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Що буде з нашими 
лікарнями? 

у школах і дитсадках 
п’ють підозрілу воду

Ціна поєдинку — роздроблена нога гравця 
“Моноліта”
в’ячеслав гончарук

У суботу, 8 вересня, на козя-
тинському стадіоні “Локомотив” 
відбулася футбольна зустріч  
між місцевим “Монолітом” 
і діючим чемпіоном області 
“Світанок-Агросвіт” (Шляхова) 
з Бершадського району. Ціна 
поєдинку — подвійний перелом 
ноги футболіста “Моноліта”, 
якому роздробили кістку.

грубіяни на полі. Рахунок 
матчу — 1:5. Тільки те, що на 
табло, не є співвідношенням май-
стерності команд на футбольному 
полі. Зібравши під свої знамена 
класних виконавців, команда з 
Шляхової не завжди бере май-
стерністю. Нерідко вони дося-
гають успіху грубощами на полі 
і тиском на суддів тренерським 
штабом ФК. Знаючи, що судді 
поблажливо ставляться до гри 
чемпіона, гості грають занадто 
розкуто. 

І епізод, який трапився за 6 
хвилин до завершення першого 
тайму, яскраве тому підтвер-
дження.

При рахунку 0:2 козятинці ор-
ганізували стрімку атаку. Вихід 
сам на сам з воротарем “агро-
світівців” завершується ударом в 
ногу нападаючому. Стрибнувши 
назустріч прямими ногами, гол-
кіпер з Шляхової ламає гравця 
козятинців. 

матч без екстреної допо-
моги. Футболіст лежить на 
полі, а тренер гостей виходить 
на футбольне поле роздавати на 
горіхи судді. На його думку, його 
голкіпер зіграв у м’яч і жовтої 
картки від арбітра не заслуговує. 
Коли з’ясувалося, що страж воріт 
гостей зламав своєму візаві ногу, 
то тренер “Агросвіту”, замість 
вибачень, пішов переглядати, чи 
правильно був призначений оди-
надцятиметровий. Його то біль-
ше цікавило, ніж важка травма 
футболіста команди суперника.

А поламаний гравець лежав 
на газоні футбольного поля 
майже півгодини. Виявляється, 
делегат матчу (інспектор) Воло-
димир Дзюба не перевірив, що 
на стадіоні відсутня екстрена 
медична допомога. Правда, зі 
слів тренера “Моноліта” Павла 
Луцюка, стало відомо, що озна-
ки медичної реформи дійшли 
вже й до спорту. На футболі 
обласного і місцевого рівня 
екстрена медицина можлива 
тільки за викликом. Як би не 
вихваляв вінницький губернатор 
медичну реформу, для пересіч-
ного українця вона — наявна. 
Автівка, в якій приїхали медики 
в червоних комбінезонах, була в 
дорозі майже сорок хвилин. Це 
максимум, що міг вижати водій 
з розвалюхи, яку називають 
санітарною машиною. За збігом 

обставин, санітарка в екстрених 
випадках чомусь завжди їде аж 
з Махнівки. Поки потерпілому 
наклали шини, пройшло ще 
десять хвилин. Пролежав фут-
боліст на мокрому полі більше 
40 хвилин, що може коштувати 
йому ще й здоров’я.

суд дею керував тренер 
гостей. Гру поновили після 
того, як постраждалого футбо-
ліста відвезли в лікарню. Назна-
чений  пенальті був реалізований 
Олександром Гребініком. Тільки 
справедливе рішення було не в 
пенальті, а у вилученні грубіяна з 
поля. Але цей гол дав промінь на-
дії на справедливість у цьому по-
єдинку. Монолітовці могли й зрів-
няти рахунок. Та запал гравців 
козятинської команди зник тоді, 
коли відчули, що суддя в полі 
знову став реагувати на підказки 
тренера гостей. Мабуть забув, що 
не видалив з поля грубіяна. Він, 

мабуть, більш схилявся до думки, 
що призначеного пенальті таки 
не було. Відчувши, що по такій 
погоді і грі суперника краще по-
берегти ноги, козятинці просто 
дограли зустріч, пропустивши у 
свої ворота ще три м’ячі.

Матч закінчився. Футболісти 
покинули поле. Гравця “Моно-
літа” майже тиждень готува-
тимуть до операції. А тренер 
приїжджої команди і далі об-
говорював, чи правильно був 
призначений пенальті.

“птиця Щастя” в мікрофо-
ні — травмований спортс-
мен на полі. Те, що відбува-
лося в цей день на футбольному 
полі, самий раз взяти на замітку 
силовим структурам. Поняттям 
про чесну гру в цій зустрічі навіть 
не пахло. Протягом усього мат-
чу командою так званих гостей 
чинився тиск на бригаду суддів. 
Адже за такі дії арбітр мав повне 

право видалити тренера. Тільки 
арбітр з якоїсь причини слухав 
впливового наставника  Чому? 
Коли руки судді нічого не бра-
ли. Чи рефері отримав вказівку 
дослухатися до порад з тренер-
ського місточка?

Легендарний коментатор Ми-
кола Озеров у свій час сказав: 
”Нам не нужен такой хоккей”. 
І хоч сказав він ці слова 46 
років тому у грі команд СРСР 
з Канадою, його слова цілком 
підходять до звітного матчу. 
Нам не потрібен такий футбол, 
де наставники команд виправдо-
вують і користуються послугами 
футболістів-костоломів.

З командою гостей все зро-
зуміло. Що з них візьмеш? Та 
коли наш земляк лежить на 
газоні з важкою травмою, а по 
стадіоному радіо звучить пісня 
“птиця щастя”, то хочеться за-
питати: у нас, господарів, со-
вість є?

4
3
3
8
6
1

фото з архіву



2 RIA-К, Четвер, 13 вересня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 3 RIA-К, Четвер, 13 вересня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

тема тижнятема тижня

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акціїслово поету

не будьТе байдужими, 
коли чуєТе 
плач за сТіною

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

припиніТь ТероризуваТи Гурівецьку Громаду

невТішні проГнози

(лист- відповідь на статтю, 
надруковану у газеті №35 від 
30.08.2018 р.)

Гурівецька громада звертається 
до всіх засобів масової інфор-
мації з проханням “Припиніть 
друкувати брехню про приватне 
підприємство “Груівецьке” та гурі-
вецьку громаду. Ми самодостатні 
люди і самі здатні дати собі раду. 
Не будьте маріонетками в руках 
шахраїв”

Ми, гурівецька громада с. Гу-
рівці все життя пропрацювали на 
рідній землі і нікому не дозво-
лимо торгувати нашою землею, 
нав’язувати нам своїх інвесторів. 
Проживаємо у своєму селі від 
народження і все, що відбуваєть-
ся в селі, бачимо на свої очі, як 
працює колектив ПП “Гурівецьке”, 
як обробляє землю, як будують 
свої стосунки з пайовиками, яку 
участь беруть у житті громади. 
Від добра - добра не шукають. 
Усі люди обурені безпринципними 
діями арбітражного керуючого, 
які направлені на те, щоб загнати 
в глухий кут людей, бо, напевне, 
безсоромно хоче поживитися 

чужим.
Ми всі були свідками стихійного 

лиха, яке сталося в нашому селі 
в червні 2013 р. і нам не потрібно 
нічого пояснювати, бо прожили 
ми на цьому світі набагато біль-
ше, ніж ті юнаки, що приїздили 
до нас в село розповідати, що 
наша Олена Борисівна не така, 
яка їм треба. Для нас вона така 
і знаємо ми її більше тринадцяти 
років, за які нічого поганого про 
неї сказати не можемо, окрім 
того, шо щира і добра людина. 
А те, що не має таких статків, як 
в інших, то це свідчить лише про 
одне - вона чесно заробляє і не 
краде. Ми всі пропрацювали на 
землі, але ніхто не має у вісім-
десят років таких авто, на яких 
приїздили оті молодики разом з 
арбітражним керуючим. Бідний 
не той, у кого мало, а той, кому 
мало.

У народі кажуть, що краще, 
щоб погано говорили про тебе, 
ніж ти про когось. Але терпіти 
таке зухвальство громада не 
буде, є межа, за яку ніхто не 
може перейти - це сумління. А 
якщо є такі люди, які його втра-

тили, то гурівецька громада може 
лише помолитися за заблудших. 
Ми ніколи не дозволимо привози-
ти до нас в село якусь охорону, 
яка буде розповідати нам, як 
жити. Це нас, громаду села, за-
писали у озброєних молодиків 
спортивної статури. Ганьба!

Не дозволимо нікому розвішу-
вати в нас у селі свої оголошення, 
як це робила команда арбітраж-
ного керуючого і зазіхати на 
нашу землю, паплюжити Олену 
Борисівну і нашу громаду.

Намагалися знайти незадоволе-
них в гурівецькій громаді, ходили 
попід хати, але без результату. 
Тоді знайшли одного срібнолюбця 
з смт Глухівці, привезли його на 
своєму авто до клубу, понабирали 
гучномовців і вирішили нас життя 
навчити. Громада гідно відреа-
гувала на непроханих “гостей”. 
Тоді вони почали інформаційну 
війну через пресу. Ми хоч люди 
і сільські, але ті брудні технології 
знаємо, коли пишуть у статті 10% 
правди, а решту брехні, видають 
себе борцями за справедливість. 
Якщо будуть і надалі продовжу-
вати свої брудні ігри, підбурювати 

і нервувати людей - будемо зму-
шені приймати більш радикальні 
міри. Всім припали до душі наші 
Гурівці: то землі хочуть, то труби 
треба їм викопати на земельних 
паях. А якщо керівництво ПП “Гу-
рівецьке” не дозволяє це робити, 
то діють вони за своїми “бандит-
ськими” законами. Створюють 
незговірливі керівниці такі про-
блеми, щоб передумала. Але ми 
впевнені в цій людині, бо завжди 
стояла за громаду і в меркантиль-
ності ніколи помічена не була. 
Тому не тратьте сил на брехню, 
а займіться корисними справами. 
Привласнити чуже - вчинок не 
гідний людини, тому працюйте, 
докладайте зусиль і отримаєте 
бажаного. Ми весь вік працюва-
ли, пережили голодні роки, війну, 
розруху, дочекалися, начебто 
спокою, а тут на тобі - з’явилися 
“доброзичливці”, які нами хочуть 
маніпулювати.

Гурівецька громада - люди ві-
руючі, тому маємо надію, що Бог 
дасть розум нашим кривдникам і 
подарує їм прощення та любов. 
Господь шанує людину і її вільний 
вибір. Ми свій вибір зробили.

Санітарна служба б’є на сполох: 
у місті реєструється зростання 
захворюваності, зокрема гострих 
кишкових інфекцій. Одним з най-
важливіших чинників санітарної 
безпеки населення є якість питної 
води, що для Козятина –  про-
блема номер один.

Довгий час відсутність руху в 
напрямку її вирішення об’єктивно 
пояснювалась нестачею коштів. 
Останні три роки місцеві бюджети 
процвітають, тому цілком право-
мірно очікувати послідовних дій 
влади по забезпеченню містян 
якісною водою.

Для адвокатів команди ниніш-
нього міського голови одразу 
варто зауважити: ніхто не очі-
кував, що за цей час буде збу-
довано водогін і модернізовано 
внутрішньобудинкові системи 
водопостачання – це питання дій-
сно потребує колосальних коштів 
і поетапного підходу. У питанні 
води наша влада безпорадно 
тупцює на місці, тому півмільйона 
гривень бюджетних коштів, без-
думно витрачених два роки тому 
на  проект водогону, – це гроші, 
випущені на вітер. При цьому вони 
могли  бути спрямовані на дійсно 
потрібні заходи.

Мер записує собі в актив забез-
печення якісною питною водою 
шкіл і садочків. Для батьків дітей 
це важливо. Наскільки це відпові-
дає дійсності, активісти політичної 
партії «Наш край» вивчали разом 
з журналістами «RІА-Козятин», 
відвідавши минулого тижня садоч-
ки і школи.

Висновки невтішні: якісне водо-
постачання навчальних закладів 

Козятина  – це чистої води фік-
ція.

Приємно відзначити, що пра-
цівники навчальних закладів до-
кладають максимум зусиль, щоб 
забезпечити безпечний питний 
режим. У садочку №6 нам повідо-
мили, що харчоблок обладнаний 
фільтром, а картриджі час від 
часу міняються працівниками гос-
подарської групи. Відфільтровану 
воду перед тим, як дати дітям, 
кип’ятять. Усе виглядало цілком 
цивілізовано, доки завідувачка не 
запропонувала спробувати води, 
розлитої для  дітей. Її смак, на 
жаль, нічим не відрізнявся від 
козятинської водопровідної води 
і промовисто свідчив про неефек-
тивність фільтрування, принаймні, 
на той час.

Організація питного режиму в 
школах теж залишає бажати кра-
щого. Там встановлені споруди, 
які міська влада називає питними 
фонтанчиками. Насправді їх кон-
фігурація вказує на можливість 
використання швидше в побуті, 
ніж у громадських місцях. Питні 
фонтанчики, як відомо, повинні 
тамувати спрагу з дотриманням гі-
гієнічного режиму, для цього стру-
мінь води має бути спрямованим 
доверху. У  наших школах вода 
тоненькою цівочкою тече вниз і 
пити її за відсутності одноразово-
го посуду (а ним міська влада не 
забезпечує) – це знущання над 
особистістю.

 «Не на камеру» працівники 
шкіл повідомили, що відфіль-
трованої води вже після третьо-
го-четвертого уроку в “осмосах” 
немає. Нічого дивного, адже за 

санітарними нормами на кожних 
сто учнів має бути один питний 
фонтанчик. А в спеціалізованій 
школі №1 на вісімсот учнів їх 
лише два. Ось і змушені керівники 
шкіл забезпечувати питний ре-
жим, хто як може: встановлюють 
кулери, виручає продаж води в 
шкільних буфетах.

Кілька тижнів тому влада вла-
штувала «шмон» у реалізаторів 
води на розлив. Було б добре, 
якби міські очільники на власному 
прикладі продемонстрували зраз-
кове виконання своїх повноважень 
щодо забезпечення дітей в садках 
і школах якісною водою, з дотри-
манням усіх санітарно-гігієнічних 
норм. На відсутність коштів про-
рахунки вже не спишуться.

о. гвелесіані

тетяна лозінська

Настав “день-х”, коли 2 лікарні 
були проінспектовані членами гос-
пітальної ради у складі провідних 
спеціалістів, організаторів охоро-
ни здоров'я, працівників органів 
місцевого самоврядування, гро-
мадських активістів, про яку було 
багато розмов. Містом йшли чутки, 
що заклад мають закрити. З цього 
приводу головний лікар Олександр 
Кравчук давав коментар нашій 
газеті і заперечив цю інформацію.

Сьогодні в ексклюзивному 
інтерв’ю “RIA-Козятин” заступ-
ник головного лікаря з медичної 

частини Козятинської районної 
лікарні Ігор Грубеляс повідомив, 
що 11 вересня у закладі відбулося 
виїзне засідання госпітальної ради 
“Північний госпітальний округ” Ві-
нницької області. Основним питан-
ням було, яка лікарня зможе бути 
лікарнею інтенсивного лікування. 
Комісія оглянула приміщення 
міської лікарні, районної лікар-
ні, можна було почути доповіді 
головних лікарів із електронною 
презентацією діяльності лікарні з 

фінансової та медичної сторін. Ви-
ясняли питання, яка лікарня може 
надавати інтенсивне лікування, 
тобто чи будуть наявні хірургічне, 
акушерсько-гінекологічне, педіа-
тричне, інфекційне, реанімаційне 
та інші відділення. 

Мені особисто не один раз при-
ходилося чути із кулуарних спіл-
кувань, що база Козятинської ЦРЛ 
має великі потенційні можливості, 
є достатній кадровий потенціал 
для створення лікарні інтенсивного 
лікування першого рівня. Не ви-
стачає лише одного — фінансової 
підтримки. Остаточне ж рішення 
буде прийняте до кінця поточного 
року. 

Напередодні, у понеділок, від-
бувся “круглий стіл” між міськими 
та районними органами влади.

— Я також був присутній на 
цьому засіданні, яке було ініційо-
ване головою Козятинської район-
ної ради Віктором Слободянюком 
і в. о. голови райдержадміністрації 
першим заступником Сергієм Про-
хоровим за участі міського голови 
Пузиря Олександра. Були при-
сутні керівники обох лікарень, за-
ступники, начальники фінансових 
управлінь, представники силових 
структур та засобів масової інфор-
мації. Адже для медичного об-
слуговування жителів міста немає 
достатніх коштів для повноцінного 
надання екстреної (невідкладної) 
допомоги. Після довгого обгово-
рення, було вирішено зібратися 
повторно у четвер, 13 вересня, де 
наш заклад має надати фінансову 
звітність щодо кількості пролікова-
них міських жителів.

медичні новини

Перевіряли в школах і дитячих садках міста

Більшість українців живуть не розумом, а ручною малопродуктивною працею. У 
Канаді, США, Аргентині в Україні зайняті пердячим паром. Там перемог немає і 
бути не може. Не важливо, хто сіє або ж збирає урожай. 
Важливо, чия технологія.

комісія дала тверду 
“п’ятірку” районній лікарні

Якісна вода діткам — фікція

підписи: всього 43 особи

а педагоги п'ють 
бутильовану воду

Про насильство в сім ‘ї не можна говорити 
жартома. Кримінальна хроніка Козятинщини, 
як і країни, реєструє більше випадків різно-
го виду насилля. Хочу звернутися до всіх з 
проханням, не бути осторонь цієї проблеми. 
Кожен може допомогти жертві. Не будьте 
черствими, бийте на сполох, якщо бачите 
людину, яка потерпає від насилля. Вона часто 
звинувачує себе, вважає себе винною у всіх не-
щастях. Вона боїться осудження з боку інших, 
соромиться говорити про насильство. Жертва 
не вірить у допомогу, підтримку, зміни та на-
лагодження ситуації, настільки емоційно скута, 
залякана, що «виносити сміття з хати» боїться.

Хочу звернутися і до жертв – перестаньте 
звинувачувати себе, думати, що це норма. 
Головне — зверніться по допомогу. Не до-
зволяйте здійснювати над вами психологічне 
насильство (погрози, образи, приниження 
вдома і на публіці, насміхання над релігійними 
переконаннями, особистими поглядами), забо-
рона (користуватись телефоном, виходити на 
роботу, спілкуватися з родичами). Не мовчіть 
на прояви економічного насильства (позбав-
ленням житла, одягу, майна, коштів).

Звертайтесь по допомогу, якщо вас при-
мушують до сексу (навіть якщо ви чоловік та 
дружина), до сексу з жорстокістю, садистськи-
ми нахилами з іншими партнерами, до спо-
стерігання за сексуальними зносинами інших 
людей.

Звернутися можна за номером 102, якщо по 
мобільному - це безкоштовний номер і ви по-
трапляєте в обласне управління поліції, які пе-
редають на Козятин ваше звернення. Звертаю 
увагу на публікацію на стр. 4 про відкритий 
притулок жертв насилля з усіма реквізитами.

Можна звернутися до нас в редакцію газети 
“RIA-Козятин”, за адресою: вул. Незалежності, 
39 у приміщенні пошти, вхід з двору, 2 поверх 
або на гарячу лінію видання 068-308-01-25. Ми 
візьмемо на контроль вашу подальшу безпеку, 
конфіденційність гарантована.

Якщо вам було завдано тілесних ушкоджень, 
потрібно негайно звернутися до правоохорон-
них органів та медичних установ. Поліція надає 
направлення на медичне обстеження, а медичні 
висновки про тілесні ушкодження стають ваго-
мим доказом у справі про насильство в сім’ї.

Що має робити поліція

За Законом України «Про попередження 
насильства в сім’ї», дільничні інспектори після 
прийнятої заяви виносять офіційне поперед-
ження кривднику. У триденний термін беруть 
на профілактичний облік.Спеціальну картку 
обліку про скоєння злочину відправляють до 
управління в справах сім’ї та молоді, а також 
до служби справ неповнолітніх (якщо від на-
сильства постраждав неповнолітній). Якщо 
кривдник (-ця) уже знаходиться на обліку, 
виноситься захисний припис: буде заборонено 
ряд дій на термін до 90 діб.

влад повх

Його підприємницька діяльність в Ко-
зятині дуже значима. Забери його крам-
ниці, і місто здаватиметься біднішим. 
Але виставляти себе не бажає, з чим ми 
погодились. До вашої уваги — інтерв'ю 
з успішним козятинським підприємцем 
(анонімно).

— Що доброго в Козятині на ваш 
погляд?

— Товарообіг однієї крамниці раніше 
здійснював на умовних сто одиниць за 
7 днів, тепер — за три тижні...

— А який сегмент випав з обігу і 
чому?

— Був такий період, що в Козятині 
помічник машиніста отримував 8 тисяч 
гривень. А це було приблизно одна 
тисяча доларів. Щоб стати машиністом, 
треба було, кажуть, дві тисячі доларів 
дати. Тепер машиніст отримує триста 
баксів. Він не будується, не намагаєть-
ся брати кредити. Його діти не їдуть 
на відпочинок. На роботу раніше їхав 
автомобілем, тепер пішки. До мене в 
крамницю не заходить, а якщо зайде, 
то тільки раз на місяць. І не факт, що 
щось купить.

— То хто будується в Козятині?
— Одна особа. Я так помічаю, Шу-

бович. І всі, хто краде бюджет, корис-
тується тисячами гектарів без податку. 
Яскравий приклад: був в Білопіллі на 
святкових заходах в музеї хліба. Туди 
прибули ті, кого ми мали б називати се-
реднім класом. Навколо виставки мали 
б працювати крамниці з різним товаром, 
продуктами харчування, пивом на роз-
лив тощо. Там було лише три торгові 
точки. Черг я не спостерігав. Учасники, 
гості прибули на свято зі своїми торба-
ми. Яскраві, горді, талановиті, веселі. 
Щирі в спілкуванні. Є одне “але” — всі 
вони борються зі злиднями особистими 
та родини. У нас зникає прошарок, 
спроможний купляти.

— А Шубович?
— Закупки робить у Вінниці, Києві. 

Йому принизливо скуплятись в Козятині. 
Дам сто баксів, якщо в Козятині біля 
каси побачу Шубовича.

— Що ще вас вражає?
— Я будувався у свій час, коли були 

спеціалісти, яким із задоволенням пла-
тив за ремонтні роботи. Зараз всі, кому 

зателефонував, за кордоном. Став  у 
чергу, коли один із них прибуде.

У Верболозах закрили медпункт. Той 
же Шубович прийняв рішення і заклад 
вже не закриють. Але фінансування не 
власним коштом, а бюджетом. Називай-
те це, як хочете, але бюджетом району 
керує Шубович! Влада — це бізнес, а 
бізнес — влада. Я особисто досліджу-
вав період голодомору. Комуніст-ястре-
бок був рішалово: жити чи вмерти. Тор-
гував довідками наліво і направо. Деякі 
цим скористались. Більшість померли 
з голоду. Тепер такий самий період. З 
різницею, що молоді працьовиті люди 
їдуть масово з України. Президента 
команда каже, що кожен рік виїжджає 
один мільйон українців. Але явно лу-
кавлять або брешуть. Одна Польща 
прийняла два мільйони українців у віці 
18-40 років. А тут ще Румунія, Прибал-
тика, Німеччина і т. д.

— А про війну ваша думка?
— Путін нашого президента має за 

щеня. В армії України — мародерство. 
Солдати не здатні утримувати родини — 
настільки мізерні їх доходи. Яскравим є 
приклад під Луганськом: біля блокпоста 
при дорозі стояла хата-мазанка. Поки 
було де мародерити більш багатші по-
мешкання, хата-мазанка стояла. Тепер 
проїжджаючи, бачу вибиті вікна і двері. 
Ясно, в такій примітивній хаті нічого цін-
ного немає. Є лише плита з дверцями. 
Я зайшов і перевірив. Як думав, саме 
їх і вкрали. Я мовчу, як по звільненню 

везуть десятки волонтерських костюмів. 
Крадуть тепловізори. Навіть автомобілі.

 — Тобто, я був в АТО?!
 — Не показник. Прикро, але так. Мій 

брат — фаховий снайпер з офігенним 
досвідом. Не змирився зі чванством і 
тупістю командирів. Звільнився. Робить 
в торговій фірмі електриком в Козятині. 
Про свою основну професію мовчить. 
Коли хлопці гинуть, він випиває.

— А психологи?
— Я не розумію, про що мова. Уже 

тут, в тилу, ще з півроку і усі учасники 
АТО будуть при ділі. У різних приватних 
арміях. Мало того, нищитимуть без-
жалісно один одного з професійним 
підходом.

— То що чекає Україну?
— Мілітаризація та аграрність. Про 

мілітаризацію: ми будемо полігоном 
випробувань зброї різних країн. Таких 
боїв, як у нас, ніде в світі не було. Це 
по масштабності Курська дуга. Агро — 
це також не дуже добре. Індустріаліза-
ція агробізнесу обезлюднюється. Штат 
Арізона США в 2,5 мільйона населення 
(в гарячу пору до 3,2 млн), а випуска-
ють практично все зерно високої якості 
світу. А загально виробляють всього 50 
відсотків потреб світу! Ми випали без-
надійно і ніколи не досягнемо їхнього 
рівня. Наші діти, народившись, вже 
жертви. Щоб не вбивати голодомором, 
створені умови  вимушеної міграції. По 
суті, це одне і те саме по силі втрат на-
ції і державності.

ярослава бігун

Молоко нам треба пити, 
Щоб здоровими рости.
Бо мама знає, 
Що здоров’я треба берегти,
Тому що діти — найдорожчі у сім’ї.
Ще молочні здібності важливі,
Бо сила треба в Україні.
Тому що Україну треба захищати 
І на фронті воювати.

молочні вітаміни

кіріл турляк, 5 школа,5а клас 
(1800шт. всього здав 3740шт)

галина середіна (380шт. 
допомогали збирати сусіди 
алла боровська та бетя 
гайдічук)
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“Момо” залазить в мізки підлітків!

чому масово розрахувалисЯ 
учиТелі кордишівської школи?

...ще й з баками на 
голові

У цьому році найбільше першачків

кримінальна хроніка

Жертвам насилля в сім’ї

сТрашні смерТі діТей
— Щодо ситуації, котра висвітлена у 

зверненні батьків Кордишівської школи, 
можу прокоментувати, що дійсно забез-
печеність учителями навчальних закладів 
району (не тільки Кордишівської школи) є 
на сьогодні проблемним питанням. Вчителі, 
котрі перестали працювати в Кордишівці, 
мали різні підстави щодо цього. Хтось 
вийшов на пенсію, хтось розрахувався за 
станом здоров’я, хтось очолив інший на-
вчальний заклад. Але це сталося ТОЧНО 
не за ініціативи директора школи. На сьо-
годнішній день молодь, котра закінчила 
педагогічний вуз, не поспішає йти на роботу 
в школу, а тим паче в сільську. Наведу при-
клад: у попередні роки ми приймали на 
роботу в районні школи до 20 молодих 
спеціалістів, а в цьому році їх прийшло 
всього 6. Як наслідок, ми маємо дефіцит 
педагогічних кадрів і не тільки в Корди-
шівці. Щодо техперсоналу, то це питання  
належить виключно компетенції директора 
школи, але, наскільки я освідомлена, то там 
дійсно були значні недоліки в роботі ряду 
працівників, котрі після з’ясування обставин, 
виявили бажання звільнитись. Про те, що з 

батьків збирають кошти на ремонт за ініці-
ативи адміністрації Кордишівської школи, я 
не підтверджую, так як у мене таких даних 
немає. Усі директори знають мою позицію 
щодо цього і я впевнена, що жоден з них 
не допустить у своїй роботі подібного. Інше 
питання, що самі батьки в окремих класах 
окремих шкіл за власної ініціативи хочуть 
допомогти навчальному закладу у прове-
денні ремонту, але все це відповідним чи-
ном оформлено і оприлюднено. Звичайно, 
якщо звернення батьків буде направлено у 
відділ освіти, то ми негайно в цьому роз-
беремось. І на завершення - звернення, 
щодо роботи Кордишівської школи надхо-
дять у різні інстанції і не тільки при роботі 
нинішнього директора, а й попереднього 
також. Можу зробити висновок, що все, 
що робилось, робиться і буде робитись у 
цьому навчальному закладі, завжди буде 
комусь не подобатись, але для того ми і 
працюємо, щоб виправляти ситуацію і роби-
ти наші школи сучасними. За результатами 
підготовки шкіл до нового навчального 
року, Кордишівська школа увійшла у трійку 
кращих шкіл Козятинського району.

За рік роботи дирек-
тором школи Левицька 
Наталя Олексіївна по-
казала себе як монстр. 
Про навчання наших ді-
тей не дбає, а дбає, як 
побільше заробити собі 
медалей. Принижує і об-
зиває не тільки учнів, а й 
працівників. Кожен з учнів 
їй не підходить, та й не 
підходять техпрацівники. 
Протягом серпня розраху-
валися вчителі з досвідом 
Марина Бойко, Михайло 
Олексюк, Валерій Бобрів-
ський, Наталя Козачук, 
Наталя Ляхта, Юлія Сер-
гієнко, Руслан Монорик, 
Тетяна Василишина.

Вигнала просто з ро-
боти, бо їй не догодила, 
завгоспа школи Тетя-
ну Сухопару, працівників 
кухні, трьох технічок. 

А коли з працівниками 
кухні з'ясовувала стосун-
ки, кинула ножем. Діти 
не хочуть йти в школу. 
Учителів заставляє, щоб 
збирали гроші на ремонт 
школи (з батьків учнів 1-4 
класів збирали по 300 та  
600 грн). Серед нас є такі 
батьки, які не спроможні 
здати гроші, але з нас 
вимагали: “Де хочте зна-
йдіть, але здайте”.

У школі не читається 
фізика, хімія, трудове 
навчання, музичне мисте-
цтво, зарубіжна.

Як дальше має працю-
вати школа? Нас дуже 
турбує. Адже школа — 
це храм науки, де дітки 
мають навчатися, а не дім 
розборок.

Батьки: всього 14 під-
писів

коментар начальника районного 
управління освіти аліни діденко

нова дорога зі старими 
калюжами

початкова освіта козятинщини

б’є чоловік — є куди піти запрошують на службу 
в поліцію

думай, коли йдеш 
полювати

вероніка любіч

Жителі села Іванківці, що на 
території Козятинської сільради, 
приїхали на початку тижня на уклін 
до голови райради з колективною 
заявою. Люди зібрали більше 200 
підписів тих, хто не погоджується 
на таке медичне обслуговування. 

Проблема іванківчан — не пра-
цює медпункт. Тільки два рази в 
тиждень приймає людей сімейний 
лікар. 

Виконуюча обов’язки головного 
лікаря центру сімейної медици-
ни району (ЦПМСД) Валентина 
Лобченко прокоментувала газеті 

“RIA-Козятин”, що медсестра, яка 
раніше працювала в медпункті села 
Іванківці, подалася на роботу в 
міську лабораторію. Тому два рази 
на тиждень в село приїздять двоє 
лікарів. За словами пані Лобченко, 
за новою програмою, фельдшер-
ські амбулаторні пункти в селі не 
передбачені, а передбачені пункти 
здоров’я.

Можна тільки поспівчувати меш-
канцям села. ФАПи ліквідували, а 
взамін чогось нового не створи-
ли. Як каже завідувачка, колись 
з’явиться  середній медперсонал, 
який можливо стане працювати в 
селі. Фінансування, сподівається, 

що буде. Тільки законопроект 7117, 
який внесли на розгляд у Верхо-
вну Раду, не дає відповіді на таке 
запитання. 

Можна поспівчувати і сільським 
радам, які вже зіткнулись з медич-
ною реформою на селі. Законопро-
ект, хоча і передбачає додаткове 
фінансування сільської медицини, 
та він не дає відповіді, хто кон-
кретно має фінансувати її. Цей 
законопроект є частиною медичної 
реформи і дає можливість разом 
з місцевою владою розв’язати на-
гальні проблеми сільської медицини 
(відсутність лікарів, погано обладна-
них амбулаторій та МАПів).

Отож, була група активістів у 
голови районної ради Віктора Сло-
бодянюка. Його особисто сільські 

візитери не застали. Його пред-
ставники завірили, що заява буде 
розглянута в десятиденний термін...

вероніка любіч

У новому начальному році 
у зв’язку зі створенням Глухо-
вецької ОТГ відбудуться зміни у 
мережі та контингенті закладів 
освіти Козятинського району. 
Тому в 2018-2019 навчальному 
році в закладах освіти буде на-
вчатися 3564 учні та в ОТГ – 517. 
Серед 27 закладів освіти, які 
будуть працювати в районі, – 20 
ЗНВК І-ІІІ ст., 2 ЗНВК І-ІІ ст., 3 
-  СЗШ І-ІІІ ступеня та 2 філії 
ЗНВК. Про це повідомив газеті 
“RIA-Козятин” в. о. голови Ко-
зятинської райдержадміністрації 
Сергій Прохоров. За його слова-
ми, вчасно проведена оптимізація 
мережі та реорганізація закладів 
у ЗНВК «Школа - дитячий са-
док», дають можливість зберігати 
існуючу мережу закладів осві-
ти.    

— Намітилась тенденція збіль-
шення кількості учнів початкової 
школи, — констатує Сергій 

Валерійович — У 2017-2018 на-
вчальному році навчалося 1672 
учнів (42% від загальної кількості 
учнів), а в 2018-2019 навчальному 
році таких учнів на 60 більше, 
що становить 43% від загальної 
кількості. Цього року вперше в 
школах району за парти сіли 397 
першачків (ще 53 – в ОТГ).

Якщо говорити про контингент 
та мережу 1-х класів у закладах 
освіти Козятинського району за 

останні чотири роки (2014-2018 
рр.), то кількість класів та учнів 
має позитивні показники. Тільки 
в 2016-2017 навчальному році був 
значний спад кількості учнів від 
попереднього року, в якому на-
вчалося 445 дітей, а стало на 43 
менше (402). Скоротилася і кіль-
кість класів від (34) до (31). Але 
цього року до школи пішло аж 
446 першокласників. І це найви-
щий показник за 2014-2018 роки.

в’ячеслав гончарук

Чим знаменита вулиця Винни-
ченка, так це великим потоком 
транспорту обабіч, екраном, 
новою поштою і потопом. Ось 11 
вересня після дощу вулицю Ви-
нниченка затопило. Кинулось в 
очі тому, що затопило ту частину 
дороги, де недавно провели ка-
пітальний ремонт. Хоча капіталь-
ним той ремонт може назвати 
тільки міська влада та пан Ашот, 
який робив ту ділянку дороги. 
Вони ніяк не можуть усвідомити, 
що капітальний ремонт дороги 
починається із заміни комуні-
кацій і водовідведення. Поки 
цих двох складових не буде, 
то це називатиметься поточним 
ремонтом. 

Ще одне неподобство на 
вулиці Винниченка криється в 

сміттєвих баках. Їх витягли на 
проїжджу частину вулиці, що 
порушує безпеку руху на дорозі. 
Баки до цього стояли в іншому 
місці. У цьому питанні начальник 
управління ЖКГ Євген Малащук 
пообіцяв газеті “RIA-Козятин” 
розібратися. Як і з дорогою. 
Влада визнає, що дорогу не 
доробили і для водовідведення 
потрібно встановити ще одну 
криничку.

Будемо сподіватися, що нову 
дорогу зі старими калюжами 
таки доведуть до ладу. Обіцяють 
за місяць з хвостиком.

мабуть, залишусь
один

у іванківцЯх не хочуТь жиТи без медпункТа

4 вересня
Чоловік за місцем спільного 

проживання у п’яному вигляді 
вчинив сварку з мешканкою  м. 
Козятина.

У Козятині між двома знайо-
мими виникла потасовка, в якій 
житель с. Махаринці отримав 
тілесні ушкодження.

Проводяться заходи по вста-
новленню осіб, причетних до 
скоєння злочину, які у м. Києві  
шахрайським шляхом заволоділи 
грошовими коштами з банків-
ської картки жителя м. Козятин.

У жителя с. Махаринці, на при-
садибній ділянці було виявлено 
та вилучено шістнадцять кущів 
рослин конопель та у домоволо-
дінні вилучено суху подрібнену 

речовину рослинного походжен-
ня рослин конопель. Проводить-
ся досудове розслідування.

У ході проведення обшуку 
домоволодіння в с. Махаринці 
було виявлено та вилучено на-
бої різного калібру та металевий 
циліндричної форми предмет, 
схожий на артилерійський сна-
ряд. Проводиться досудове роз-
слідування.

5 вересня
У м.Козятин за місцем спіль-

ного проживання чоловік вчинив 
насильство у сім’ї.

Під час несення служби по-
ліцейських УПП м. Вінниці був 
зупинений автомобіль

під керуванням жителя м. Жи-
томир, в якого під час перевірки 

було виявлено згорток з порош-
коподібною речовиною білого 
кольору та порожній шприц з 
нашаруванням рідини бурого 
кольору. За даним фактом роз-
почато кримінальне провадження 
за ознаками злочину, передба-
ченого ст. 309 КК України (Не-
законне зберігання наркотичних 
речовин).

У домогосподарстві жителя с. 
Дубові Махаринці було виявлено 
та вилучено мисливську гладко-
ствольну рушницю та набої до 
неї без відповідних

дозвільних документів. 
6 вересня
У жителя с. Вівсяники виник 

конфлікт з односельцем, який 
перебував у п’яному вигляді.

Затримали п’яного козятинча-
нина.

7 вересня
За місцем спільного проживан-

ня у жительки с. Сигнал виникла 
сварка з сином.

У с. Махаринці чоловік не 
впускав співмешканку до будин-
ку.

Житель села Куманівка по-
грожував фізичною розправою 
козятинчанину.

8 вересня
У Іванківцях племінник по-

грожував фізичною розправою 
своїй тітці.

За місцем проживання жи-
тельці м. Козятин співмешканець 
вчинив сварку.

9 вересня

Проводяться заходи по вста-
новленню особи, причетної до 
скоєння злочину, яка шахрай-
ським шляхом через мережу 
«Інтернет» заволоділа грошовими 
коштами жителя м. Козятин.

Між двома сусідами виникла 
сварка в с. Сестринівка.

10 вересня
Чоловік пошкодив віконне скло 

в будинку своєї знайомої в с. 
Велике.

Син жительки смт Глухівці 
поїхав на роботу в Київську 
область та не виходив з нею 
на зв'язок. Вжитими заходами 
поліцейськими місце перебуван-
ня громадянина встановлено, 
перебуває на роботі, вийшов на 
зв'язок з матір’ю.

тетяна лозінська

Усі ми пам’ятаємо «пошесть» 
молоді на «Синього кита», не-
безпечну інтерактивну гру яка 
призводила до каліцтв, криміна-
лу та суїциду. Нова загроза сьо-
годні — Момо, яке на аватарці 

додається в 
месенджері 
Wha t sApp . 
В и д а л и т и 
його прак-
т и ч н о  н е -
м о ж л и в о . 
В о но  шл е 
всілякі пові-

домлення типу «Я все про тебе 
знаю», спілкується простими 
фразами. Далі починає погрожу-
вати, надсилає всілякі відео на-
сильницького характеру, фото зі 
збоченнями, а потім повідомляє, 
що дитина помре через декілька 
днів і веде її до того, що покро-
ково інструктує до самогубства. 
Цей анонімний куратор пропонує 
виконувати різні накази. Якщо ж 
людина відмовляється це робити, 
їй починають погрожувати.

У соціальних мережах є кіль-
ка мобільних телефонів, з яких 
можуть приходити інструкції від 
МОМО у What's App, і всі вони 

з різними кодами: +5266817***, 
+5731352***, +9945539***, 
+1580313*** та інші.

Уже зафіксовано випадки 
суїциду, переважно підлітків в 
різних країнах світу, тепер і в 
Україні. У Дніпрі напередодні 1 
вересня підлітки скоїли «роман-
тичний» суїцид. Пара закоханих 
зістрибнула з даху торгово-
розважального центру у центрі 
міста. За попередніми даними, 
до суїциду їх довела гра Момо. 
Самогубство сталося рано вран-
ці, близько 6.40, 31 серпня. Тіла 
підлітків побачили випадкові пе-
рехожі, які й викликали поліцію 

та швидку. 
Б і л я  т і л 
з а г и бл и х 
л е ж а л и 
пелюс тки 
ч ер воних 
троянд, які пара розсипала під 
час стрибка з будівлі. Померлі 
підлітки залишили прощального 
листа, написаного на їх парній 
фотографії, зі словами «ми від-
чули цей довбаний світ».

Раніше (14 серпня) в Україні 
через гру Момо постраждала 
13-річна мешканка з Кривого 
Рогу. Вона спробувала накласти 
на себе руки, розіславши друзям 

прощальне повідомлення. За 
словами однокласників, які при-
бігли до її дому, вона сиділа на 
підвіконні, звісивши ноги. Потім 
дівчинка затиснула пальцями ніс 
і стрибнула. Життя потерпілої 
вдалося врятувати, але її стан як 
і раніше залишається стабільно 
важким.

Прошу батьків бути надзвичай-
но уважними, аби вберегти діток 
від посягання на їхнє життя.

ольга бобрусь

На Вінниччині відкрили при-
тулок для жінок, потерпілих від 
насильства. Там можна жити 
близько трьох місяців. Є кух-
ня, душова кімната, спальня та 
дитяча кімната. Клієнток забез-
печать предметами та засобами 
першої необхідності (постільна 
білизна, рушники, засоби гігі-
єни). Також потерпілі від на-
сильства зможуть у притулку й 
харчуватися безкоштовно (на-
дається лише мінімальний пакет 
продуктів). Право потрапити 
до притулку мають повнолітні 
жінки, які постраждали від ген-
дерно зумовленого насильства 
(зокрема домашнього); жінки, 
життю і здоров'ю яких є реаль-
на загроза; жінки, які не дося-
гли повноліття, але перебували 
(перебувають) у зареєстровано-
му шлюбі; вагітні жінки, які не 
досягли повноліття; діти разом 
з матерями вищевказаних ка-
тегорій.

документи, які необхідно 
мати. Щоб поселитися в при-
тулку, потрібно мати документ, 
що засвідчує особу, свідоцтво 

про народження дітей (якщо 
жінка з дітьми), медичну довід-
ку (флюорографія, довідка від 
дерматолога) за наявності.

протипоказання для пере-
бування. У притулок не при-
ймають жінок з явними ознаками 
алкогольного або наркотичного 
сп'яніння, з гострими інфекцій-
ними та венеричними захворю-
ваннями, з психічними захворю-
ваннями, пограничними станами 
(розлад поведінки, шкідливий 
для хворого і оточуючих), із за-
хворюваннями шкіри, що переда-
ються при контакті, туберкульоз 
та інші обставини, що свідчать 
про безпосередню небезпеку для 
клієнтки чи тих, хто поруч.

у колі добрих людей. Тер-
мін перебування клієнток у при-
тулку становить від одного до 
трьох місяців з можливістю по-
дальшого продовження, у разі 
необхідності, щонайбільше до 
шести місяців.

Номери телефонів при-
тулку: 067-382-87-45, 050-444-
68-08, офіс ВОПО "Джерело 
надії" (0432)61-22-80 пн.-пт. з 
10.00 - 17.00.

вероніка любіч

На території району продовжується сезон 
полювання на пернату дичину. Дні полювання - 
середа, субота, неділя.

Старший інспектор з КОЗ у СДС  Козя-
тинського ВП ГУНП у Вінницькій області 
Ярослава Вовк наголошує через газету “RIA-
Козятин”, що у мисливця повинні бути при собі 
посвідчення мисливця, щорічна контрольна 
картка обліку добутої дичини і порушень правил 
полювання з відміткою про сплату державного 
мита. Також дозвіл на добування мисливських 
тварин (ліцензія, відстрільна картка), паспорт на 
собак мисливських порід, інших ловчих звірів і 
птахів з відміткою про допуск до полювання у 
поточному році у разі їх використання під час 
полювання.

Вищевказані документи мисливець 
зобов’язаний мати під час здійснення полювання, 
транспортування або перенесення продукції по-
лювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповно-
важених здійснювати контроль у галузі мислив-
ського господарства та полювання.

За словами пані Вовк, під час перенесення або 
перевезення вогнепальної зброї, вона має бути в 
розрядженому стані. Також заборонено полюва-
ти на відстані менш ніж 200 метрів від будівель 
населеного пункту та окремо розташованих бу-
дівель, де можуть перебувати люди. Категорично 
заборонено стріляти на шурхіт, у гілки та очерет, 
що хитаються, у нечітко видиму ціль.

3 10 вересня 2018 року розпочато набір у поліцію на за-
йняття вакантних посад поліцейських секторів реагування 
патрульної поліції, поліцейських ізоляторів тимчасового 
тримання ГУНП у Вінницькій  області

 
Вимоги до кандидатів:
•   громадянство України, вік від 18 років, повна загаль-

на середня освіта, вільне володіння українською мовою, 
відсутність офіцерського військового чи спеціального 
звання, знання Конституції України, ЗУ «Про Національну 
поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. Для поліцейських 
СРПП – наявність водійського посвідчення категорії «В».

 
Ми пропонуємо:
- зарплату від 8000 грн.);
- соцзабезпечення згідно діючого законодавства, про-

фесійну підготовку за міжнародними стандартами, можли-
вість отримання вищої освіти у ВНЗ зі специфічними умо-
вами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 
перспективу кар’єрного росту.

Прийом анкет та документів триває: з 10  по  28 верес-
ня  2018 року. Для участі у конкурсі необхідно заповнити 
онлайн-анкету на сайті https://nabir.np.gov.ua та у визна-
чений термін подати необхідні документи до ГУНП у Ві-
нницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 
10,  каб. №111. У разі виникнення питань при заповненні 
онлайн-анкети, а також для отримання будь-якої іншої до-
даткової інформації щодо конкурсу, Ви можете звернутись  
за телефонами (0432) 594-222; (067) 430-52-67;  (073) 
311-74-06.
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потрібно знатипозиція

Головна вінницька бізнес-подія року відбудеться 4 жовтня в 
новому конференц-залі на базі лікарні ім. Пирогова. 10 спікерів 
розкажуть про нагальне для бізнесу: Де шукати гарного 
працівника? Варто чи ні "вирощувати" спеців? Як утримати 
найкращих? 

Штрафи не збільшуються, зате поліцейські отримають більше повноважень для складання постанов. А ще 
почнуть працювати інспектори з паркування, які зможуть навіть евакуювати авто

Тема ТреТьоГо бізнес-форуму — 
кадрова ТемаТика

нові способи покараТи порушників правил паркуваннЯ 

альона рябоконь

Останніми роками кадрова по-
літика для великого, середнього 
і малого бізнесу переживає пере-
ломні моменти. Сучасні світові 
тренди свідчать про те, що сьогодні 
у кадрових відносинах головуючу 
роль має зовсім не роботодавець, 
як здавалося б. Тобто на ринку 
праці обирають не працівників, 
обирають роботодавців. Сучасні 
реалії такі, щоб отримати в свою 
команду класного працівника та в 
майбутньому відданого спеціаліста, 
роботодавець має бути досить при-
вабливим. І в плані мотивацій, і в 
плані заохочень, і в плані розвитку.

Що маємо на сьогодні. Аналі-
тики кадрового порталу HeadHunter 
зробили висновки, що в Україні по-
чався трудовий "голод". Здавалося 
б, останні кілька років економіка 
зростає, з'являються нові бізнеси, які 
потребують робочих рук, але зарпла-
ти зростають повільно і люди їдуть 
на заробітки. Кількість бажаючих 
емігрувати, особливо серед молоді, 
зростає кожного місяця. Сьогодні 
за межами країни працює від 6 до 
10 мільйонів українців. Точну цифру 

демографи назвати не можуть, бо 
останній перепис населення був у 
2001 році. Проте відома сума грошо-
вих переказів наших заробітчан - 7,5 
млрд доларів вони надсилають додо-
му протягом року. Нині найбільшим 
попитом серед робітників користуєть-
ся Польща, і відповідно швачки, зва-
рювальники, торкарі, будівельники та 
водії, а також сільськогосподарські 
працівники, які мають на місяць від 
500 євро.

не привабливі?  Директор ві-
нницького центру зайнятості Світла-
на Кривенко говорить, що 80% від 
загальної кількості людей на обліку 
в центрі зайнятості, то люди з ви-
щою освітою, яким досить не про-
сто знайти роботу. А от робітничих 
професій не вистачає. 

— У Вінниці відкрили потужне 
підприємство «Електричні системи». 
Під Немировом діє завод «Фуджи-
кура». Незабаром у Вінниці почне 
працювати завод з виробництва 
холодильного обладнання «Green 
Cool». Усі ці підприємства мають 
потребу в робітничих кадрах, — го-
ворить Світлана Кривенко. — Зага-
лом не вистачає продавців, кухарів, 
швачок, автослюсарів, електриків, 

зварників, токарів. І таких фахівців 
на обліку в центрі зайнятості про-
сто немає!

До речі, про завод Green Cool від 
компанії Українська пивна компанія 
UBC Group, який нещодавно ство-
рили на території нового місцевого 
індустріального парку. Він поки 
що працює в тестовому режимі, та 
вже має 250 працівників. Директор 
UBC Group Ігор Бурдиленко планує 
до кінця року створити ще 750 
робочих місць, а до 2024 року - 2,4 
тисячі. 

- Людина, яка умовно буде про-
сто працювати з лопатою, буде 
отримувати зарплату в 5000 грн, 
а висококваліфікований спеціаліст 
може очікувати і 20000 грн, і вищу, 
- зазначив директор.

люди йдуть. Останнім часом 
городяни стикнулись з тим, що у 
громадському транспорті немає 
кондукторів, а розрахунок йде че-
рез водія. За словами гендиректора 
транспортної компанії Михайла Лу-
ценка, у Вінниці є 346 кондукторів, 
не вистачає 180. Також є нестача 120 
водіїв. Зрозуміло, що люди йдуть 
через низькі зарплати та специфіку 

роботи, проте директор транспортної 
кампанії вважає, що це пов'язано з 
острахом залишитись без заробіт-
ку через появу найближчим часом 
електронного квитка. 

-  Хоча ще мінімум 1,5 роки вони 
будуть потрібні як консультанти, 
щоб навчати городян, як користу-
ватися е-квитком. До того ж, ми 
можемо платити кондукторам 4500 
гривень при виконанні норми. Та 
при кращій пропозиції вони зміню-
ють роботу, — говорить Михайло 
Луценко.

Що робити. За останні 30 днів на 
сайті rabota.ua лише у Вінниці пропо-
нують 1120 вакансій. На сайті work.ua 
на 4 вересня є 1116 вакансій по місту. 
На сайті Вінницького обласного цен-
тру зайнятості зареєстровано 2625 
вакансії. Багато пропозицій «висить» 
ще з початку року. Безліч пропозицій 
від агентств, які шукають працівників 
за кордон. На роботу попит є, і во-
чевидь найпростішим способом для 
роботодавця отримати працівника 
залишається підвищення зарплати, 
аби мати змогу конкурувати з іншими 
на ринку праці. Проте підвищувати її 

готові не всі, вважаючи, що платять 
досить, просто люди не бажають 
працювати. Як налагодити діалог між 
роботодавцем та робітником? Для 
створення такої можливості Медіа 
Корпорація RIA запрошує власників 
бізнесу, управлінців, HR-ів, менедже-
рів, підприємців та стартапів відвідати 
третій бізнес-форум, отримати ко-
рисну інформацію, цікавий досвід з 
перших вуст від колег-професіоналів.

про Що будемо говорити.  Де 
шукати нових працівників компанії та 
як відбирати найкращих? Як ввести 
нових працівників у компанію та не 
втратити їх вже на початку? Та як у 
компанії запровадити ефективну сис-
тему навчання працівників? Спікери 
розкажуть про актуальні тренди та 
поділяться цікавими кейсами, про-
ектами, порадами та інструментами. 
Один день свіжих знань та нових 
бізнес-знайомств розпочнеться 4 
жовтня об 11.00. Зареєструватись 
на бізнес-форум за пільговою ці-
ною 550 грн можна до 24.09. До 
30.09 - 700 грн. Реєстрація на сайті 
bizforum.vn.ua або за телефоном 067 
432 50 45.

микита панасенко

У грудні 2017-го Верховна Рада 
прийняла закон № 5364 про ре-
формування сфери паркування. 28 
березня його підписав президент. 
А з 27 вересня закон почне діяти. 

Нові правила покликані врегу-
лювати хаотичну парковку в за-
боронених місцях. 

захист своїх прав 

ВлАСНиКУ АВТО. Можуть тра-
плятися ситуації, коли людина, яка 
продала своє авто, наприклад, за 
довіреністю, може почати отриму-
вати «сюрпризи» у вигляді штрафів. 
Що робити? Нічого. Рано чи пізно 
авто буде затримане на одному з 
постів поліції, обладнаних радаром 
«Рубіж» або його аналогом. Авто-
мобілем та її фактичним власником 
займатимуться виконавці. Пошукати 
користувача. Попередити його про 
штраф, попросити його переофор-

мити авто на себе або внести відо-
мості про належного користувача 
до реєстру власників транспортних 
засобів. 
користувачу авто. Розшукати 
власника й за його згодою вне-
сти відомості про себе як про на-
лежного користувача до реєстру 
власників. На спеціальному сайті 
можна буде подивитися всі дані про 
своє порушення, яке зафіксували в 
автоматичному режимі: постановою 
про притягнення до відповідальнос-
ті, матеріалами фіксації обставин 
порушення, квитанцією з реквізи-
тами для сплати штрафу. Ключем 
доступу до цього електронного ка-
бінету буде збіг державного номера 
автомобіля та номера свідоцтва про 
його реєстрацію — технічного пас-
порта. Крім цього, як власнику, так 
і користувачу авто потрібно буде 
звернутися до сервісних центрів 
МВС і повідомити номер телефо-
ну або адресу електронної пошти 
для безкоштовних повідомлень про 

випадки фіксації правопорушень. 

інспектори з паркування. 
Це будуть посадові особи вико-
навчих органів місцевих рад. Їх 
правовий статус визначатиме закон 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування», а на роботу їх 
прийматимуть за конкурсом. Крім 
поліцейських, право проводити 
евакуацію отримають інспектори 
з паркування, а обставини евакуа-
ції будуть обов’язково фіксуватися 
на фото чи відео. Впроваджується 
також окрема стаття про відпові-
дальність інспекторів за отримання 
від водіїв грошей як плати за пар-
кування «поза касу». Мінімальний 
штраф для інспектора за такі дії 
становитиме 850 грн і 1 700 грн при 
повторному порушенні. У вінниць-
кій «муніципальній поліції» поки що 
не коментують створення інституту 
інспекторів із паркування. 

штрафи. Штраф, зафіксований в 

автоматичному режимі, при сплаті 
50% протягом 10-ти днів вважати-
меться повністю погашеним. При 
фіксації порушень у режимі фото-
зйомки чи відеозапису пільгових 
десятиденних періодів буде два. 
Перший — з дня вчинення пору-
шення правил зупинки, стоянки або 
паркування, другий — з дня на-
брання постановою про адміністра-
тивне правопорушення чинності. 
Також поліцейський або інспектор 
із паркування буде зобов’язаний 
залишити на лобовому склі копію 
постанови. Штраф за порушення 
правил паркування встановлюється 
у 20-кратному розмірі вартості одні-
єї години користування тим платним 
майданчиком, на якому відбулося 

порушення.
 

для «євробляхарів». Якщо ав-
томобіль на іноземній реєстрації 
ввіз в Україну громадянин України 
— резидент, то штраф за порушен-
ня, зафіксовані в автоматичному 
режимі або в режимі фотозйомки, 
буде надіслано на його адресу в 
Україні. У разі несплати штраф буде 
стягнуто в примусовому порядку. 
Якщо ж транспортний засіб ввіз іно-
земець-нерезидент, постанова про 
адміністративне правопорушення 
буде вручена йому прикордонни-
ками при виїзді з України. У разі 
відмови виконати накладене стяг-
нення іноземцю буде заборонений 
подальший в’їзд до України.
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в’ячеслав гончарук

У середу, 12 вересня, в 
Козятинській міській лікарні 
відбулася зустріч медичного 
персоналу установи та пред-
ставників міськради із засно-
вницею медичного центру Свя-
тителя Луки Тетяною Вишнев-
ською. Знаходиться Центр 
Святителя Луки в Немирові. 
Святитель Лука, це псевдонім 
Валентина Войно-Ясинецького, 
якого сталінський режим гноїв 
по тюрмах. Видатний хірург і 
вчений знайшов спосіб лікува-
ти людей, ставши Лукою.

Козятинчан ознайомили з 
переліком медичних послуг з 
травматології, при захворю-
ванні опорно-рухового апа-
рату, оперативному лікуванні 
суглобів, деформуючих ар-
трозів. Центр лікує хворих з 
наслідками гострих інсультів 
тощо.

Директор центру розповіла 
й про хірургічне та терапевтич-
не відділення їх закладу. 

Під кінець зустрічі виступив 
головний лікар міської лікарні 
Олександр Євтушок. Він на-
голосив, що за оцінками об-
ласного керівництва, а саме 
губернатора Коровія, міській 
лікарні бути.

Хочу від щирого серця подя-
кувати директору Козятинського 
районного терцентру Василю Гри-
горовичу Матвійчуку та соціально-
му робітнику, яка мене обслуговує 
Любові Ігорівні Василюк.

 13 червня помер мій чоловік, 
сама я дуже хвора, через 40 днів 
прийшла мені путівка їхати на лі-
кування у військовий шпиталь для 
інвалідів війни м. Вінниці. Я не 
ходяча, пересуваюсь з допомогою 
ходунків. Директор терцентру ви-
ділив мені службовий автомобіль, 
де водій Володимир Васильович 
Которощук, будучи у відпустці, 
відвіз мене та допоміг поселитися 
у шпиталі м. Вінниці та через 20 
днів бувши у відпустці з соцпра-
цівником забрали мене.

Хочу для мене дорогим людям 
висловити свою подяку за щире 
ставлення до таких хворих людей. 
Нехай в їхньому житті завжди сві-
тить ясне сонце, а молодій моїй 
Любі – здоров’я, чистого кохання 
за її добре відкрите серце та до-
бре ставлення до старих людей, 
які і ждуть доброго слова та під-
тримки.

Низький уклін Вам усім до зем-
лі, душевного спокою, а саме го-
ловне – здоров’я, здоров’я і миру.
з повагою, ваша буцерога 
галина миколаївна с. Ма-
харинці

тетяна лозінська

У редакцію газети “RIA-Козятин” 
звернулися мешканці міста зі скаргою, 
що в одному з козятинських кафе 
неякісно готують. Поминки родича 
перетворилися на скандал з обслуго-
вуючим персоналом. Через тиждень 
вже інші наші читачі розповіли про той 
самий заклад, де відбувалась зустріч 
однокласників. І знову їжа була на 
“двійку”. Я попросила приватного під-
приємця, який є директором закладу, 
прокоментувати дві ситуації.

Кореспондент нашої газети відвідав 
згадану установу. Зустріли пресу двоє 
приємних панянок, що працювали в 
той день в барі-кафе. Прийшов сам 
директор, який представникам преси 
запропонував взяти людину з вулиці і 
з нею провести експеримент. Він поля-
гав у тому, щоб оцінку будь-якій страві 
на вибір дала стороння людина. Від 
такого експерименту журналіст відмо-
вився, тому що дармових продуктів не 
буває. Тому запропонували директору 
кафе розповісти свою версію ситуацій. 

— Людина, яка добре випила, що 
не могла відрізнити куряче м’ясо, на-

звавши його курячими пупами, то що 
я можу ще сказати? Щоб про щось 
говорити, треба спробувати, як у нас 
готують. Наше кафе існує 15 років і це 
перші люди, які за цей час поскаржи-
лись. Можете прочитати нашу книгу, 
там лише подяки. Це був поминальний 
обід. Як стало відомо пізніше, вони 
робили замовлення в інших закладах. 
Там вони також таке зробили. І ще в 
якомусь кафе “відмітились”. У них ніх-
то не бере замовлення. Що це скан-
дальні люди, ми дізналися пізніше. На 
обід прийшли на дві години раніше. І 
були вже напідпитку...

До розмови підключилася кухар 
Оксана. У той день працювала саме 
вона. 

— Предаставники клієнтів сказали, 
що замість м’яса з гречкою були куря-
чі пупи, і що в оселедцях були кості, 
що курка не помита і вона погана. Та 
все, що було на столах, зібрали і за-
брали з собою...

Усе б воно було б нічого, якби ще 
не одна скарга на це ж кафе. Тому 
вважаємо, що правда десь посеред-
ині. У будь-якому випадку правий 
клієнт. 

олег яроЩук, мешканець 
козятина

Побувавши біля місь-
крайонної Дошки по-
шани, яка знаходиться 
поруч з міським сквером, 
можна тільки похитати 
головою. Як можна на 
Дошку пошани поміща-
ти памятники чи Алею 
Слави загиблим воїнам? 
Як індивідуальність, во-
їн-герой може бути, а 
пам’ятники і алеї — од-
нозначно, ні! Адже це не 
сумісні речі! Хоча ми пи-
шаємось як одними, так 
і іншими. Але на Дошку 
пошани люди потрапля-
ють за хорошу роботу 
чи здобутками перед 
громадою.

На Алеї Слави заги-
блих воїнів знаходяться 
герої, які за нас з вами 
віддали найдорожче — 
своє життя. Алея Слави, 
це місце, де вшановують 
героїв і покладають живі 
квіти.

Якщо комусь хочеться 
з чиновників відвідувати 
Дошку пошани і вшано-
вувати загиблих воїнів 
одночасно, то так не 
мусить бути. Для того й 
відкривають алеї пам’яті, 
щоб розділити два цих 
явища.

неприємні випадки у кафе

замінять штраф за п'яну їзду арештом

дошка 
пошани 
по-новому

подяка 
людям, які 
підтримують 
мене в тяжку 
хвилину.

Гостями 
медиків 
став центр 
святителя 
луки

повертаючись до надрукованого куточок споживача

софія шевчук

Водіння в нетверезому стані в 
Україні має бути кримінальним зло-
чином, тому від штрафів правоохо-
ронні органи повинні переходити 
до реальних арештів. Таку думку 
висловив народний депутат України 
Антон Геращенко. «Ми будемо вво-
дити кримінальну відповідальність, 
щоб людина, яка буде сідати за 
кермо в нетверезому стані, могла 

відбути адміністративний арешт 
- посидіти 10-15 діб під замком і 
подумати про те, що вона може 
наробити. Тому що людина, яка 
виїжджає в нетверезому вигляді на 
дорогу, - це потенційний убивця», - 
зазначив нардеп.

За його словами, навіть «вели-
чезні» штрафи в 20-40 тис. грн 
не зупиняють водіїв від керування 
транспортним засобом в стані ал-
когольного сп'яніння.
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аКтуально на позитиві

Як міста - учасника проекту “Вірні збірній”

наші довгожителі

і ще раз на замітку

шукаємо красуню козЯТинськоГо краю

сТав нашим землЯком завдЯки училищу

козЯТинський прапор у львові

восени баГаТо свЯТ не передбачаєТьсЯ

середа,  19 вересня

 + 12 0с    + 13 0с
 + 19 0с    + 15 0с

вівторок, 18 вересня

 +  13 0с   + 15 0с
 +  21 0с   + 16 0с

  понеділок, 17 вересня

 + 10 0с    + 13 0с
 + 20 0с    + 13 0с

субота,  15 вересня

 +14 0с     + 18 0с
 +25 0с     + 17 0с

п'ятниця, 14 вересня

   + 14 0с   + 17 0с
   + 24 0с   + 19 0с

неділя, 16 вересня

+ 16 0с   + 15 0с 
+ 20 0с   + 15 0с

четвер,  13 вересня

+ 15 0с    + 17 0с
+ 23 0с    + 18 0с

Погода у Козятині 

оксана (19), кухар-кулінар:

— У вихідні відпочивали в 
родинному колі.

людмила (49), приватний 
підприємець::

— Моя кохана внучка, це 
позитиви кожен день і на все 
життя.

наташа (34), приватний 
підприємець:

— Уся сім’я зібралася!

любов (46), соцпрацівниця:

— У гості прийшли діти з 
онуком. 4-річний Андрійко — 
найбільша моя радість.

катя (18) студентка:

— Минулими вихідними зу-
стріла однокласника Юрія. Хоч 
зустріч була швидкоплинною  та 
була змістовною з приємними 
враженнями.

тетяна (20), студентка з 
собачкою ніком:

— На виставці собак зайня-
ли перше місце серед породи 
йоркшир-тер’єр.

ми запитали у козятинчан Що позитивного сталося у вас минулого тижня?

ГОРОСКОП
з 13.09 по 19.09

овен 
Відійдіть від старих знайомств, якщо 
хочете отримати більше користі, по-

трібно заводити нові. На цьому тижні, необ-
хідно згадати про світлі почуття.

телець 
Нарешті випробування підійдуть до 
логічного завершення, тому насоло-

джуйтеся світлою реальністю. Ясна річ, відійти 
від минулого буде нелегко.

близнюки 
Все так просто, як ви прописали у 
своїй бурхливій фантазії. Зрозумійте, 

для реалізації масштабних планів, потрібно 
починати з маленьких, але добре продума-
них кроків!

рак 
Слухайте серце, інакше потім вас 
з’їсть хандра. За розрахунком щастя 

не побудуєш і заради світлого майбутнього, 
потрібно пройти не один етап складних ви-
пробувань.

лев 
Ви стільки зробили для свого щастя, 
а зараз все пішло шкереберть. Вам не 

можна опускати руки, адже стільки людей 
потребують підтримки. 

діва
Доля даруватиме багато подарунків. 
Один за одним, вони будуть підносити 

вас до небес, але не втрачайте при цьому 
пильність! Самі розумієте, що заздрісники 
не сплять.

терези 
Якщо зможете втримати баланс, все 
буде складатися дуже непогано. Ви – 

улюбленець долі.
скорпіон 
Скорпіони нарешті почнуть цінувати 
все, що їх оточувало вже довгий час. 

Їх життя наповнене гармонією, підтримкою і 
дуже привабливими людьми.

стрілець 
Безлад ознака того, що у вас відбува-
ється в думках суцільний хаос. Місія на 

цей тиждень – розібратися з вищевказаною 
проблемою.

козеріг 
Ви загрузли у побутових проблемах. 
Влаштуйте романтичні вихідні для 

коханих.
водолій
Цього тижня вам захочеться карди-
нально змінити особисте життя. Не 

варто піддаватися цим поривам.
риби 
Цього тижня остерігайтеся розлуч-
ників. Покажіть вашій половинці, 

наскільки сильно ви її любите, щоб вашим ко-
ханим не хотілося навіть дивитися в бік інших.

Щоб ваша донечка, внучка, 
сестричка, племінниця стала учас-
ницею конкурсу-2018, розмістіть її 
фото на сайті козятин.ком в роз-
ділі фотоконкурс. Запросіть своїх 
друзів, рідних і близьких віддати 
голоси за ймовірну переможницю. 
На прохання прихильників конкур-
су, голосування продовжено до 1 
грудня. Також вони прикрасять 
календар 2018 року. За 1-2-3 
місця будуть вручені цінні по-
дарунки. "Міні-Міс-2018" отримає 
абонемент в басейн “Дельфін” та 
грошову премію.

в’ячеслав гончарук

Михайло Петрович Якубів-
ський народився в 32-му. Це 
був рік, коли в Україні тільки 
зароджувався геноцид проти 
української нації. Петрович, як 
його згодом називали на робо-
ті, був молодшим серед трьох 
братів і старшим за сестру, що 
народилася пізніше. Голодний 
рік наш співрозмовник пам’ятає 
тільки епізодами.

Жили вони в селі Войтовці, 
що недалеко від Хмільника. 
Тепер це село переіменовано 
в Жданівку. Тоді ходили чутки, 
що крадуть дітей, щоб не по-
мерти з голоду. Пам’ятає крик 
матері, яка прийшла з колгосп-
ного поля і не застала сина 
вдома: “З’їли Мішку!” І яка ж то 
була радість матері, коли вона 
знову взяла сина на руки. 

Ще один епізод тих важ-
ких років: Михайло Петрович 
пам’ятає парад 1 травня в 
Хмільнику. Малого Михайла 
від Жданівки до райцентру по-
чергово несли старші брати і 
мати. У місті їх зустрів батько, 
який працював в Хмільнику про-
курором. Це все, що пам’ятає 
наш герой.

Коли почалася війна, 9-річний 
Михайло орав коровою поле. 
Німці так швидко наступали, що 
сім’я Якубівських евакуюватися 
не встигла. Їм довелось жити в 
окупації. Батька німці не роз-
стріляли тому, що він не був 
комуністом. І ніхто в німецьку 
комендатуру не доніс на нього 
з місцевих жителів. 

— Важкі то були часи, - каже 
Михайло Петрович. 

У Жданівці оселився німець 
каратель Темпель. Він знущався 

над українцями. Якщо когось 
німці намітили стратити, то 
цей Темпель завжди проявляв 
ініціативу. Коли окупантів про-
гнали, батько пішов на фронт. 
А 11-річний Михайло продовжу-
вав працювати на полі. У 49-му 
вступив у Козятинське залізнич-
не училище. Пізніше призвали 
в армію, де набув професії 
механік, інструктор середнього 
танка. Після армійської служби 
став працювати помічником ма-
шиніста паровоза.

За 15 років, що працював в 
депо, Михайло Якубівський про-
явив себе відповідальним і  пра-
цівником високого класу. Та на 
одному з медоглядів лікарі за-
пропонували йому змінити місце 
роботи через підвищений тиск.

Довелось змінити роботу. Так 
колишній механік танка став 
механіком рефрижераторної 

секції. Згодом став начальником 
рефрижераторного поїзда. На 
цій посаді він доробив до ви-
ходу на пенсію. Коли йшов наш 
герой на заслужений відпочи-
нок, його ім’я занесли на фас-
тівську дошку пошани за без-
доганне відношення до роботи 
і як наставника серед молоді.

На запитання, як ветерану 
праці і передовику соцзмагань 
живеться тепер, відповів:

— Ми з дружиною виростили 
хороших дітей. Сусіди у мене, 
як кажуть, Бог послав. Здоров’я 
таке собі: є маленькі болячки. 
Та в цілому все добре.

— А що б ви могли поба-
жати молоді?

— Щоб берегли здоров’я з 
молоду. Щоб вони любили дітей 
та поважали батьків і щоб не 
тільки молодь, а ніхто не знав 
голоду.

софія шевчук

Упродовж трьох осінніх місяців 
українці працюватимуть 65 днів. 
За три місяці відпочивати в робо-
чий час будемо тільки один день. 
Багато свят не передбачається, 
тому варто набратися терпіння і 
налаштуватися на робочий лад.

14 жовтня в країні відзнача-
тимуть День захисника України. 
Цього року ця дата припадає на 
неділю, однак її перенесуть нa 
понеділок— 15 жовтня. Тому укра-
їнці зможуть святкувати цілих три 
дні — з 13 по 15 жовтня.

У 2018 році 115 днів вихідних. 
Серед них 11 днів – це державні 

свята.
Економіст Борис Кушнірук 

стверджує, що в Україні дуже 
багато вихідних, як для бідної 
країни.

Що стосується «довгих ви-
хідних», які утворюються через 
перенесення робочих днів (якщо 
святкові дні випадають на серед-

ину тижня), експерти вважають, 
що це якраз зроблено для підви-
щення продуктивності праці.

— Перенесення мають сенс. 
Наприклад, якщо свято випа-
дає на четвер, то дуже велика 
ймовірність того, що в уявленні 
більшості працівників і п’ятниця 
буде напіввихідним днем. Коли 

люди виходять на роботу всього 
на один день між двома вихідни-
ми, вони знаходяться в стані “А 
навіщо нам сьогодні працювати?” 
Перенесення робочого дня на 
інший тиждень і об’єднання його 
з іншими робочими днями перед-
бачає, що режим праці буде більш 
ефективним, — пояснив Кушнірук.

додаткові вихідні

рената гуменюк

кристина буригіна

вікторія сизоненко

кристина матюшенко

мар'яна серденюк

анюта зарудна

в’ячеслав гончарук

Гру футболістів збірної України 
з командами Чехії та Словаччини 
любителі футболу бачили по теле-
баченню. Тому немає великої по-
треби коментувати ті поєдинки. А 
от що було до гри, згадати варто. 
Велика підтримка нашій збірній 
була від Фан-клубу команди. 
Пам’ятаєте, як на початку літа, а 
саме 13 червня, в місто Козятин 
приїхали організатори проекту під 
назвою ”Вірні збірній”. Спонсором 
була Перша приватна броварня. 
За два місяці, побувавши майже в 
70 містах України, був сформова-
ний Фан-клуб “Вірні збірній”.

Ще до початку матчу націо-
нальних збірних Чехії та України 
новоспечені футбольні фанати 
відвідали дитячий реабілітаційний 
центр в містечку Куповіце. А о 
13 годині за місцевим часом в 
містечку Угерське Градіште, що 
недалеко від столиці Чехії Праги, 
розпочався футбольний турнір. 
Фан-клуби збірних Чехії, України 
та Словаччини зіграли між собою 
в футбол. Українці на цьому тур-
нірі були другими. Вони обіграли 
з рахунком 2:0 групу підтримки 

команди Чехії і поступилися сло-
вакам 0:3. Чехи, в яких у активі 
тільки одне очко за нічию 5:5, зі 
словаками фінішували на турнірі 
третіми.

Після турніру вболівальники 
української збірної подались до 
українського посольства Фан-
клубу. Ідучи чеськими вулицями, 
вони наспівували українських 
пісень. А коли затягли пісню “Чер-
вона рута”, її підхопили місцеві 
жителі.

О 17-ій за місцевим часом наші 
земляки взяли курс до місцевого 
стадіону Мирослава Валенти. 

Близько трьох сотень українців 
співали на трибуні, а 11 футбо-
лістів показували гру достойну 
переможця. Українська збірна 
перемогла Чехів з рахунком 1:2,  
команду Словаків — 1:0.

Матч Україна-Словаччина про-
ходив у Львові при порожніх 
трибунах. Та фани клубу, щоб 
підтримати українську збірну, 
розмістили на стадіоні прапори і 
банери з написами міст, де прохо-
дила акція. На стадіоні “Україна” 
був розміщений прапор, на якому 
ставили підписи козятинці — учас-
ники акції “Вірні збірній”.

дЖерело: сторінка міської ради у фб

 
до перейменування — після перейменування

1.вул. Боженка — вул. Г. Сковороди
2.пров. Боженка — пров. Г. Сковороди
3.вул. Жукова — вул. Козацька
4.вул. Кірова — вул. Джерельна
5.пров. Кірова — пров. Джерельний
6.вул. Клари Цеткін — вул. В. Земляка
7.вул. Котовського — вул. Володимира Великого
8.вул. Орджонікідзе — вул. Вишневецького
9.пров. Орджонікідзе — пров. Вишневецького
10.вул. Островського — вул. Червоної Калини
11.пров. Островського — пров. Червоної Калини
12.вул. Папаніна — вул. І. Виговського
13.вул. Пархоменка — вул. Зоряна
14.пров. Пархоменка — пров. Зоряний
15.вул. Петрівського — вул. Князів Острозьких
16.вул. Рози Люксенбург — вул. В. Антоновича
17.вул. Свердлова — вул. І. Мазепи
18.пров. Свердлова — пров. І. Мазепи
19.вул. Тельмана — вул. Данила Галицького
20.вул. Фрунзе — вул. А. Шептицького
21.пров. Фрунзе — пров. А. Шептицького
22.вул. Чапаєва — вул. І. Сікорського
23.пров. Чапаєва — пров. І. Сікорського
24.вул. Щорса — вул. Ярослава Мудрого
25.вул. Дзержинського — вул. В. Вернадського
26.вул. Червоноармійська — вул. Незалежності
27.пров. Червоноармійський — пров. Грушевського
28.вул. Комсомольська — вул. Січових Стрільців
29.вул. Радянська — вул. Українська
30.пров. Піонерський — пров. Затишний
31.пров. Колгоспний — пров. В. Наумова

нові назви вулиць козятина
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вітання поздоровлення та реКлама 

продам 
  2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200 ãðí. 
097-288-06-63
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè. 067-760-76-39, 063-468-47-73
  2 øàôè, äèâàí, êðîâàòü, êð³ñëà,ñòîëè, êèëèì. 073-060 48-91, 098-515-93-37
  2-õ ïîâ. ë³æêî ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí. 063-383-47-70, 
097-796-92-72
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî. 096-512-12-31
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).  093-
631-89-49, 099-259-73-37
  ÀÊÁ á/ó 70 À/h, êîìïëåêò çèìîâî¿ ðåçèíè 235/65 R-17. 097-302-09-94
  Áàðáàðèñ êðàñíîëèñòèé âåëèê³ êóù³ íåäîðîãî òà ³íø³ äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè. 
098-419-98-65
  Áàòàðåÿ 7 ðåáåð, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà â ñ.Ãóð³âö³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, 
øèíøèëè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Honda», îðèã³íàë, íåäîðîãî, 2.5 êÂò. 067-935-88-
67, 067-779-03-96

  Áåíçîïèëà 2 øò., â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 067-451-84-62, 
063-294-52-66
  Áåíçîïèëêà á/ó í³ìåöüêîãî âèð-òâà 1 200 ãðí. 096-779-60-83
  Á³äîíè àëþì, âèòÿæêà êóõîííà, òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³, êèëèì 
2 õ 3, øâåéíà ìàøèíêà, êàðòîïëÿ âåëèêà, ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò. 
063-344-14-45
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Âàçîíè Öèêëàìåíè. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Âåëîñèïåä í³ìåöüêèé ãóä³ðàéò, ÷îðíèé, ã³äðàâë³÷í³ ãàëüìà, 
àìîðò. ñ³äëà, âèëêà, ðàìà àëþì³í³ºâà. 098-525-00-25
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, ÷îëîâ³÷èé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 
ãðí. 063-398-83-24
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-62-12
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78
  Â³ç â õîðîøîìó ñòàí³ ñ.Ëîç³âêà. 097-402-27-06
  Â³êíà 3 øò., âàãîíêà 8 êâ.ì. ì/ï, óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, 
äèòÿ÷à êà÷åëüêà ìåòàë., â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

робота
бош авто сервіс "колесо" запрошує на роботу: 
менеджер з підбору авто запчастин, автослюсаря, 
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 
м.козятин вул.довженка 22-д
потрібна прибиральниця на сто, гідна з/п. 067-
920-67-94
Запрошується дівчина на постійну роботу в 
кофейні (м-н "абсолют", 1 пов.). 063-818-09-84 
лера
на роботу потрібен водій. 067-276-88-66, 063-
564-54-20
підробіток в козятині, чоловіки до 40 років, садо-
во - городні роботи. 073-167-46-82 телефонувати 
після 19:00
в ArmAto Pizza в зв'язку розширення на постійну 
роботу потрібні, офіціант, кухарі та бармени (ба-
жано з досвідом роботи). 097-108-80-38 ірина
у невеликий магазин потрібен продавець, можна 
пенсіонерка. 063-386-14-76
Запрошую на роботу жінок, чоловіків, сім'ю, 
різати зелень, пучок кріп, петрушка, оплата від 
вироботки (пучка). Житло безкоштовне. 096-
432-69-45
на роботу потрібні: різноробочі, працівник ши-
номонтажу, збиральниці грибів, продавець. З/п 
300-500 грн в день. вахтовий метод, житлом 
забезпечуємо. Місце роботи- київська обл., 
м.Фастів. телефонувати з понеділка по п'ятницю 
098-634-12-45 з 8.00 до 17.00 год.
охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка на 
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-287-
29-44; 067-786-99-28
на тимчасову роботу потрібен робітник для різки 
і рубки дров. оплата договірна 093-599-68-33
на постійне місце роботи потрібен повар. вчасна 
з/п. працевлаштування. 093-599-68-33
охоронники в м. київ. вахта 15/15. детальна 
інформація 050-351-56-82 анна 
на автомийку "Хуторок" потрібні працівники. 
оплата поденна. 063-299-47-90
"Хуторок" запрошує на роботу: офіціантів, пом. 
повара, посудомийок, прибиральниць. З усіх 
питань звертатись за тел.067-264-95-70,  093-
145-82-34 
тов "козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратників борошномельного виробництва, 
вантажників та різноробочих, оплата гідна. 097-
364-46-50 
таксі "джокер" запрошує на роботу диспетчера 
063-231-31-44 - артур петрович, дзвонити пн.-
сб. з 9:00-18:00
адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець, 
тиждень/тиждень.0632313144 - артур петрович, 
дзвонити пн.-сб. з 9:00-18:00
на нову пошту козятин потрібні  приймальники 
- хлопець від 20-35 років 0632313144 - артур 
петрович, дзвонити пн.-сб. з 9:00-18:00
на нову пошту козятин потрібен касир  20-35 
років. 0632313144 - артур петрович, дзвонити 
пн.-сб. з 9:00-18:00

Продам будинок вул.Зоряна 71 
(Пархоменко), є газ, терміново. 

067-152-27-23Продам будинок вул.Білоцерків-
ська (поруч кафе "Стопка"), 266 
кв.м., всі зручності, заг. площа 

зем. діл-ки 1662 кв.м. 093-018-43-
43 Володимир

На роботу потрібні: різноробочі, 
працівник шиномонтажу, зби-
ральниці грибів, продавець. З/п 

300-500 грн в день. Вахтовий ме-
тод, житлом забезпечуємо.Місце 
роботи- Київська обл., м.Фастів. 

Телефонувати з понеділка по 
п'ятницю за тел.098-634-12-45 з 

8.00 до 17.00 год
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 432244

Запрошується на роботу працівник по догляду 
за клумбою. Звертатись в киоск "табачок", який 
знах-ся за адресою м. козятин, вул. січових 
стрільців, 7а (колишня комсомольскька) 063-
145-36-76

Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 
 Липовец.р-он, поверх: 1/-, с.Козинцi; 

вул.Горького, 24. Цiна: 113636, тел.: (096) 
946-10-88 

5. Комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 
Готовий бiзнес, 38 кв.м, м.Вознесенськ, 

Кiрова 20А.. Цiна: 2130682, тел.:(099) 138-
39-99 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 
Копаєм, докопуєм, чистим криницi 

механiчн.способом.Великий запас води "пiд 
ключ" Тел.:(068) 023-70-98 

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

9. Робота 
9.1. Пропоную 
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.

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

Оброблювач риби. Нарiзка риб.фiле, 
уклад.в банку, упак.банок. 8-17, Сб, Нд вих. 
Тел.:(063) 719-30-98 

Охорона вахтовим методом по Вiн.обл. 
20/10, 30/15. Житло, харч., форма, проїзд. 
Тел.:(098) 118-59-16 

Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй 
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05 

Робота сезонна, в примiщеннi. Чол/жiн, 
якi не вживають алкоголь. Житло надається 
Тел.:(067) 209-15-05 

11. Продукти харчування, тютюн, ал-
коголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., 

тел.:(097) 250-34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., 

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

дог., тел.:(067) 775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., 

тел.:(097) 250-34-99 
12. Обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: 

дог., тел.:(096) 655-26-55 
13. Хобi, творчiсть, антикварiат 
13.1 Продам 
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - 

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

25 Різне
Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата - 250 

грн/доба + харчування), 7/7 днів  (оплата 
- 300 грн/доба), 3/6 днів (оплата 300 грн/
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доба) Надаємо безкоштовне житло. Робота 
в м. Київ. Тел.: 0444842518, 0676567811, 
Олена (дзвонити з 11-00 до 16-00)

Київській охоронній фірмі потрібні охо-
ронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.
Соц.пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне 
проживання. Тел.: 0971733982

áåçïåðåá³éíèê, òàð³ëêè, êîëîíêè àóä³î. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Âîñêîâà ì³ëü 20% íàñòîéêó, ïðîïîë³ñ 30%, ï³äìîð, ïåðãó, 
ãåìîãåíàò, ãðå÷àíèé ìåä, ÿðèé â³ñê. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-
432-22-16
  Ãàç. ïëèòà, ïðèõîæà, áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð, òåí³ñíèé ñò³ë, êóòîâèé 
äèâàí, áàíêåòêà, ïóô³êè, ê³ìíàòíà ñò³íêà, ñò³íêà â ¿äàëüíþ, òóìáî÷êà ï³ä 
òåëåâ³çîð, òðèëÿæ, òåðì³íîâî. 096-466-24-15, 063-881-70-59
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó ³ìïîðòíèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-368-56-12
  Ãàðàæ 2-õ ïîâ. 9 õ 6  âóë.Ïîä³ëüñüêà 9 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), çåìëÿ 
ïðèâàòèç., º ñâ³òëî, âîäà, íà 2 áðàìè. 096-779-60-83
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, 
âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
  Ãàðàæ â öåíòð³ âóë.Ðîçè Ëþêñåíáóðã. 063-178-82-43
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï «Æèãóë²», á³ëÿ îõîðîíè, íåäîðîãî. 096-57-61-
236, 063-72-403-19
  Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï.Æèãóë³. 093-246-14-51, 096-054-77-67
  Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
  Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 18:00
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, âåëîñèïåä á/ó, øâåéíà ìàøèíêà Zinger, 
êîëüîðîâèé ïð³íòåð. 063-141-26-77
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó, òðóáè äëÿ âåíòêàíàëó, áî÷êà íà 200 ë., 
õîëîäèëüíèê, ðèíâè âåëèêèõ ðîçì³ð³â, á³äîí àëþì. 063-207-40-79
  Äèâàí - ìàëþòêà, ñò³ë êóõîííèé ìàëèé, â³øàëêà äåðåâ’ÿíà, ïðèõîæà, 
òåðì³íîâî, â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-692-56-12
  Äèâàí êîðè÷íåâèé 4 000 ãðí., , ãàç. ïëèòà Áðåñò 2 700 ãðí., 
òåëåâ³çîð 1 000 ãðí. 097-106-48-47, 093-941-32-40
  Äèâàí, ãîñï. òà÷êà íà 2-õ êîëåñàõ, áî÷êà ìåòàëåâà 200 ë., äåðåâÿíå 
ë³æêî, êð³ñëî ðîçêëàäíå, òðþìî, ñò³ë á/ó. 098-993-35-42
  Äèâàí, çåðíî, ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 097-506-21-62
  Äèâàíè 2 øò. ðîçêëàäí³ â äîáðîìó ñòàí³ 200 ãðí./1 øò. 063-170-
08-79
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093-
702-55-49
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Ïåã Ïåðåãî (²òàë³ÿ 3-õ êîë³ñíà) â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ 
ðîê³â 2 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòî-êð³ñëî «Ñàéáåêñ» â³ä 6 ì³ñ. äî 8 ðîê³â 3 
000 ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷à ñò³íêà 290 ñì., â³äì³ííèé ñòàí. 096-757-05-02
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè á/ó â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 093-468-
99-64, 093-587-14-00
  Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
  Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ áäæ³ë â³ä êë³ùà â îñ³íüî - çèìîâèé 
ïåð³îä ÊÀÑ-81, çíèùóº êë³ùà, ÿêèé âèæèâ â³ä á³ëêà, êîðèñíèé äëÿ 
áäæ³ë íå øê³äëèâèé äëÿ ëþäèíè. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-
22-16
  Äîðîñë³ òà ï³äðîùåí³ êóðè ïîðîäè Îðï³íãòîí 6 âèä³â, êîðè÷íåâ³ 
³íäîêà÷êè. 063-457-50-33
  Äîñêà ñóõà äóáîâà 0.3 êóá. ì. 067-779-03-96
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Åë. âèòÿæêà íàä ãàç. ïëèòîþ, í/æ íàêëàäíà, ìèéêà ç êðàíîì âñå á/ó 
ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-394-91-34
  Åëåêòðî - ìîòîð 2.2 Êâ. 3000 îá. 098-400-91-10
  Åëåêòðî êîíâåêòîð 1500 Âò, á/ó íåäîðîãî. 098-272-82-53, 093-
017-48-48
  Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó 
ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70
  Åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ íà 6 øàìïóð³â, êèëèì 2 õ 3 ì. òåìíî-
âèøíåâèé, áàíêè 0.5 ë. òà 1 ë. 067-502-10-70
  Çàï÷àñòèíè Ç²Ë - 130: êîìïðåñîð, êàðäàí, ãåíåðàòîð. 096-720-98-40
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. º äåðæ. àêò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷: ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ñ.Ñèãíàë. 097-163-69-46
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 

097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ñ.Ñèãíàë, öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â 
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-259-
73-37
  Êàðòîïëþ âåëèêó  ïî 3,5 çà êã. 063-108-20-87
  Êàðòîïëÿ 3 ãðí./1 êã., âóë.Ñóâîðîâà 7. 097-086-47-83
  Êàðòîïëÿ Áåëà ðîñà, ÷èñòà, ãàðíà, âåëèêà, òåðåá³ëêà êóêóðóäçè 
ðó÷íà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí. 096-757-05-02
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ ïîñàäêîâà «Áåëà ðîñà», ìîæëèâî ç äîñòàâêîþ. 
068-071-98-67, 063-934-25-37
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-20-99
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 068-023-60-87
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 8 ãðí./â³äðî. 097-770-32-64
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà íåäîðîãî. 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ ñîðò «Á³ëà ðîñà», âåëèêà. 068-210-77-02
  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà, ÿáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, íåäîðîãî. 093-013-31-79
  Êàðòîïëÿ õàð÷îâà, íàñ³íåâà ³ êîðìîâ³ ãàðáóçè. 097-933-39-32
  Êàðòîïëÿ, ïøåíèöÿ, ãàðáóç. 063-427-42-98
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà, êîëÿñêà 2 â 1., äèâàí - ìàëþòêà, åëåêòðî ñóøêà â 
âàííó ê³ìíàòó. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê ç 2 êð³ñëîìè 3 500 ãðí. 063-605-27-41 ²ãîð
  Êîáèëà 10 ð. 097-147-30-67
  Êîçà ä³éíà. 068-518-35-30
  Êîçà ä³éíà. 098-719-21-00
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë 1.60 õ 80 + 2 òóìáî÷êè + ïîëèöÿ äëÿ êíèã â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-475-38-44, 096-382-34-30
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë 145 õ 60 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè: ïîëêè ï³ä êíèãè, 4 
øóõëÿäè, ì³ñöå ï³ä ñêàíåð, ïð³íòåð. 063-288-72-37
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë 600 ãðí á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 096-499-25-16, 
093-940-91-27
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîðîâà 10 ðîê³â, äâ³ òåëè÷êè. 097-776-38-58
  Êîðîâà 5 ð. ç 4 òåëÿì, ÷îðíî-ðÿáà, 9 ñ³÷íÿ òåðì³í îòåëó, ñ.Æóðáèíö³. 
067-129-82-81
  Êîðîâà äîáðà. 063-648-20-99
  Êîðîâà äîáðîãî ïîâîäó. 068-760-68-10
  Êîðîâà çà 7 òåëÿì. 098-974-59-30 Îëåíà Ìèêîëà¿âíà
  Êîðîâà ñ.Ìèêîëà¿âêà. 098-919-61-68 Àíÿ, 096-825-34-33
  Êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ., äî¿òüñÿ àïàðàòîì. 067-849-47-83
  Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì 4 ì³ñ. 098-245-76-02
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà òðåò³ì òåëÿì. 067-296-46-72, 
096-527-82-26
  Êîðîâè 3 ³ 5 òåëÿì, îòåëåí³, ÷îðíî - ðÿá³. 097-693-09-24, 063-
174-01-32
  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 êâ.ì. 
067-308-10-99
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³. 
096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êð³ñëî, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, òåëåâ³çîð, øàôà, êë³òêà äëÿ ïàïóã, 
ïîëèöÿ. 093-724-28-38
  Êðîëÿ ³ êðîëèöþ ìîëîäó õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè, àáî îáì³íÿþ íà 
÷óæîãî êðîëÿ. 096-963-73-52
  Êóõîííèé ãàðí³òóð ñàëàòîâîãî êîëüîðó: ãàç. ïëèòà, ïîñóäîìèéíà 
ìàøèíêà, âèòÿæêà (ìîæëèâî âñå îêðåìî). 097-622-89-52 Àëëà
  Ë³æêî Ôåðàð³, øêàô. 063-178-82-43
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ àáî êîíòåéíåð êîîï.«Òóíåëü». 096-144-73-10
  Ìîòîáëî÷íà êîïàëêà, íåäîðîãî. 068-045-20-79
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà 
äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí 
Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì. 
097-643-40-14
  Ïàëàòêà êðóãëà (áðåçåíò). Çàï÷àñòèíè ÂÀÇ á/ó òà íîâ³. Ñêàòè 175 õ 
14 á/ó. Îïðèñêóâà÷ « Êàñêàä» 10 ë. á/ó. Áàãàæíèê àâòî. 067-386-48-35
  Ïåðåäí³ òîðìîçí³ äèñêè á/ó Í³ñàí, ïåðåãí³é, ãàç. ïëèòà á/ó. 096-
791-53-47
  Ïîðîñÿ íà ìÿñî (æèâîþ âàãîþ), äîìàøíüîãî âèãîäîâóâàííÿ. 093-
827-26-66, 067-173-22-48, 066-119-43-55
  Ïîðîñÿòà 16-18 êã. 067-394-60-27
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ - Äþðîê 18-20 êã. 097-751-80-75, 093-760-39-18
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ - Ïåòðåí ìÿñíà ïîðîäà. 097-779-65-47
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí âàãîþ 15-18 êã. òà âàãîþ 10-12 êã. 096-772-01-94
  Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî 
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êîëåñ ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
  Ïøåíèöþ 1,5 ò. - 4 òèñ. ãðí./ò, ñàìîâèâ³ç. ñ. ²âàíê³âö³ ïðÿìî ç òîêó. 
099-538-32-52
  Ïøåíèöþ 10 ò. ç äîñòàâêîþ. 063-136-78-01
  Ïøåíèöÿ 1 ò. 4 000 ãðí., ãí³é - ïåðåãí³é ñàìîâèâ³ç ñ.Ñåñòðèí³âêà. 
098-957-36-76
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ. 098-404-88-47
  Ðåâîëüâåð «ALFA» ìîäåëü 440 4 ìì. ï³ä ïàòðîí Flobert êàë³áðà 4 
ìì. 068-753-33-53
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
  Ðèíâè êîðè÷íåâ³, ïëàñòìàñîâ³ 6 øò. ïî 3 ì., òà êð³ïëåííÿ. 093-
599-42-44
  Ñâàðî÷íèé àïàðàò ïîëóàâòîìàò íîâèé, êîçà òà äâîº êîçåíÿò. 097-
739-31-39
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â. 067-422-36-17
  Ñò³ë ó÷í³âñüêèé, ïàðàëîí 1.82 õ 0.62 õ 0.09 ì., åë. ìîòîð â³ä 

ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà, àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â 
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-
73-30
  Ñóïóòíèêîâó àíòåíó ç òþíåðîì, ãàðàíò³ÿ 1 ð³ê. 093-580-00-37, 
097-690-30-28
  Òåëåâ³çîð «Òîø³áà Áîìáà», äâèãóí á/ó ÇÀÇ 965. 063-384-31-13
  Òåëåâ³çîð Sony íåäîðîãî. 067-254-09-16
  Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
  Òåëèöÿ ÷îðíî - ðÿáà, ò³ëüíà 6 ì³ñ. ñ.Ïëÿõîâà. 063-663-48-07, 097-
842-98-28
  Òþêè ëþöåðíè - 20 ãðí./1 òþê, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-207-70-48
  Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  Òþêè ïøåíè÷í³ äîñòàâêà â³ä 20 øò. 097-431-45-86
  Óìèâàëüíèê, êðàí, òóìáà ç äçåðêàëîì. Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 
500 õ 500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Óí³âåðñàëüíèé ñòàíîê, ìëèí ÄÊÓ, ñ³÷êàðíÿ, êîðìîð³çêà, ñòðîãàëüíèé 
ñòàíîê â îäíîìó êîìïëåêò³. 067-163-28-26
  Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53. 098-835-45-97, 068-844-40-62
  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
  Ôîðìà çàë³çíè÷íèêà ÷îë., æ³íî÷à, ð-ð 50-52, ñîð÷êà æ.ä. á/ó â 
äîáðîìó ñòàí³, ãàëñòóêè, ï³ëîòêè, çèìîâ³ ïàëüòà íåäîðîãî. 067-275-
55-10
  Õîëîäèëüíèé êîë³ð á³ëèé LG 109, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 5 ðîê³â, 
âèñîêèé - 7 000 ãðí. 063-343-02-47

  Öåíòðîôóãà Àóðèêà, á/ó êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, ãèðÿ 16 êã. 2 øò., ñò³ëüö³ 
áàðí³, õðîì á/ó, áîêàëè ïèâí³ 0.5 ë. 063-393-53-06
  Öèíòðîôóíà Þëà, ³íãàëÿòîð åë. «Ãåðìàí³ÿ», â³äåîìàãí³òîôîí, 
òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð, êàôîâàðêà, áàíêè 3-õ ë., 1 ë., 
â³äð³çêè òêàíèí íåéëîí, õëîïîê. 093-875-71-89, 067-665-46-04
  Øàôà 3-õ äâåðíà â ãàðíîìó ñòàí³, ãàçîâèé êîòåë «Ëóãàíñüêèé». 
063-386-14-76
  Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé àíòðèñîëüíèé Â-230 Ø-140 Ãë-60 òà êîìîä 
4 øóõëÿäè ç ì³ñöåì äëÿ àïàðàòóðè - óãëîâèé Ø-120  Â-90, ìÿêèé 
óãîëîê ç êð³ñëàìè «Âåíåö³ÿ» ðîçêëàäíèé, âñê â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 
063-293-19-98
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â. 067-269-51-18,063-934-26-12
  ß÷ì³íü äîìàøí³é ñ. Ãëóõ³âö³. 097-688-62-01
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 ñîëîÌ’ÿí³ òþêè ñ.âåðíèÃîðîäîê. 096-303-62-23
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Êàòóêîâà. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêî 25, òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó. 
063-178-82-43

  1-ê³ìí. êâ., 39 êâ.ì., 4 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà Ïåðâîìàéñüê 
Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 063-618-56-95
  1-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ., 36.7 êâ.ì. 093-
363-45-21
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 36.6 êâ.ì., 5 ïîâ., óòåïëåíà, ºâðî 
áàëêîí, ðåìîíò, íîâà åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, íàòÿæí³ ñòåë³. 097-374-43-
23 Âîëîäÿ, 097-566-92-56 Àëºâò³íà.
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-
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846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, ç 
êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí, 1 ïîâ., ñåðåäíÿ, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó ç ãàðàæåì, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí, 6 ïîâ., ñåðåäíÿ, ³íä. îïàë. äîáðèé æèòëîâèé ñòàí. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ., æèòëîâèé ñòàí ç ìåáëÿìè. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë 
ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì.  093-631-89-49, 099-259-73-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1/5, 51.8 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 063-294-97-77
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ. ì, 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, ì/ï â³êíà, äâåð³, 
íîâà ñàíòåõí³êà, áåç ðåìîíòà, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-800-66-77, 
095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-
00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52. 
093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,  ì/ï 
â³êíà, âåëèêèé ï³äâàë, ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-22-13, 
097-590-77-08
  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., 5 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî. 063-277-53-34
  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., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 
êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 9/7. 093-627-24-49
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç 
ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 
ñòàí æèëèé, ñàðàé, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ òà äà÷ó, 4 ñîò. íà Ïëàíîâîìó. 
063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 

³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. 098-525-00-25, 093-
090-94-10
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì «Ìèð», á³ëÿ 1 øêîëè), ³íä. 
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò. êîíòåéíåð. 067-406-33-89, 
067-693-30-67
  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 êâ. 74.5 êâ.ì, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 7, 4 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, óòåïëåííÿ, ì/ï â³êíà 098-090-29-22
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,5 ì2; æèòëîâà 40,1 
ì2. Ï³ä ðåìîíò! Íå óãëîâà. ²íä. îïàëåííÿÖêîòåë Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ, 4-õ 
ïîâ. áóäèíêó. ª ï³äçåìíèé ï³äâàë-ïîãðåá. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿ 
â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! Äîêóìåíòè ãîòîâ³. 12000 ó.î. (067) 549-61-62.
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ. ì. 095-
659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. 46 êâ.ì. õðóùîâêà, 2 ïîâ. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 55 êâ.ì., öåíòð (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿), 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  ³íä. îïàëåííÿì. 099-
738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ïîãð³á, 5 ò.êîíò., 
ïîì³íÿí³: êàíàë³çàö³ÿ ³ âîäîïðîâ³ä, òðóáè, º ë³÷èëüíèê ãàçó, âîäè, äîáð³, 
äðóæí³ ñóñ³äè. 099-294-82-38
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî, 75 êâ.ì. çàã. ïëîùà. 063-282-55-65
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (â³ä õàçÿ¿íà), 1 ïîâ., íå óãëîâà, òåïëà, 
ñâ³òëà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 
â âàíí³é òåïëà ï³äëîãà, äâà áàëêîíà çàñò³êëåí³, âåëèêèé ãàðäåðîá, äâ³ 
êëàäîâêè, ðåìîíò, äîáð³, äðóæí³ ñóñ³äè. 063-187-18-82, 067-990-07-43
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., 
çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 063-
255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ç íàäâîðó óòåïëåíà. 093-732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 
ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, çàã. ïëîùà 
67 êâ.ì. 063-506-86-82
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-641-90-25
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï 
â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-
63-78
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15 ñîò., º 
âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé ñàðàé 10 
õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â öîêîë³ ãàðàæ ³ ï³äâàë. 
068-056-55-94 ²ðà
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, òåïëèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
âîäîã³í, êðèíèöÿ, 0.15 ãà, ñàäîê ïî âóë.Ñîô³¿âñüê³é (Ïîëå ÷óäåñ). 067-
754-44-65
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6 
êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-61-
81,067-583-68-94
  Áóäèíîê 50 êâ.ì., âóë.Ìàçåïè 62, º ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ 2 ì. â³ä áóäèíêó. 063-386-14-76
  Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  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 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, 16 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-
85-75
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå 
òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. 063-
773-28-96
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, â áóäèíêó âîäà, 
âàííà, ãàç, ñâ³òëî. 097-821-30-11, 050-326-58-80
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, ãàç. ³ ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), âóë. Ëþáàðñüêà, ãàç, âîäà, 

ãîðîä âèõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, ãîñï. áóä³âë³. 097-465-17-30, 
096-867-24-83
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, âåëèêèé 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. àáî îáì³í íà 3-õ - 4-õ ê³ìí. êâ. 063-
773-28-96
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ., 78 êâ.ì., 10 ñîò., âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè, ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ãîðîäó, 
ñàðàé, ïîãð³á. 093-123-51-09
  Áóäèíîê âóë.ÏÐîëåòàðñüêà 101, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñàäîê. 
097-327-93-64
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç, â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-77, 
093-153-21-72
  Áóäèíîê ãàç, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, áàíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà 11. 063-969-57-39, 093-050-
93-06
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í 5 øêîëè ÏÐÁ), 8 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ïîãð³á, 
ñàðàé, íåäîðîãî. 063-296-30-12
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., êðèíèöÿ, ñàäîê, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. 
çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà äåðåâà. 093-920-
65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ïîáëèçó ñòàâîê. 
063-296-92-18
  Áóäèíîê ãàç., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê, 25 ñîò. ãîðîäà, â 2-õ êì. â³ä ðàéöåíòðà, 
8 õ 10 ì., ñ.Ñèãíàë âóë.Êîøîâîãî 18. 095-769-97-36
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðÿä ãàç, ñòàâîê, ë³ñ, çåì. ä³ë-êà 
31 ñîò., ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ âóë.Êóòîâà 14. 096-377-14-54, 097-643-
39-12
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, 
ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.  067-796-11-99, 073-109-
52-11
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 
57.8 êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàëåííÿ. 098-456-73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 
097-592-71-62
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., 
ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ, äâà ñàðà¿. 
067-300-19-06
  Áóäèíîê íà «Öàðñüêîìó ñåë³» 2 ïîâ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 
067-761-98-56
  Áóäèíîê íîâèé 4-õ ê³ìíàòíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë. 
096-967-82-89
  Áóäèíîê ïëîùà 100 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç, âîäà, 
³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé 

ñàäîê, òåðèòîð³ÿ çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. 066-488-97-91
  Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
  Áóäèíîê ïîðó÷ ç öåíòðîì, öåãë. îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ. 097-211-32-18
  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097-764-99-56, 063-
736-45-17
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ ö/äîðîãà, 
ð³÷êà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 096-007-21-60, 098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, âîäà íà ïîäâ³ð’¿ 
(àðòåç³àíñüêà), ãàç, ãîðîä, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ìàéæå â öåíòð³ ñåëà. 
097-770-32-64, 093-548-49-44
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, 
ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-
06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä 0.25 
ãà. 097-618-18-85, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. 
ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà - â áóäèíêó, ³ â äâîð³ 
êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò., çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 098-
993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 067-852-85-80
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü, º ñàäîê, 60 ñîò. çåìë³. 067-285-50-00
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç, âîäà, ãîðîä 
50 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 096-558-12-17
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, 
õë³â, ñàäîê, ïîðÿä ñòàîê, 42 ñîò. çåìë³. 050-356-51-88, 098-962-17-70
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 
ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîøàíñüê âóë.Ùîðñà 1, öåãëÿíèé, ïîêðèòèé øèôåðîì, 
110 êâ.ì., ãàç, º êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.30 ãà. 
096-449-60-87
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ãàç, âîäà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 063-316-34-
87, 068-958-21-76
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1, ñàäîê, ãàðàæ, ãàç. îïàëåííÿ. 
098-843-78-06, 093-587-13-98
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä 
äà÷ó. 063-105-17-52
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà 
â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, 
ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 
ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, 
ãàç. îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà öåãëÿí³, ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ, 
ïîãð³á, ñàä 12 ñîò. ä³ëÿíêà îãîðîäæåíà âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 58 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 16, 
3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, òóàëåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 097-028-69-02, 096-117-86-56, 2-32-46
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 093-246-14-51, 096-054-77-67
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 6 ñîòîê. 
ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîì Öï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. Êîëîäÿçü íà 
ó÷àñòêó. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 52 000 ãðí. (067) 549-61-62.
  Ìàãàçèí 42 êâ.ì., âèñ. ïîòîëê³â 4.20 ì., ñâîÿ êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, 
öåíòð./ âîäà, â öåíòð³. 063-393-53-06
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 067-444-
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  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë, â 
áóäèíêó - ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ó äâîð³ 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, òóàëåò. 097-324-66-56, 
093-407-32-42
  Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 
063-254-92-11
  Ï³â áóäèíîêó ð-í Á.Êàçàðìè, ìîæëèâî íà êâàðòèðó, 
ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 098-384-88-74
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. 
êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  ×àñòèíà áóäèíêó 70 êâ.ì., íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿ âñ³ 
íîâ³, òåðì³íîâî. 098-525-00-25
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, 
êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., 
ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. 
ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³, òåïëèé, 
3 ê³ìíàòè, òåïëà ï³äëîãà â ïðèõîæ³é òà âàíí³é, ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ñàðàé, 
ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, òåðì³íîâî. 
063-187-18-82, 067-990-07-43
  ×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, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 
ñîò. (ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-
40, 093-427-55-10 ï³ñëÿ 18:00
 1-ê³Ìí. êâ. â öåíòð³ âóë.ïóøê³íà 28, 37 êâ.Ì., 1 ïîâ., íå 
êóòîâà, òåðÌ³íîâî. 093-905-47-32, 067-581-77-73

 áóäèíîê ó â³äÌ³ííîÌó ñòàí³, ç³ âñ³Ìà çðó÷íîñòÿÌè, 110 
êâ.Ì., 1.5 êÌ. äî öåíòðó, òåðÌ³íîâî. 097-753-65-54, 
096-932-45-12

  аВтомото
  ÂÀÇ 2101 äîáðèé ñòàí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, â 
äîáðîìó ñòàí³. 067-455-52-90
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 097-
859-45-37
  ÂÀÇ 21099 ³äåàëüíèé ñòàí, ãàç, òîí³ðîâêà. 097-
642-10-30
  ÃÀÇ 69. 093-022-88-06
  ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ 
âåëèêèé). 067-702-77-92
  ÇÀÇ Âîëèíåöü â ðîáî÷îìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-
804-47-51
  Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ìîñêâè÷. 096-791-53-47
  Ìîòöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 â õîðîøîìó ñòàí³. 067-
422-36-17
  ÌÒÇ-80 1987 ð.â. 067-193-31-36
  Ìóðàâåé â õîðîøîìó ñòàí³, äâèãóí ç êàï.ðåìîíòà. 
068-148-02-27, 096-248-27-60
  Ñ³òðîºí 2005 ð.â. 097-112-64-95
  Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó 
ñòàí³. 097-577-26-86
  Ôîëüöâàãåí Ïàññàò (ñàíòàíà) â³äì³ííî¿ Í³ìåöüêî¿ 
ÿêîñò³, â îðèã³íàë³ âñå ð³äíå, íå áèòèé (íîâèé ãàç), 
âëàñíèê. 067-795-18-10, 063-504-03-24
 êîÌáàéí äæîíä³ð 330 õîðîøèé ñòàí. 096-303-62-23

  КупЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó  ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07
  Áóäèíîê, ï³â áóäèíêó, àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³ áåç 
ïîñåðåäíèê³â. 096-618-50-32
  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
  Êàðòîïëþ äð³áíó (ñâèíÿ÷ó), ïøåíèöþ 200 êã. 063-
684-22-99
  Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â; ëèñòè îöèíêîâàíî¿ 
æåñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 097-763-97-86, 063-630-96-77
  Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-
83-24
  Êîáèëó 8-10 ðîê³â. 067-394-60-27
  Êóêóðóäçó â êà÷àíàõ. 066-460-28-00
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàðñüê³ ìîíåòè. 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
  Ðàä³îäåòàë³, ïåðèíè - ïîäóøêè, õîëîäèëüíèêè, ðàä³î 

- ìàãí³òîôîíè, êàáåëÿ - ïðîâîäà, ãàç. êîëîíêè, 
ñâàðþâàëüí³ àïàðàòè. 068-148-02-27, 096-248-
27-60
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Ùèíè ³ äèñêè «Ñëàâóòà» â íåðîáî÷îìó ñòàí³, 
ì³êðîâîëíîâó ï³÷, çàï÷àñòèíè äî Ò25, àâòî áàðêàñ. 
050-666-95-92, 068-841-09-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó 
ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 
063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 
098-682-50-85

  мінЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. íà áóäèíîê. 098-444-51-03
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, 
Õìåëüíèöüêî¿ îáë., º ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà 
Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31
  Áóäèíîê ãàç., 10 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ íà êâàðòèðó. 068-753-34-61
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-
896-13-73

  ріЗне
  2 ìàëåíüê³ á³ë³ êèö³ øóêàþòü ñîá³ õàçÿ¿â. 097-
872-26-80, 2-48-65

  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 â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. 098-278-77-61
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò (õëîï÷èêè). 093-83-
70-272
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóê³, 2 ì³ñÿö³. 096-886-25-
27, 2-10-51
  Â³ääàì öåãëó á/ó. 073-167-46-82 ï³ñëÿ 19:00
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü 
ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó ÂÍ 
38010570 òà äèïëîì êâàë³ô³êàö³éíîãî ðîá³òíèêà ÂÍ 
38347600 çà ïðîôåñ³ºþ «Ñòîëÿð-áóä³âåëüíèé, òåñëÿð» 
âèäàíèé ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå 
ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» âèäàíå 22.06.2010 
íà ³ìÒÿ Äàíèëþê ²âàí Âàñèëüîâè÷, ââàæàòè íåä³ñíèì.
  Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÆ ¹767130 íà ³ì’ÿ Çëàãîäþê 
Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à â³ä 23.03.2009 ð., âèäàíå íà ï³äñòàâ³ 
ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ ¹271 â³ä 29.05.2006 
ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ìÿ Íåôåäîâà Âàëåíòèíà 
Ëåîí³äîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó çà óñïàäêóâàííÿ 
æèòëà 096-711-32-47 Íàòàë³ÿ
  Æ³íêà íà ãîäèíó (ïðàííÿ, ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ 
¿æ³), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîãëÿä, íÿíÿ, 
äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-773-34-02, 
098-675-21-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì, 
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ïîðÿäí³é ëþäèí³ áåç ä³òåé. 073-
087-52-33
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ìåáëÿìè âóë.Â.Âåëèêîãî 
7. 067-772-36-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ 1 øêîëè, 2 ïîâ., áåç ìåáë³â. 
097-106-48-47, 093-190-28-42, 093-941-32-40
  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 ïðèì³ùåííÿ 80 êâ.ì., â öåíòð³, 
ìîæëèâî îêðåìî (37 êâ.ì. òà 34 êâ.ì.). 073-326-41-57
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ïðîæèâàííÿ º. 093-732-60-43
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, â äâîð³ ñàäèáà íà ö/âóëèö³ 
ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îãëÿäîâà ÿìà, 
åëåêòðèêà, âîäà. 099-218-44-69
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-
624-35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 093-724-28-38
  Çäàì ï³ä áóäèíêó 700 ãðí. 096-162-21-38
  Çíàéäåíî ïëàñòèêîâèé ïàñïîðò íà ³ìÒÿ Öàïîê 
Àíàòîë³é Âàñèëüâè÷ òà êàðòêó «Ïðèâàòáàíêó» 067-
68-78-940
  Çí³ìó 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ., ç îïàëåííÿì â öåíòð³ íà 
äîâãèé òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü òà ÷èñòîòó îá³öÿþ. 063-715-
47-41, 068-821-41-38
  Ïðîïàëà ñîáàêà ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, ðèæèé ç á³ëèì, 
ñ.²âàíê³âö³, íåáàéäóæèì çâîíèòè. 063-460-64-96
  Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-
30-91 Àëëà
  Ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå áóäèíîê â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. 
097-149-12-94
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, 
äîñòîéíà îïëàòà. 063-814-18-69 
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67, 063-053-36-17


