять. У 
нас 14 червня — День донора. І 
разом Всесвітній день лікаря… 
Нас об’єднує День медика, ми 
з вами — медики. Вибачте за 
побажання російською мовою: 
“Диагнозов точных, анализов 
быстрых, поступков уверенных, 
правильных мыслей. Еще пациен-
тов весьма благодарных, конечно, 
бы опытных, но не бездарных. 
И кардиограмм не прямых, а с 
зигзагами. Зарплаты высокой, ка-
рьерного роста, всего достигать 
вдохновенно и просто. Без тахи-
кардии, на верх чтоб взбираться 
и в донорах счастья, чтоб вам не 
нуждаться. Работать с улыбкой, 
с давлением в норме. И быть в 
превосходной физической фор-
ме”. Я дякую вам за вашу працю 
і дякую, що ви просто всі є.

Петро Ковальчук, завідувач 

відділення переливання крові:
— 16 червня будемо відзна-

чати офіцій-
но за кален-
дарем День 
м е д и ч н о г о 
прац івника . 
Так склалося, 
що 14 червня 
— Всесвітній 

день донора крові. Донор озна-
чає “дарувати”. Серед медичних 
працівників також є багато до-
норів. Будемо рахувати, що 
це десь 20% від всіх активних 
донорів, які є в районі і в місті. 
Донори-медики виручають у най-
більш скрутній ситуації. Це ті 
люди, які знаходяться поряд і, 
крім своїх офіційних обов’язків, 
ще своєю кров’ю допомагають 
рятувати і рятують людей. У на-
шому колективі є такі люди, в 
цілому, я казав, 20% — це 100 
людей, активних трішки менше. 
Сьогодні посвідчення Почесний 
донор України отримує медична 
сестра поліклініки Лариса Петрів-
на Дворська. Давайте привітаємо 
її і всіх медпрацівників!

влад повх

Після урочистої частини з відзна-
чення професійного свята, голо-
вний лікар центральної районної 
лікарні Олександр Кравчук дав 
відповіді на запитання журналіста 
газети “RIA-Козятин”.

— У місті є певне протисто-
яння. Багато людей вважає, що 
ваша лікарня перенасичена. 
Наскільки реально і дієво лі-
карі мають можливість надати 
фахову допомогу? 

— Лікарі мають всі можливості 
для надання фахової допомоги. 
Є все необхідне обладнання. А 
те, що людей багато, свідчить, що 
люди потребують саме нашої до-
помоги, саме наших фахівців. На 
сьогодні ми її надаємо, і в повній 
мірі. ЦРЛ завжди була потужною, 
завжди була однією з кращих в 
області не тільки цих часів, але й 
раніше. На сьогодні у нас є всі пер-
спективи поліпшитися. Я не знаю, 

яке є протистояння, я знаю, що всі 
колеги закладу щиро співпрацюють 
з будь-якими рівнями надання ме-
дичної допомоги, на теренах Козя-
тина і на теренах області, України. 
Ми співпрацюємо з Київським цен-
тром серця. Ніяких непорозумінь з 
боку колективу ЦРЛ немає. Те, що 
потрібно упорядковувати надання 
медичної допомоги, те, що по-
трібно переходити до електронних 
реєстрів, до електронного запису, 
до відвідування пацієнтами лікарні 
упорядковано в числі плановості. 
То тут ми над цим працюємо і нам 
не просто, тому що на сьогодні 
підприємство недофінансоване, це 
всім відомо.

І, не зважаючи на це недофінан-
сування, ми в змозі отримувати за-
робітну плату, аванс, преміювання. 

Сьогодні за табелем оснащення 
заклад має 96% всього оснащен-
ня, яке потрібне. Будуть перемо-
вини з прем’єр-міністром на виді-
лення додаткових коштів. Думаю, 

після завершення цих перемовин, 
завдячуючи депутату Петру Юр-
чишину, ми вже у вересні будемо 
мати нове обладнання. Проведений 
ремонт у пологовому відділенні. 
Плануємо зробити для дитячого 
відділення не гірший ремонт. 

Ми хочемо, щоб нас всі почули, 
особливо ті, хто може допомогти в 
прийнятті того чи іншого рішення, 
щоб рішення в органах місцевої 
влади не були однобокими або 
прогностично не зрозумілими. 
Щодо реформ по Козятинщині, 
колективом ЦРЛ надано пропо-
зиції ще на початку всіх реформ. 
Вони фактично всі збуваються, 
про це писали всі місцеві ЗМІ. Ми 
на сьогодні готові до виклику часу. 
Ми робимо максимум, щоб наші 
пацієнти одужували. 

— Тобто міські жителі, незва-
жаючи на те, що ви районний 
заклад, можуть сміливо до вас 
звертатись і отримувати допо-
могу? 

— Ми сьогодні нікому не відмо-
вили. На жаль, тільки те, що ми як 
підприємство, будемо переходити 
в госпрозрахунковий вид надання 
послуг, вірніше, платні послуги в 
плановій медичній допомозі. Екс-
трена медична допомога надається 
безоплатно при будь-яких ситуаці-
ях. Усі інші — для розвитку, і щоб 
ЦРЛ була одна з гідних в наданні 
медичних послуг на Вінниччині. 
Для цього нам треба заробляти 
кошти, оскільки нас не фінансують. 
Принцип сьогодні такий: здоро-
вий повинен платити за хворого, 
багатий — за бідного. Тоді буде 
результат. На жаль, стратегічним 
планом ЦРЛ чомусь знехтували і 
зробили інший план. 

— Чи достатня кількість у за-
кладі ліжко-місць та достатньо 
обладнаних місць для лікарів?     

— Сьогодні площі більше, ніж 
досить. Можна надати допомогу й 
сусіднім районам. За оснащенням 
— ми оснащені всім. Але є таке 

обладнання, яке морально заста-
ріле, яке потрібно осучаснити. Це 
можна було зробити, як зробили 
сусідні райони. У нас проблема з 
рентгенологічним обладнанням. 
Ліжко-місць у нас достатньо. Але 
ще не на повну потужність запра-
цювала сімейна медицина. Хотіло-
ся б, щоб нас почув депутатський 
корпус міської ради, який приймає 
трішки не лагідні рішення. 

— Назвіть суму недофінан-
сування з вини адміністрації 
міста.

— 8 мільйонів 637 тисяч гривень. 
— Серед лікарів обговорю-

ється, що ви йдете на підви-
щення кудись в міністерські 
крісла. Наскільки це відповідає 
дійсності?

— Я нікуди не йду. Я працюю з 
колективом, радий, що ми знайшли 
порозуміння, взаємну довіру. Я 
ще не зробив на посаді керівника 
того, щоб можна було рухатися 
кудись. 

Альона Пищенюк:
— Аліна Малащук, 

Мирослава Анатоліївна.
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продам 
  «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè) ðîçðàõîâàíèé íà 
øèðîêèé êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 + 166 ñòîð³íêè. 096-
453-34-86, 2-51-56
  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
  Àâòîêîìïðåñîð, ïåðåäí³ ñò³éêè äî Êàëèíè òà 
ÂÀÇ 2109, çâàðþâàëüíèé àïàðàò «Etalon» Tig 160, 
êîìïðåñîð, âåëîñèïåä Àðä³ñ, êîìïþòåð (ñèñòåìíèé 
áëîê, ìîí³òîð), êîëîíêè. 096-432-91-76
  Àíòåíè äî ðàä³îïðèéìà÷³â äîâæ. 450, 620, 830 ìì. 
ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Â äîâæ. 210 ìì. 2-51-56, 
096-453-34-86
  Áàðàí Ðîìàí³âñüêî¿ ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-525-55-00
  Áðîëÿðíèõ ³íäèê³â íà çàìîâëåííÿ BIG-6..òåë 063-
108-20-87.
  Áàÿí á/ó 2 øò., âóã³ëëÿ ÀÊ, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà 
Ò²ÊÊÀ, ñºòêà - ðÿá³öà 6 ìì - 12 ìåòð³â, òåëüôåð, 
òåëåâ³çîð Panasonuc á/ó. 063-695-30-20
  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
  Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
  Áèîìàò ôèðìà «Íóãà Áåñò». 063-504-84-45
  Á³äîí àëþì³í³ºâèé. 093-022-88-06
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 500 øò. 097-495-
88-36, 063-288-42-72
  Áóðæóéêà, öåãëà á/ó, ñ³÷êàðíÿ. 093-631-14-66, 
2-73-28
  Âàçîí «Ô³êóñ». 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Âàçîíè Àëîº 5 ðîê³â. 096-081-69-34
  Âàííà àêðèëîâà íîâà KOLO ð.1.700 õ 750 íà 

í³æêàõ  2 000 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà  Whirpool á/ó 
âåðòèêàëüíà íà 5.5 êã. 3 000 ãðí., ìèñêè ìàë³ðîâàí³, 
àëþì³í³ºâ³ âåëèê³. 098-222-98-21, 063-296-24-08
  Âàííà ÷àâóííà, áîéëåð, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ãàçîâèé 
ë³÷èëüíèê, êóëüòèâàòîê äî ìîòîáëîêà, êîëåñà äî ÌÒÇ, 
ãîëîâêà Ä-240, â³ÿëêà äî çåðíà. 068-024-27-05
  Âåëîñèïåä á/ó. 097-690-36-78
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé áåç ðàìè, á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³ «À²ÑÒ». 098-739-98-11,093-447-11-84
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, 
º ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-
775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Â³êíà äåðåâ’ÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, íîâ³ 0.8 õ 1.03 - 4 
øò., áëîêà. 063-616-18-22, 069-976-19-54
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå ï³ä 
ãàðàæ, º äåðæ. àêò âóë.Äîâæåíêà 105 à. 093-050-15-50
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð ñ.Ãëóõ³âö³. 097-610-97-64
  Ãàçîâ³ ïëèòè «²äåàë - Âåñòà» â õîðîøîìó ñòàí³, 
âàííà ÷àâóííà, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, êàáåëü 
àëþì³í³ºâèé 60 ì., êàáåëü ñåìèæèëüíèé ì³äíèé 18 ì. 
093-031-24-52
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-729-81-05, 2-19-70
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-917-61-05
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 10ì õ 4.50ì. 097-859-45-37
  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
  Äâåð³ á/ó ç çàìêàìè 2.05 õ 70 ñì., áî÷êà çàë³çíà 90 
âèñ., øèð. 60 ñì. 098-597-13-15
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, 
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â 
âàííó. 098-312-99-81
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 
Âîëüò V Êâò. 093-375-06-61
  Äèâàí - êðîâàòü á\ó, êð³ñëà á/ó, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ 

á/ó, ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 063-258-
22-58
  Äèâàí, òðþìî, êð³ñëî ðîçêëàäíå (ñòàðå), áî÷êà 200 ë., 
õîç. òà÷êà íà 2-õ êîëåñàõ. 098-993-35-42
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, ó ãàðíîìó ñòàí³. 097-073-57-35
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà «Geoby», õîðîøèé ñòàí. 
063-629-25-28
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç ìàòðàñèêîì + áîðòèêè. 067-251-
12-34
  Äèòÿ÷èé äèâàí - äåëüô³í á/ó, øàôè 2 øò. äëÿ äèòÿ÷î¿ 
ê³ìíàòè, òóìáà äëÿ äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè. 093-731-16-41
  Äîêóìåíòè íà Ìîñêâè÷ 2141. 073-407-69-23
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Åë.äâèãóíè: 0.75/3000 - 3-õ ôàçíèé â³ä ìîëî÷íîãî 
ñåïàðàòîðà ³ ïðàëüíèõ ìàøèí, åë. ÷àéíèê ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ, ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ. 096-
467-88-03
  Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ Beko CSE 
56100 GW - 6 000 ãðí. 093-984-73-85
  ªâðî - êóá òà ³íøà ºìí³ñòü. 096-919-64-96, 063-284-
42-07

  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî 
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé 
íàñîñ äëÿ çàáîðó ³  ïåðåêà÷êè  âîäè 
ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-453-34-86
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750, äâèãóí äî 
ÌÒ. 097-154-49-36
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì 
ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà Ãîñ Àêò º, âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîðó÷. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.
Êóòóçîâà. 063-272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç. âóë.
Êîíäðàöüêîãî, º ñàäî÷îê. 096-138-68-81, 096-
160-69-70
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-
625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, 
º äåðæ. àêò, òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-
691-24-53
  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 ð-í âîäîêà÷êè. 
097-329-11-75
  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 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 
063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ñìò.Ãëóõ³âö³, ïðèâàòèç 0.35 
ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä (ñâ³òëî, ãàç, âîäà) - 35 000 ãðí. 
097-648-94-65
  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. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êè 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-
511-19-08, 073-428-25-95
  Çåìåëüíà äûëÿíêà 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-
89-49
  Çåðíî êóêóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, ïøåíèö³, çàë³çî êðóãëÿê 
äîâæ. 3.60 - 2 øò., ä³àì. 75 ìì. 097-506-21-62
  Êàëÿñêà çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³ «Àäàìåêñ» 2200 
ãðí. 093-00-80-255
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà. 
066-993-80-47, 096-463-00-66
  Êàðòîïëåêîïàëêà íà 2 ðÿäêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà 
2 ðÿäêà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 
063-774-02-91
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà ñåðåäíÿ. 097-136-45-50
  Êà÷åíÿòà òèæíåâ³ Ìóëàðä. 097-154-49-36
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà «Ïîëüøà», êèëèì 3 õ 2 ì., á³äîí 
àëþì, êóõîííà âèòÿæêà á/ó, êàñòðþë³ åìàë³ðîâàí³ íà 5 
â³äåð, áåíçîêîñà íîâà. 098-600-82-43, 063-344-14-45, 
063-649-90-85
  Êëàïàíè çâîðîòí ³  210 àòì Ä.15,  20,  
åëåêòðîëàìïî÷êè ìàëîãàáàðèòí³ â³ä 1-26 âîëüò., 0.07 
- 0.26 àìïåð, ïðåñ í/æ ðó÷íèé äëÿ ñîêîâèæèìàííÿ. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Êîáèëà ðîáî÷à. 097-649-55-13
  Êîçà ä³éíà ï³ñëÿ 2 îêîòó ñ.Êîçÿòèí. 097-007-97-66, 
096-544-46-74
  Êîçà ä³éíà ñ.Êîçÿòèí. 093-731-13-99
  Êîçåíÿòà 3 ³ 4 ì³ñ. 097-587-17-37, 093-484-99-03
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì, 1 ì³ñ. ÿê îòåëåíà. 097-063-78-85
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 21 500 ãðí. 068-797-19-25, 063-
037-05-81
  Êîðîâà ðîçòåëåíà 5 òåëÿì, êîðîâà ò³ëüíà 8 òåëÿì, 
5 ì³ñ. 073-326-41-56, 098-626-82-10
  Êîðîâà òåðì³íîâî. 098-565-62-42
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ñ.Ïëÿõîâà çà 6 òåëÿì, íà 
ê³íåöü ÷åðâíÿ áóäå 7 ì³ñ., ÿê ò³ëüíà. 096-878-66-90
  Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 

ð., êîðîâà ÷îðíî ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 
18 ð. 096-231-90-50
  Êîðîâà. 068-762-82-70
  Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 097-693-09-24, 063-
174-01-32
  Êîñòþì ÷îðíèé íîâèé ð.50., ñóë³ÿ äëÿ âèíà, 
ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö íîâèé. 096-364-80-30
  Êîòåë á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-50
  Êîòåíÿòà áðèòàíñüêî¿ òà øîòëàíäñüêî¿ â³ñëîâóõî¿ 
ïîðîäè, íåäîðîãî. 073-793-55-95
  Êð³ñëî - êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³ä³â íîâà. 063-628-93-45, 
097-463-35-91
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé 
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ øëàíãè 
Ä15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, òðóáà í/æ Ä.38 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., 
Ä192/Ä33 õ 18.5 ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 
11 ìì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà, çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 
(380 Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè Ä28.5 õ 
550 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êóõîííà ñò³íêà ç ìîéêîþ òà êðàíîì, ãàç. ïëèòà á/ó. 
097-990-99-30, 063-587-95-30
  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 - ìàíåæ (ìàòðàö â ïîäàðóíîê) íîâèé, ìàñàæíå  
êð³ñëî - êà÷àëêà, äèòÿ÷èé â³çîê 2 â 1 «TekTake» ÷îðíî - 
÷åðâîíèé, ðîçâèâàþ÷èé êîâðèê ç ÿñêðàâèìè ³ãðàøêàìè. 
093-140-74-34
  Ë³òíÿ êîëÿñêà òðîñòü Geoby, ëåãêà, çðó÷íà, êîë³ð 
áóçêîâèé, ïîäâ³éí³ ïîâîðîòí³ êîëåñà ç ô³êñàòîðîì, 
äîùîâèê. 093-785-67-48, 097-612-81-75
  Ëþëüêà - ãîéäàëêà òà äèòÿ÷à êîëÿñêà âñå á/ó. 067-
537-46-28, 063-254-92-35
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîêà ñòåëÿ. 097-944-82-79
  Ìàíåæ äèòÿ÷èé, êðàâ÷ó÷êà (â³çîê), ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, 
øòîðè. 097-511-19-08, 073-428-25-95
  Ìåáë³ â ãàðíîìó ñòàí³: ñïàëüíèé ãàðí³òóð «Äð³ì», 
êóõîííà ñò³íêà. 068-753-34-16
  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
  Ìåäîãîíêà ç í/æ ñòàë³ íà 4 ðàìêè. 093-849-93-36
  Ìåòàë á\ó, øâåëåð 10-12, óãîëîê Ò-îáðàçíèé 
ïðîô³ëü, áàëîí ãàçîâèé, áàëîí êèñíåâèé. 067-430-79-
37, 093-756-39-33
  Ìîá. òåëåôîí DOOGEE - X5 max. 073-407-69-23
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 068-762-90-33
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 
ìì., êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê â ê³ìíàòó, ñò³íêà ê³ìíàòíà. 093-872-

56-77
  Íàêóâàëüíþ 100 êã., ïîâîðîòí³ ëåùàòà øèð. 
ãóáîê 200 ìì., âåíòèëü ìóôòîâèé ä³àì. 40, 50, 32, 
êîìïðåñîðíå ìàñòèëà ÊÑ-19, áî÷êè ìåòàëåâ³ 2 øò. 
097-331-66-07
  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
  Îðòåç íàêîë³ííèé ç áîêîâèìè ïëàñòèíàìè. 067-
889-16-25
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïåðåìèêà÷ òèïó ÒÂ íà 1, 2, 3 ïîëîæåííÿ, 
óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê (Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè) - 
åëåêòðîäóãîâà, ãàçîâà, õîëîäíà, êîíòàêòíà çâàðêà, 
âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ñàäà, ãîðîäà, 
äà÷³, êîíñòðóêö³¿  ìåòàëåâèõ ïå÷åé, çàáîð³â, ñ³òîê, 
ãàðàæíèõ âîð³ò, ðåø³òîê, ïå÷åé- êàì³í³â. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ïèëîñîñ, ìÿêèé êóòî÷îê, õîëîäèëüíèê, êð³ñëî 
ðîçêëàäíå, áàíêè 1, 3, 0.5 ë., áàëîí ãàçîâèé, êîâðè, 
ñò³íêà â ê³ìíàòó, äèâàí. 096-222-00-86
  Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³, 
ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. 063-553-64-78
  Ï³àí³íî, õîëîäèëüíèê Äíåïð 2, äîñêè, äðîâà 
òâåðäèõ ïîð³ä, ñìîëà, îöèíêîâàíà áëÿõà, ï³ðÿ, íîâà 
ïåðèíà. 063-879-52-15, 2-15-96
  Ïëåò³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó äîâæ. .6 ï/ì 
âèñ.0.85 ì. 18 ãðí./ì., 3 øò. ìåòàëåâèõ ñòîï÷èê³â 
30 õ 30 ìì. âèñ. 1540 ìì., ïëåòü íîâîãî øòàõåòíîãî 
çàáîðó (ñîñíà) äîâæ. 3 ì. âèñ.0.85 ì. 096-453-34-
86, 2-51-56
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6 ì - 13 øò., ìîðîçèëüíà 
êàìåðà 800 ë. ãëèáîêî¿ çàìîðîçêè, áåëüã³éñüêà 
îõîëîäæóâ. óñòàíîâêà ï³ä íàïî¿. 093-411-28-93, 
067-499-33-26
  Ïëèòêà äåøåâî (³çðàçö³) äëÿ ãðóá, êàì³íà, ñêëî 
ïðîñòå 3-4 ìì., óçîð÷àñòå «Ìåòåë³öà» 4 ìì., êë³òêà 
ìåòàëåâà 2 õ 1.2 õ 1 ì. ç óãîëêà ³ ñ³òêè ðÿáèöà, 
êîìïðåñîð â³ä ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè.  067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
  Ïîãð³á â öåíòð³, DVD  â³äåî, òåëåâ³çîð á/ó, ãàðàæ 
öåãë. êîîï.«Æèãóë³» 26.3 êâ.ì., á³áë³îòåêà 130 òîì³â. 
063-181-67-34
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí 
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, ñò³ë ç ëèñòîâî¿ 
ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ 
ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîñÿ 160 êã., 45 ãðí./êã. 068-053-47-73
  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ 10 êã. ì’ÿñíà ïîðîäà, 
ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè «Ïåòðåí». 093-090-96-90, 096-
889-78-47
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-17êã,òåë 098-222-
98-86
  Ïîñ³áíèê «Àâòîìàòèêà ñâî¿ìè ðóêàìè», 
ïîñ³áíèê «Ðàä³îåëåêòðîíèêà äëÿ þíèõ», ïîñ³áíèê 
«Ñàìîäåëüíûå åëåêòðîííûå óñòðîéñòâà», 
ïóòåâîäèòåëü ïî æóðíàëó «Ðàäèî» 1973 - 1979 
ðð., ïîñ³áíèê « Ðàä³îëþáèòåëüñüêà òåëåìåõàí³êà», 
ïîñ³áíèê «Ïðèñòàâêè äî  ðàä³îïðèéîìíèõ 
ïðèëàä³â». 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí» íàï³âàâòîìàò ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-939-84-67
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit, õîëîäèëüíèê Äíåïð, 
ãàçîâà ïëèòà, ìîéêà ç í/æ ç êðàíîì, âèòÿæêà á/ó. 
093-090-94-10
  Ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì., ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí, 
äåøåâî. 063-258-89-10, 097-690-30-43
  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 
360 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 Â, 0-300 Â, 
ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 
ìì., äèñêîâà ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà 
ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 ìì. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðîô³ë³ ïî Ã/Ê, ìåò. ïðóòè ä³àì 20 ìì., óãîëêè, 
á³äîíè, êàáåëÿ, áóòë³, áàíêè, êàí³ñòðè, ïðîâîëîêà 
í/æ áóõòà. 063-207-40-79
  Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâ. 2000 õ 
60 õ 20 ñì., êîíäèö³îíåð â³êîííèé, ãàç. êîòåë 
áåçäèìîõîäíèé. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ðåçèíà çèìîâà 4 øò. R 15 õ 195/65 - 2 øò. 
Ì³øåë³í, 2 øò. Éîêîõàìà ç ìåòàëåâèìè äòñêàìè ³ 
êîëïàêàìè íà Øêîäó Îêòàâ³þ òóð, äåøåâî.  067-
430-79-37, 093-756-39-33 
  Ðèíâè 1 ì. 16 øò. íîâ³, íåäîðîãî. 097-239-
91-69
  Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 
850, 845, 19 õ 13 - 1125 ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 
9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, 
çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã 
ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ðîëåòè íà ðèíêó Õë³áîäàð. 063-622-50-43 
²ðèíà
  Ñåéô á\ó 70 õ 40 õ 100. çàâîäñüêà ñòàëü 5 ìì. 
1 000 ãðí. 093-018-89-70
  Ñåìáåðíàðà ä³â÷èíêó àáî îáì³íÿþ íà çåðíî, 
äåøåâî. 097-793-55-95
  Ñºòêà - ðÿáèöÿ, ëàì³íàò, óãîëîê ìåòàëåâèé, 
ôàíåðà, òðóáè êàíàë³çàö³éí³, äóáîâ³ ïë³íòóñà, 
íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè äëÿ 
êâ³ò³â. 096-258-75-22, 073-052-93-37
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-
12, 098-651-51-61
  Ñ³íî ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-6?
  Ñêëî Ä165 õ 20 ìì (ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ ð³äèíè), 
àðìàòóðà Ä18 õ 1980 ìì, 2980 ìì., âåíòèë³ 
³ãîëü÷àò³ Ä15, 20 ìì., äðåëü ðó÷íà 2-õ ñêîðîñòíà 
ï³ä ñâåðäëî Ä3-12 ìì., ºìí³ñòü í/æ 180 õ 180 
ìì., çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 âîëüò), êðàí 
Ìàºâñüêîãî (²òàë³ÿ) Ä.15.096-453-34-86, 2-51-56
  Ñîêîâèæèìàëêà ìàéæå íîâà, ñò³ëü÷èê 
ðèáàöüêèé ðîçêëàäíèé, ðþêçàê. 063-191-23-75, 
097-873-36-99
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, 
ðàä³îëà, ÄÂÄ, ôîòîàïàðàò, êóõîííèé êîìáàéí 
«Ëþì³íåêñ» íîâèé. 096-364-80-30
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 
067-422-36-17
  Ñòàíîê ïî äåðåâó ð³çàòè, ñòðóãàòè 
ñàìîðîáíèé, ïîòóæíèé íåäîðîãî, âåëî À²ÑÒ 
íîâèé äàìñ. 1 800 ãðí., Óêðà¿íà á/ó ãàðíèé ñòàí 
1 100 ãðí. 063-670-34-06
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, êð³ñëà íåðîçêëàäí³ á/ó â 
õîðîøîìó ñòàí³. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñòîëîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 067-430-
79-37, 093-756-39-33
  Ñòóï³öè 2 øò. ç êîëåñàìè íà 14, ïðèïëóæí³ñòü 
äî ïëóãà. 098-214-90-92
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

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
Підробіток в Козятині, чоловіки до 40 років, садо-
во - городні роботи. 073-167-46-82 телефонувати 
після 19:00
На постійну роботу терміново потрібен автомий-
ник. 068-161-58-14, 043422809
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря. 093-870-73-22
На роботу потрібен бармен, кухар, продавець. 
096-115-18-11, 093-596-40-46
В кафе - Бар запрошується на роботу помічник 
кухара та прибиральниця з неповним робочим 
днем. 063-881-70-70, 067-729-81-31
На роботу в салон в центрі міста потрібен майстер 
манікюра, з можливістю навчання. 096-222-00-86
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен хло-
пець кухар - піцайоло (досвід не обов'язково), 
офіційно, графік 2/2, з/п 4 000 - 4 500 грн.. 063-
157-59-96 Олексій
На роботу потрібні електромонтажники на висотні 
будинки, з/п від вироботки. 096-164-88-51 Ярос-
лав, 098-910-05-50 Віктор
На роботу потрібен зварювальник з досвідом ви-
готовлення та встановлення воріт. 097-731-55-81
На постійну роботу в Козятині запрошується охо-
ронник. 063-299-33-35
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 

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

вхід. 067-753-67-42

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

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

дові. 067-442-17-71

Будинок 120 кв.м. в розстрочку 
в с. Глухівці  с евроремонтом, всі 
зручності, 20 сот.землі госп. бу-

дівлі. 098-417-09-18

Продам діючий магазин в с. Фло-
рьянівка в доброму стані. 067-

304-05-50

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

063-178-82-43

2-х кімн. кв. в центрі Козятина. 
063-783-83-40, 097-24-25-394

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

067-442-17-71

Продається будинок цегляний 
м.Козятин вул.Кондрацького (біля 
автостанції), заг. площа 57 кв.м., 

газ. опалення, водопровід, душ, 
санвузол, кондиціонер, зем. діл-ка 
10.5 сот., сад яблуневий, 2 сараї, 

погріб, паркінг для авто, залізний 
забор із двома заїздами, зручний 

підїзд. 050-388-10-90

Продам  будинок 90 кв.м., 
с.Флоріанівка, вул.Козятинська, 

літня кухня, сарай, гараж, погріб, 
проведена каналізація, криниця в 
дворі, город 0.70 сот., газ. та піч-
не опалення, 01 км. до електрич-
ки, в селі працює садочок, школа, 

магазин - 165 000 грн. 068-518-69-
00 Василь

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

всіма зручностями. 068-024-89-19
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оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Адміністратор-прибиральниця в міні-гуртожиток, 
без шз. Надаємо житло. Знання ПК. Прибирання, 
контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п 
від 6500 грн/міс, від 1600 грн/тиждень + прожи-
вання + бонуси. 066-406-74-09, 063-794-02-00 
Yourhostel.kiev.ua
ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на склад готової 
продукції. Заробітна плата від 9000грн. 
Обов'язки: ремонт, сортування піддонів, загруз-
ка-вигрузка машин електророклами. м.Київ. тел. 
0667583958, 0689468981, 0930351703 
ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА запрошуємо на 
склад. Заробітна плата від 11000грн. Обов'язки: 
вантажні роботи, безкоштовний підвіз. м.Київ. 
тел.0667583958, 0689468981, 0930351703   
Київській охоронній фірмі потрібні охоронці, жінки 
та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата 
своєчасно,безкоштовне проживання Тел.: 067-
382-69-76 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
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. 
Різноробочі працівники, електрозварники в м. 
Київ. Вахта. Житло та харчування надається 
безкоштовно. З/п 15000-20000 грн. Тел.: 
0675268435, 0660611520, 07330307424 
На постійну ,а також як додатковий заробіток ,за-
прошуються на роботу майстер з монтажу вікон та 
дверей, а також майстер по замірам. З/п висока    
067 960 96 93, 063 384 02 03
Виробнича база "Люкс"пропонує роботу 
чоловікам . 0679104359, 0937803923
На роботу в такси "Чайка" запрошується диспет-
чер. 093-766-78-49
Слюсар-ходовик, слюсар-агрегатник на СТО ван-
тажних автомобілів в м. Київ. З/п від виробітку 
(від 8000 грн). Можлива вахта. Житло надаємо 
безкоштовно. 067-243-52-64 

ремонт
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
гіпсокартон, откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25

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, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 13000, тел.: (063) 100-97-03 

1.6. Будинки 
Чернiвец.обл, поверх: 1/-, с.Кострижiвка, вул.Вок-
зальна. Цiна: 656168, тел.: (097) 577-41-86 

1.8. Дiлянки 
Iвано-Фр.обл., пiд житлову забудову. Цiна: 209424, 
тел.: (098) 558-91-61 

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 

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

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

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

12.  різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекреди-
туем ваши кредиты до 200 000 грн. т.? 0732551010 ,0662551010

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

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

GLOBO 4100C/ 097-138-12-06? 093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð «Panasonic» (åêðàí 40 õ 30), äåøåâî. 
098-222-98-98
  Òåëåâ³çîð äëÿ àâòîìîá³ëÿ ç ðàä³î, òåëåâ³çîð 
«Ñàìñóíã», äèâàí - ìàëþòêà. 093-406-75-28
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. 098-264-55-62, 098-441-
04-44
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-023-
69-98
  Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-
20-99
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, 
âàçîíè  «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-
775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Òþêè áåðåãîâîãî ñ³íà. 068-546-01-03
  Òþêè ëþöåðíè. 096-207-70-48
  Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53 òåðì³íîâî. 068-844-40-
62, 098-835-45-97
  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
  Ó÷àñòîê ñ.Ìàõàðèíö³ 30 ñîò. ï³ä âèð³çêó äåðåâ 50-

100 ðîê³â. 067-386-48-35
  Ôðåçà 4-õ ðÿäíà ÊÔ-2.8 äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ 
(ï³ä òðàêòîð ÌÒÇ-80), åë.êàëîðèôåðè (ïîâ³òðÿí³) 
ç çàõèñíèì âîçäóõîì 3-õ ³ 1-íî ôàçíèé, ïðåñ äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ ìàêàðîí³â ç  ñóøèëüíèì øêàôîì, 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» (ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà), äåøåâî.  
067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà íà âîäó òà ïèâî. 096-534-50-
28, 098-447-85-86
  Õîëîäèëüíèê á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷èé íà 
äâà â³ää³ëè, çâåðõó ìîðîçèëüíà êàìåðà, çíèçó 
õîëîäèëüíèê. 096-965-68-08 
  Õîëîäèëüíèê Íîðä. 073-283-19-76
  Öóöåíÿòà àëàáàÿ. 093-646-22-26
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Çèíãåð â ðîþî÷îìó ñòàí³ 
(øèº íàâ³äü âàëÿíêè), íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-
503-53-71
  Øâåëåð 30 (3.5 ì), ºìí³ñòü - áî÷êà â³ä ìîëîêà 100 
ë. 098-541-26-47
  Øèôåð íîâèé, ãàçîâà ïëèòà, ñò³íêà ìåáëåâà, 2 
øàôè. 096-797-91-89
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà 
êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 Ê³ìíàòíà ñò³íÊà á/ó, òåìíîãî Êîëüîðó; ïðèõîæà á/ó 
ñâ³òëîãî Êîëüîðó. 097-067-90-85
 òîðãîâå òà õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. 097-449-53-15
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1/2 áóäèíêó âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ì.Êîçÿòèí öåíòð, 
66 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ 35 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 3.6 ñîò. 
çåìë³ ïèâàòèç. 067-713-31-50
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 
28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. 
Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. 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., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äîðîãèé êîòåë, 
÷àñòêîâî çðîáëåíî ºâðî-ðåìîíò, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., 
çàã. ïëîùà 35 êâ.ì., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â 
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ., º îïàëåííÿ, ìîæëèâà 
îïëàòà ÷àñòèíàìè. 093-917-31-91, 063-146-10-67==Ï  
Êîðìîâèé áóðÿê. 097-154-49-36
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., ìåáë³, ðåìîíò. 068-
739-78-73
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
íåäîðîãî. 093-767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïë. 28 êâ. ì., 4 ïîâ., 
ë³÷èëüíèêè, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âñå ðàçîì 
ç ìåáëÿìè, òåëåâ³çîðîì, ïðàëüíîþ ìàøèíêîþ, 
êîíäèö³îíåðîì. 093-892-12-85
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-
890-90-37, 063-740-98-52
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º 
âåëèêà ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, 
ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä 
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  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
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 
097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 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., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, òèõèé äâ³ð, íå êóòîâà, 
âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., 2/5, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ 
+ ãàðà÷à âîäà, áåç ðåìîíòó. 093-558-68-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñòàí 
æèëèé, âóë.Øåâ÷åíêà 1. 073-463-58-21 Îëåíà
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 
ñàðàé, ïîãð³á, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ. 063-889-
52-84
  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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.
Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-
554-18-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé 
ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ 
ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), 
íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ 
øêîëè- ë³öåþ), 50.6 êâ.ì., ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, 
ñóì³ñíèé ñàíâóçîë, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ, 
ëàì³íàò. 063-937-56-11
  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, çðîáëåíî ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà 
êîíòåéíåð. 098-585-28-33, 050-417-79-70

  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., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.Øê³ëüíà 23 Á. 
067-934-98-90, 063-687-31-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063-274-19-03
  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
  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., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä 
ðåìîíò. 093-704-31-57
  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., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 8 ïîâ. 068-
003-51-09
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà), 68 êâ.ì., ºâðî-
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà 
ï³äëîãà, âñå íîâå ó âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ 
ó çâ’ÿçêó ç âè¿çäîì çà êîðäîí. 063-506-86-82, 067-
843-67-15
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, áàæàíî ç ãàðàæåì â 
äâîð³, òåðì³íîâî. 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, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5. 063-156-65-41
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 57 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 

093-704-31-57
  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.Ã.Ìàéäàíó 15, 4 ïîâ., íå 
óãëîâà. 096-094-68-32
  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., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, öåíòð. 
097-190-00-13
  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. 096-176-45-23
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. 
ïëîùà 54 êâ.ì. 096-440-69-77
  Áóäèíîê 120 êâ.ì. â ðîçñòðî÷êó â ñ. Ãëóõ³âö³  ñ 
åâðîðåìîíòîì, âñ³ çðó÷íîñò³, 20 ñîò.çåìë³ ãîñï. 
áóä³âë³. 098-417-09-18
   Á ó ä è í î ê  2  ê ³ ì í à ò è , 6 0  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-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 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. 
áóä³âëÿìè. 063-384-01-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç 
âíóòð³øíüîãî îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 
ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-904-48-07
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  Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-704-
31-57
  Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., 
âîäà, òóàëåò - â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ 
Êàçàðìè. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º 
ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â 
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä 
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33 
ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãàðàæ, 
ïîãð³á. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, 16 ñîò. 
ãîðîäó, ãàðàæ. 097-923-85-75
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, º ãàç, òâåðäîïàë. êîòåë, âîäà - õîëîäíà, 
ãàðÿ÷à, âàííà, òóàëåò, êàíàë³çàö³ÿ (âèãð³áíà ÿìà 3 õ 
4 ì), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, 
ïîãð³á, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä, ïîáëèçó ð³÷êà, 
òèõà âóëèöÿ ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 70. 067-379-91-
94, 097-256-32-65
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., â Êîçÿòèí³, â áóäèíêó º ñâ³òëî, 
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, º 
ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä, ìîëîäèé ñàäîê. 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 89 êâ.ì., âåðàíäà 11 êâ.ì., â³ä âëàñíèêà, 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, º êðèíèöÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 
067-994-99-34
  Áóäèíîê 9 õ 9 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóë.
Ñàäîâà. 096-046-12-60, 093-239-17-49
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
ïîáëèçó ð³÷êà, ñòàâîê, àâòîáóñíà çóïèíêà. 073-060-
48-91, 098-515-93-37
  Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, 
òóàëåò, ïîãð³á, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. 
êâ.  . 097-130-29-02
  Áóäèíîê âåëèêèêé ñ.Ôëîð³àí³âêà Êîçÿòèíñüêîãî 
ð-íó, ãàçîâà òðóáà â 10 ìåòðàõ ìîæíà ïðîâåñòè, 
çåìë³ 0.76 ãà, ñàäîê, äóæå áàãàòî äåðåâ íà äðîâà, 
â äâîð³ êðèíèöÿ, ñàðàé, øàëàø, íåïîäàë³ê ñòàâîê ç 
ðèáîþ - 60 000 ãðí. 096-965-68-08
  Áóäèíîê âóë.Âîëäàºâñüêà 18, 100 êâ.ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 
ïðèâàòèç. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-
81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà, íåäîðîãî. 063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, 15 ñîò. çåìë³. 067-
386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïîä³ëüñüêà 109 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), 
20 ñîò. ãîðîäó, ñ.Êîçÿòèí. 063-402-66-12, 093-807-
98-23
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 109, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., 
º íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñâàëüò. 

067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 4 ê³ìíàòè îêðåì³, 2 
ïðèõîæ³, êóõíÿ, â áóäèíêó - âîäà, òóàëåò, ãàç, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á. 063-353-76-84
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 9.5 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á. 063-963-68-15
  Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç çðó÷íîñòåé, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 13 ñîò. ãîðîäà, 
á³ëÿ ñòàâêà, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 096-732-67-45, 063-
714-27-83
  Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ñèãíàë. 096-572-
88-85, 050-503-92-96
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 
êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê æèëà ïëîùà 89 êâ.ì., ãîðîä 6 ñîò., ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-282-30-49
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Á³ëèë³âêêà 100 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, ãàç êîòåë, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 40 ñîò. 
çåìë³. 067-591-63-51, 097-491-45-55
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 
18. 096-976-53-43, 093-307-05-32
  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 ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ñàðàé, ãàðàæ, 20 ñîò. çåìë³, ñ.²âàíê³âö³. 093-704-
31-57
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., 
ä³ëÿíêà 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ 
äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, 
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  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 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 íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, 
îïàëåííÿ, 10 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 
093-460-73-70
  Áóäèíîê ï³ä äà÷ó àáî íà áóä. ìàòåð³àëè, 
ñ.Ôëîð³àí³âêà Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, º ñàäîê òà áàãàòî 
äåðåâ íà äðîâà, íåïîäàë³ê ñòàâîê ç ðèáîþ. 096-965-
68-08
  Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêà (ðàéîí ÄÀ¯), ãàç, ïîãð³á, 
ãàðàæ, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà, íåäîðîãî. 
068-310-56-57, 063-181-51-43
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 063-353-58-16
  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 ð-í ðåäàêö³¿, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ìîæëèâà ïðîäàæà ïî 
÷àñòèíàì 26 ñîò. òà 11 ñîò. 093-427-55-10, 068-860-
50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í, º ñàðàé, 
ïîãð³á. 096-924-15-44
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ñàðàé, ïîãð³á, ö/âîäà, 

ïîðó÷ ñòàâîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ãàç., ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç., öåíòð, íåäîðîãî, 35 ñîò. 
çåìë³. 067-606-55-02
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ïðèñàäèáíèìè ä³ëÿíêàìè. 
067-799-22-28
  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 âóë.Öåíòðàëüíà 47 (ïîáëèçó 
ïîæàðêè). 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., ñàäîê îãîðîäæåíèé ïî 
ïåðèìåòðó çàáîðîì. 067-108-14-07, 063-394-00-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî, 0.29 ãà., 
âîäîï³äâåäåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, 2 ïîãð³áà. 097-056-19-78
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
  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 ö/ç, âîäà, ãàç, ñàäîê, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³. 096-969-45-99
  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.Ñåñòðèí³âêà. 093-731-13-99
  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 ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
íåäîðîãî. 095-801-60-85
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 145 000 
ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì.  
ä³ëÿíêà 6 ñîò., 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 
066-983-37-78
  Áóäèíîê ó ñ. Ñåñòðèí³í³âêà, 70 êâ.ì. 
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó. ä³ë-êà 25 ñîò., 10 ñîò. ï³ä 
ñàäîì, ïîãð³á, ñàðàé. 095-632-39-20, 098-279-
32-83
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðî-
ðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 
093-704-31-57
  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, 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
  Äà÷à 5 ñîò. ïðèâàòèç., áóäèíîê, òåïëèöÿ 100 
êâ.ì., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ. 063-671-40-42, 
068-174-58-34
  Äà÷à íà Ïëàíîâîì êîîï.«ßáëóíüêà», º áóäèíîê 
â ãàðíîìó ñòàí³, ñâ³òëî, ãîðîä, ïëîäîâ³ äåðåâà, 
íåäîðîãî. 063-628-93-81
  Äà÷à ð-í Ïëàíîâèé, ó÷àñòîê 4 ñîò., áóäèíîê 2 
ê³ìíàòè, º ñâ³òëî. 097-218-92-40, 068-300-62-27
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà 
ìàãàçèíó. 067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 12 ñîò. çåìë³, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âõ³ä îêðåìèé, ð-í Á.Êàçàðìà. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º 
ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 
098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ õèòðîãî áàçàð÷èêó), ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-738-48-46
  Ï³â áóäèíêó ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî. 063-894-05-34
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-
77, 097-264-46-76
  Ï³â áóäèíêó öåãëÿíèé, áåç ðåìîíòó, 55 êâ.ì. 
ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, 

ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ñàðàé 
öåãëÿíèé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  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
  Ñòàðèé áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 5.5 ñîò., â 
ãàðíîìó ì³ñö³ ð-í ó÷èëèùà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
êóù³. 097-341-00-58
  Òåëåâ³çîð LG - Ôëàòðîí, â õîðîøîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 073-167-47-27
  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âåðàíäà, 3 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
âîäà êðàíîâà. 098-995-75-15
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-
632-24-12

  аВтомото
  Lanoc 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ â 
õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 098-
560-29-07
  Lanoc 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 
097-859-45-37
  Opel Omega A 1991 ð.â., îáºì 2.0 áåíçèí, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 098-811-32-64
  VOLKSWACEN Jetta 1987 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 
093-781-65-84
  Àáî îáì³íÿþ ñàìîðîáíèé òðàêòîð íà áàç³ 
Ò-16 ç äîêóìåíòàìè. 093-885-38-24, 068-507-
91-29
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 
093-375-06-61
  Áóëüäîçåð Ò-74 â ðîáî÷îìó ñòàí³ .067-430-
79-37, 093-756-39-33
  Áóñ³ê Ðåíî - Òðàô³ê 1998 ð.â., ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, ïî äîñòóïí³é ö³í³. 096-534-50-28, 
098-447-85-86
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³. 097-136-45-50
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 
063-296-92-38
  ÂÀÇ 21011, êï 5 ñò., ãàç-áåíçèí, ÌÒ-3, ìîñò-
3. 068-851-58-13
  ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äâ. 1.6, ãàç-áåíçèí 4 
ïîêîë³ííÿ, êîë³ð âèøíÿ. 063-879-54-12, 068-
056-55-76 Ñåðã³é
  ÂÀÇ 21114 2009 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, 
ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, 116 òèñ. ïðîá³ã, ö/çàìîê, 
ñèãíàë³çàö³ÿ, òèòàíè, íå ôàðáîâàíà. 067-444-
81-90
  ÂÀÇ 215 2012 ð.â., îáºì äâ. 1.6 068-766-05-
18, 063-887-35-85
  ÃÀÇ-69 íåäîðîãî. 093-022-88-06
  Äåî Ëàíîñ 1998 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí. 
067-193-31-36
  Äåî Ñåíñ 2008 ð.â., äâ. 1.3, áåíçèí, â 
äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 067-379-91-94
  ÇÀÇ - 969 â äîáðîìó ñòàí³. 096-534-50-28, 
098-447-85-86
  ÇÀÇ 110307 2005 ð.â.,  ãàç-áåíçèí 
îôîðìëåíèé. 097-116-47-26, 093-998-07-49
  Êàìàç 4310 ç ìàí³ïóëÿòîðîì 3.5 ò. òà 
ïðè÷³ïîì. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Ìàçäà 926 äîáðèé ñòàí. 096-264-75-92
  Ìåðñåäåñ 210 1996 ð.â., ìîòîð 2.3, ãàç-
áåíçèí, êîðîáêà àâòîìàò, êîë³ð ñèí³é. 097-
971-15-31
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 
067-422-36-17
  Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà - 5. 063-629-09-82
  Îïåëü - Îìåãà 1988 ð.â., íà õîäó, ãàç-áåíçèí 
- 28 000 ãðí. àáî îáì³í. 067-597-87-64
  Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà ÏÒÑ 28 000 ãðí. 068-797-
19-25, 063-037-05-81
  Ðåíî Êàíãî 2009 ð.â., 1.5 dci, ïàñàæèð, 
³äåàëüíèé ñòàí. 093-095-17-57, 098-600-83-18
  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé. 097-588-50-07, 068-

289-93-05
  Òðàêòîð Ò-40 22 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-
05-81
  Òðàêòîð ÞÌÇ-3 íàâ³ñíèé.  098-214-90-92
  Ôîðä Ñ³ºðà 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, âàðèòè, êðàñèòè 
íåòðåáà. 098-007-84-33

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ., íèæí³é òà âåðõí³é ïîâåðõè íå ïðîïîíóâàòè. 
098-462-79-12, 063-289-28-99
  Àâòîìîá³ë³ Ãàçåëü àáî Ñîáîëü, ìîæëèâî íà 
çàï÷àñòèíè ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-502-79-12
  Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
  Äîðîãî ñòàòóºòêè, çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³, ìîíåòè, 
³êîíè. 063-896-75-77
  Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ 
ñîëîìè, øèôåð á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
  Çàï÷àñòèíè ð³çí³ äî Çàïîðîæöÿ ÇÀÇ 965 (ãîðáàòèé). 
099-314-28-95 Þð³é
  Êàðòîïëþ ñòàðó. 097-763-97-86, 063-630-96-77
  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
  Ð³çíèé õëàì ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, 
à òàêîæ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, êîëîíêè. 
063-108-88-57
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ñòóï³öè Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 
068-216-34-20
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, õîëîäèëüíèêè, ãàç. 
ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 093-560-97-22
  Øâåéíó ìàøèíêó ðó÷íó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-003-07-88
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49

  менЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.
Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-
06-88, 097-955-65-90
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097-740-
97-72, 093-786-37-42
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ 
ó÷èëèùà ìîæëèâî ç ìîºþ äîïëàòîþ. 093-943-
00-65
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ 
â öåíòð³, öåãë. áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81

  раЗное
  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 ìàëåíüêèõ êîøåíÿò. 093-704-31-57
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì æâàâèõ, âåñåëèõ êîøåíÿò 1.5 
ì³ñ., â³ä ìàìè õîðîøî¿ ìèøîëîâêè, îêðàñ á³ë³ â ðèæ³ ³ òåìí³ 
ïëÿìè, ¿äÿòü óñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó. 063-641-51-34
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÊ ¹5586521, 
âèäàíèé 24.05.1988 ð., Ñòàðîãîðîäñüêèì ÐÂÊ ì.Â³ííèö³, íà 
³ìÿ Áóíåöü Ìèêîëà Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ ñåð³ÿ ÂÍ ¹75 âèäàíèé íà ³ìÿ ßðìàê Ïåòðî 
Òèõîíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ìàéíîâèé ñåðòèô³êàò, ñåð³ÿ Â²  VIII ¹008544, 
âèäàíèé Ìèêîëà¿âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ì’ÿ Âàêóëåíêî 
Òàìàðà ²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì 
  Âòðà÷åíî ìàéíîâèé ñåðòèô³êàò, ñåð³ÿ Â²  VIII ¹008818, 
âèäàíèé Ìèêîëà¿âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ì’ÿ Ãàëàé÷óê 
Ôðàíö Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì 
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó ¹757926, âèäàíå ó 1992 ð. íà ³ìÿ Ïàçþê Ëþäìèëè 
Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó îäíîðàçîâó àáî 
òèì÷àñîâó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Æ³íö³ - ³íâàë³äó ² ãðóïè ïîòð³áíèé äîãëÿä. 097-300-31-13
  Çäàºòüñÿ îêðåìà áóä³âëÿ, öåíòð, åëåêòðîîïàëåííÿ, 
áîéëåð, ãàç. ïëèòà (áàëîí), äóø, òóàëåò (îêðåì³ ë³÷èëüíèêè), 
õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, íåîáõ³äí³ ìåáë³ äëÿ îäíîãî - äâóõ 
ëþäåé, áåç ä³òåé. 096-544-46-74
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-
00-79
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ïîðó÷ ñ³ëüñüêà ðàäà),ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 068-033-67-68
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ 
ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 12 êâ.ì. 
- 500 ãðí. 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. 063-969-65-04, 068-
033-67-67
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíîú ëþäèíè, 
ý âñå íåîáõûäíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-
762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-170-
96-34
  Çäàì ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. õëîïöÿì. 
093-773-34-02, 099-080-08-26, 098-675-
21-69
  Çäàì ï³â áóäèíêó äëÿ äâîõ õëîïö³â ÷è 
ä³â÷àò. 063-289-29-03
  Çäàì ðîëåòè íà ðèíêó Õë³áîäàð. 063-
622-50-43 ²ðèíà
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â 
áóäèíêó íà òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî 
ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè, ïîðÿäí³ñòü òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-781-65-
94, 096-940-15-58
  Ìîëîäà ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå 1-ê³ìí. 
÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïîðÿäîê 
ãàðàíòóºìî. 063-190-50-20
  Ïîì³÷íèöÿ (-ê) ïî ãîñïîäàðñòâó (35-45 
ðîê³â). Ïîñò³éíà ðîáîòà ç ïðîæèâàííÿì 
â çàì³ñüê³é ñàäèá³ (50 êì â³ä ì. 
Êè¿â). Äîñâ³ä âåäåííÿ ïðèñàäèáíîãî 
ãîñïîäàðñòâà (áóäèíîê, ñàä, ãîðîä 30 
ñîòîê).  Ç/ï 8000 ãðí.+æèòëî. 068-124-
24-20
  Ñòàðåíüêèì ëþäÿì ïîòð³áåí äîãëÿä, 
ìîæëèâî ïåðå¿õàòè íàçàâæäè. 096-963-
73-52
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ â ì.Â³ííèöÿ ç 
ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä. 
067-430-18-48, 093-031-31-91
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó 
äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-
99-81
 â³ääàì Êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì, 
ïðèâ÷åí³ äî ã³ã³ºíè (õëîï÷èÊè). 063-406-
23-10, 096-419-27-25
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СеРеДА,  20 ЧеРВНЯ

 + 17 0С    + 24 0С
 + 31 0С    + 26 0С

ВІВТОрОК, 19 ЧерВНЯ

 +  16 0С   + 23 0С
 +  31 0С   + 26 0С

  пОНеДІлОК, 18 ЧерВНЯ

 + 15 0С    + 21 0С
 + 29 0С    + 25 0С

сУбОТА,  16 ЧерВНЯ

 +17 0С     + 20 0С
 +27 0С     + 23 0С

П'ЯТНицЯ, 15 ЧеРВНЯ

   + 18 0С   + 21 0С
   + 27 0С   + 23 0С

НеДІлЯ, 17 ЧеРВНЯ

+ 16 0С   + 19 0С 
+ 26 0С   + 23 0С

ЧеТВеР,  14 ЧеРВНЯ

+ 15 0С    + 22 0С
+ 28 0С    + 25 0С

Погода у Козятині 

не вСім заважають дупла: 
у вінниці дерева не ріжуть 
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425894

(093) 766-18-41
Розміщення Реклами

овен 
На початку тижня налаштуйтеся на 
активну роботу, а в кінці — дозвольте 

собі розслабитися та змінити обстановку.
телець 
Цього тижня вас чекають кардинальні 
зміни в особистому житті. Сміливо мі-

няйте імідж і будуйте плани на особисте життя.
близнюки 
У вас відкриється нове дихання для 
вирішення важливих справ. Сконцен-

труйтеся на робочих питаннях.
 рак 
Більше звертайте увагу на деякі деталі 
та правильно будуйте свої справи. Не 

пропустіть щось важливе, щоб потім не роз-
грібати виниклі проблеми.

лев 
З початку тижня ви відчуєте серйозні 
зміни у своєму житті. Вас очікують 

поліпшення стосунків із партнером і позитивні 
новини в робочій сфері.

діва
 На початку тижня вам доведеться до-
помагати близьким людям і приймати 

дуже важливі рішення. Будьте об’єктивні і не 
рубіть з плеча.

терези 
Цього тижня у вас є ризик захворіти, 
тому заздалегідь зміцніть свій імунітет 

і побережіться. Погані новини не приймайте 
близько до серця.

 скорпіон 
Якщо будете наполегливі з початку 
тижня, то вже до кінця зможете до-

сягти успіху в багатьох справах. Дійте прямо 
і не намагайтеся використовувати інших у 
своїх цілях.

 стрілець 
Вас чекають приємні  сюрпризи, 
пов’язані з особистим життям. Хтось 

із друзів поїде в іншу країну або місто, і ви 
втратите зв’язок. Новий друг дуже скоро 
з’явиться у вашому житті.

козеріг 
Є ризик захворіти, тому бережіть себе. 
В кінці тижня можете посваритися з 

кимось із рідних.
водолій
Цього тижня не варто приймати важ-
ливих рішень або міняти щось в житті. 

Краще збирайте кошти і плануйте відпустку.
риби 
Дуже хороший тиждень для при-
ємних сюрпризів і зустрічей. Але не 
забувайте про роботу, яку потрібно 

закінчити вчасно.

ГОРОСКОП
з 14.06 по 20.06
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на території медичного університету


