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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу
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Пузир ігнорує державні програми. Виділив у вересні 35 тис. грн для хворих на діабет, при потребі на 1 місяць — 71 тис. грн

поліція силоміць 
потрапила у 
помешкання, де син 
морив матір голодом

тепер маємо офіційну 
сторінку районної 
влади в газеті

Місцева зневага 
до інсулінозалежних

14 листопада – всесвітній день боротьби з цукровиМ діабетоМ

тетяна лозінська 

Цукровий діабет вважають тихою епі-
демією ХХІ сторіччя. У 2017 році Кабінет 
Міністрів України затвердив програму по 
лікуванню хворих цукровим діабетом, 
які потребують таблетованих препаратів 
та державну програму про безперебійне 
безкоштовне забезпечення інсуліноза-
лежних хворих препаратами інсуліну. 

Козятинська районна рада в повному 
обсязі виділила кошти на забезпечення 
інсуліном хворих, які проживають в сіль-
ській місцевості. 

Міська влада ігнорує виконання дер-
жавних програм. У вересні поточного 
року тільки 35 тисяч пішло з бюджету 
для забезпечення інсуліном хворих цу-
кровим діабетом, які проживають в м. 

Козятині. Потреба ж складає на 1 місяць 
71 тис. грн. Що робити хворим цукровим 
діабетом два місяці? Адже інсулін — 
життєво необхідний препарат, без якого 
людина не може прожити і одного дня! 
Чи Пузирю це не відомо?! Аптеки ліки в 
борг не видають. 

Депутати більшості! Може подумаєте 
про повноцінне життя місцевих інсуліно-
залежних хворих цукровим діабетом. Це 
102 дорослих та 5 дітей!

Довідково: на Козятинщину виділено 
було на рік з держбюджету для діабет-
ників 950 тисяч гривень. З них майже 
430 тисяч пішли на місто, і 506 на села. 
Цих грошей вистачило до вересня. Поза 
державною програмою чотири місяці 
інсулінозалежним виділяє гроші бюджет 
на місцях.

олена 
шавлюк, 
лікар-
ендокринолог

У світі за-
реєс трова -
но 422 млн 
хворих ЦД, 
в США – 31 
млн (9,3 % 
населення), в 
Україні – 1,5 
млн (3,1% на-

селення). Як видно з цифр, в Украї-
ні на кожного хворого цукровим ді-
абетом  є 2-3 хворих, які не знають 
про свою хворобу. У зв’язку з цим 
розроблено стратегію виявлення 
лікування профілактики цукрового 
діабету, які контролюються МОЗ 
України.

Основні поради для хворих, що 
допоможуть попередити ускладнен-

ня хвороби:
Контролювати рівень цукру в кро-

ві, артеріальний тиск, рівень ліпідів 
крові (холестерин).

Не існує «золотої» таблетки, яку 
прийняв – і цукри в нормі. Лікуван-
ня цукрового діабету — це кропітка 
щоденна праця. Велике значення 
має харчування.

При діабеті першого типу осо-
бливих обмежень в їжі немає, але 
тільки за умови правильного під-
бору дози інсуліну. Доки ж доза не 
підібрана, краще взагалі утриматися 
від солінь, солодкої, гострої та 
жирної їжі. Зрозуміло, не слід забу-
вати, що харчування при цьому типі 
діабету має бути збалансованим і 
здоровим.

При діабеті II типу фахівці ре-
комендують виключити з їжі такі 
продукти:

• білий хліб, пиріжки та вареники;
• цукор, кондитерські вироби;

• солодкі газовані напої і солодкі 
соки;

• сало, свинину і вироби зі сви-
нини;

• картоплю і рис;
• ізюм, фініки, банани, інжир, 

курагу, виноград, хурму, диню й 
абрикоси.

Крім того, варто обмежити спо-
живання смажених, гострих, со-
лоних і консервованих продуктів. 
Ретельно контролюйте споживання 
жирів (не більше 10% калорій що-
дня). Жири провокують розвиток 
хвороб серця, до яких діабетики 
мають схильність.

корисні продукти. Усім діабе-
тикам без винятків показані свіжі 
овочеві соки. Найкращим соком для 
діабетиків є сік селери, петрушки і 
кропу. Сік з цих складових чудово 
допомагає стабілізувати рівень цукру 
в крові.

Продукти, рекомендовані до спо-
живання:

• варена нежирна яловичина;
• нежирна риба, бажано запечена 

в духовці або варена;
• куряче м'ясо (вживання курячої 

шкіри слід виключити);
• чорний хліб;
• яйця курячі (не більше 4 шт. на 

тиждень);
• крупи: вівсяна, гречана, перлова, 

пшенична;
• грейпфрут;
• сік томатний, зелений чай;
• капуста (білокачанна і/або 

цвітна), кабачки, огірки, баклажани;
• цибуля, петрушка, кріп;
• кислі яблука, мандарини, сливи, 

кавуни і ягоди в обмеженій кіль-
кості.

алкоголь обмежений. Оскільки 
алкогольні напої можуть призвести 
до різкого зниження рівня цукру в 

крові, діабетикам не радять вживати 
їх часто. Але зовсім відмовлятися від 
спиртного не обов'язково. Потрібно 
тільки пам'ятати про необхідні обме-
ження. Людям, що живуть з діабетом, 
можна вживати сухі вина (до 200 г), 
міцні напої (до 50 г).

обов’язково. Регулярно переві-
ряйте свій рівень цукру у крові, якщо 
вам за 40, або ви маєте зайву вагу, 
або серед ваших родичів є хворі на 
діабет.

Кожна людина повинна раз на 
рік робити аналіз крові "на цукор". 
Нормальний рівень цукру у крові — 
не більше ніж 5,5 ммоль/л. Аналізи 
можна здавати у будь-якій лабо-
раторії по направленню сімейного 
лікаря. Якщо цукор крові більше 
5,5, потрібно йти до ендокринолога 
за консультацією і призначенням лі-
кування. Прийом лікаря в поліклініці 
ЦРЛ в 29 кабінеті з 8 до 13.
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новини Козятинщинитема тижня

Матері АТОвця відмовили ті, хто повинен стояти на захисті таких категорій громадян

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

уточнення

козятин 
небезпечний, 
без 
благоустрою. 
чоМу не 
страйкуєМо?!

кожен хліб Має свої корисні особливості й своїх прихильників

неофіційні нотатки з дня поздоровлень працівників залізниці

хліб нужденниМ від не багатого підприєМця

депутат синюшко підтвердив свій статус народного обранця

Щоб не вМирали від інсульту

ярослав благополучний вийшов під іншиМ прізвиЩеМ

До редакції газети звернулися 
мешканці вулиць Грушевського та 
8-ої Гвардійської. Перших непокоїть 
стан дороги їхньої вулиці. Від дощу 
до дощу тут стоять калюжі. Адміні-
страції міста — хоч би що. Біля них 
же сухо! Приємно, що після нашої 
публікації відреагувало відповідальне 
підприємство. На каналізацію свого 
господарства на вулиці Грушевського 
поставили люк!

А на вулиці 8-ій Гвардійській на ді-
лянці дороги, де недавно сталася ДТП 
з трагічними наслідками, немає на-
лежного освітлення. Друга автівка на 
цьому повороті пробувала на міцність 
стіни помешкання, де живуть люди. І в 
цій ситуації влада міста бездіє.

У жахливому стані знаходяться і 
автобусні зупинки міста. Виконком 
їх закріпив за організаціями міста. 
Зобов’язати зобов’язав, а покарання 
не передбачив? Мабуть тому автобус-
ні зупинки стали ще в жахливішому 
стані?

Зі сцени в училищі на свято заліз-
ничників обраний очільником Козяти-
на Пузир звітує, що “ремонтує дороги 
не кусочками і цілими”. Насправді 
роблять дороги не за стандартом. І 
це відомо прокурору, начальникам 
поліції та міжрайонного відділу СБУ. 
Адже їздять по них. Але головного 
поліцейського купили бюджетними 
грошима, виділяючи на поліцію час від 
часу гроші. Отож на явне недбальство 
очі закриті. А прокурору нинішній за-
кон не дозволяє контролювати. СБУ 
займається охороною безпеки країни 
в цілому. 

Постає питання, чи потрібні нам такі 
силовики? Такий очільник? На жаль, 
більша частина громади Козятина 
інертна. Мешканці називають речі 
своїми іменами вголос тільки тоді, 
коли нехлюйство і безгосподарність 
влади зачіпає їх особисті інтереси. А 
так — завжди анонімно, боячись, щоб 
хоч Пузир не взнав. Люди, отямтеся! 
Згуртовуйтеся по 5-6 осіб та ідіть 
до чиновників у кабінети і вимагайте 
належного благоустрою, виплат, до-
держання законності та порядку і так 
далі. Зараз знову люди будуть тупо 
вдихати сажу від лушпиння, і мовча-
тимуть? Таке не допустимо!

даша (9), школярка:
— Їм фрукти, овочі, 

вітаміни.

дмитро (15), школяр, катя (2):
— П’ю теплий чай з лимо-

ном, займаюся спортом, про-
вітрюю кімнату.

галина (55), 
домогосподарка:

— П’ю гарячий чай з 
медом і маслом.

станіслав (28), безробітний:
— Приймаю ліки для 

профілактики.

євген (18), студент:
— Їм багато гострої 

(перченої) їжі.

ольга (26), в декретній відпустці, макар (3):
— Мажемо ніс оксоліновою маззю, 

після приходу додому — промиваємо ніс 
аквамарином.

ми запитали у козятинчан Що ви робите, щоб не захворіти на грип?

яна (32), в декретній 
відпустці:

—Козацький (Стрілецький-
прим.авт.)., любительський.

євген рєзнік (68), пенсіонер:
— Стрілецький, гірчичний, 

батон, булки з родзинками, 
плетенка, плетенка посипана.

тетяна (57), фахівець із 
соціальної роботи:

—  К о з а ц ь к и й . 
(Стрілецький-прим.авт.).

олексій стойко (51), 
вчитель зш№ 5:

— Гетьманський, ко-
зацький, бородинський.

галина (62), пенсіонер:
— Любительський.

нікіта (12), дмитро (14), даниїл (9), 
школярі:

— Козацький (Стрілецький-прим.
авт.).

ми запитали у козятинчан які ви знаєте сорти продукції “козятинхліб”?

вероніка любіч

Смачний і запашний хліб ще 
називають заварним і з’явився 
він у наших магазинах не так 
давно. Його виробництво стає 
все більш популярним в Україні, 
але не всі, мабуть, знають, що 
першими навчилися випікати за-
варні хліби прибалти і білоруси. 
Скажімо, у Литві та Латвії нині 
заварні сорти хліба займають 
70% у загальному виробництві 
хлібних виробів.

А в нашій області лідером 
виготовлення цього продукту є 
ПрАТ «Козятинхліб», де виготов-

ляється хліб «Любительський», 
хліб Житній заварний з чорнос-
ливом.

— Ми постійно працюємо 
над розширенням асортименту 
заварних хлібів, — розповідає 
генеральний  директор підпри-
ємства Сергій Олександрович 
Годенко. — Зараз проводимо 
пробні випікання хлібів анало-
гічно литовським та фінським 
технологіям. Основна, так би 
мовити, «фішка» такого хліба — 
приємний кислувато солодкий 
смак, що створюється завдяки 
поєднанню сучасних технологій 
приготування і спеціальних ре-

цептур. Варто також зазначити, 
що майже всі заварні хліби го-
туються із житнього обдирного 
борошна і пшеничного першого 
або другого сортів, а рецептури 
на кожен сорт готуються окре-
мо. Серед основних рецептурних 
складників (окрім борошна): цу-
кор, кмин, солод житній фермен-
тований, що надає хлібу темно 
шоколадного кольору. Усі вони 
є органічними.

Є одна характерна особли-
вість — частина борошна в тісто 
вноситься у вигляді заварки, 
тобто 10% борошна заварюється 
крутим окропом. Далі ця заварка 

обцукрюється, заквашується і 
тоді вже добавляється під час 
замішування тіста.

А для того, щоб заварний 
хліб був більш пухким і запаш-
ним, у деякі його види додають 
пресовані дріжджі у невеликих 
кількостях. Проте окремі сорти 
випікаються без пресованих 
дріжджів, а лише на хмелевій 
житньо-пшеничній заквасці, яка 
готується у нас на виробництві.

Не слід забувати, що заварний 
хліб має розчинний білок і через 
це він стає трохи липким. Для 
того, щоб цю липкість зменши-
ти, треба збільшити кислотність. 

Саме для цього ми застосовуємо 
молочнокислі закваски, тому 
заварні хліби мають дещо вищу 
кислотність, ніж звичайні. Це 
мають враховувати споживачі. І 
взагалі, ми бачимо, що кожен 
сорт має свого любителя, тому 
не можна стверджувати, що, ска-
жімо, білий хліб — кращий, ніж 
житній, або заварний — ліпший 
за пшеничний. Кожен хліб має 
свої корисні особливості й своїх 
прихильників. А оскільки завар-
ний хліб — це для нас відносно 
новий продукт, то споживачам 
варто знати більше про його 
смакові властивості.

У статті “Заліз-
ничники дякують 
за свято воїнам” 
в номері 44 за 1 
листопада були 
допущені технічні 
помилки у прізви-
щі залізничника 
і його дружини. 
Автор статті та 
редакція прино-
сять вибачення 
Ярославу Благо-
получному і його 
дружині Тетяні.

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” надійшло повідомлен-
ня. У ньому йшлося, що хліб, 
який по вівторках роздають 
біля магазину “Абсолют”, не 
завжди попадає в руки нужден-
ним. Казали телефонуючі, що 
розданим безкоштовним хлібом 
по селах підгодовують худобу. 

З Олександром Автуховим ми 
зустрілися. У своєму коментарі 
він повідомив, що вирішив за-
йматися благочинністю, дивля-
чись на зубожіння малозахище-
них верств населення. 

— Є люди, — каже він, 

— що тільки перебиваються 
хлібом. І щоб хоч трохи полег-
шити їм життя, влаштовую без-
коштовну акцію роздачі хліба. 

На питання, чи потрапляє 
хліб тільки тим, хто не в змозі 
його купити, наш співрозмовник 
відповів, що він в середньому 
купує 30 буханок за свої гроші 
і дає тим, хто стоїть за ним в 
черзі. Більше ніж буханець в 
руки ніхто не отримує.

Пан Олександр робить дійсно 
хорошу справу. На питання, 
за якою ціною  купує хліб на 
хлібокомбінаті, він відповів, що 
за заводською. Звідки бере ко-
шти на благочинність, відповів 

стандартно, що він підприємець. 
Ціль акції, за його словами, на-
годувати бідних людей. 

За словами пана Автухова, 
раніше він займався утриман-
ням маленького домашнього 
зоопарку, але справа не пішла. 
Зараз як підприємець займаєть-
ся багато чим, щоб прогодувати 
свою сім’ю та ще й виділити на 
акцію безкоштовної роздачі 
хліба.

Від редакції: Бюджет даного 
підприємця дозволяє один раз в 
тиждень роздавати 30 буханок. 
Отож, кожен може переймати 
естафету.

тетяна лозінська

До редакції “RIA-Козятин” 

звернулася мати воїна АТО 
Раїса Сушко. Вона - мешкан-

ка Козятина. Пані Раїса розпо-
віла свою історію:

— Вісім років страждала, 
плакала, мерзла з дітьми. 
Немає у нас путніх газовиків. 
Звернулася на 101 і мені ска-
зали, що треба викликати спе-
ціалістів із Хмільника. Що цей 
ремонт дороговартісний. Що 
вони роблять роботи тільки 
в середині приміщення, а “за 
вікном” якщо, то вже “висо-
тників” потрібно. Я живу на 8 
поверсі…

Оскільки син Раїси Сушко 

нещодавно прийшов з війни, 
вона звернулася за допомогою 
до голови асоціації ветеранів 
АТО Олега П’явки. Той від-
мовив у допомозі. Аналогічно 
зробив і міський голова. За 
словами жінки, останній по-
радив почитати оголошення в 
газеті та знайти спеціаліста.

— Звернулася я далі до 
Микола Миколайовича Си-
нюшка. Це наш депутат. Він 
знайшов два чоловіки і було 
все зроблено. Я дуже вдяч-
на їм трьом. Хай дасть їм 

Бог здоров’я. Побільше б 
таких людей! Хочу побажати 
всім депутатам, щоб були б 
такі, ставились до людей по-
людському. Тоді нам би краще 
жилось, українцям, — впевне-
на вона.

Отож слова подяки від ма-
тері АТОвця Миколі Синюшку, 
Віталію Няньчуру, Миколі Ла-
ріну за ремонт на восьмому 
поверсі, де задувало вітром 
і загашувало котла. Хай Бог 
береже таких людей, благодаті 
їм та їх родинам. 

віра ніжна

У п’ятницю, 2-го листопада, ві-
тали залізничників Козятинщини 
з їхнім професійним святом. З об-
ласного центру прибув на урочис-
тості губернатор Валерій Коровій. 
З Верховної Ради — нардеп Пе-
тро Юрчишин. Були і перші особи 
районної та міської влади.

Почалося свято з шикарного 
фуршету в приміщенні бібліотеки 
училища. Майже всі організації 
залізничного вузла окремими 
групами зібралися біля столів. 
Накрив їх, як стало відомо, 
Юрчишин. Окремі залізничники 
висловлювали припущення, що 
нардеп зробив такий собі жест 
доброї волі під вибори. Щоб за-
лізничники правильно на виборах 
голосували. Як воно там не було, 
а застілля переважній більшості 
залізничників сподобалось.

Після приємної трапези святку-
ючі перемістилися з бібліотеки до 
актової зали. Відкрили святкову 
програму артисти з районного 
будинку культури піснею “Моя 

Україна”. Були озвучені імена по-
чесних працівників, яких Дирекція 
залізничних перевезень занесла 
на Дошку пошани. Отримали по-
дарунки кращі залізничники й від 
всіх провладних чиновників.

перли вітальних виступів. У 
своєму виступі губернатор зазна-
чив, що він розуміє, в яких умовах 
і за яку зарплату працюють заліз-
ничники. 

— Економіка України підніма-
ється, потрібно трохи потерпіти, 
— сказав він. 

Потерпіти можна. Тільки перші, 
хто почав терпіти, вже мають 27 
років терпільного стажу. А жити 
коли? 

Міський голова пообіцяв при-
сутнім, що на наступний рік День 
залізничника козятинці будуть 
відмічати свято не в актовій залі 
залізничного училища, а у від-
ремонтованому міському будинку 
культури. 

— Там більше місця, — сказав.
Що мав на увазі козятинський 

мер, тільки йому відомо, але гість 

у свято не повинен так вислов-
люватись. Ще один перл його 
виступу був про корупцію, “коли 
працюють династіями”. Тут, зна-
ючі, кого мав на увазі мер, зро-
зуміли, а інші — ні. У кулуарах 
опитані розповіли, як по-різному 
сприйняли заяву зі сцени. ще 
були “перли” про дороги і само-
рекламу.

Голова райради забув, яку 
картину буде вручати залізнич-
никам. Його виручив асистент по 
сцені — голова РДА.

Пан нардеп роздавав, як за-
вжди, дерев’яні грамоти, “кар-
бовані золотом” з конвертами і 
орденами. Чоловічій статі маши-
нально, з жінками кокетував.

Гурт “Струни серця” профе-
сійно виступав, за що отримав 
море аплодисментів. Завершив 
святкове дійство народний артист 
України Павло Зібров (!). Такий 
черговий подарунок зробив для 
присутніх залізничників депутат 
ВР Юрчишин.

Закінчилося свято більш по-
тужним застіллям вже для при-

ближених.

Р.S. З коментарів найбільш 
обговорюваних публікацій на 
сайті козятин.ком:

“Переглядаючи світлини з уро-
чистостей, пригадалися часи 
Брежнєва. Складається вражен-
ня, що наші “головні чиновники” 
призвані у ці крісла, аби вручати 
грамоти і цілувати номінантів. За-
мість того, щоб показати всім, хто 
зібрався, та хто хоче сфотогра-
фувати, обличчя нагороджених, 
ми бачимо по півгодини на сцені 
жирних котів у костюмах, які 
“ощасливлюють” залізничників. 
Таке відбувається на всіх “пла-
нових заходах”. Повна совдепія і 
ніякого руху вперед, ніякого кре-
ативу, ніби Україна йде не вперед 
до Європи, а крокує у радянщину. 
Поїдьте за кордон, подивіться, як 
там віншують почесних професії. 
Бо на вас бридко дивитися.

Цікаво, куди повісять картину з 
поличенською церквою від голови 
райради? Невже знову пану Віль-
чинському в колекцію?”

галина касянівська

У понеділок, 5 листопада, в мага-
зині “Обжорка”, що на ПРБ, утво-
рилася велика черга. Сталася вона 
тому, що учні зі школи №5 під час 
перерви між уроками забігли сюди, 
щоб щось купити поїсти. Покупці в 
черзі з розумінням поставилися до 
учнівського винаходу. Але дехто із 
тих, що стояли в черзі, казав: ”Зна-
ють, що у дітей перерва і тільки 
одна каса працює!”

Звичайно, дві працюючих каси 
краще, ніж одна. Тільки школярі не 
прийшли в магазин з доброго дива. 
Їх погнали туди умови шкільного 
харчування. Коли б у школі було 
продумане харчування учнів, то 
вони не побігли б у магазин за ди-
тячими ласощами.  І відсутність ка-
сира за відсутності покупців школи, 
можливо, не всі й помітили б. Не 
касир зробив у магазині час пік, а 
керівництво школи. Відомо, що там 
працює Сама радниця. Пані Надіє, 
щось не допрацьовуєте на місцях, а 
ще партією керувати беретеся.  

школярам доводиться 
бігати на перервах у 
продуктовий магазин

влад повх

Багато роз-
мов легко по-

чути на вулиці. 
Найбільш бала-

куча вулиця міста — Зем-
ляка біля “хитрого ринку”. 
Я декілька днів розсікав її 
ногами, намагаючись здиба-
тися з найбагатішими людьми 
Козятина. Ранок починав із 
читання списку найбагатших 
та розгляду в інтернаті їх 
профілю. Склав списки їх 
персональних авто, дружин 
та дітей.  Але з 7 до 11 годи-
ни дня їх там не зустрінеш. 
Авто не припарковані. Не 
важливо, це свято, вихідний 
чи понеділок. 

На ринку та вулиці Земляка 
навіть цигани не крадуть, на-
магаються і доволі успішно 
вміють торгувати. Жодного 
нарікання на поліцію або 
звернень про крадіжки мені 
не вдалось зафіксувати. 
Якщо там немає багатих, 
немає крадіжок? Якщо туди 
не йдуть навіть карманники, 
я прийшов до висновку, що 
спіймати у фотокадр багатих 
не вдасться.

Пішов їх в інших місцях 

Козятина шукати.
Почав із соцопитування: 

“Хто входить в топ-10 найба-
гатших? Кого знаєте з таких і 
чи бачили на базарі?”

Відповідь була одна: “Тут 
не шукайте. Це пекло для 
бідних. А рай багатих — це 
влада. У державних офісах  
зустрічайте”. 

— У мене пенсія 1400 
гривень, — розповідає одна 
мешканка міста. — Вік 78 
років. Торік в цю пору, як і в 
минулому, однаково палила 
газ, гріла воду електрикою. 
Знала, що у мене такий ліміт. 
А тепер прийшли рахунки на 
суму 780 гривень. Це ката-
строфа! Субсидії нема. До-
чка з внуками прописана. Не 
живуть тут. Як документально 
себе захистити — не знаю. 
Порошенко з Яценюком спе-
ціально перед холодом віді-
брав у мене субсидію. Я зиму 
не знаю, як жити. Мене чекає 
холод і голод. Ці дві речі 
мені відомі з дитинства. Це 
вбивство уряд спланував?

— То у вас є план помсти?
— Так! Я на зло житиму до 

ста років. Тільки така форма 
протесту склалась в моїй 
голові.

Рай багатих створений із пекла бідних

вероніка любіч

Головними симптомами інсульту вважаються утруднена мова, запамо-
рочення, оніміння кінцівок, а також раптова слабкість.

Президент української асоціації боротьби з інсультом Микола Поліщук 
розповів про це страшне захворювання. За його словами, напад може 
протікати з болем — люди від болю кричать, викликають швидку допо-
могу. Може протікати мовчки (тихо). Людину або паралізовує, вона не 
може підійти поскаржитися, відбирає мову.

Після інсульту у медиків залишається не більше 6 годин, щоб вряту-
вати людину і позбавити від наслідків інсульту. Лікарі радять звертати 
увагу на стан близьких, і якщо в їх поведінці відбуваються які-небудь 
зміни, схожі на симптоми інсульту, відразу звертатися в лікарню. Те 
саме стосується всіх — якщо ви бачите на вулиці, в магазині, в автобусі 
людину з ознаками інсульту — не будьте байдужими!

Звертайте увагу на стан близьких та 
людей, які потрапили в поле вашого зору
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кримінальна хроніка

людяМ залишається тільки Мріяти 
про острівці безпеки у козятині

Махнівка дискутує про воду і рибу

RIA перевірила Махаринецько-сестринівську зону

агов, поліція, досить виконувати план збирання 
данини, зверніть увагу на безпеку руху!

у бродецькоМу син Морив голодоМ свою Матір

Мисливців козятинЩини випустили на волю

30 жовтня
Надійшло повідомлення від 

жительки села Козятин про те, 
що її син за місцем спільного 
проживання в стані алкогольного 
сп'яніння вчинив відносно неї на-

сильство в сім'ї.
31 жовтня
Мешканка Глухівець повідо-

мила про крадіжку її гаманця з 
грошима у одному з козятинських 
магазинів.

1 листопада 
У Жежелеві на місцевому кла-

довищі викрали металеву огорожу 
з могили.

2 листопада
У Садовому злодії зірвали наві-

сний замок з надвірної будівлі на 
території одного з домоволодінь 
та поцупили корову.

 3 листопада
У с. Козятин місцевий житель 

своїм автомобілем пошкодив пар-

кан сусідки.
Окрім цих кримінальних подій 

поліція зафіксувала на Козятин-
щині 12 сварок, бійок та інших 
побутових конфліктів з сусідами, 
рідними і знайомими.

відділ комунікації гунп у 
вінницькій області

Кримiнaльнa вiдпoвiдaльнiсть 
зaгрoжує 54-рiчнoму чoлoвiку 
зa нeнaлeжний дoгляд зa 
свoєю стaрeнькoю мaтiр’ю. У 
критичнoму для життя стaнi 
виявили пeнсioнeрку лiкaрi тa 
мiсцeвi житeлi у влaснoму бу-
динку, дo примiщeння якoгo 
ї ї  син нiкoгo нe впускaв . 

Прoникнувши чeрeз вiкнo у 
будинoк, пoлiцeйський вiдчинив 
двeрi мeдикaм. Зaрaз жiнкa у 
вaжкoму стaнi в рeaнiмaцiї.

2 листопада до поліції звер-
нувся голова селищної рaди 
с. Брoдeцькe, Кoзятинськoгo 
рaйoну з пoвiдoмлeнням прo 
тe, щo 78-рiчнa односельчанка 
потребує дoпoмoги. Зa слoвaми 
зaявникa тa житeлiв сeлa, 
прeстaрiлa жiнкa мeшкaє у бу-

динку з рiдним синoм, але вiн 
нe дoглядaє зa нeю нaлeжним 
чинoм, знущaється. Нiкого з 
людeй син у пoмeшкaння нe 
пускає.

Кoли дo будинку літньої жiнки 
прийшлa комiсiя, син зачинив 
двeрi зсeрeдини i вiдмoвився 
впускaти будь-кoгo у примiщeння. 
Вiдпoвiднo дo ст. 38 Зaкoну 
Укрaїни «Прo Нaцioнaльну 
пoлiцiю» (прoникнeння дo житлa 

чи iншoгo вoлoдiння oсoби) 
пoлiцeйськoму дoвeлoся чeрeз 
вiкнo пoтрaпити у будинoк тa 
вiдчинити двeрi лiкaрям, щoб 
вoни змoгли нaдaти нeвiдклaдну 
дoпoмoг у пeнсioнeрцi .  Як 
з’ясувaлoся, жiнкa знaхoдилaсь 
у зaгрoзливoму для життя стaнi. 
Мeдики викликaли швидку 
дoпoмoгу тa зaбрaли пeнсioнeрку 
у рeaнiмaцiю, дe нaмaгaються 
врятувaти їй життя.

Слiдчим вiддiлeнням пoлiцiї 
р o з п o ч a т o  к р и м i н a л ь н e 
прoвaджeння зa ст. 136 КК 
Укрaїни (нeнaдaння дoпoмoги 
o сo б i ,  я к a  п e р e бу в a є  в 
нeбeзпeчнoму для життя стaнi). 
Чoлoвiкові зaгрoжує aрeшт дo 6 
мiсяцiв.

Тaкi  д i ї  з  бoку пoлiц i ї 
викликaли oбурeння у синa 
пeнсioнeрки, i вiн звeрнувся з 
зaявoю у прoкурaтуру.

дмитро артемчук

На дорозі, що на вулиці Неза-
лежності, спостерігав таку карти-
ну. У районі пошти одна із автівок 
припинила рух в першому ряду. 
Водій вийшов з іномарки, скликав 
трьох чоловіків, які погодилися 
допомогти. Штовхаючи автівку в 
сторону “Танка” вони намагалися 
її завести. Тільки марно. Після 

спроби реанімувати легковик, по-
мічники розійшлися. Водій вийшов 
з іномарки та й пішов кудись. 
Швидко повернувся, включив 
“аварійку” і знову зник. 

На проїжджій частині вулиці 
утворилася пробка, яка виглядала, 
як аварійна ситуація. Адже у ви-
падку, коли водій транспортного 
засобу змінює свій маршрут з 
вини іншого автовласника, трак-

тується саме як аварійна ситуація. 
Чому водій свою автівку не від-
котив на край вулиці, а залишив 
на середині дороги, залишається 
загадкою?

Розгадка така: на дорогах 
нашого міста багато розвелося 
недисциплінованих водіїв. От і 
їздять вони, і паркуються, як по-
пало, будучи впевненим в своїй 
безкарності.

софія шевчук

Президент України Петро 
Порошенко звільнив з посади 
начальника Управління Служби 
безпеки у Вінницькій області 
Володимира Пахнюка, призна-
чивши його на аналогічну по-
саду в Закарпатській області. 
51-річний силовик очолював 
УСБУ у Вінницькій області з 
травня 2017 року, до цього він 
керував облуправління СБУ в 
Житомирській області.

Керувати Вінницьким об-
ласним управлінням СБУ тепер 
буде Олег Зозуля, який раніше 
обіймав посаду заступника Во-
лодимира Пахнюка. 

Відповідні укази щодо кадро-
вих змін Президент підписав 26 
жовтня.

тетяна лозінська

Субота і неділя видалася для 
мешканців сіл, м'яко сказати, не 
спокійною — розпочалася до-
зволена пора полювання. 

3 листопада на території країни 
відкрився мисливський сезон. 
Триватиме він до 31 грудня. Меш-
канці Козятинщини, які планують 

свій відпочинок у лісі,  мають 
пам’ятати, що субота й неділя – 
дні полювання. 

Нагадаю, в цьому році на Ві-
нниччині мисливець підстрелив 
товариша під час полювання(!). 
26-річного немирівчанина по-
ранив 29-річний товариш, з яким 
вони разом полювали. І свіжий 
випадок у Теплицькому районі: 

49-річний мисливець зазнав по-
ранення. Чоловік полював на 
дичину разом із товаришем. Піс-
ля пострілу кілька дробин відре-
кошетили від дерева. Мисливець 
отримав вогнепальне поранення 
стегна. Чий постріл – його влас-
ний чи напарника – не зрозуміло.

Виявляється, не всі знають 
Правила поводження зі зброєю.

перетасовують 
сбу

тетяна лозінська

Сьомий острівець безпеки 
з’явився у Вінниці. Його облашту-
вали на одному з найнебезпечні-
ших перехресть — на пішохідному 
переході через Хмельницьке 
шосе, у районі вулиць Писарєва 
та Єрмака. Цей острівець безпеки 
став сьомим, встановленим у Ві-
нниці за останній час.

Що ж у нас в Козятині?
Одна з небезпечних ділянок в 

будні і базарні дні — біля магази-
нів “Візит” і “Обжорка”, що біля 
Пошти. Тут розміщена автобусна 
зупинка і завжди велике скупчен-

ня людей. Перехідна доріжка для 
пішоходів (тільки про такий ост-
рівець безпеки може йти мова в 
Козятині) знаходиться аж біля на-
ступного перехрестя. А зебра, яка 
колись була від базарної дороги 
на вулиці Земляка, давно стерлася 
і ніяка машина не призупиняється, 
аби пропустити піших. 

Міському голові Козятина Пу-
зирю далеко до Моргунова (мера 
Вінниці)? Останнього, хоча і 
критикують, але за організацію 
безпеки руху йому дякують. Якби 
нашому меру та хто порадив по-
чати дбати про людей!? Радники 
і секретар Марченко, порадьте 

йому пройтися пішаком хоча б по 
центру та проїхатись у місцевому 
автобусі. Там йому люди очі від-
криють на відсутність благоустрою 
в Козятині.

Блага справа, мер дослухався 
критики про не огороджений ди-
тячий майданчик в районі “Танка” 
і тепер ця зона стала більш без-
печною для діток. Надіємося, що 
і тут прозріє. Та трагедія може 
трапитися в будь-яку мить, отож, 
чиновники, поспішайте. А про-
стому люду — навпаки. Не слід 
поспішати на цьому небезпечному 
місці — аби не трапилося травму-
вань і трагедій.

саме не палили. На гарячу лі-
нію газети “RIA-Козятин” звернули-
ся мешканці нашого району. Вони 
повідомили, що в селі Махаринці 
люди надвечір спалюють городину: 
“Цілу ніч селом стоїть смог і хво-
рим з проблемами дихання тяжко 
перенести таке”. Наступного дня, 
проінспектувавши окраїни сіл Маха-
ринець та Сестринівки, нами смогу 
в цей день помічено не було.

про тих, хто добирається 
від диспенсера, не думає 
влада. По-журналістськи ін-
спектуючи територію, побачили, 
що відсутня автобусна зупинка в 
районі тубдиспансера. Зійшовши 
з дизель-потяга, пасажири, які че-

кають автобус, стоять на дорозі. У 
народі це явище охрестили “руба-
ний шлях” під дощем.

переїзд без сигналізації!. 
Переїжджаючи залізничні колії, 
при повороті на Сестринівку від 
Махаринець, ми не помітили на не 
охоронному переїзді червоного ми-
гаючого світлофора. Була відсутня 
на залізничному об’єкті і звукова 
сигналізація. При зверненні у за-
лізничні організації за коментарем, 
ніхто не міг з’ясувати, хто за це 
відповідає.

ледачі сільські жителі? Чи 
працьовиті люди на селі стають бай-
дужими до заготівель? Здивувало, 

що сільський житель не виходить 
масово на збір кукурудзи після 

того, як пройшли полем комбайни 
фермера. Раніше тут все було по-
визбирувано. Невже корми на селі 
вже мало потрібні? Це вже не до-
брий сигнал. Але стає очевидним, 
що стало не вигідно тримати на 
селі худобу.

мисливські салюти. Проїха-
тися лісом не вдалося. Там вже 
другий день поспіль господарювали 
мисливці. Ми вирішили не турбувати 
людей із зброєю. Адже від скуки за 
улюбленою справою вони влашту-
вали в лісі справжню канонаду. Та 
й була підозра, що могли мисливці 
на День залізничника приймати в 
свої ряди мисливця-початківця раз 
так салютують.

влад повх

Тема ставу, що викликала по-
тужні емоції в селі Махнівка, 
набула продовження як емоцій-
ного, так і дієвого характеру з 
наслідками в правовому руслі. У 
вівторок на місце подій прибули 
з Вінниці представники держав-
ної екоінспекції в кількості трьох 
осіб. Вивчивши правові докумен-
ти, надані сільським головою 
Павлом Кузьмінським, та, подис-
куювавши з громадою, прийшли 
до висновку - спуск води призу-
пинити. Вилов риби заборонити 
будь-якій із сторін. Без винятку. 
За твердженням жителів села, в 
їх присутності сільський голова 
дав вказівку керівнику місцевого 
комунального підприємства за-
слонки ставні поставити на місце, 

щоб запобігти обезводненню 
водойоми. 

Зараз навіть неозброєним оком 
видно, що став приспущений. 
Плесо води значно зменшилось 
(відомо, що став та дамба — це 
частка русла річки Гнилопять). 
Але залишилась перспектива на-
повнення водою до настання мо-
розів. У разі несприятливих по-
годних умов риба буде знищена, 
що значно вплине на екологію в 
селі. Адже ставок забудований 
помешканнями сельчан. 

За словами одного із місцевих 
активістів (назватись відмовив-
ся), мова йде про рибу на сотні 
тисяч гривень (!). Приспуском 
води штучно створені умови для 
браконьєрства і незаконної на-
живи. Якщо вдарить мороз, то не 
далеко до місцевої екологічної 

катастрофи. Тому жителі подали 
офіційні письмові заяви в еколо-
гічну інспекцію,     представники 
якої їх прийняли для проведення 
перевірки.

На прохання “RIA-Козятин” 
прокоментувати стан подій в селі 
навколо ставу інспектори служби 
відмовились. Зіслалися на те, що 
це буде перевищення їх повно-
важень. Оскільки в центральному 
офісі діє прес-центр і тільки він 
має право коментувати події.

Попросити коментар відносно 
подій у сільського голови не 
вдалося через його відсутність. 
Однак на камеру розповіли про 
події жителі громади. Суть така, 
що голова Кузьмінський дав 
публічно розпорядження “спуск 
води призупинити” і актив села 
така позиція задовольняє.

Що чекати далі, покаже час, 
але сторони громади, чиї інте-
реси пересіклись, будуть кон-
тролювати одне-одного. Як свід-

чить практика, це найбільш надій-
ний контроль, який існує в світі. 

Нами відслідковується хід по-
дій, про що будемо інформувати.

Виявлений смертельно небезпечний переїзд, повна відсутність благоустрою та мисливці з канонадою

Завидки беруть, дивлячись на благоустрій в сусідніх Вінниці та Бердичеві

Направляти зброю на людину 
чи домашніх тварин, навіть 
якщо вона не заряджена; пе-
редавати зброю іншим особам, 
попередньо не розрядивши; не 
допускається виїзд мисливців 
і перебування їх на полюванні 
з несправною, незареєстрова-
ною зброєю; при заряджанні і 
розряджанні зброї її ствол по-
винен бути направлений вгору 
або в землю; під час долання 
перешкод (канав, струмків, 
огороджень тощо) зброю по-
трібно розрядити; полювання 
проводиться лише в умовах 
повної видимості (повністю 
розвидниться, розсіється ту-
ман, припиниться сильний 
дощ чи снігопад); забороня-
ється стріляти на шум, шару-
діння, по невиразно видимій 
цілі; рушницю з внутрішніми 

курками заборонено тримати 
з відкритим запобіжником; 
стрільбу мисливець має вес-
ти з особливою обережністю 
і попередньо переконавшись 
у тому, що в напрямку пострі-
лу немає людей чи домашніх 
тварин; під час стрільби при 
осічці мисливець не повинен 
відкривати рушницю раніше 
ніж через сім-вісім секунд; у 
випадку падіння зброї потріб-
но негайно розрядити її і пере-
конатися, що в канали стволів 
не потрапили сторонні пред-
мети; - після пострілу треба 
перевірити, чи не залишилися 
в каналах стволів частинки ро-
зірваних гільз та інших пред-
метів; у разі якщо патрон не 
входить в патронник стволів, 
категорично заборонено його 
туди втискати, треба обереж-

но вийняти і замінити іншим; 
у випадку, якщо при відкри-
ванні рушниці головка гільзи 
проскочить повз екстрактор, 
необхідно вилучити патрон за 
допомогою шомпола; не до-
пускається стрільба одночасно 
з двох стволів двоствольної 
зброї; при наближенні до на-
селеного пункту, місця відпо-
чинку, збору мисливців тощо 
на відстані до 200 метрів мис-
ливець зобов'язаний розряди-
ти рушницю; під час відпочин-
ку зброю необхідно в незаря-
дженому стані підвішувати або 
класти на надійну опору; осо-
бливої обережності мисливці 
повинні дотримуватися при 
стрільбі з човна, враховуючи 
при цьому такі вимоги; стрільці 
в човні повинні сидіти спиною 
до спини, не дозволяється стрі-

ляти поверх голів людей, що 
перебувають в човні; при змі-
ні веслярів і стрільців, а також 
при переході мисливців у човні 
вся зброя повинна бути попе-
редньо розряджена. Перехід 
здійснюється без зброї, і коли 
він закінчується, мисливцю пе-
редається розряджена зброя; 
стрільба з човна веслярами 
категорично забороняється; 
при переміщеннях на всіх ви-
дах транспорту зброя повинна 
бути в розібраному вигляді в 
чохлі. забороняється стрільба з 
автомототранспортного засобу 
незалежно від того, знаходить-
ся він в русі чи ні. 
Категорично забороняється 
полювати у темну пору доби 
та перед полюванням чи під 
час його проведення вжива-
ти спиртне.

мисливцям заборонено

це і є місце для 
очікування автобуса
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипозиція

Л і д е р  п а р т і ї 
" Громадянська 
позиція" Анато-
лій Гриценко та 
Українська рада 

бізнесу, до складу 
якої входять 68 біз-

нес-асоціацій України, підписали 
меморандум, що містить кроки 
для прогресу та поліпшення в 
економічній сфері України.

— 68 асоціацій, які сьогодні 
підписали спільний план дій із на-
шою партією, хочуть працювати 
чесно, прозоро, платити податки 
та спати спокійно. Нині цього не-
має: їх душать силові структури, 
СБУ, поліція, прокуратура, їх об-
бирають на митниці та в судах, 
- зазначив А. Гриценко після під-
писання меморандуму.

"З першого дня (перебування 

на посаді глави держави - ІФ) 
буде обмежено вплив силовиків 
на економіку. Аналогічно, шля-
хом призначення нового голови 
Нацбанку, буде чітко показано, 
що банки не будуть "пилососа-
ми" забирати чужі гроші - вони 
кредитуватимуть економіку за 
доступними ставками й не отри-
муватимуть неконтрольоване 
рефінансування", - додав політик.

Він наголосив, що буде оста-
точно ліквідовано податкову 
міліцію і створено нормальний 
прозорий орган, який здійснюва-
тиме контроль над економічною 
діяльністю "без маски-шоу, за-
хоплень і руйнування бізнесу". 
"Також буде передбачено пер-
сональну фінансову відповідаль-
ність чиновника, через дії якого 
постраждав чийсь бізнес", - додав 

А. Гриценко.
На часі з'явилися сім стра-

тегічних партнерів. Серед цих 
бізнес-об'єднань Торгово-про-
мислова палата України, Україн-
ська бізнес-асоціація, Асоціація 
платників податків, Асоціація між-
народних інвесторів, Міжнародне 
бізнес-об'єднання, Українське 
об'єднання ринків капіталу та 
інші.

Меморандум з радою бізнесу
блог

2 листопада залізнични-
ки виробничих підрозділів 
Козятинської дирекції пере-
везень зібрались в актовій 
залі Козятинського училища 

залізничного транспорту, щоб 
великою родиною відзначити 

День залізничника. Традиційно, це свято 
є значущим для усієї Козятинщини, бо за-
лізниця – це та галузь, без якої неможливо 
уявити сьогодення нашого краю.

Розпочали плеяду вітань в.о. начальни-
ка виробничого підрозділу «Козятин-
ська дирекція залізничних перевезень» 
Василь Микитенко, голова терито-
ріальної профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці Анатолій 
Вільчинський, голова об’єднаної ради 
ветеранів Козятинської дирекції, двічі 
почесний залізничник України Євгеній 
Буравський.

Зі словами вітань до присутніх звернувся 
голова обласної державної адміністра-
ції Валерій Коровій та з нагоди профе-
сійного свята  нагородив низку працівників 
залізниці  Почесними грамотами обласної 
державної адміністрації та обласної Ради. 

До святкового кошика щирих вітань до-
дав свої привітання та побажання народний 
депутат України Петро Юрчишин, за 
ініціативи та сприяння якого і було органі-
зоване свято. Петро Васильович зазначив, 
що досвід, відповідальність, любов до своєї 
справи та націленість на результат кожного 
працівника є основою розбудови та про-
цвітання нашої залізниці.  Парламентар від-
значив Грамотами Верховної Ради України 
та Подяками, грошовими винагородами 
залізничників виробничих підрозділів Козя-
тинської дирекції перевезень. Подарунком 
для козятинців-залізничників від усієї роди-
ни Юрчишиних став святковий фуршет, що 
був організований у їдальні залізничного 
училища.

Окрім того, працівникам сталевих магі-
стралей, які у різний час ставали на захист 
суверенності та цілісності держави на сході 
України у зоні проведення антитерорис-
тичної операції, Петро Васильович із сер-
дечними словами подяки вручив путівки на 
реабілітацію та оздоровлення до санаторію 
«Радон», що у Хмільнику.

З професійним святом залізничників 
привітали голова районної ради Віктор 
Слободянюк та голова районної дер-

жавної адміністрації 
Юрій Слабчук.

- Працівників сталевих 
магістралей у робо-
ті завжди відзначають 
такі риси, як надійність, 
дисциплінованість, ста-
більність, висока відпо-
відальність за доручену 
справу, - зазначив Ві-
ктор Слободянюк. - 
Шановні залізничники, 
у свята й будні, вдень і 
вночі ви забезпечуєте 
чітке функціонування залізничних артерій, 
докладають чимало зусиль для розбудови 
транспортної галузі, стабілізації у справі 
перевезення пасажирів і господарських 
вантажів. Прийміть найщиріші побажання 
міцного здоров’я, душевного спокою, тепла 
від рідних та друзів, трудового натхнення та 
успіхів в роботі.

Голова райдержадміністрації Юрій Слаб-
чук зауважив: «Галузь, у якій ви працюєте, 
є важливою складовою економіки України, 
сприяє розвитку усіх інших галузей госпо-
дарства та задовольняє потреби кожного 
громадянина у перевезеннях. Залізниця є 
головною артерією соціально-економічного 
життя Козятинщини, надійним партнером, 
доступним пасажирським та вантажним 
перевізником».

Посадовці завітали на свято не з пустими 
руками – в якості дарунку презентували 
колективу залізничників запашний коровай 
нового врожаю та картину із зображен-
ням Свято-Преображенської церкви в 

с.Поличинці, що є пам’яткою архітектури 18 
ст. національного значення.

Відповідно до рішення Президії та розпо-
рядження голови районної ради за значний 
особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток району нагрудним знаком «За за-
слуги перед Козятинщиною» нагороджено 
начальника виробничого підрозділу 
Козятинської дирекції залізничних 
перевезень регіональної філії «Півден-
но-Західна залізниця» ПАТ «Укрзаліз-
ниця» Василя Буцерогу.

 За сумлінну працю та з нагоди Дня за-
лізничника Почесною грамотою районної 
ради та райдержадміністрації нагороджено 
начальника відділу кадрів ВП «Козятин-
ська дирекція залізничних перевезень»  
Євгенія Лисюка.

Приємним завершенням урочистостей 
стали  вокальні номери за участю гурту 
«Струни серця» та народного артиста Укра-
їни Павла Зіброва, який привітав залізнич-
ників на запрошення народного депутата.

УРОЧИСТО ПРИВІТАЛИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

Який курсуватиме між на-
селеними пунктами  Глухівці-
Жежелів-Бродецьке-Мах-
нівка – Пляхова - Непедівка 
та Гурівці
Автобус придбаний, дякуючи 

реалізації проекту Глуховецької громади, що 
стала переможцем 15-го обласного конкурсу 
розвитку територіальних громад та отримала 
з обласного бюджету третину коштів від 
вартості автобуса, а саме 400 тис. грн. Вне-
сок Глуховецької селищної ради - 521 тис., 
Бродецької - 100 тис., ТОВ АКВ "Українське 
каолінове товариство" - 150 тис. грн. Решту 
до складки давали - СТОВ "Агрофірма "Сві-
танок", ПП "Гурівецьке", депутат обласної 
ради Ірина Колесник та приватні структури і 
підприємці. Загальна вартість проекту - 1200 
тис. грн.

У вівторок відбулося урочисте відкриття 

муніципального автобуса, участь у якому 
взяли - заступник голови Вінницької об-
лдержадміністрації  Олександр Крученюк, 
заступник голови райдержадміністрації Ігор 
Булавський, депутат обласної ради Ірина 
Колесник, спонсори проекту та жителі Глу-
ховець і навколишніх сіл.

Голова Глуховецької ОТГ Олександр 
Амонс у своєму виступі подякував усім 
благодійникам, хто долучився до реалізації 
проекту та вручив Подяки Глуховецької ОТГ, 
в тому числі двом заступникам Вінницької  
голови облдержадміністрації  - Андрію Гиж-
ку та Олександру Крученюку.

Заступник голови облдержадміністрації 
Олександр Крученюк привітав громаду із 
перемогою у конкурсі та подякував за про-
фесійно складений проект, який, за його 
словами, без сумніву і переміг у конкурсі.

Депутат обласної ради Ірина Колесник 

поставила у приклад громаду, яка вміє 
об’єднуватися і працювати та закликала 
і надалі залишатися такою ж дружною, 
аби показувати приклад плідної співпраці 
не лише на рівні області, але й України.

Свою фінансову частку у реалізації 
проекту - кроком до незалежності ОТГ 
назвав фінансовий директор ТОВ АКВ 
"Українське каолінове товариство" Юрій 
Гордієнко, пообіцявши "асфальтувати 
дороги та чистити взимку від снігу", 
аби тільки автобус курсував за визначеним 
графіком.

Перерізати традиційну символічну стрічку 
було надано майбутньому громади - дітям. 
Свої музичні вітання слали присутнім дитячий 
вокальний дует "Дзвіночки", жіночий вокаль-
ний колектив "Душі криниця" та вокаліст Інна 
Лавренюк.

На презентації можна було отримати 

буклети з інформацією про проект та за-
планований маршрут.

Наразі автобус ще не запущений у рейс. 
Як повідомив голова ОТГ Олександр Амонс, 
проводиться підготовка його до роботи, 
оформляється документація, отримуються 
дозволи з відповідних служб. Але пообіцяв, 
що з Нового року люди вже користувати-
муться послугами нового муніципального 
автобуса.

ГЛУХОВЕЦЬКА  ОБ 'ЄДНАНА  ТЕРИТОРІАЛЬНА  ГРОМАДА  МАЄ  СВІЙ  МУНІЦИПАЛЬНИЙ  АВТОБУС

Спеціаліст про псоріаз

прес-центр 
козятинської 

районної ради 
інформує

іван смоліч, 
ветеран 
праці, лікар

Всеволод 
П е ч е н и к 
народився 
2 листопада 
1932 року в 
с. Цебрико-
во Одеської обл. У 1964 р. за-
кінчив Харківський медінститут, 
отримав диплом лікаря.

Любив усіх - лихих і добрих,
Немов довірливе дитя,
Щоб стать рослинкою любові
На вічнім дереві життя.
29 років тому, в січні 1990 р., 

пішов неждано з життя головний 
санітарний лікар Південно-Західної 
залізниці Всеволод Печеник. Цю 
людину добре пам’ятають і шану-
ють усі лікарі і залізничники м. Ко-
зятин Південно-Західної залізниці.

трудовий шлях. 1967-1974 рр. 
Всеволод Печеник працює головним 
лікарем Козятинської лінійної сане-
підемстанції. Під його керівництвом 
у приміщеннях СЕС проводиться ка-
пітальний ремонт, пічне опалення 
замінюється водяним, проводиться 
водопровід, каналізація, будується 
гараж, упорядковується територія 
двору.

З 1974 року — головний сані-
тарний лікар Південно-Західної за-
лізниці. Це ціла епоха в житті ПЗз і 
лікувально-санітарної служби. 

Він з керівником служби Мико-
лою Величком започаткував в за-
лізничній газеті “Робітниче слово” 
постійну інформаційну колонку 
“Про здоровий спосіб життя за-
лізничників”. 

Під керівництвом Всеволода 
Печеника, спільно з керівником 
Віктором Прохоровим, дорожнім 
комітетом Червоного Хреста про-
водяться естафети за чистоту 
територій станцій і залізничних 
вокзалів. Переможцями таких ес-
тафет на Козятинському відділку 
були станції Шепетівка, вокзал 
Бердичів, станція Миронівка.

Всеволода Печеника особливо 
турбував санітарний стан вокзалу 
ст. Київ (Центральний вокзал сто-
лиці України). Штрафи на керівни-
ків вокзалу не давали потрібних 
наслідків. І це питання вирішилось 
тільки при керівництві залізничним 
транспортом Григорія Кірпи.

При керівництві Печеника прово-
дилися школи передового досвіду 
на всіх санепідстанціях Південно-
Західної залізниці.

На базі СЕС Козятинського 
відділку 1978-1981-1982-1988 го-
туються і проводяться дорожні 

школи передового досвіду. При їх 
підготовці і організації особливо 
потрібно відзначити лікарів Григо-
рія Нижника, Юрія Онищенка, Віру 
Стецюк, Світлану Марковську; ліка-
рів дорожньої СЕС: Ізраїля Кагана, 
Риму Рабінович, Ігоря Хорошутина, 
Марію Кислу, Тетяну Охремчук, 
Юлія Посудієвського, Вітольда 
Росновського.

Всеволод Михайлович паралель-
но з виконанням планової роботи 
лікарями СЕС об’єктивно вимагав 
виконувати науково-практичні 
роботи. І такі роботи планува-
лись, виконувались і доповідались 
на дорожніх науково-практичних 
конференціях.

Таким чином були виконані: “До 
історії розвитку санітарної органі-
зації Козятинської лінійної дільниці 
на Південно-Західній залізниці” 
(Іван Смолич), “Вплив вмісту фто-
ру в питній воді на захворювання 
карієсу зубів у дітей” (Іван Смолич, 
лікар-стоматолог  Ганна Давидюк), 
“Виконання санітарно-епідемічного 
режиму в лікарнях ст. Козятин, 
Фастів, Шепетівка за 1980-1985 
рр” (Микола  Дорошенко, Арміна 
Смолич),

“Покращення умов праці пра-
цівників Локомотивного депо ст. 
Козятин за 10 років 1979-1989 
рр.” (Григорій Нижник, Світлана 

Марковська), “Розвиток водопос-
тачання на смт Козятин за 1975-95 
рр.” (Юрій Онищенко).

Дана науково-практична робо-
та виконана до 10-річчя набуття 
статусу державної санітарно-
епідемічної служби залізничного 
транспорту України. Конференцію 
організовував і проводив держав-
ний санітарний лікар залізничного 
транспорту України Василь Анаш-
кін. (На цій посаді зарекомендував 
себе грамотним спеціалістом, вмі-
лим організатором. Його любили 
за відвертість і справедливість. На 
жаль, в той час у Києві уже діяли 
донецькі злодійські групи і за спра-
ведливість Василь Васильович був 
застрелений вранці при слідуванні 
на роботу 29.03 2006 р. Злочин до 
сьогоднішнього дня не розкритий. 
Убивці не знайдені.)

Науково-практичні роботи до 
цієї конференції виконали лікарі: 
Людмила Миронюк, Олена Семен-
ченко, Володимир Тривальський, 
Віра Стецюк. 

Під керівництвом Всеволода 

Михайловича на базі залізничної 
СЕС проводились конференції, 
семінари для лікарів лінійних са-
непідемстанцій.

Постійно діяла школа підвищен-
ня ділової кваліфікації помічників 
санітарних лікарів, лаборантів, 
дезінструкторів.

У нього на постійному контролі 
були умови праці локомотивних 
бригад, питання водопостачання 
залізничників, якість харчування, 
особливо працівників: колійників, 
локомотивних бригад, харчування 
дітей в дитячих садках, хворих — 
у лікарнях. Всеволод Печеник очо-
лював санітарно-епідемічну службу 
залізниці 22 роки. Мав нагороди: 
знак “Відмінник охорони здоров’я”, 
медаль “Ветеран праці”, подяки, 
грамоти, грошові нагороди від 
керівництва Укрзалізниці. Усі, хто 
його знав і з ним працював, за-
вжди будуть йому дякувати. Душа 
його одлетіла до Бога, зоставивши 
по собі нам у спадок найсокровен-
нішу сповідь душі — любити одне 
одного і творити добро в житті.

тетяна лозінська

На прохання наших читачів ви-
світлити тему хвороби під назвою 
псоріаз, в ексклюзивному інтерв’ю 
газеті “RIA-Козятин” дерматове-
неролог Козятинської район-
ної лікарні Юрій Дорошкевич 
розповів про причини і наслідки 
підступної хвороби, як діяти і що 
робити у випадку захворювання. 

— Нещодавно на амбулаторний 
прийом звернувся один з мешкан-
ців району з висипами на шкір-
ному покрові, які з’явилися після 
нервового потрясіння. Я помітив, 
що він перебував у стані депресії. 
На шкірі були типові для хвороби 
висипи: рожево-червоного кольору 
бляшки, з обідком росту вогнища, 
сріблясто-білим лущенням, розмі-
щеними в області верхніх кінцівок 
тулуба. Хворий проконсультований 
лікарем-невропатогом. Призна-

чене лікування псоріазу дало 
покращення стану, але не дало 
лікування. Залишилися симптоми у 
вигляді бляшок — вогнищ уражен-
ня невеликих розмірів до 5 см в 
діаметрі, покритих лусочками. Хво-
рому рекомендовано санаторно-
курортне лікування, нормалізація 
режиму праці і відпочинку, дієта…

— Що ж таке псоріаз? 
— Це багатофакторний гемо-

дерматоз, що характеризується 
ураженням шкіри, порушенням 
функції центральної периферичної 
і вегетативної нервових систем, ен-
докринної системи, внутрішніх ор-
ганів, суглобів. У перебігу хвороби 
відмічається сезонність. Форми за-
хворювання: зимові, літні. Частіше 
зустрічається псоріаз вульгарний, 
звичайний, рідше — важкі форми: 
ретродермічна, педикульозна, ар-
тропатична, які можуть призвести 
до інвалідності. 

— Які причини і хто хворіє?
— Причинами виникнення є 

генетичні фактори. Існують: не-
йрогенна, вірусна, ендокринна, 
порушення обміну речовин та 
імунна теорії. Хворіють люди 
різних вікових категорій. У світі 
нараховується близько 150 млн 
хворих цією хворобою. Однаково 
часто хворіють чоловіки і жінки. У 
останні роки реєструються хворі 
діти. 

— Яка профілактика хворо-
би?

— Важливе місце в профілакти-
ці загострень хвороби займають 
дієта з обмеженням тваринних жи-
рів і вуглеводів (помідори, горох, 
соя і перець). Заборона алкоголю, 
куріння, своєчасний прийом, так 
званих, адаптогенів: вітамінотера-
пія, закалювання, зайняття фізич-
ними вправами, догляд за шкірою, 
режим праці і відпочинку. Якщо ж 

трапилось загострення, необхідно 
звернутися до лікаря, не займати-
ся самолікуванням.

— Що, окрім стресів, стає 
причиною хвороби?

— На сьогодні головним чинни-
ком вважається спадкова теорія. 
60-70% хворих псоріазом хворі-
ють саме за спадковими даними. 
Відкриті гени, які зумовлюють 
виникнення цієї хвороби.

— Чи виліковний псоріаз?
— На сьогодні, 100% виліков-

ності цієї хвороби не існує, але є 
багато лікарських засобів, які да-
ють довгочасні ремісії. Наприклад, 
такі імунобіологічний препарат, як 
ремікейд, інфліксімаб, адаптосепт 
і інші з цієї групи препаратів. Вони 
дають ремісії до року, а іноді і 
більше.

— Чи можна лікуватися 
тільки мазями, кремами, при-
мочками?

— Оскільки причина хвороби 
криється в теоріях: імунна, пору-
шення обміну речовин, інфекційна, 
то, звичайно, не можна вилікувати 
лише нанесенням зовнішніх пре-
паратів. Місцеве лікування 100% 
гарантії не дає, але покращення 
спостерігається.

— Відомо, що існує День 
псоріазу... 

— 26 жовтня — день, коли у 
всьому світі проводиться благо-
дійна акція для хворих псоріазом. 
Їх приймають безкоштовно, але, 
на жаль, ліки безкоштовно не 
дають. Це День відкритих дверей 
будь-яких лікарських закладів з 
профілю дерматології, де при-
ймають людей без направлення з 
місця проживання.

Довідково: дерматовенеролог 
КП “Козятинська ЦРЛ” працює з 
9.00 до 13.00, прийом здійснюєть-
ся в поліклініці, кабінет №48. 

будете багато нервувати, потрапите до дерМатовенеролога!

паМ’яті лікаря всеволода печеника

з днем народження. завідувача ВСП «Ко-
зятинський МВЛД» ДУ «Вінницький ОЛЦ» МОЗ 
України Леоніда Олександровича ЯЩУКА 
(09.11)
з ювілеєм! ветерана органів місцевого само-
врядування Віктора Цезаровича  МАШЕВ-
СЬКОГО (13.11)

Прийміть найщиріші побажання міцного 
здоров'я, щастя і добробуту, успіхів і здобутків 
у всіх справах, наснаги та натхнення. Нехай 
ваші  будні будуть освітлені любов’ю та увагою 
рідних та друзів. Духовних вам злетів, неви-
черпної життєвої енергії, плідної праці, сімей-
ного благополуччя, шани від людей! 

прес-центр 
козятинської 

рда 
інформує

вітаємо

Козятинська районна рада та Козя-
тинська районна державна адміністрація 
глибоко сумують з приводу смерті керів-
ника Козятинської районної громадської 
організації «Захист дітей війни» – Кривого 
Всеволода Івановича та висловлюють щирі 
співчуття рідним і близьким покійного.

голова районної ради    віктор слободянюк
голова райдержадміністрації       юрій слабчук 

Шановні працівники культури та аматори 
народного мистецтва Козятинщини!

Прийміть найщиріші вітання з професійним 
святом - Всеукраїнським днем працівників куль-
тури та аматорів народного мистецтва

Ваша майстерність та професіоналізм збе-
рігає і постійно збагачує українську культуру, 
засвідчує вірність рідному краю, краса якого 
втілюється в збереженні народних традицій, 
любові до животворних джерел народного 
мистецтва.

Щиро вдячниі працівникам будинків культури 
та клубних установ, бібліотек,  учасникам ама-
торських колективів за сумлінну працю, без-
перервний творчий пошук, за те, що невтомно 
плекаєте джерела духовності, правди і краси.

У день професійного свята зичу вам міцно-
го здоров’я, родинного затишку, особистого 
щастя і нових творчих здобутків у благородній 
справі відродження, збереження і примножен-
ня духовних надбань нашого краю.

Шановні жителі Козятинщини!
З Днем української писемності та мови! 
Давайте зробимо усе від нас залежне, щоб 

бути гідними послідовниками борців за укра-
їнське слово, і передаваймо нашу мову, як 
найбільше багатство українського народу при-
йдешнім поколінням. Плекаймо у душі любов 
до рідної мови, а материнське слово нехай 
буде для всіх оберегом та духовним джерелом 
життя. Щастя вам, добра, здоров’я, миру, зла-
годи, благополуччя!

головний 
держсанлікар 
пзз в. м. 
печеник вітає 
з перемогою 
конкурсу 
помічника 
санлікаря тетяну 
янюк. 30 вересня 
1985 р. м. київ
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Валентині Соколовій — 82!

конкурс міні-міс-2018

нові спонсори, нові номінації

як представники козятинського 
краю завойовували європу

жінка, Що народилася в сорочці

тетяна лозінська

Новий салон “Текстиль” ви-
словив бажання стати спонсором 
двох учасниць конкурсу “Міні-
Міс-2018”, яких обере. Вибрані 
наступні номінації: “Чарівність” 
і “Симпатія”. Призами стануть 
тканина на пошиття плаття та 

солодощі.
До речі, салон “Текстиль” 

пропонує широкий вибір якісних 
костюмно-платяних натуральних 
та штучних тканин європейського 
виробництва. Його місцезнахо-
дження: м. Козятин, вул. Неза-
лежності, 40 (магазин “Флеш 
рояль”, 2 поверх). Режим роботи: 

Пн-Сб 9.00-17.00, Нд 9.00-15.00. 
Без перерви на обід. Девіз 
салону: ”Одяг з нашої тканини 
збереже бюджет родини”.

Чекаємо на нових спонсорів 
конкурсу. 

Інформаційно доповню, що 
фотоконкурс триває до 1 грудня. 
Переможниця за голосуванням 

отримає безкоштовний абоне-
мент в басейн “Дельфін”. Інші 
учасниці отримають відзнаки. 
Обрані спонсорами в будь-яких 
номінаціях — їх призи. Нагадаю, 
що проголосувати за маленьких 
красунь Козятинського краю 
можна на сайті козятин.ком 
у розділі “Фотоконкурс”. На 

сьогодні учасниками стали 62 
дівчинки. Лідирує Рената Гуме-
нюк, на другому місці Софійка 
Андрущенко, третя за голосами 
— Софійка Яремчук.

У вайбері створена група 
“Конкурс “Mini-Miss!”, де можна 
обговорювати можливі номінації 
для учасниць. 

шукаєМо Містера та Міс козятинЩини
Розмістити фото можна на сайті козятин.ком в рубриці “фотоконкурс”. Проголосувати можна також на сайті. Бажаючи стати спонсором, телефонуйте: 068-308-01-25.

каріна демченко. наше 
маленьке сонечко з 
небесно-блакитними 
очками)

поліна ярошевська. 
поліночці 7 рочків, 
проживає в махаринцях. 
любить читати і гуляти з 
друзями, допомагати мамі 
і няньчитись з молодшим 
братиком

людмилка драчук. 
енергійна дівчинка. Щира 
в своїх емоціях. обожнює 
малювати та співати. 
палка фанатка ельзи з 
мультфільму крижане 
серце)

дмитро і сергійко 
стрибалі. два добрих і 
розумних хлопчики.

міша казмірчук. 6 рочків. 
мріє стати дільничним 
(хохотунчик).

толік казмірчук. 4 рочки. 
маленький сміхотунчик, 
наша радість.

андрій заїчко. завжди 
усміхнений, активний і 
просто мамина з татом 
гордість.

анастасія шевчук. 9 
років. навчається в 4 
класі. творча, активна 
та енергійна дівчинка. 
любить танцювати, 
знімати кліпи та малювати. 
трохи сором'язлива 
та дуже чуйна, добра, 
дружелюбна. одним 
словом — найкраща.

тетяна лозінська

З відзнаками повернулися 
із недільного туру вихованці 
Світлани Воронової — група 
“Рестарт”. Її склад: Євгенія Лу-
касевич, Олексій Пугач, Дар’я 
Гладишко і Даніїл Щитінін.

Наші творчі діти порадували 
черговою перемогою у Міжна-
родному конкурсі вокалістів, що 
відбувся у Празі. Саме у Чехії 
і закінчилося турне по Європі 
школярів нашого краю. До цього 
вони побували у Австрії, Угорщи-
ні, Німеччині, Польщі. 

Цих дітей уміло об’єднала 
музика і вчителька. На фести-
валі вони співали українські та 
авторські пісні. Ними милувалися 
угорці, поляки, німці, австрійці, 
чехи. Аплодували, просили співа-
ти ще і ще. 

Як розповіли зіркові туристи, 
їх вразило все навкруги: чисто-
та вулиць, надзвичайно красива 
архітектура будівель, ставлення 
людей і щирість. Там вони зустрі-

лись з Амадором Лопесом (ісп. 
Amador Jose Lopez Rodriguez; 
народився 3.02.1983 у Венесу-
елі — україно-венесуельський 
фехтувальник, хореограф та 
співак, випускник Національного 
університету фізичного виховання 
і спорту України. Виконує пісні у 
стилях поп, техно, реп, регі). 

Також на фестивалі дітей за-
просили на вінницьку студію 
записати свої чудові пісні. Були 
нові знайомства, увага. І завжди 

поряд вчителька — Світлана Пе-
трівна Воронова, друг, порадник 
і наставник. Цій людині — велике 
визнання і людська вдячність за 
постійну турботу і відданість улю-
бленій справі.

Солістка ансамблю “Рестарт” 
Євгенія Лукасевич та Олексій 
Пугач виграли призові місця. Їхні 
виступи стали прикрасою конкур-
су. Разом з ними Дар’я Гладишко 
і Даніїл Щитінін прославляли 
рідну Україну.

богдан (24), психолог:
— Завжди з позитивом, в наш 

час це дуже сильно допомагає.

володимир (74), пенсіонер:
— Чистіше стало в місті.

олександр (12), олександр (9), 
школярі:

— Почалися канікули.

раїса (79), пенсіонерка:
— Внук з далека 

дзвонив.

люба (20), кухар:
— Гарно провела вихідні.

уляна (21), в декретній 
відпустці, артур (2):

— Народилася племінниця!

ми запитали у козятинчан Що у вас позитивного сталося за останній тиждень?

дмитро артемчук

Вольова жінка відходить від пе-
ренесеного інсульту, який трапив-
ся з нею в 2011-у. Це Валентина 
Тимофіївна Соколова. Їй мину-
ло 82! За роки, що прожила, ще 
два рази була за крок до смерті. 
Та, мабуть, Всевишній заступився 
за неї і наказав жити. 

Народилася пані Валентина у 
1936 році в селі Поташня, що на 
Київщині, в багатодітній родині. 
Крім нашої героїні, у батьків ще 
було 15 діток. Сім’я бідувала та 
якось давала собі раду без сто-
ронньої допомоги. Усі діти вижили 
в той складний період. Усі вони 
навчалися в школі.

Ще до війни родина Валенти-
ни Тимофіївни переїхала жити 
в Свердловськ, а в 1947 — у 
Козятин. Закінчивши школу, за 

комсомольською путівкою поїха-
ла працювати на Донбас. Маючи 
міцне здоров’я, вона вирішила 
стати шахтарем-підземником. 
Спускалася на глибину півтора 
кілометра. Працювала “плитовою” 
(працівник, а не працівниця (!), що 
порожні вагонетки підвозить до 
плити вугілля). Підвозила вона ті 
вагонетки, вагою 1 т 200 кг кож-
на, два роки. Та трапився з нею 
прикрий випадок. Під час аварії 
на шахті нашу героїню травмува-
ло вагонеткою. Пізніше говорили, 
що народилася в сорочці, адже 
обійшлася тільки переломом 
ключиці. 

Ті роки, що працювала в шахті, 
пані Валентина пригадує з болем. 
Каже, що мабуть ні одна жінка на 
тій роботі не працювала б. 

Після тривалого лікування вже 
разом з чоловіком Євгеном пере-

їхали в Козятин. Влаштувалася 
працювати на птахокомбінат ро-
бітницею. Пізніше перекваліфіку-
валася в будівельницю. Будували 
меланжевий цех. Після завершен-
ня будівництва стала працівницею-
меланженецею. Звідти й пішла на 
заслужений відпочинок.

Разом з чоловіком пані Вален-
тина виростила і виховала двох 
синів. Виростила вона як рідну 
доньку свою племінницю (донь-
ка сестри осталася без матері, 
коли їй було півтора року). Тепер 
племінниця Наташа — 40-річ-
на заможна жінка з правнуком 
Єгоркою провідує свою колишню 
няньку.

Не забуває матір і син. Кожен 
місяць приїздить, заповнює хо-
лодильник продуктами. Словами 
вдячності зігріває її материнське 
серце. 

Коли  р ідн і  т а  близ ьк і 
роз’їжджаються, господарює вона 
з правнуком. 

Не може Валентина Соколова, 
щоб не займатися доброю спра-
вою. Долучилася до благодійної 
акції по збору кришечок, кошти 
від яких йдуть на потреби воїнів 
АТО. Передала більше півтори 
тисячі кришечок (!). За всіх болить 
її душа. 

У розмові з нею довелося по-
чути і прикрі моменти. Трапилися 
люди, які людяність нашої геро-
їні використали в шахрайських 
схемах. Позичила гроші та, як 
кажуть, з кінцями. Каже, що 
жалко, звичайно, праці, та нехай 
бере, коли совісті віддати гроші 
не має...

Молодому поколінню пані Ва-
лентина побажала достатку й 
здоров’я. Приклад навела з 

Раїсою Максимівною. Каже: “В 
Горбачова були гроші та Райку не 
вилікував”. 
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437807

4
3
7
6
6
7

43
33

93

43
76

61

437808

436815

43
85

26

437813

 продам
   Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé 
(ïàëüíå âîäà), øâåëåð 10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà 
ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó àáî êàì³í, çàëèøêè 
êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³ êîëîíêè 
10 Âò (ïðèáàëòèêà), ñêëîòàôë³ 3-4 ìì, ñêëî óçîð÷àñòå 
«Ìåòåëèöÿ» 4ìì ,ïîâ³òðÿí³ åë.êàëîðèôåðè 220-380 
âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  3 êë³òêè äëÿ êóðåé, êðîë³â, íóòð³é. 067-106-32-41
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-
430-79-37, 093-756-39-33
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ 
ïåðåîôîðìëåííÿ).  093-631-89-49, 099-259-73-37
  Àâòîìîá³ëüíå ìàñëî á\ó 50 ë., áî÷êè 200 òà 60 ë., 
êðîë³ ³ç êë³òêàìè, àáî îêðåìî, íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â. 068-
334-66-72, 093-940-96-11
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18.  093-767-69-07, 
068-602-69-53
  Àðìàòóðà á/ó, ðåëüñè 32 á/ó, ò³ñêè âåëèê³, ñò³ë 
àëþì., áàëîíè ãàç, òðóáà ä³àì. 40 çàë³çíà, òà÷êà 2 
êîë., äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê äóá, øïàëè çàë./
áåòîíí³, áàê í/æ.093-020-22-95
  Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè 
,áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
  Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè 
,áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23

  Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð Ìóñòàíã 2.5-2.8 êÂò 
åêñïëóàòóâàâñÿ âñüîãî 3 ãîäèíè, ñòàí íîâîãî, 
çàëèøèâñÿ ùå 1 ð³ê ãàðàíò³¿. 063-716-34-16, 2-82-
19
  Áåíçîïèëà í³ìåöüêà â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî äëÿ â³äãîä³âë³. 098-626-82-10, 
073-326-41-56
  Áî÷êà çàë³çíà 150, ñêðèíÿ, êàí³ñòðà 20, 10 ë., 
àíòåíà-òàðåëêà, ïîëîñà çàë. 30 õ 5, á³ëà ãëèíà, 
çáðóÿ á/ó, ñò³ë øòàõåò., áàíêè ñêëÿí³, ñêîáè äëÿ 
êðîêâ á/ó, ïðîâ³ä  4 æ. 4 Êâ. 093-020-22-95, 099-
466-36-72
  Áóðæóéêà çàâîäñüêà òà ñàìîðîáíà ç ïëèòîþ íà 2 
êîìôîðêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áóðæóéêà ñàìîðîáíà ï³ä ðàìïó, â³äðî ç 
êëàïàíîì. 068-683-81-70, 093-563-81-40
  Â äîáð³ ðóêè íåäîðîãî ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò 
ïåê³íåñà êîðîë³âñüêîãî (õëîï÷èêè). 097-793-55-95
  Âåëîñèïåä Àèñò ñêëàäíèé íåäîðîãî., 
àâòîìîá³ëüíèé çàðÿäíèé ïðèñòð³é. 098-624-94-28, 
2-07-05
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, ³íäîêà÷êè ðèæ³. 098-928-
29-29
  Â³ç ï³ä ìîòîáëîê, ñàí³ íîâ³ äëÿ êîíÿ, îäèí á³äîí 
ìåäó òîãîð³øí³é, ìëèíîê äëÿ çåðíà, êîëîíêà ãàçîâà 
á/ó, ãàç. áàëîíè 2 øò. 063-311-90-77, 068-128-
65-33
  Âóã³ëëÿ. 097-154-49-36
  Ãàçîâèé êîòåë «Æèòîìèð-3», ñòàí ³äåàëüíèé 2 
000 ãðí. 067-594-44-38
  Ãàçîâèé êîòåë «Êðàñèë³â» á/ó. 073-052-15-35

  Ãàçîíîêîñ³ëêà, êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü, Âîëãà 5 ñò., 
öèíêîâå çàë³çî 2 ì õ 1 ì. òîâù. 0.5. 096-508-46-34, 
5-25-42
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, 
âèñîòà 4 ì.  097-643-35-23
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ â öåíòðàëüíîìó ðÿäó. 097-910-
27-06, 067-889-50-62
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-91, 067-277-16-73
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó. 097-426-
67-38
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ç ì³ñöåì íà êîîï. á³ëÿ òóíåëÿ. 
063-398-82-21
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
  Ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-60
  Ãàðíèé ³ãðîâèé êîìïüþòåð Ìîí³òîð 19. 096-797-
90-53
  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
  Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 
063-198-46-57
  Äâ³ ìîëîä³ êîçî÷êè ³ êîçåíÿòà íà øàøëèê. 2-17-18, 
098-484-46-61

  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 098-333-36-21
  Äèâàí ñòàðèé 500 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 
ãðí., øàôà 700 ãðí., òðþìî 350 ãðí., òóìáî÷êà 
äëÿ îäÿãó 250 ãðí. 093-753-73-25
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä. 068-993-39-68
   Äðàáèíà äåðåâ’ÿíà òà  ìåòàëåâà, 
ðîçøèðþâàëüíèé áà÷îê (äëÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿), 
àëþì³í³ºâèé á³äîí, õîëîäèëüíèê. 063-207-40-79
  Äðîâà (ñóõ³ äåðåâà), øïàëè, äîñêè, øèôåð, 
êàì³íü, ïëèòêà, äàõ (áóäèíî÷îê) äëÿ êðèíèö³ ç 
êîðáîþ ³ â³äðîì, ë³íîëåóì, êëåéîíêè, ïðîâîäà 
á/ó, øëàíãè äëÿ ïîëèâó, ñêëÿí³ áàíêè, êðèøêè 
(ïëàñòìàñîâ³ òà çàë³çí³), ñóë³¿, ïîñóä (òàð³ëêè, 
÷àøêè, ôðóêòîâíèö³, õë³áíèö³), âàçè, êàñòðóë³ 
âåëèê³ ³ ñåðåäí³, á³äîíè 3ë, â³äðà, êàçàíè 
(áàíÿêè), ìèñêè, òàçè, âåëèê³ òà ñåðåäí³ áàë³¿ 
(âàííî÷êè), ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó, êèïÒÿòèëüíèê, 
ñàí÷àòà, ÿùèêè, êîðçèíè, îä³ÿëà, øòîðè, õóñòêè,  
â³øàëêè, ì³äíèé êóïîðîñ, á³ëà ãëèíà äëÿ ïîá³ëêè.
  Äðîâà. 096-364-80-30
  Äóáëÿíêà ÷îë. íàòóðàëüíà 54-58 ð-ð, 
ñîêîâèæèìàëêà Saturn äåøåâî. 063-992-03-21
  Äóøîâà êàá³íêà â õîðîøîìó ñòàí³. 096-771-
64-03
  Åë. äóõîâêà, ïðàñêà, êóõîííèé êîìáàéí, 
ìåòàëåâèé ïîñóä, áàë³ÿ, ñóë³ÿ.  096-364-80-30
  Åë.âàôåëüíèöÿ, åë. ëîáç³ê, ãàç. áàëîí, íîá³ð 
âèêðóòîê, ÷åðåâèêè ÷îë. ð.41, òóôë³ ÷îë. ð. 41, 
íàï³â÷åðåâèêè íà ìåõó êîðè÷íåâ³ ð.42, áîñòîí 

ñèí³é íà êîñòþì, íèòêè äëÿ âÿçàííÿ, ÷îáîòè æ³íî÷³ 
ð.41 ÷îðí³ çèìîâ³, ïîñ³áíèê ç øàõìàò, åë.÷àéíèê 
í³êåëüîâàíèé íîâèé, áàíêè 0.5 ë. 093-850-01-60
  Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé 
,1500 ãðí. Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
  Åëåêòðî - îá³ãð³âà÷³ 2 øò. äåøåâî. 098-741-45-20
  Åëåêòðî êîíâåêòîðè á/ó íåäîðîãî. 093-017-48-48, 
098-272-82-53
  Æ³íî÷³ çèìîâ³ áîòôîðäè ð.39 á/ó. 073-206-32-46
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç 
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå 
×óäåñ). 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî 
ïîðó÷. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, 
çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, çåì. 
ä³ë-êà ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, 
ïðèâàòèç., òèõå ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³ 
äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-òåëåôîí, êåðàì. ðàêîâèíà. 
063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 50 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 9.0 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Òåðåøêîâî¿ 3. 067-494-74-78
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., 
ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë 74, á³ëÿ ö/
äîðîãè. 063-260-09-91, 097-663-17-72
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 20 ñîò. 097-163-69-46
  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
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçà. 097-506-21-62
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî. 096-750-69-28
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñ³íî ëþöåðíè. 063-680-02-29, 
097-056-03-11
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ÿáëóêà, à/çàï÷àñòèíè ÓÀÇ, Âîëãà, 
Ìîñêâè÷. 096-983-18-68
  Êà÷êè òóøêîþ àáî æèâèìè. 097-154-49-36
  Êíèæí³ ïîëêè 2 øò. 26 õ 42 õ 80, òóìáà ïðèêðîâàòíà 
36 õ 48 õ 63, äçåðêàëî áåç ðàìè 1.20 õ 0.35, 1.10 õ 
0.40, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà åëåêòðè÷íà,âàçîí 
«Çîëîòèé óñ» 3 ðîêè. 093-681-01-44
  Êîáèëà 10 ðîê³â êàðà 19 000 ãðí., æåðåáåöü 2.4 ì³ñ. 
18 000 ãðí. 097-781-80-39 Âàäèì
  Êîáèëà 7.5 ðîê³â 19 000 ãðí. 063-695-76-88 Ì³øà
  Êîçè 2 øò. 098-514-03-88
  Êîçëèê 5 ì³ñ. á³ëèé, øóòèé 600 ãðí. 098-569-16-25
  Êîçëèê 7 ì³ñ. ñ.Êîðäèø³âêà. 067-756-06-27
  Êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, ãîëîâêè äî äâèãóíà Ä-240, 
êóëüòèâàòîð-ïðóæèííèé, âàííà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³, 
êîïàëêà 2-õ ðÿäíà, óìèâàëüíèê ç òóìáî÷êîþ, àäàïòîð 
äî ìîòîáëîêà. 068-024-28-05
  Êîðìîâèé áóðÿê âóë.Öåíòðàëüíà. 063-414-89-05
  Êîðîâà êîðè÷íåâà. 067-165-14-93
  Êîðîâà ÷îðíà 5 ì³ñ. ò³ëüíà 21 000 ãðí. 068-797-19-

25 Â³òÿ, 063-037-05-81
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 7 ì³ñ. ò³ëüíà çà 2 òåëÿì. 098-
475-12-59
  Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 068-7350-963
  Êîñòèë³ Êàíàäñüê³, êîëÿñêà, íàñàäêà äëÿ óí³òàçà 
äëÿ äîðîñëèõ. 098-373-23-83
  Êîòåë «Æèòîìèð - 3» íåäîðîãî. 067-594-44-38
  Êðîðëèöÿ ìîëîäà íà ðîçâ³ä, êð³ëü 8 ì³ñ. àáî 
îáì³í íà ÷óæîãî êðîëÿ. 068-753-34-61
  Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
  Êóõíÿ á/ó ç ÌÄÔ 2 ì. äîâæ. +  ãàç. ïëèòà ÁÐÅÑÒ 
60 õ 60 ñì. â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äóá + 4  ñò³ëüöÿ 
ñòàí ³äåàëüíèé. 093-488-78-48
  Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé Ôðàíö³ÿ. 096-364-80-30
  Êóõîííèé ï³íàë, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ 0.8 õ 2 ì. 068-
586-54-37
  Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê ìåòàëåâèé, 
ôàíåðà, äîñêà ñóõà îáð³çíà, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, 
ï³äñòàâêà ìåòàëåâà. 073-052-93-37, 096-258-75-22
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáë³ (äèâàí, ñåðâàíò, øàôà, òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð, çåðêàëî-òðþìî,  ñòîëèê êóõîííèé, ñòîëèê 
æóðíàëüíèé, ñò³ëüö³, òàáóðåòêè), äîðîæêè, ëàìïè 
(ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè), àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà 
ðàðèòåòíà, áóôåò, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, 
÷åìîäàíè, ìàê³òðè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèéìà÷³, 
êàðòèíè, ôîòî), ñàäîâèé ³íâåíòàð (êîñó, ñåðï, ñàïè, 
ëîïàòó, ãðàáë³, ïèëêè), êîëîñíèêè äëÿ ïå÷³, ïàÿëüíó 
ëàìïó, ëàìïè êåðîñèíîâ³, ñòåëàæ³, ëàâêó, îñë³í÷èê, 
ïîëèö³, ðóêàâèö³ ðîáî÷³, ÷åðåâèêè ê³ðçîâ³, âçóòòÿ òà 
îäåæà á/ó, ìåòàëîëîì. 
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåòàëîøóêà÷ Âåéøìàí, Ãîëàíä³ÿ. 097-722-16-07, 
073-161-68-33
  Ìëèí 380 Âîëüò ìåëå êà÷àíè ³ çåðíî. 097-154-
49-36
  Ìîá. òåëåôîí Lenovo S660 â äîáðîìó ñòàí³, 
êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ãðí./êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 1 ãðí./
êã. ñ.Âåðáîëîçè. 068-044-24-68
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Åëåìáåðã íà 165 ë. â 
äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí., êîçà ä³éíà. 068-041-23-66, 
098-597-13-23
  Ìÿêèé óãîëîê + äèâàí á/ó äëÿ â³òàëüí³ â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-284-24-94
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïîëîòåíöÿ, âàçîíè Àëîº 
Êàëàíêîé, æ³íî÷èé ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ ð.56 
äåøåâî. 093-884-86-66
  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
  Ïàìïåðñè ð.3, áàÿí Ïîë³ññÿ â õîðîøîìó ñòàí³, 
äðîâà ãîð³õà âóë.Ëèñåíêà 10. 093-917-19-94, 063-
774-03-53
  Ïàðîâàðêà, ïàÿëüíà ëàìïà, áà÷îê äëÿ 
äèñöèëþâàííÿ âîäè, àëþì³í³ºâ³ ìèñêè, áî÷êà 200 
ë., òðóáè äëÿ â³äëèâà âîäè. 068-786-06-31
  Ïèëîñîñ LG á/ó, íàïîëüí³ êèëèìîâ³ äðîæêè ð.2 õ 
3. 093-541-29-80

  Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè øèð. 60, 
äîâæ.145 ñì., äâîº äâåðåé Êàíàòêà ç³ ñêëîì, 2 
ï³äâ³êîííèêà ì/ï íîâ³ 60 õ 170. 063-288-72-37
  Ïèñüìîâî - êîìïþòåðíèé ñò³ë ð.60 õ 1.65 ñì. â 
äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ñó÷àñíèé äèçàéí. 063-
749-97-32
  Ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, çåì. ä³ë-
êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 067-391-82-10, 096-644-
40-68
  Ïîðîñÿòà ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè.  096-458-74-38, 063-
605-78-35
  Ïîðîñÿòà ìÿñíîãî íàïðÿìêó ïîðîäè Ïåòðåí æ.â. 
16 êã. 098-222-24-04
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 30 êã., âåëèêà êàðòîïëÿ. 
097-555-10-06, 068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè â³êîì 1 ì³ñ. 9-11 êã. 
ñ.Ñîê³ëåöü. 067-960-67-49
  Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí». 096-160-69-70, 063-
824-71-04, 2-74-37
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ìîäåëü DW-500 M áîêîâèé 
â³äæèì íåäîðîãî. 067-142-50-52
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà-17, ñâ³òèëüíèêè ëþñòðè, 
íàñòîëüíà ëàìïà Áðà, áî÷êà äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ. 
096-467-88-03
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 õ 
500 âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ. 063-662-12-74, 
098-419-41-37
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.5 õ 2.5. 097-154-49-36
  Ïðîâ³äíèêà êîñòþì æ³í. ð.46-48, ÷îë. ð.48-50 
íîâ³, äóáëÿíêà æ³í. ð.46 òà äóáëÿíêà ÷îë. ð.48-50 
Òóðö³ÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, õîì’ÿê ç êë³òêîþ. 096-160-
11-85, 063-541-10-96
  Ïøåíèöþ. 068-051-93-60
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü (ï³â ïàþ). 067-584-85-58
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðåëüñè, ãí³é. 096-173-98-30
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñâèíêó ïîðîäè Äþðîê 4 ì³ñ. 097-763-70-73, 
063-939-83-97
  Ñ³íî - ëþöåðíè. 093-917-33-78
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé (äåïî). 097-149-37-52
  Ñò³ë êîìïþòåðèé, áóòë³, ïàðêåò, â³êíà, ðàìêè 
ñèñòåìè Äàäàí, êîíäåíñàòîð. 097-397-04-05
  Òåëåâ³çîð Panasonic ä³àã. 52 ñì., ðàä³î-òåëåôîí 
Panasonic, âåñ³ëüíà ñóêíÿ (çð³ñò 160-165 ñì.). 098-
222-98-98, 063-504-00-86
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Saturn á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ 
700 ãðí. 067-424-22-36, 093-263-85-59
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, ó ðåìîíò³ íå áóâ. 096-723-
15-11 Ëþäìèëà
  Òåëèö³ â³êîì á³ëüøå ðîêó, ò³ëüí³ òåëèö³. 096-664-
41-25
  Òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Æóðáèíö³. 096-832-40-54
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 063-829-03-35, 096-804-
07-81
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 067-257-75-02, 063-259-
16-64
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 096-068-22-78
  Ò³ëüíó òåëèöþ 7 ì³ñÿö³â. 098-88-75-240
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³. 063-560-38-98

  Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³.  
063-143-61-18
  Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³. 
063-143-61-18
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. 
Íåäîðîãî.  098-500-10-54
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. 
Íåäîðîãî. 098-500-10-54
  Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 
096-354-27-44
  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
  Ôàñîëü íåäîðîãî. 073-428-52-35
  Õîëîäèëüíèê á/ó, íåäîðîãî 093-811-81-85
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð â ðîáî÷îìó ñòàí³, âåëèêèé, 
ââåðõó ìîðîçèëüíà êàìåðà îêðåìî, íåäîðîãî, 
ñàìîâèâ³ç ³ç ñåëà Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 096-965-68-08
  Öóöåíÿòà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà ç ïðèâèâêàìè 1 
400 ãðí. 093-583-68-60
  Öóöåíÿòà ìèñëèâñüêî¿ òàêñè. 068-216-34-20
  Øàïêà êðîëèêîâà íîâà ð.59 íåäîðîãî, ñàïîãè æ³í. 
íîâ³ ð.38 øê³ðÿí³. 063-371-88-89
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà ñòàðîãî çðàçêà, â ðîáî÷îìó 
ñòàí³, íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, äâåð³ á/ó äåðåâÿí³ 2.05 
ì. õ 70 ñì. ç çàìêîì, ñàìîâàð åëåêòðè÷íèé çàë³çíèé. 
063-296-28-68
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â Ñòàðêðèìñîí íåäîðîãî. 
093-013-31-79
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, 
åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-
756-39-33 
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 2 ïîâ., ð-í 1 øêîëè 
28,2/16,1/6,2, ó äâîð³ ñàðàé. 096-956-49-26  
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-
36-78
  1-ê³ìí. êâ., 29.8 êâ.ì., ê³ìíàòà 17.1 êâ.ì., 4/5, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
öåíòð. 068-095-69-39 Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷
  1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà). 063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 067-847-67-19, 093-
017-75-82
  1-ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 4 ïîâ., ñîíÿ÷íà, ñåðåäíÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ïðèãîäíà äëÿ æèòëà. 068-045-45-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (âóë.Ïóøê³íà 28), 37 êâ.ì., íå 
êóòîâà, 1 ïîâ., º áàëêîí, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ êâ., 48 êâ. ì.,  âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ.   097-643-
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робота та оголошення реКлама та оголошення

робоТа
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928  
На роботу потрібні прибиральниці,  повара, 
офіціанти. Місце роботи: кафе "Хуторок" 
.Інформація за телефоном: 093 145 82 34; 067 
264 95 70.Чекаємо на співбесіду)
Вантажник. Можливо без досвіду роботи 
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!Тел.: 0674969050  
На роботу потрібні: різноробочі, працівник 
шиномонтажу, збиральниці грибів, продавець. 
З/п 350-500 грн в день. Вахтовий метод, жит-
лом забезпечуємо. Місце роботи- Київська 
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка по 
п'ятницю 098-634-12-45 з 8.00 до 17.00 год
На постійну роботу в маг. "Багата комора" 
запрошується продавець (за фахом агро-
ном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо: 
Офіційне працевлаштування. Середня заробітна 
плата  7000 -8000 грн (з податками). 8 - годин-
ний робочий день. Компенсація харчування. 
0674300280, 0936785301
На роботу в магазин "Продторг" запрошується: 
Оператор-касир. Ми гарантуємо: Офіційне пра-
цевлаштування. Середня заробітна плата  7000 
-7500 грн (з податками). 8-годинний робочий 
день. Компенсація харчування. 0674300280, 
0936785301
Оператори пилорами з д/р на деревообробне 
підприємство (Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від 
виробітку). Іногороднім надаємо житло. Мож-
ливо вахта. 0674443630
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 
067-920-67-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджер з підбору авто запчастин, автослю-
саря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-
67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 

- Святошинський р-н, в новобудові. 
067-442-17-71

Продам терміново, недорого 
будинок з усіма зручностями, вул.
Матросова 26 м.Козятин. 068-024-

89-19

Продам будинок 2-х пов. вул.Біло-
церківська, 266 кв.м., всі зручнос-

ті, заг. площа зем. діл-ки 1662 
кв.м. 093-018-43-43 Володимир

Сім'я зніме 2-х кімн. кв. на довгий 
термін, зі всіма зручностями, за 

помірну плату, порядність та 
своєчасну плату гарантуємо. 063-

576-10-56 

Продам недобудований 2-х по-
верховий будинок в місті 

вул.А.Павлова 19, підключена точ-
ка електроенергії, зем. діл-ка 9.5 
сот. приватиз., поект 125 кв.м. 

жилої площі 990 000 грн. 093-484-
99-59

Здам в оренду приміщення під 
перукарню з обладнанням, центр. 

093-730-51-54, 067-903-12-70
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Куплю зерно: пшениця, ячмінь по 4 
000 грн., кукурудза суха 3 500 грн. 

097-781-80-39 Вадим
Багата Комора дорого закуповує 

зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, 
овесу. 067-430-02-80 097-405-78-33

437800

рЕмоНТ
Ріжу дрова та дерева. 093-411-05-52
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Запрошується дівчина на постійну роботу в 
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-09-
84 Лера
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря, з/п висока. 093-870-73-22
Деревообробне підприємство запрошує на 
постійну роботу слюсаря, сортувальницю пар-
кету, навчаття на місці. 067-410-40-45, 093-
756-39-33
На роботу терміново потрібен помічник опера-
тора АЗС. 068-161-58-14, 2-28-09
На роботу потрібен пилорамщик, з/п від куб.м. 
063-942-31-34 Олександр
На роботу на СТО потрібні працівники: 
автомеханік, моторист, автослюсар, з/п від 8 
000 грн. 093-887-40-86 Микола
На постійну роботу потрібні: бухгалтер, про-
давець, водій. 063-615-56-02, 067-509-08-00

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/1/ц, площа: 
60/-/-, р-н 3 школи, всi комунiкацiї. Цiна: 12000у.о, тел.: 
(067)430-55-84, (063)384-21-21 
с.Козинцi, поверх: 1/-, вул. Горького, 24. Цiна: 
98592, тел.: (096) 946-10-88 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Пiд ключ". Криницi. Чистка. Копка. Пiдкопка. Кiльця. Вся 
Вiнницька область. Тел.:(067) 235-87-13 

Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий 
запас води. "Пiд ключ" Тел.:(067) 865-37-97 

Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння механiчним способом. 
Великий запас води. Тел.:(097) 821-49-00 

Копаємо, докопуємо, чистимо криницi. Механiчним методом 
бурiння "пiд ключ" Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40 

Копаємо, чистимо, докопуємо криницi. Швидка та якiсна 
робота. Доставка кiлець. Тел.:(096)306-28-39, (063)234-68-29 

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 

Охоронник, вахтовим методом по Вiнницьк.обл. 20/10, 30/15 
дн. Житло, їжа, форма. Тел.:(098) 118-59-16 

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

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

438519
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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 

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

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

35-23
  2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 067-
933-47-11
  2-õ ê³ìí. êâ. 2-õ ïîâ. áóäèíîê 1 ïîâ., 42.5 êâ.ì., 
ð-í ÏÐÁ âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà 240 000 ãðí. 063-889-
52-84
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 
097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 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 ïîâ., òåðì³íîâî. 096-952-49-19, 
063-198-46-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 43.2 êâ.ì., 
âóë.Î.Êîøîâîãî 52/14. 093-230-53-24
  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., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç 
ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093-
091-65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé 
³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1), 
ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, 
ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, êëàäîâêà, ñàðàé, ïîãð³á. 067-
785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 5 ïîâ. 097-910-27-06, 063-
296-92-55
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (Ëåí³íà), ïîðÿä 
ë³êàðíÿ, 3/5, 47.4/30/5.3, æèëà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, 

ë³÷èëüíèêè, õîðîøå ÎÑÁÁ, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. 
067-693-14-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75), ³íä. 
îïàëåííÿÿ, ñòàí æèëèé, 4 ïîâ. 063-296-30-12, 063-
288-49-02, 097-732-20-82
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 3 ïîâ., íå óãëîâà, ºâðî-
ðåìîíò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, áàëêîí óòåïëåíèé. 
073-305-43-17, 096-561-37-23
  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., öåíòð Êîçÿòèíà, 3 ïîâ. 096-494-
83-97
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà. 067-960-72-50
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-
662-92-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîãð³á. 097-843-00-27
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ñåðåäíÿ - òåïëà, ºâðî-
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ. 067-910-43-59, 093-780-39-23
  3-õ ê. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ. ,³íä. îïàë., áåç 
ðåìîíòó.  093-704-31-57
  3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á. 70 000 ãðí. 068-604-05-28, 098-569-
16-25
  3-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, êâ.2, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-53-08-382
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 
Çàã. ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-
51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-
682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå (²² Êîçÿòèí), â 
õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî 
çàëèøàþèòñÿ ìåáë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì, 
10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-795-17-07 Àíäð³é
  3-õ ê³ìí. êâ., 66.6 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó, â³êíà ³ âèõ³ä íà áàëêîí, ëîäæ³þ ì/ï, 
áàëêîíè çàñò³êëåí³, 8 ïîâ., â õîðîøîìó ñòàí³, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 098-390-18-39
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, íå êóòîâà, 
çàòèøíà, æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà ïðèõîæà, 
îïàëåííÿ - 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ 
çàñò³êëåí³, êóõíÿ ïëèòêà. 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., 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., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, 65 êâ.ì. 093-786-38-07
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, êîëîíêà, ì/ï 
â³êíà, íåäîðîãî. 073-058-43-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-875-70-91, 067-277-
16-73
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-008-15-41, 063-
287-33-21
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, 
êëàäîâêà, òåðì³íîâî. 063-304-37-36, 067-844-00-73
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  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 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-
êà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çàã. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-619-22-59
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ, 
ãàç. ³ ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðíå ì³ñöå. 095-896-13-73
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïðèáóäîâè, 
ãîðîä 10 ñîò. 067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 
ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 
063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 80, 6 ñîò. 
çåìë³. 063-296-30-12, 050-240-29-32, 066-187-69-27

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñò.Ãîëåíäðè ïðîâ.Çàë³çíè÷íèé 
4, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 22 ñîò. çåìë³, áëèçüêî 
âîêçàë, àâòîçóïèíêà. 096-749-71-09
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, 
ãîðîä 25 ñîò. 095-769-97-36
  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 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, çåì. ä³ë-êà, 
ñ.Ïèêîâåöü. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.
Ì³÷óð³íà 5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3. 
093-461-52-70, 063-056-41-75
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ. 
068-304-41-19
  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.Áåðäè÷³â ïðîâ. Ì.Ðèëüñüêîãî 17, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 063-179-05-62, 096-263-89-03
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-
75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê Ìàçåïè 62, ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, êóõíÿ, 
âåðàíäà, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, º ãàç, 
ïëèòà. 063-386-14-76
  Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íà äâà âèõîäà 80.4 êâ.ì., ñ.²âàíê³âö³, 
ãîñï. áóä³âë³, ãàç, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 
099-466-36-72
  Áóäèíîê íîâèé, æèëèé ç ìåáëÿìè â ñåë³, çåì. ä³ë-
êà 2 ãà. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, 
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. 
Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, òåðì³íîâî. 097-130-
29-02
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 

ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-68, 096-101-
81-90
  Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. 
çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà âóë.Êîòîâñüêîãî 33, ö/âîäà, 
êðèíèöÿ, ãàç, ì/ï â³êíà, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, íåäîðîãî. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 
ãàç, âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà äîðîãî â³ä 
öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó. 098-207-
06-99
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ âóë.Çàð³÷íà 2. 067-129-82-81
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 063-995-09-93, 096-217-44-71
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 59, çåì. ä³ë-êà 
0.40 ãà, òåðì³íîâî. 097-353-82-39
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, ãîðîä, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-
415-23-49 Í³íà
  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.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì., 
ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43 
ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-458-74-38, 
063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ 
ïðèâàòèç., ð³÷êà, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä, êîëîíêà, õë³â. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
097-839-18-09, 096-768-23-68
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 
ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 
42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 
098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á, 10 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 123 000 
ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-50
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 
øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî 
öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà 
òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â 
õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî àáî 2-õ 
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31, 
067-756-51-92, 2-85-33
  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 ïîðó÷ ç öåíòðîì, îïàë., ñàðàé, 
ãàðàæ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 
093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, â áóäèíêó - 
âîäà, â äâîð³ êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò., çðó÷íèé ï³ä¿çä 
ïî¿çäîì òà ìàðøðóòêîþ. 098-993-35-42
  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
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º 
ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 
098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, îïàëåííÿ ãàç + 
ï³÷íå, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 40 
ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç + ï³÷íå, âîäîïðîâ³ä ó 
äâîð³, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  Óñàäüáà 0.7 ãà ãàç, áóäèíîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, äóæå äåøåâî, íà çåìëþ 
ñåðòèô³êàò. 096-540-63-14
  Óñàäüáà â ñåë³ àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-
312-99-81
  ×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 çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
  ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç, 
âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 
063-607-20-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé 
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ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 093-632-24-12, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, 
âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 
067-902-94-38, 063-019-00-79

  аВТомоТо
  Suzuki (Swift) 1.3 áåíçèí, 1994 ð/â á³ëîãî êîëüîðó 
íà óêð. íîìåðàõ 098-800-77-03
  ÂÀÇ 2101 â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. 098-
560-29-07
  ÂÀÇ 21043 2002 ð.â., ãàç-áåíçèí, ôàðêîï, 
òåðì³íîâî. 093-091-59-21
  ÂÀÇ 2105 â äîáðîìó ñòàí³ 1990 ð.â. 073-066-67-
75, 096-417-99-52
  ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç 
âïèñàíèé. 063-186-30-23
  ÂÀÇ 2109 â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 073-066-67-75,
  ÂÀÇ 2109 êîë³ð ñèí³é, 1989 ð.â., 1.5 îáºì. 097-
206-22-33
  ÂÀÇ 21093 Áàëò³êà. 073-557-83-57
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 097-642-
10-30
  ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., 1.6 áåíçèí. 068-766-05-18
  ÂÀÇ 2110 2002 ð.â., ñ³äàé òà ¿äü. 063-155-70-
63 Þðà
  ÃÀÇ-31029, ãàç-áåíçèí, 1993 ð.â., â 
íîðìàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ìîæëèâèé îáì³í. 
097-878-11-96
  Äèñêè òèòàíîâ³ R15 5 õ 14.3. 093-095-17-57, 
096-737-40-40
  Ç²Ë-130 êîðîòèø ó ãàðíîìó ñòàí³, VOLVO-940 
óí³âåðñàë, ãàç-áåíçèí, 096-301-40-76, 066-615-
10-80 Ñåðã³é
  Êàëèíà 1118 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, 80 òèñ. 
ïðîá³ã. 096-506-40-84
  Ìîñêâè÷ 2141 «Àëåêî» 1993 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, ç 
äâèãóíîì 1.6 â³ä ÂÀÇ 2106. 063-967-19-96
  Ìîòîðîëåð ç äîêóìåíòàìè, êóõçîâîì, ñòàðîãî 
çðàçêó, â õîðîøîìó ñòàí³. 096-248-27-60
  Ñ³òðîåí Äæàìï³ 2008 ð.â., 2.0 äèçåëü, 6 ñò., 
ñ³ðèé ìåòàë³ê. 067-175-85-50
  Ñ³òðîåí Íåìî 2008 ð.â., 1.4 HDI. â äîáðîìó 
ñòàí³, ïàñàæèð. 097-756-29-19

  Ô³àò Ñêóäî 2001 ð.â., õîðîøèé ñòàí, ïàñàæèð 7 
ì³ñöü. 097-704-23-86, 063-702-28-84

  КупЛЮ
  1 - 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  20-30 ì³øê³â äð³áíî¿ êàðòîïë³, ëèñòè îöèíêîâàíî¿ 
æåñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
  Àâòîìîá³ëüíó  ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07, 068-602-69-53
  Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî.  073-793-55-95
  Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî. 073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàá³íó âåëèêó ÌÒÇ á/ó â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 063-
189-75-51 Îëåêñàíäð
  Êóêóðóäçó 3 òîíè. 097-154-49-36
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
  Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ. 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
  Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,íåõîäæåíí³ ,âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè. 096-467-88-03

  Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
  Øèôåð á/ó ö³ëèé. 067-275-55-10
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó 
ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 
063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 
098-682-50-85
 êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 àíäð³é

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê 
âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-
06-88, 097-955-65-50
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê. 068-519-07-
04, 063-289-24-74
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 095-
896-13-73

  Áóäèíîê, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ 
ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð â Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêîìó 
ð-í³, Õìåëüíèöüêî¿ îáë. íà áóäèíîê àáî êâàðòèðó â 
ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó 
÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, 
áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, 
ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò. 096-419-27-25, 063-462-
31-91
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ äâîðíÿæêè. 096-
419-27-25, 063-462-61-91
  Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó.  063-
143-61-18
  Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó. 063-
143-61-18
  Â³ääàì 4 êîøåíÿ (ä³â÷àòêà) 1 ì³ñ. ó äîáð³ ðóêè, çðîá³òü 
äîáðó ñïðàâó. 073-201-96-63
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 1 ì³ñ. ð³çíîêîëüîðîâèõ êîøåíÿò, 
îáðîáëåí³ â³ä ïàðàçèò³â, íàâ÷åí³ - õîäÿòü â îäíå ì³ñöå, ¿äÿòü 
âñå êð³ì áîðùó. ïðèâèò³. 093-459-21-36
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè îáðîáëåíèõ ³ íàâ÷åíèõ êîøåíÿò, 
ïðèâèò³. 093-459-21-36
  Â³ääàì ñîáàêó â äîáð³ ðóêè 4 ì³ñ. 097-707-98-21 Ðîìà

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó íà 
äîâãèé òåðì³í. 063-641-51-34
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöÿ (ñòóäåíòà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, â³ä æ.ä âîêçàëà 7-10 õâ. õîäüáà, âäîìà ìàéæå 
çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-884-86-66
  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà Ä 774592 
çà ïðîôåñ³ºþ «Ìóëÿð. Ìîíòàæíèê ç ìîíòàæó ñòàëåâèõ òà 
çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é», âèäàíèé ÏÒÓ-17 ì.Êîçÿòèí 
17.06.1992 ð. íà ³ì’ÿ Àíäð³ºöü Ìèêîëà Â³òàë³éîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Øâåöü Àíàòîë³é 
Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ìÿ Ñåìåíþê Ëàðèñè Âàñèë³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÓÁÄ 
¹202013 íà ³ìÿ Êàðàñü Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé 
ïàé, ñåð³ÿ Â² ¹000853 âèäàíå íà ³ì’ÿ Ïîë³ùóê Ë³ä³¿ 
Ïðîêîï³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) 
ñåð³¿ ÐÍ ¹032796, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáë. ¹283 â³ä 26.09.2000 ð. íà ³ì’ÿ Ãàâðèùóê 
Íàä³¿ Ìèêîëà¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó çà ñïàäîê æèòëà àáî 
ïëàòó, ìåä. îñâ³òà òà äîñâ³ä ðîáîòè âåëèêèé. 093-731-
27-61
  Æ³íêà 38 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì 50 ð. äëÿ 

ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. 067-192-67-78
  Æ³íêà øóêàº òåðì³íîâî ðîáîòó (äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ 
ò.ä.), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Çàãóáèâøèé ãàìàíåöü ïî âóëèö³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 
çâåðòàéòåñü ó ðåäàêö³þ.
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ. 093-704-31-57
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 073-026-55-24
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð á³ëÿ Â³éñüêîìàòó. 063-353-
61-28
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 093-632-67-47. 
òåëåôîíóâàòè ç 9 äî 20 Íàòàëÿ Ãðèãîð³âíà
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-875-70-91, 067-
277-16-73
  Çäàì áóäèíîê (ð-í 101 êì.). 063-386-14-76
  Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 
093-038-62-16
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà º ãàç. 096-394-91-37
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-91, 
067-277-16-73
  Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 097-515-
55-92, 063-694-56-92
  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 êâàðòèðó â öåíòð³. 097-354-76-66
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-
35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ï³â áóäèíêó çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó. 097-497-12-84, 

096-901-69-78
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çí³ìó êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ òà ó÷èëèùà. 098-608-15-30, 093-411-
26-31 Æåíÿ
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà òðèâàëèé òåðì³í 
ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè, 3 øêîëè. 093-781-65-94, 096-940-15-58
  Êîòèê áðèòàí÷èê - ïàïà øóêà ä³â÷èíêó â³ñëîâóøêó. 068-519-07-
04, 063-289-24-74
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé çí³ìå æèòëî íà äîâãèé òåðì³í, 
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 067-582-55-75, 
063-881-71-90
  Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäí³ñòü ³ â÷àñíó ïëàòó 
ãàðàíòóºìî. 093-145-42-47
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó, ð-í ÏÐÁ, 

íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-665-49-19
  Ïðîïàëè äîêóìåíòè íà Ìåðñåäåñ Áåíñ áóñ 210, 
òåõ. ïàñïîðò òà âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Í³êóëü÷ó 
Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
097-143-90-02
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. íà äîâãèé òåðì³í, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çà ïîì³ðíó ïëàòó, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó 
ïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-576-10-56 
  Òåðì³íîâî ïîòðáåí êî÷åãàð äëÿ ðîáîòè íà 
òâåðäîïàëèâíîìó êîòë³ íà äðîâàõ, â öåíòð³ ì³ñòà. 073-
200-80-44, 093-766-78-49
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà (÷åðåç 
äåíü ì.Êîçÿòèí). 097-300-31-13
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, åíåðãåòèêà áóäü-ÿêî¿ 
ñêëàäíîñò³. 096-263-89-67
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ГОРОСКОП
з 08.11 по 14.11

овен 
В Овнів наступив непростий період, 
однак єдине, чого вам зараз бракує 

– впевненості у власних силах. Годі думати, 
що хтось кращий за вас, бо це далеко не так.

телець 
Не поспішайте битися лобом об стінку, 
є інший спосіб обійти перешкоди. Об-

межте небажані зустрічі й не починайте поки 
що нові справи. 

близнюки 
Цього тижня гороскоп радить вам 
влаштувати справжній релакс для 

себе та свого організму зокрема. Тобто – 
максимально відпочивайте і душею, і тілом. 

рак 
Уникайте стресів, які можуть підірвати 
внутрішню рівновагу. Цілком можете 

розраховувати на допомогу та підтримку 
друзів, рідних і близьких.

лев 
Астрологи радять Левам поступово 
повертатися до активної роботи. У вас 

була нагода трохи відпочити та запастися си-
лами, але час повертатися до звичних буднів. 

діва
Впевненість у своїх силах і  при-
хильність керівництва постарайтеся 

використовувати для подолання складнощів 
у професійній сфері.

терези 
Новорічний настрій уже витає в пові-
трі, особливо в торгових центрах. Не 

слід стримувати себе – цього тижня шопінг 
буде дуже вдалим, тож можна запастися по-
дарунками для рідних вже зараз.

скорпіон 
 Зможете швидко досягти своєї мети і 
позбутися деяких проблем. Якщо по-

бачите свої внутрішні комплекси, легше буде 
з ними боротися.

стрілець 
Не бійтеся приймати серйозні рішення. 
Вірте своїм почуттям і будьте щирі та 

відверті зі старими друзями.
козеріг 
Надто швидке виконання ваших 
бажань повинно насторожити. Не 

виключено, що вас заманюють в якусь пастку.
водолій
Не варто занадто переживати, але 
про всяк випадок будьте уважніші. 

Дозвольте собі задоволення у вихідні, сходіть 
в гості чи на концерт.

риби 
Протягом цього тижня не варто йти 
на конфлікти з впливовими людьми, 

а особливо з керівництвом. Контролюйте свої 
емоції, адже зараз важливо стежити за своєю 
репутацією і займатися її зміцненням.
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СеРедА,  14 лиСТОПАдА

 -   3 0С    -  3 0С
 +   20 С   +  3 0С

ВІВТОРОК, 13 лиСТОПАдА

 -   4 0С  -   4 0С
 +  0 0С  -   1 0С

ПОНедІлОК, 12 лиСТОПАдА

 +  1 0С    -   1 0С
 -  2 0С    -   1 0С

СуБОТА,  10 лиСТОПАдА

 +  2 0С      + 1 0С
 +  8 0С     +  5 0С

П'яТНиця, 9 лиСТОПАдА

   +  2 0С    +  1  0С
   +  8 0С    +  5 0С

НедІля, 11 лиСТОПАдА

+ 3 0С   +  3 0С 
+ 5 0С   +  6 0С

чеТВеР,  8 лиСТОПАдА

+   2 0С    +  1 0С
+   8 0С    +  5 0С

Погода у Козятині 
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