
Олег Кудимець та Оксана Ткаченко самотужки прибрали територію 
біля суду
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• Це Треба знаТи, яКщО ви збираєТеся на рОбОТу за КОрдОн. ПОради юрисТа
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«Не будь байдужим 
до свого міста!»
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газеТа чесних нОвин

МаМи дОшКільняТ — 
ПрОТи бюрОКраТії

щО за нОва графа 
в ПлаТіжКах?
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 Раніше це називали суботником, тепер — 
флешмобом. Але суть одна — зробити чистими околиці, 
прибудинкову територію, на якій було б приємно жити 
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Олена удвуд

Наш земляк Олег Кудимець взяв участь 
у популярному екологічному флешмобі 
«Trashtag Challange». Чоловік прибрав тери-
торію поблизу міськрайонного суду та на по-
вороті до стадіону.

— Це моя кума Оксана Ткаченко підкинула 
ідею, — розповів Олег. — Я не став осторонь. 
Вона розповіла, що у світі зараз популярний 
цей челендж. Ми проходили з дітьми біля 
суду, побачили, яка там гора сміття. А це 
все летить у парк. А потім всі кричать, що їм 
смердить і питають, чому ніхто не прибирає. 
Ми не просимо ні в кого допомоги. Хто має 
бажання, той робить. Ми прибираємо для себе 
і своїх дітей.

Олег Кудимець та Оксана Ткаченко виклали 
до мережі Facebook фотографії території 
«до» та «після» прибирання й написали: «Не 
будь байдужим до свого міста». Пост набрав 

багато вподобань та схвальних відгуків.
Сміттєвий челендж з’явився ще 4 роки 

тому, проте популярності почав набирати 
саме зараз. У 2015 році американець Стівен 
Рейнхольд подорожував автомобілем разом 
зі своїм другом з Каліфорнії до Джексонхо-
улу. З вікна машини випав чек, але чоловіки 
не спинилися, аби підняти його. Рейнхольду 
стало соромно за свій вчинок і він пообіцяв 
собі наступної подорожі прибрати сто папірців. 
Це спонукало чоловіка започаткувати проект 
«Trashtag», спрямований на підтримку чистоти 
природи.

Через чотири роки Роман Бірон відродив 
цю ідею та зробив «вірусною». Він знайшов 
засмічену територію, сфотографувався на 
фоні сміття, після чого прибрав і зробив ще 
один знімок та виклав у мережу Facebook. 
Тепер користувачі популярних соцмереж при-
єднуються до флешмобу й викладають свої 
фотографії з міткою «#trashtag».

до після
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леся КесарчуК

Грошима субсидію зараз отрима-
ють ті, кому вона була призначена 
до 31 грудня 2018 року. У відді-
лені «Ощадбанку» на вулиці Героїв 
Майдану, 9 з початку тижня — до-
вжелезні черги. Ніде яблуку впасти. 
Деякі приходять з самого ранку до 
відділення, аби встигнути потрапити 
до спеціаліста. 

Журналіст «RIA-Козятин» по-
спілкувалася з людьми, почавши з 
питання «Хто крайній?» 

— На вулиці шукайте, — почули 
ми у відповідь. 

Ті, хто зареєстрований в електро-
нній черзі на сайті «Ощадбанку», 
може сам обирати час, коли зручно 
прийти до відділення. Проте на 
практиці все одно потрібно вистояти 
чергу.

— Ви в електронній черзі записа-
ні? — запитує хтось в черзі

— У електронній мій батько запи-
саний, а його сусідка — ні, — від-
повідає Людмила з Білопілля.

— То ви якось їх роз’єднайте.
— Як я можу їх роз’єднати, вони 

однокласники. 
Чому нині такий ажіотаж у відді-

лені, нам в банку так і не пояснили. 
Висиджують чергу як молоді, так 
і пенсіонери. Найбільше обурені 
люди похилого віку. 

— Раніше субсидію ми отриму-
вали разом із пенсією. Чекали, що 
цього разу так буде і листоноша 
принесе кошти. Субсидію отримує 
мій тато. Проте пенсійний фонд не 

вніс його в списки. Десь в столиці 
допустили помилку і тепер грошову 
субсидію нам треба оформляти 
через банк. І таких людей дуже 
багато. У нас сусідам теж прийшло 
повідомлення приїхати в банк. Ми 
вчора приїхали, нас тут зареєстру-
вали, то ми були в черзі 30–ті. Сьо-
годні знову приїхали, щоб нарешті 
отримати кошти. А потім потрібно 
буде ще приїхати і вистояти чергу, 
щоб отримати карточку і заплатити 
за опалення, — бідкається Людми-
ла із села Білопілля.

Ми підходимо теж до працівни-
ці банку, розпитуємо, як можна 
отримати кошти за субсидією. Нам 
коротко відповідають. 

— Ви маєте зареєструватися на 
офіційному сайті або через контакт-
центр «Ощадбанку», прийти до нас 
з паспортом та ідентифікаційним 
кодом.

Люди похилого віку, які отри-
мують пенсію через відділення 
Укрпошти, мають пройти процедуру 
реєстрації. На місці у відділенні ми 
побачили, що працівниця банку до-
помагає зареєструвати людей через 
мобільний телефон. 

Метушня, гамір, інколи навіть не-
цензурна лексика. Весь день у від-
ділені банку напружена атмосфера. 

— Люди не мають інформації і 
ніхто їм не роз’яснював, як саме 
відбуватиметься монетизація. До 
того ж, перестала працювати про-
грама у касира, де можна оплатити 
за електроенергію. Черги такі, що 
й на обід не можемо сходити, — 

говорить працівниця банку. Вона 
відмовилась представлятися. Окрім 
черг та недостатньо наданої інфор-
мації, козятинчани ще нарікають на 
бездіяльність інших держустанов. 

— У мене змінився паспорт. По 
телебаченню я почула, що гроші 
по субсидії будуть видавати за 
паспортом. Я пішла в управління 
і запитала, чи мені щось потрібно 
зробити аби за новим паспортом 
уже отримати субсидію. Мені ска-
зали в управлінні праці принести 
ксерокопію. Коли сказали, що з 4 
березня є вже списки і я зареєстру-
валась в електронну чергу. Я вво-
джу свої дані і мене в реєстрі немає 

по новому паспорту. Я прийшла в 
управління праці. Моя ксерокопія як 
лежала в справі, так і залишилась 
лежати. Я декілька днів ходила в це 
управління праці, допоки мені зро-
били коригування в реєстрі. Я тепер 
підійшла в касу і мені вже сказали, 
що ваші кошти перерахували на 
карточку, проте скільки це мені не-
рвів коштувало, — розповідає жінка 
біля кабінету завідувачки відділення. 

Додамо, одночасно з випла-
тою грошового переказу кожному 
одержувачу субсидії буде відкрито 
персональний банківський рахунок, 
на який перераховуватиметься сума 
субсидії у квітні та травні. 

в’ячеслав гОнчаруК

У п’ятницю, 15 березня, та ві-
второк, 19 березня, в залі засідань 
міської ради відбулася позачергова, 
33-я сесія міської ради. На сесію 
було винесено ряд питань, серед 
яких було рішення про заміну КП 
«Відродження» новою структурою 
під назвою «Управляюча компанія». 
Тобто хочуть ліквідувати підприєм-
ство, яке є збитковим, на структуру, 
яка може на себе і в бюджет міста 
заробляти. Подають такі зміни як 
вимогу законодавства і кроки до 
реформування в ЖКГ.

Але такі зміни — це процес не 
одного дня. Чому ж з цього при-
воду скликалася позачергова сесія?  
З цим питанням ми звернулися до 
депутата міської ради Олександра 
Гвелесіані. 

— Для мене теж в деякій мірі 
було загадкою, навіщо її скликали, 
— сказав депутат. — Сім питань 
треба було провести, але їх можна 
було провести на плановій сесії.

Як сказав депутат, 15 березня, в 

п’ятницю присутніми на сесії були 
лише 21 депутат, і тільки четверо з 
них представляли опозицію. Саме 
через це питання реформування 
житлово-комунальної галузі розгля-
дали у вівторок.

Йшлося саме про списання і 
зняття з балансу «Відродження» ба-
гатоквартирних будинків. Більшість 
з цих 180 будинків не є кооперати-
вами і не є ОСББ. 

Це важливі питання для мешкан-
ців міста. Але на сесії не вирішува-
лося питання — хто буде доглядати 
за всім цим господарством? Хто 
буде утримувати будинки комуналь-
ної власності? 

Тому в опозиційних депутатів ви-
никли сумніви, чи потрібно робити 
такі зміни і які для цього є причини. 

З цього приводу наш співрозмов-
ник поставив питання, чи доцільно 
одне підприємство замінювати ін-
шим і що жителі багатоповерхівок 
з цього будуть мати? Відповідь на 
це запитання дав начальник ЖКГ 
Малащук. Він повідомив, що це 
— вимога законодавства, згідно з 

Панорама тижняновини

святкування за 20 тисяч

КОРОТКО дороги відремоНтували в 
2018-му. а що з Ними зараз?

Тепер кворум є, можна голосувати

.багато молодих людей покидали концерт. а глядачі, які 
залишилися, дякували артистам оплесками

у вівторок, 19 березня, у відділенні "Ощадбанку" на 
вулиці героїв Майдану, 9 — черги з самого ранку. до 
кінця дня субсидію отримали понад півсотні людей

обуреНі та висНажеННі 
— у черзі за субсидієюНа одесу через 

Козятин 
 «Укрзалізниця» з 31 

березня запускає новий 
рейс «Житомир-Одеса»

Поїзд № 247/248 ви-
рушатиме зі станції Жи-
томир о 23.15 та прибу-
ватиме до Одеси о 09.33. 
У зворотному напрямку 
відправлення — о 12.35, 
прибуття до Житомира — 
о 22.07. 

Ціна квитків у плац-
картному вагоні — від 
175 грн, у купейному — 
від 380 грн, у вагоні люкс 
— від 758 грн. Потяг під 
номером 247 прибуватиме 
до Козятина о 00.50.  І о 
9.33 прибуватиме в Одесу.

На кір 
захворіло 100 
козятинчан 
 Вінницький обласний 

лабораторний центр надав 
інформацію про захворюва-
ність на кір у області

Впродовж 11-го тижня  
захворіли 112 осіб, із них 
54 дорослих та 58 дітей.

Кількість захворілих, у 
порівнянні з попереднім 
тижнем, зменшилась на 
45%. Усього на Вінниччині 
у 2019 році зареєстровано 2 
653 випадки кору.

Найбільше людей за-
хворіли на кір у Вінниці 
(832 особи), Вінницькому 
та Хмільницькому районах  
(171 та 166 осіб, відповід-
но)В Козятинському районі 
(захворіло на кір 100 осіб).

зіткнулись 
«лоб у лоб» 
 У ДТП на шляху 

Козятин-Самгородок по-
страждав водій Mitsubishi 
L200. Як повідомили у від-
ділі комунікації поліції об-
ласті, автівки Volkswagen 
та Mitsubishi зіткнулися 
14 березня близько 12.00. 

«Попередньо встанов-
лено, що 31-річний во-
дій автомобіля Mitsubishi 
виїхав на смугу зустріч-
ного руху та вчинив зі-
ткнення з автомобілем 
Volkswagen Passat. За кер-
мом Volkswagen перебував 
32-річний житель села 
Йосипівка Козятинсько-
го району», — йдеться у 
повідомленні

По с т р ажд а в  в о д і й 
Mitsubishi. Його з травмою 
голови медики забрали до 
районної лікарні. Відомо, 
що обидва водії були тве-
резі.

Козятинці і порадували, і розчарували музикантів
Хаос або успіХ? що буде після «відроджеННя»

дМиТрО арТеМчуК

Журналісти газети «RIA-
Козятин» у суботу, 16 березня, 
пройшли рейдом вулицями міста. 
Як раз після нетривалого, але 
рясного снігопаду.

Деякі вулиці Козятина перетво-
рилися на суцільне плесо води. 
Дороги, які давно ремонтува-
лися, мають багато недоліків. 
Але будемо вважати, що до тих 
доріг і вулиць у влади, як кажуть 
люди, руки не дійшли. Тому 

в’ячеслав гОнчаруК

У п’ятницю, 15 березня, в 
міському будинку культури від-
бувся концерт музикантів з вій-
ськової частини №3008 Вінниці. 
Оркестр Національної гвардії 
України приїхав розважити 
наших краян на запрошення 
міської ради. Кожен міг прийти, 
бо вхід був безкоштовним. Але 
наша розповідь не стільки про 
музикантів та про музику, як 

про байдужість одних і гостин-
ність інших наших мешканців.

Скільки було в заповненому 
глядацькому залі прихильників 
духової музики, сказати важко. 
Адже не секрет, що жителі міс-
та не дуже активні в подібних 
розважальних заходах. Повний 
зал заповнюється тільки тоді, 
коли виступають козятинські 
діти. Щоб запрошені гості — 
професійні артисти «великої 
сцени» — відчували себе ком-

Олена удвуд

Саме стільки нашому місту 
коштувала організація кон-
церту, приуроченого до дня 8 
Березня.

6 березня у міському будинку 
культури козятинчанок приві-
тали з Міжнародним жіночим 
днем. На сцені з вітальним 
словом виступили представни-
ки влади, а творчі колективи 
розважали гостей танцями та 
піснями.

Цьогорічне святкування кошту-

вало 20 тисяч гривень. За дани-
ми сайту prozorro.gov.ua, саме 
стільки заплатив відділ культури 
та туризму приватному підпри-
ємцеві за організацію та участь 
у святкуванні загальноміського 
заходу до Дня 8 березня.

На що саме були витрачені 
гроші, нам з'ясувати не вдало-
ся. Начальник відділу культури 
та туризму знаходиться у від-
пустці до кінця березня, сказа-
ли журналісту «RIA-Козятин» 
в методичному кабінеті відділу 
культури та туризму.

фортно, в залі збирають масов-
ку. Як правило, це учні ближніх 
шкіл. Так було і цього разу.

У репертуарі музикантів були 
сучасні твори, зарубіжна класи-
ка, твори минулих років, в тому 
числі початку 70-их. Музиканти 
виконували мелодії на духових 
інструментах і були акомпани-
ментом оркестру для солістів. 
Таких було четверо — Віктор 
Супрун, Руслана Корчак, Олег 
Юрчишин та Ольга Безпалько.

Після того, як прозвучало де-
кілька музичних творів, нетерп-
лячі школярі стали покидати 
глядацький зал. Спочатку такі 
вчинки старшокласників ніким 
не контролювалися. А коли від-
тік учнів з залу набув більш ма-
сового характеру, біля дверей 
виходу став черговий від педа-
гогічного колективу. Тож іноді 
масовка може дати зворотній 
ефект. Усе це бачили музиканти 
і мабуть пережили не радісні 
моменти свого виступу.

Тільки військові музиканти 
покинули Козятин у хорошому 
настрої. Тому що серед меш-
канців нашого міста знайшлися 

люди, які своєю добротою і 
щирістю зуміли виправити си-
туацію. Майже третина глядачів 
залу завершальний акорд му-
зикантів слухали стоячи. Такий 
розвиток подій сподобався як 
музикантам, так і любителям 
оркестрової музики. Музиканти 
були задоволені, що в нашому 
місті є люди, які розбираються 
в мистецтві. Глядачі ж були за-

доволені, що почули ту музику, 
яку хотіли почути.

Музиканти зібрали свої ва-
лізи. А учні 11-А класу школи 
№ 2 запропонували недавній 
випускниці їхньої школи та 
ведучій концертної програми 
Ользі Безпалько зробити фото 
на память. Після фото вони 
побажали одне одному «до 
зустрічі».

вулиця довженка
вулиця 1 Травня

вулиця Перемоги

зробимо акцент тільки на тих 
об’єктах, які влада вважає сво-
їми минулорічними здобутками. 

На вулиці Катукова після 

опадів розливається калюжа. 
Асфальт у воді — це кошти на 
вітер.

На вулиці В. Земляка води 

значно більше, ніж до ремонту 
даної дороги.

Вулицю Довженка — дорогу 
підняли та затопили зупинку 
автобусів.

На вулиці Перемоги ще во-
сени зійшов з пазів люк кри-
нички підземної комунікації. У 
ЖКГ відреагували оперативно 
і «економічно-обгрунтовано». 
Поставили серед дороги бе-

тонну плиту, яка, мабуть, за 
їхньою уявою, може слугувати 
як дорожня розмітка. Найбільш 
недисциплінований водій не на-
важиться перетнути ту умовну 
лінію. А щоб всім було добре 
видно таке ноу-хау, вставили 
в криничку комунікації гілку 
горіха.

На вулиці 1 Травня, як на по-
чатку зими засипали тротуар 
землею після ремонту водо-
гону, так те болото і обходять 

мешканці ПРБ й досі.
Не краща ситуація з тротуа-

ром на вулиці Ярослава Мудро-
го. Сам тротуар вже місцями 
набуває більш вертикального 
положення. До умовної зупинки 
автобуса ще жоден перевізник 
не заїхав. Гранвідсів, який туди 
завезли, забули розгорнути. 
Нерозгорнуті кучугури землі і 
біля самого тротуару. 

І все це влада називає благо-
устроєм міста?

якою повинна бути структура, яка 
буде укладати договори з жителями 
багатоповерхівок.

А як буде проходити ліквідація 
підприємства? У багатьох випадках 
населення не задоволене якістю по-
слуг, які надає «Відродження». 

Виникає ряд питань, які будуть 
ставити мешканці багатоповерхівок. 
Наприклад, хто буде обслуговувати 
будинки і прибирати територію біля 
будинків? Хто буде щось робити на 
випадок аварій? 

Хто це буде робити в період, коли 
буде ліквідовано КП «Відроджен-
ня», а ще не приступить до виконан-

ня службових функції «Управляюча 
компанія»? 

Такі питання ставили опозиційні 
депутати, і вони вважають, що 
фахової відповіді від влади не 
отримали. 

Є сумніви — чи не призведе таке 
раціоналізаторство до ще більшого 
хаосу в комунальній сфері?  Адже 
«Відродження» вже реформували, 
віддавши частину повноважень 
«Чистому місту». А «Чисте місто» 
працює так, що іноді на сесії міської 
ради просить гроші на заробітну 
плату своїм працівникам. Чи не буде 
так з «Управляючою компанією»?
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ми і влада резонанс

шукаємо вихід. В селі Кордишівка люди сиділи без електроенергії 5 діб. Але, за словами місцевих жителів, 
в більшості будинків електропостачання полагодили на другий день після урагану. У чому ж була справа?

бюрократія? У мешканців села Велике виник конфлікт із 
дирекцією Вернигородської ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий 
садок». Причина — відмова директора брати до шкільного 
автобуса дошкільнят, якщо їх не супроводжують батьки

яК Наша місьКа влада дбає про своїХ громадяН

пожежа в райоНі білої Казарми

згорів траНсформатор, суХа трава та КільКа споруд

погоріли елеКтроприлади. чи 
Насправді в усьому виНеН вітер?

У юридичній практиці є ви-
падки, коли люди стягували 
компенсації із енергетичних 
компаній за погорілу техніку. 
Але не у випадках, пов’язаних 
з погодою.
— У першу чергу потрібно 
скласти акт обстеження по-
шкоджених приладів та елек-
тромереж, — пояснив юрист 
Андрій Григоренко. — Для 
складення акту обов’язково 
залучити представників енер-
гопостачальної компанії або ж 
обслуговуючу компанію. До-
речно буде залучити свідків, 
які підтвердять зафіксовані 
результати обстеження. Крім 
того, потрібно довести, що пе-
репад напруги не був спричи-
нений погодними явищами чи 
стихійними лихами. Це можна 
підтвердити, наприклад, до-
відкою, отриманою в Укра-
їнському гідрометеорологіч-
ному центрі. Далі потрібно 

встановити вартість ремонту 
пошкодженої техніки. Далі по-
трібно написати заяву до енер-
гетичної компанії, з якою у вас 
укладений договір. Протягом 
тижня чекати відповіді, якщо її 
немає, або вона вас не задо-
вольнила — подавати позов до 
суду. Проте, якщо енергетична 
компанія доведе, що саме че-
рез погодні умови була висо-
ка напруга, в такому випадку 
відсудити відшкодування не 
можливо. 
А л е ,  з а  с л о в а м и  ю р и с -
та, енергетична компанія 
зобов’язується забезпечувати 
надійне постачання електрич-
ної енергії згідно з умовами 
ліцензій та договором. І якщо 
в договорі спеціально не обу-
мовлено такі обставини, як по-
годні явища, то цілком мож-
ливо, що вимоги споживача 
залишаться його особистою 
справою.

що радить юрист

У місцях, які перетинає сис-
тема високовольтних ліній 
електропередач, заборонено 
спалювати солому, суху траву 
та очерети, розміщувати АЗС 
та склади пального, проводи-
ти будівництво та капітальний 
ремонт споруд, вирубувати 
дерева та кущі, будувати за-
гони для худоби, зупиняти 
машини та сільгосптехніку, та 

проводити їх заправку, під-
німатися на опори, запускати 
повітряних зміїв та літальні 
апарати. З метою власної 
безпеки не варто підходити 
до обірваних дротів ближче 
ніж на 8 метрів.
Також рятувальники нагаду-
ють про заборону спалюван-
ня сухої трави та листя. За це 
передбачено штраф — від 170 

до 340 гривень. Аби уникну-
ти пожежі, не кидайте в суху 
траву сірників. Перед тим, як 
розводити багаття, розчистіть 
територію. І не залишайте не-
погашене вогнище. Якщо ви 
стали свідком пожежі, спро-
буйте загасити її підручними 
засобами. Якщо з вогнем впо-
ратися не вдається, зателефо-
нуйте за номером «101».

дснс попереджає

 любов смірнова пише звернення в кабінеті секретаря 
начальника відділу освіти Козятинської рда, в якому 
просить провести зустріч батьків з директором 
навчального закладу

відмовляються підвозити 
дошКільНят без батьКів

Олена удвуд

Мешканка села Велике Ірина Дя-
чук після смерті чоловіка самотуж-
ки виховує п’ятеро дітей. Навчаль-
ний заклад, який відвідують її діти, 
знаходиться в сусідньому Верниго-
родку, що за чотири кілометри від 
їхнього села. У автобусі, яким діти 
добираються до школи, є супрово-
джуючий вихователь, та, попри це, 
пані Ірина щодня змушена везти 
цим самим автобусом маленького 
сина до дитячого садочка, адже 
без її супроводу дитину не беруть.

— Їде вчитель, який супроводжує 
дітей, його призначила директор, — 
розповіла Ірина Дячук. — Якщо ви 
супроводжуєте, то чому ви тоді не 
возите дітей із садочка? У жодній 
школі батьки самі не підвозять ді-
тей, тільки ми. Мені ж легко три кі-
лометри вертатися з Вернигородка 
до Веселого після того, як завезу 
дитину, потім три кілометри назад 
до Вернигородка! Ми говорили з 
вчителькою, яка супроводжує дітей, 
і вона нам сказала, що возила б, 
але директор не дозволяє. Ще якби 

садочок був бозна де від школи, 
але ж там пройти всього кілька 
метрів. У мене троє дітей ходить 
до школи. Старший син може взяти 
за руку й перевести. У мене ще 
маленька дитина, яка до садочка 
не ходить, тож мушу залишати її 
вдома саму, або із собою везти. Я 
казала, давайте я напишу розписку, 
що беру на себе відповідальність 
і  дозволяю старшій дитині супро-
воджувати меншу, це ж не далеко 
вести: садочок і вже через кілька 
метрів школа.

Інша мешканка села Велике, Лю-
бов Смірнова, мати шістьох дітей, 
також обурюється цією ситуацією.

— У мене так само, я не маю 
на кого залишити менших дітей, 
— каже жінка. — Ніхто не хоче су-
проводжувати малих. Кажуть, щоб 
возили батьки,— і край. 

За словами жінок, вони писали 
звернення до відділу освіти Козя-
тинської РДА ще 19 лютого, щоб 
компетентні державні органи розі-
бралися з цією ситуацією. Відповідь 
їм пообіцяли надати протягом 10 
днів. Та, як стверджують мешканки 

села Велике, жодної відповіді вони 
не отримували.

Черговий раз жінки прийшли до 
відділу освіти 19 березня. Написа-
ли звернення, в якому попросили 
провести зустріч дирекції школи 
з батьками, з метою узгодження 
підвозу дітей дошкільного віку до 
садочка. Начальник відділу освіти 
Козятинської РДА Аліна Діденко 
пообіцяла зробити все можливе, 
щоб вирішити цей конфлікт.

— Якщо батьки не хочуть су-
проводжувати дітей з якихось 
причин, цього достатньо, аби вони 
написали заяву в школу про те, що 
вони доручають відповідальному з 
підвозу підвозити своїх дітей до до-
шкільного закладу і в зворотному 
напрямку, — сказала начальник 
відділу. — Я бачу, що ви просите 
зустрічі, ми цю зустріч цього тиж-
ня не організуємо, бо у нас дуже 
багато заходів. Наступний тиждень 
будуть канікули, ми трохи «роз-
вантажимося», і вівторок-середа 
ми з вами зустрінемося. Сьогодні я 
зателефоную до директора школи. 
А ви прийдіть, будь ласка, до неї й 

валерій Мар’янОвич савченКО, 
МешКанеЦь МісТа КОзяТин

1 лютого 2019 року мешканці 
будинку №42 на вулиці Героїв Май-
дану звернулися до козятинського 
міського голови з проханням вико-
нати передвиборчу обіцянку — від-
новити освітлення двору будинку, а 
крім того, попросити повернутися 
до питання ремонту покрівлі бу-
динку.

Ремонт покрівлі був передба-
чений Програмою капітального 
ремонту житлового фонду м. Козя-
тина на 2018 рік.

Будинок №42 на вулиці Героїв 
Майдану був включений у дану 
програму рішенням міської ради, 
від 06.07.2018 №1117-VІІ (28 сесія 7 
скликання).

На моє звернення щодо терміну 
виконання ремонту міський голова 
19 грудня 2018 року надав від-
повідь: “У зв’язку з обмеженим 
фінансуванням вказані роботи у 
поточному році не виконувалися. 
Вказані роботи будуть виконані в 
2019 році за умов наявності у місь-
кому бюджеті необхідних коштів та 

затвердження відповідної програми 
на 2019 рік”.

14 грудня 2018 року міська рада 
затвердила бюджет на 2019 рік 
(рішення №1287-VII) із загальним 
обсягом доходів в розмірі 303 361 
870,0 грн.

Однак, у бюджеті фінансування 
капітального ремонту покрівель 
багатоквартирних будинків не пе-
редбачено, хоча доходи бюджету 
дозволяють. Очевидно, міська рада 
чекає на утворення в проблемних 
будинках ОСББ, щоб перекласти 
на них вирішення наболілих багато-
вартісних проблем.

На звернення мешканців будинку 
міський голова надав відповідь, що 
“сесією міської ради призупинено 
розподіл коштів з міського бюдже-
ту на капітальні ремонти багато-
квартирних будинків” і зазначено, 
що …НЕЗРОЗУМІЛО….. багатоквар-
тирних будинків зобов’язані брати 
участь в управлінні ...власним???…...
майном”.

У відповіді не вказано, якою 
сесією і коли прийнято зазначене 
рішення. Зате є посилання на но-
вий закон України “Про житлово-

комунальні послуги”, який набере 
чинності 1 травня 2019 року.

У 2018 році мешканцями будин-
ку були частково профінансовані 
роботи по поточному ремонту по-
крівлі. Хоча, відповідно до рішення 
міськвиконкому, від 4.10.2017,№342 
утримання на (чи на??) поточний 
ремонт конструктивних елементів 
будинків входить до тарифу та (чи 
на??) їх утримання.

Ремонт був виконаний силами КП 
“Відродження”. Однак, виконаний 
він був не якісно, внаслідок чого 
талими водами було залито елек-
тропроводку в одному з під’їздів. 
На щастя, це не призвело до фа-
тальних наслідків.

Неякісні роботи по утриманню 
будинків і призводять до того, що 
слід робити капітальні ремонти. 
Але ми бачимо, що міська рада 
робити цього не хоче.

Стосовно питання відновлення 
зовнішнього освітлення двору бу-
динку, міський голова відповів, що 
відновлення зовнішнього освітлення 
прибудинкової території можливе 
лише при перегляді тарифу на по-
слуги з утримання будинків і спо-

напишіть заяви. Так і скажіть, що 
ви були в начальника відділу освіти 
й вона рекомендувала вам напи-
сати заяви, що ви доручаєте дітей 
відповідальному за підвіз та своїм 
старшим дітям, щоб вони возили 
їх і підвозили зі школи і з садочка.

За словами директора Верни-
городського ЗНВК І-ІІІ ступенів 
«Школа-дитячий садок» Олени 
Василишиної, в автобусі учнів 
школи супроводжують вихователі 
групи продовженого дня, і до їх 
обов’язків не входить супровід до-
шкільнят.

— Ми провели 4 вересня 2018 
року батьківські збори стосовно 
організації навчального процесу на 
2018–2019 навчальний рік, — роз-
повіла директор. — Було розгля-
нуто питання стосовно супроводу 

дітей. Діти до нашого закладу під-
возяться з Великого і Верболіз. 
Батьки з Великого підписали про-
токол про те, що вони по черзі 
підвозитимуть дітей. Старшим дітям 
доручати супровід дошкільнят не 
можна, бо ми наражаємо і тих, і 
тих на небезпеку. Згідно із зако-
ном, ми не можемо залучати шко-
лярів до підвозу молодших дітей. 
Учнів супроводжують вихователі 
групи продовженого дня і до їхніх 
обов’язків не входить супровід дітей 
дошкільного віку.

Як далі буде розвиватися ситуа-
ція, чи виконають у Вернигородку 
усне розпорядження начальника 
відділу освіти? Ми обов'язково 
запитаємо про це жінок, які звер-
нулися в нашу газету. І розповімо в 
найближчих номерах.

галина КасянівсьКа

У народі є приказка «Одна біда 
не ходить», так сталося і в нашій 
історії. У матері трьох дітей ста-
лася трагедія. У самої померла 
мати. Ідучи провести свою неньку 
в останню дорогу, щоб не травму-
вати доньку і сина, закрили дітей 
в приватному будинку. Закриті на 
замок діти знайшли собі розвагу 
— стали бавитись сірниками. Від 
необережного поводження з вог-
нем розгорілося полум’я, яке діти 
самотужки вже не могли загасити. 
Семирічна дівчинка, за однією 

версією свідків, відкрила замок 
викруткою і через двері вивела 
трирічного братика. За іншою 
версією, вона розбила вікно і ви-
лізла з братом на вулицю.

Яким способом не рятувалися 
діти — головне, що вони спас-
лися. А от батьки, мабуть, пови-
нні дякувати долі, що дивляться 
на небо не через грати. Майже 
кожен тиждень приходять по-
відомлення, що страждають діти 
через батьківську халатність. 
Батьки за такі випадки знають. 
Та надіються, що з їхніми дітьми 
нічого поганого не станеться.

Через два дні ми звернулися 
в відділ сімейної, дитячої та 
молодіжної політики до.Лідії За-
річної. Вона особисто не виїздила 
в складі комісії на місце події, 
але інформацією на день середи 
володіла. І представникам преси 
її надала. 

За її словами, в приміщеннях, 
де сталася пожежа, умов для про-
живання не стало. І діти за таких 
обставин проживають в інших 
помешканнях. Семирічна дівчинка 
на даний час проживає в біологіч-
ного батька, а хлопчик з мамою 
перебралися до родичів по матері.

леся КесарчуК

Ліквідації обривів в електро-
мережі після ураганного вітру, 
який вирував в районі два дні ми-
нулого тижня, люди іноді чекали 
кілька днів. У минулому номері 
(№11) нашої газети ми розповіда-
ли про жителів вулиці Винничен-
ка, яким довелося провести без 
електрики 4 дні, поки не приїхали 
ремонтники.

Але в Кордишівці в більшій 
частині села електропостачання 
відновили відразу після негоди. 
Лише на декількох вулицях люди 
не мали струму понад 5 днів. Для 
деяких селян  все це обернулося 
стресом і збитками.

— Я зателефонувала на гарячу 
лінію Вінницяобленерго, — роз-
повіла  мешканка села Галина 
Глечик. — Залишила заявку, що в 
нас немає світла. На другий день 
світло з’явилося, але дуже яскра-
ве. Я почекала 10 хвилин, почала 
вмикати електроприлади. Нічого 
підозрілого не помітила. Але за 
кілька секунд в мене спалахнув 
інкубатор, задиміла зарядка, 
згоріла хлібопічка та витяжка, 
вибухнула лампочка. Я вимкнула 

світло і ті прилади, що зали-
шилися. Світло потім вимкнули 
знову. Стрес, який я пережила, 
важко описати. Проте я це так не 
залишила — на другий день по-
їхала в РЕМ, залишила заяву про 
відшкодування завданих збитків. 
До мене відразу поставилися 
несерйозно, мовляв, вам ніхто 
нічого не компенсує, в усьому 
винен вітер.

щО сКазали в реМі
Погоріли електроприлади та-

кож у інших мешканців села. Тим 
часом ремонтні бригади з Козя-
тинського РЕМу довго не могли 
знайти причини, чому йде висока 
напруга і як відновити електро-
постачання усім жителям вулиць. 

— Ми обривали гарячу лінію, 
наші заявки повторно розглядали, 
— продовжила Галина. — Діти 
сиділи в темряві, боялися спати. 
Продукти в холодильнику почали 
псуватися. Два дні нам просто 
казали — «чекайте, їде бригада». 
Приїхали одні о 17.00, походили, 
зрізали ліхтар і далі поїхали, а 
світло від того так і не з’явилося. 
Наступного дня нарешті подали 
електроенергію, але напруга була 

270-280. Знову ледь не погоріли 
прилади. Таке враження, що в 
РЕМі працюють некомпетентні 
люди, а якісь з великої дороги, а 
все списують на негоду.

Деякі жителі приїхали з дітьми 
до керівника Козятинських елек-
тромереж (ЕМ) вимагати пояс-
нення, а також компенсувати всі 
збитки. На місці його не застали. 

Нам вдалося поспілкуватися з 
директором Козятинських ЕМ.

— Були сильні пориви вітру, 
пошкодили ряд електромереж, — 
сказав директор Ігор Мульський. 
— Наші працівники протягом 
всього тижня відновлювали елек-
тропостачання. На даний момент 
всі споживачі мають електроенер-
гію. Щодо погорілих приладів ми 
будемо кожний випадок розби-
рати. Однозначно, що негативні 
наслідки в мережах спричинила 
погода. Якщо б мені сказали, що 
6 березня згоріло обладнання, 
тоді — це зовсім не штатна ситу-
ація, а коли мова йде про віднов-
лення струму після негоди — то 
в такому випадку компенсації не 
буде. Усім ми надамо відповідь, 
когось вона задовольнить, когось 
ні. Сильні пориви вітру ламали 

дерева, пошкоджували електрич-
ні проводи. Дерева - основна 
причина масового знеструмлен-

ня в нашому районі. Є план по 
розчистці дерев, але в нас є ще 
охоронні мережі.

За даними козятинської рятувальної 
служби, вдень 11 березня надійшло повідо-
млення про те, що  в селі Білопілля горить 
трансформатор. У той же день рятувальники 
погасили загоряння сухої трави в селі Пля-
хова. А 14 березня, — палаючу траву за 
межами села Іванківці.

У п’ятницю, 15 березня, ввечері єкіпаж ря-
тувальників виїжджав в село Пузирки гасити  
стовп електропередач, а заодно і суху траву. 

Втрата житла та речей сталася в резуль-
таті ряду пожеж у будинках жителів району. 

У середу в селі Йосипівка гасили жит-
ловий будинок. Власник втратив домашні 
речі та майно, три дерев’яних вікна та двері. 
Невеликим збитком закінчилася пожежа в 
будинку в селі Непедівка — було пошко-
джене  дерев’яне перекриття на площі один 
квадратний метр.

У суботу горів будинок в Козятині. Дитячі 
пустощі з вогнем привели до збитку в 10 
000 грн. А в неділю на пожежу виїжджали 
в СВК «Дружба» села Миколаївка, де горіла 
будівля майстерні. 

руд та прибудинкових територій, 
які надає КП “Відродження”, в бік 
збільшення.

Хочу зазначити, що послуги КП 
“Відродження” надає не в повному 
обсязі. Так, прибирання газонів не 
проводиться. Хоча їх передбачено 
прибирати три рази на тиждень, 
крім неділі та святкових днів. Підмі-

тання прибудинкових територій про-
водяться від випадку до випадку.

Тобто, роботи проплачуються, 
але виконуються не в повному об-
сязі або зовсім не виконуються.

Так, на прикладі одного будинку, 
я показав стан справ з надання 
житлово-комунальних послуг у на-
шому рідному місті.

саме в цьому будинку №42 на вулиці героїв 
Майдану влада не зробила те, що обіцяла
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ПОгОдженО виділення 
КОшТів з райОннОгО бю-
джеТу грОМадсьКиМ Ор-
ганізаЦіяМ для сТаТуТнОї 

діяльнОсТі

15 березня під керівництвом заступника 
голови районної ради Анатолія Задорож-
нюка відбулось чергове засідання комісії з 
конкурсного відбору громадських організацій 
інвалідів та ветеранів, діяльність яких має со-
ціальну спрямованість, для надання фінансо-
вої підтримки з районного бюджету.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні 
до розгляду було взято документи шести гро-
мадських організацій та прийнято рішення на-
правити кошториси до управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації для 
проведення аналізу розрахунків та підготовки 
висновку щодо відповідності вказаних запитів 
статутним вимогам.

На підтримку діяльності громадських ор-
ганізацій у 2019 році в районному бюджеті 
передбачено 60 тис. грн.

Після вивчення висновку управління со-
ціального захисту, членами комісії прийнято 
рішення виділити кошти на підтримку статут-
ної діяльності у сумі:

- ГО «Учасників антитерористичної операції 
Козятинського району» - 10 тис. грн;

- Козятинській  міськрайонній організації 
Української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) – 10 тис. грн;

- Козятинській районній спілці інвалідів ВВв 
та Збройних сил України – 10 тис. грн;

- Козятинській міськрайонній ГО «Спор-
тивний клуб інвалідів «Повір у себе» - 10 
тис. грн;

- ГО «Козятинська районна організація 
ветеранів України» - 12 тис. грн;

- Козятинській районній ГО «Захист дітей 
війни» - 8 тис. грн.

Керівникам громадських організацій до-
ведено до відома, що розмір матеріальної 
допомоги не може перевищувати 35% від 

загальної суми фінансування та наголошено 
на необхідності звернутись до управління со-
ціального захисту для затвердження планів 
використання коштів.

ПрОведенО сеМінар з ПрОфаКТивОМ 
КОзяТинсьКОгО райОну

14 березня за участі голів райкомів, пер-
винних профспілкових організацій різних 
галузей району відбувся семінар, на якому 
було обговорено ряд актуальних питань.

У семінарі взяли участь заступник голови 
Федерації профспілок Вінницької області 
Володимир Слободянюк, головний спеціа-
ліст з питань соціально-економічної роботи 
Ірина Степанець, головний правовий інспек-
тор Вадим Шевчук та начальник відділу 
правильності призначення пенсій Головного 
управління Пенсійного фонду України у Ві-
нницькій області Наталія Яворська.

Відкрив засідання Володимир Слободя-
нюк, поінформувавши про роботу Федерації 
профспілок області та завдання, які стоять 
перед профспілками в умовах проведення 
реформ.

До Федерації профспілок Вінницької об-
ласті входить 20 обласних організацій, у 
складі яких близько 4 тис. первинних про-
форганізацій, що об’єднують майже 300 
тис. членів.

Найчисельнішими є галузеві профспілки 
працівників: освіти і науки, агропромисло-
вого комплексу, охорони здоров’я, житло-
во-комунального господарства, місцевої 
промисловості та побутового обслуговування 
населення, державних установ.

Володимир Петрович наголосив, що го-
ловним напрямком роботи Федерації у по-
точному році, як і в минулому, залишається 
захист соціально-економічних та трудових 
прав спілчан. Основними завданнями є за-
безпечення робочих місць безпечними умо-
вами праці та підвищення заробітної плати. 

Про основні завдання колдоговірної ро-

боти на 2019 рік розповіла головний спеціа-
ліст з питань соціально-економічної роботи 
Апарату ФПО Ірина Степанець, надавши 
роз’яснення стосовно структури та змісту 
основних розділів колективного договору.

Начальник відділу правильності призначен-
ня пенсій Головного управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій області Наталія 
Яворська надала роз’яснення щодо порядку 
перерахунку пенсій у 2019 році. Осучас-
нення пенсій проводиться з 1 березня за 
формулою, яка враховує стаж (роки сплати 
соціальних внесків), рівень заробітної плати, 
яку отримував пенсіонер, і рівень середньої 
заробітної плати по країні – спеціальний 
показник для розрахунку пенсійних виплат. 
Протягом березня та квітня 2019 року особи, 
які мають повний страховий стаж і розмір 
їх пенсії станом на 1 березня 2019 р. буде 
меншим та/або дорівнюватиме 1669,20 грн, 
отримають одноразову доплату до пенсії у 
сумі 2 410 гривень.

Головний правовий інспектор праці Апа-
рату ФПО Вадим Шевчук надав фахові 
роз’яснення щодо актуальних питань тру-
дового законодавства, зосередивши увагу 
присутніх на особливостях легалізації проф-
спілкових організацій, оформленні трудових 
книжок, звільненні працівників відповідно до 
трудового законодавства.

Під час розгляду організаційного питання 
було створено координаційну раду голів 
профспілкових комітетів, яка координує ро-
боту первинних профспілкових організацій, 
представляє їхні інтереси в органах дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
здійснює практичні заходи щодо виконання 
прийнятих рішень та ін.

Обрано членів координаційної ради голів 
профспілкових комітетів та її голову - Миколу 
Купчика, заступника – Анатолія Колісного.

Рішенням зборів рекомендовано для вклю-
чення до складу громадської ради при Козя-
тинській РДА голову координаційної ради.

Прес-центр 
Козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиаКтуально

за розподіл платитимемо додатКово? обласні хірурги 
консультуватимуть 
у Козятині

яКщо Не місцевий, все одНо 
зможеш проголосувати 
Вибори. До 25 березня можна змінити адресу голосування і звернутися до Козятинського реєстру виборців

Кабінет реєстрації виборців розташований в будівлі рда. 
графіка його роботи не вивішено, орієнтуйтеся на режим 
роботи адміністрації

ЩИРО ВІТАЄМОрОзПОчаТО аКЦію з благО-
усТрОю райОну

18 березня  працівники Козя-
тинської райдержадміністрації 

взяли участь в акції з благоустрою, озеле-
нення та санітарної очистки території Козя-
тинського району. Вздовж смуги відведення 
автомобільної дороги «Під’їзд до м.Козятин 
від Н–02 Кременець – Біла Церква» про-
водилось розчищення дрібної порослі, при-
бирання сміття та побілка стовбурів дерев. 
До акції також долучались працівники філії 
«Козятинський райавтодор». Філією було 
надано автобус для перевезення працівників 
райдержадміністрації, спецпричеп з витрат-
ними матеріалами – вапном і водою, а також 
працівника з ручною мотокосою.

Під час проведення акції було прибрано від 
сміття та благоустроєно близько 1 км смуги 
відведення автомобільної дороги. У акції 
взяли участь 23 працівники.

Окрему подяку висловлюємо керівнику 
філії «Козятинський райавтодор»  Дмитру 
Степанишину  за наданий транспорт та вап-
няний розчин для побілки стовбурів дерев.

у населених ПунКТах райОну Три-
ваюТь загальні збОри грОМадян за 
МісЦеМ ПрОживання

Минулого тижня голова райдержадміністра-
ції Юрій Слабчук взяв участь у  загальних 
зборах  громадян за місцем проживання в 
селах Сигнал, Державнівка та Воскодавинці. 

Участь у зборах також взяли заступник го-
лови райдержадміністрації Ігор Булавський, 
начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації Володимир 
Гнатюк, начальник Козятинського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду Юлія Галак, ке-
рівники установ, організацій, керівники фер-
мерських господарств, депутати виконавчих 
комітетів, жителі населених пунктів.

Під час зібрання сільські голови звітували 
перед селянами про виконання Програми 
соціально–економічного розвитку територі-
альних громад за 2018 рік та завдання на 
2019 рік.

Юрій Слабчук інформував присутніх про 
зроблене в районі протягом минулого року, 
перспективи розвитку на 2019 рік.

Роз’яснення з актуальних питань пільг, жит-
лових субсидій та інших соціальних виплат, 
а також щодо монетизації субсидій надавав 
начальник управління соціального захисту 
населення Володимир Гнатюк.

Про проведення індексації пенсійних виплат 

присутнім розповіла Юлія Галак - начальник 
Козятинського об’єднаного управління Пен-
сійного фонду України у Вінницькій області

 У своєму звернені до жителів територі-
альних громад, де відбувались збори,  Юрій 
Олексійович  зазначив: «Сьогодні потрібно 
визначити першочергові проблеми свого 
села, залучати громадські організації, ініці-
ативних громадян писати проекти та гранти, 
аби отримувати додаткові позабюджетні 
джерела фінансування задля розвитку влас-
ного села».

Під час зібрання селян цікавили питання 
життєзабезпечення самоврядної території. 
Громадяни під час зустрічей порушували 
питання проведення водогону, ремонту доріг, 
освітлення вулиць, реалізації сільськогоспо-
дарської продукції від населення, зайнятості 
населення та облаштування дитячих майдан-
чиків.

Також громадяни мали можливість пере-
глянути відеоролик «Вінниччина - 2018. Є що 
сказати».

Прес-центр 
рда З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

директора ПП «Гурівецьке», с. Гурівці
Олену Борисівну ФЕДОРУК (22.03),
провідного інспектора відділу доку-

ментообігу, контролю та інформаційних 
технологій

Тетяну Василівну СМІШКО (22.03)
сокілецького сільського голову
Валерія Тимофійовича МОСІЙЧУКА 

(23.03),
начальника станційно-лінійної дільниці 

№2 м. Козятина РЦТ №241 ВФ ПАТ «Ук-
ртелеком»

Романа Петровича БОХОНКО 
(23.03),

Прийміть найщиріші побажання міцного 
здоров'я, особистого щастя, невичерпної 
енергії та наснаги у всіх справах. Хай у 
вашому домі завжди панують мир і зла-
года, у серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Нехай доля дарує 
радість життя, незрадливу удачу, вірних і 
надійних друзів.

шанОвні сПіврОбіТниКи Та веТера-
ни служби безПеКи уКраїни!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого 
професійного свята!

Служба безпеки – це надійний щит 
країни, завдання якого – захищати дер-
жавний суверенітет і конституційний лад 
держави, оберігати людей та суспільний 
спокій.

З нагоди професійного свята бажаю вам 
міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх по-
чинаннях, миру і злагоди, нових професій-
них досягнень і добробуту. Нехай щодня 
ваше життя буде щасливим і радісним, а 
в сім'ях панують тепло і затишок. Неви-
черпної енергії вам, сил і наснаги в такій 
важливій сфері діяльності.

Нехай вірність присязі, мужність, повсяк-
часне прагнення вдосконалювати власну 
професійну майстерність, творчий підхід 
до вирішення оперативно-службових 
завдань, висока порядність неодмінно 
будуть запорукою нових вагомих внесків у 
справу захисту державної безпеки нашої 
Батьківщини.

шанОвні війсьКОвОслужбОвЦі на-
ЦіОнальнОї гвардії уКраїни!

Реалії сьогодення ставлять перед вами 
нові виклики і випробування, які вимага-
ють рішучих дій. Без сумніву ви, свідомо 
зробивши свій патріотичний вибір, здобули 
повагу та вдячність усього українського 
народу, стали учасниками доленосних для 
України подій, гідно витримуючи усі випро-
бування. Тoму прийміть найщиріші вітання 
дo вашoгo прoфесійнoгo свята.

Слова подяки усім, хто зараз несе 
службу і зустрічає цей день на передовій 
в зоні ООС.

Низький уклін усім ветеранам та вічна 
пам’ять військовослужбовцям, які віддали 
найдорожче - своє життя за встановлення 
миру і спокою на рідній землі.

Щиро бажаю вам міцнoгo здoрoв’я, успі-
хів у військовій підгoтoвці, миру і злагоди 
в кожній родині. Сила та міць Української 
держави – у єдності армії та народу, тому 
прийміть найщиріші вітання з нагоди цього 
свята і й надалі своєю важливою справою 
нагадуйте всьому світові прo те, щo Украї-
на у надійних руках.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації  

Юрій СЛАБЧУК

леся КесарчуК

До дня голосування зали-
шилося зовсім мало часу. На 
третьому поверсі Козятинської 
РДА розмістився Козятинський 
реєстр виборців.

— Я киянин, але з дружиною 
проживаємо в селі Кордишів-
ка, — говорить Євгеній Родін, 
програміст. — Я звернувся до 
сільської ради, мені видали до-
відку, що я дійсно тут прожи-
ваю. З цієї довідкою пішов до 
Козятинського кабінету, де вно-
сять у списки. Щоправда, мені 
в той день не пощастило — не 
було електрики, тому мене по-
просили приїхати повторно.

Ми також вирішили навіда-
тися до кабінету реєстрації 
виборців. Кожен, хто хоче 
проголосувати на дільницях 
нашого району, а не за місцем 
прописки, може це зробити без 
перешкод.   

– Потрібно мати з собою 
документ, що підтверджує 
причину, чому людина хоче го-

лосувати саме тут, а не за міс-
цем реєстрації, — роз’яснили 
у прес-центрі Козятинської 
РДА. — Таким документом 
може бути довідка про тим-
часове проживання чи лист 
відрядження, чи студентський 
квиток, або ж квиток на потяг. 
Якщо виборець приніс такий 
документ, ми вносимо його 
до реєстру. Якщо немає від-
повідної мотивації, то змінити 
місце голосування виборцю 
неможливо.

Люди, які приїхали до Козя-
тина з тимчасово окупованих 
територій, можуть звернутися 
до реєстру виборців навіть без 
довідок.

— Я прийшов до відділу 
соціального захисту, звідти 
мене направили у районну 
адміністрацію, — розповів 
пенсіонер Іван Фущук. — Я 
вже четвертий рік проживаю 
у селі Білопілля. Дуже хочу 
проголосувати. Хоча мені вже 
дуже важко ходити, маю 80 
з гаком років, але вибори я 

не пропущу. Отримав вже від-
кріпний лист і буду голосувати 
в селі Білопілля.

За даними управління со-
ціального захисту, в Козятин-
ському районі проживає 126 
тимчасово переміщених осіб. 
Кожен з них зможе проголо-
сувати на дільниці свого на-
селеного пункту.

До слова, в Козятинському 
районі в день виборів працю-
ватиме 73 виборчі дільниці і 
ще одна спеціальна дільниця 
в лікувальному закладі. Кожен 
виборець може особисто пере-
вірити інформацію про своє 
включення або невключення 
до реєстру виборців, звернув-
шись до програмного ресурсу 
«Особистий кабінет виборця».

— У разі виявлення неточ-
ностей, виборець має право 
звернутися до відповідної 
дільничної виборчої комісії 
або безпосередньо до органу 
ведення Реєстру виборців чи 
до суду за місцем знаходжен-
ня дільниці, — сказали у РДА.

Олена удвуд

Козятинчани почали отримувати пла-
тіжки за електроенергію. Нова графа 
«розподіл електроенергії» викликала 
шквал негативних емоцій та багато за-
питань.

Пенсіонер Григорій Мельничук днями 
отримав рахунок за спожиту електро-
енергію. У новій платіжці його увагу 
привернула графа «за розподіл електро-
енергії», якої раніше не було.

— Прийшла платіжка, там сальдо, бо 
була заборгованість за січень та лютий, 
— каже чоловік. — Не носили цих па-
пірців, то ми й не платили. Кого з сусідів 
не спитаю, у всіх так. А тут ще й графа 
«послуги з розподілу». Я куди не теле-
фоную, ніхто нічого не знає. Телефо-
нували за номером, за яким раніше це 
робили, так там ніхто слухавку не бере. 
Якщо всі ці цифри на рахунку додати й 
вийде та сама ціна, що й зазвичай, то 
все нормально, але якщо сума вийде 
більшою — то це вже грабунок.

За коментарем ми звернулися до 
заступника директора з розподілу елек-
троенергії Козятинських електромереж 
Ігоря Урсова.

— Ціна за електроенергію не збіль-
шилася, в діючий тариф уже була за-
кладена ціна за розподіл, — пояснив 
Урсов. — Це просто розшифровка, щоб 
розписати складову тарифу, саме тому в 
рахунку написано «в тому числі». Тепер 
за розподіл люди платять обленерго, 

а за світло — «Енері». Нехай люди не 
лякаються, тариф лишився такий самий, 
який був станом на 1 січня цього року. У 
разі збільшення ціни за електроенергію 
ми обов’язково повідомимо. 

За словами заступника директора 
Козятинських електромереж, платіжки 
два місяці не приходили, бо Вінниця 
мала укласти договір з поштою, але 
трапилася якась помилка.

— Тож ми вирішили владнати справу 

власними силами, — сказав Урсов. — 
Наші працівники самі рознесли рахунки 
за два місяці.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року 
на території Вінницької області діє нова 
система. За постачання електрики та 
формування рахунків відповідає ТОВ 
«Енера Вінниця», а Козятинські електро-
мережі, які є структурним підрозділом 
Обленерго, відповідають за розподіл 
електроенергії.

Лікарі прийматимуть в приміщенні відділення екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги «Козятинська цен-
тральна районна лікарня» 22 березня з 10.00. 

Адміністрація КП «Козятинська центральна районна лі-
карня» повідомляє, що жителі міста Козятина та Козятин-
ського району матимуть змогу отримати спеціалізовану 
консультативну допомогу від обласних судинних хірургів 
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова. 

Лікарі прийматимуть в приміщенні відділення екс-
треної (невідкладної) медичної допомоги «Козятинська 
центральна районна лікарня» 22 березня  з 10.00. Адре-
са — вул. Винниченка, 9 (вхід зі сторони вул. Героїв 
Майдану).  

Показами для отримання консультативної допомоги є 
гострі та хронічні захворювання артерій і вен. 

Для отримання якісної консультації бажано пройти по-
переднє обстеження в сімейного лікаря та лікаря-хірурга 
поліклінічного відділення центральної районної лікарні.
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Після концерту, в якому виступали освітяни міста, 
учасники зробили фото на память про фестиваль

болять Ноги у дитиНи — 
Коли Хвилюватися?

теНісист олеКсаНдр боНдарчуК — чемпіоН із чемпіоНів

Переросте. Більшість батьків (особливо батьки хлопчиків) знають про незрозумілі болі дитячих ніжок. 
Увечері дитина скаржиться, на ранок все проходить. Зазвичай, це нічого страшного — лише болі росту. 
Утім, лікар-педіатр Андрій Шиманський говорить, що біль може бути симптомом більш серйозних хвороб

лілія (11), шКОлярКа: 

— Приїхала  сестра з 
роботи.

сергій (13), шКОляр:
— Грали у футбол.

 юля (11), шКОлярКа:
— Я накінець-то зустріла свою 

сестру , я її дуже довго не бачи-
ла, я її бачила останній раз, коли 
мені було 2 рочки!

Ольга (34), дОМОгОсПОдарКа: 
— День народження мамулі.

арТур (13), шКОляр:

— Веселі будні _
Travis_Gang_

ілля (12), шКОляр: 

— З моїм однокласни-
ком дуже повеселились 
на уроці фізкультури.

Ми заПиТали у КОзяТинчан що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

За словами лікаря, на сьогодні 
також є думка, що болі росту 
можуть бути пов’язані з обмі-
ном кальцію і вітаміном Д.
 — На жаль, дослідження чіт-
кої інформації не дають, але у 
дітей з дефіцитом вітаміну Д і 
частіше, і важче перебігає да-
ний синдром, — говорить Ан-
дрій Шиманський. — Тож при 
лікуванні цієї проблеми згаду-
ється корекція рівня вітаміну 
Д. Втім, варто зазначити, що 
профілактичний прийом віта-
міну Д рекомендований всім, і 
дітям, і дорослим. У нашій ши-
роті латентний дефіцит цього 
вітаміну є досить поширеним, 
тому щоденний прийом про-

філактичних доз є хорошою 
практикою. Деякі рекоменда-
ції радять спочатку визначити 
рівень вітаміну Д, а лиш потім 
визначати необхідність корек-
ції та дозу. Нормальні показни-
ки повинні бути в межах 30-60 
нг/мл.На сьогодні відкриті не 
лише класичні ефекти впливу 
вітаміну Д (кісткові), а й поза-
кісткові ефекти. Він впливає на 
імунітет, знижує ризик алергіч-
них захворювань, пов`язаний з 
розвитком ожиріння та навіть з 
певними пухлинними станами. 
Цей напрям активно досліджу-
ється, проте все більше даних 
вказує на те, що це не лише 
вітамін!

вітамін д, корекція болів та інших патологій

журі сКазало — супер!
в’ячеслав гОнчаруК

Уже не перший рік в місті Козя-
тині та районі проходить фестиваль 
вчительської та учнівської творчості 
«Проліски надій». У цьому році 
такий захід відбувся 14 березня у 
відремонтованому міському будинку 
культури. Спочатку звітну програму 
компетентному журі показали осві-
тяни міста.

Ми, журналісти, не можемо 
бачити у виступі артистів того, що 
бачать спеціалісти. Тому довірились 
глядацькому залу. Там серед при-
сутніх обов’язково є фахівці мис-
тецтва. І за реакцією залу, їхніми 
аплодисментами чи оваціями маємо 
уяву — оцінку виступу художнього 
колективу чи окремого виконавця.

Щодо аплодисментів, то, судячи 
з їх гучності, всі художні колективи 
сподобались. Високі оцінки від 
глядачів отримав камерний хор 
музичної школи з наймолодшою 
співачкою Софією Головатюк. 

Колективи «Подільський квят» та 
«Зорянка Арт» були неперевершені 
за барвистістю вбрання, в якому ви-
ступали. Коли концертна програма 
фестивалю була вичерпана, на сце-
ну вийшли всі учасники художньої 
самодіяльності міста. І їм ще раз 
глядачі подякували за хороший 
виступ.

Після того, як журі дало оцінку 
освітянським колективам міста, свій 
звіт представили суддям та гляда-
чам представники районної освіти. 
У виступі артистів з району також 
було на що і на кого подивитися. 
Вокальний ансамбль «Гармонія» 
Пиковецької школи здобув схвальні 
відгуки глядачів за народну пісню 
«Ой у полі калина». Школярі з 
Миколаївщини подарували при-
сутнім виступ чеського фольклору. 
Етнографічний ансамбль «Студан-
ка» виконав чеську народну пісню 
«Расічка». 

Анастасія Ільчук із Зозулинець 
та викладач школи-інтернат-гімназії 

Інна Хрищенюк заполонили серця 
піснею «Скрипаль». Але в суддів 
виникли питання не до виконавців 
цієї пісні, а до підібраної пісні для 
віку школярки. Так і журі треба 
звикати, що українські діти старші 
від свого віку. А те, що молодша 
виконавиця — співачка від Бога, і 
судді не приховували. 

Білопільчанки подарували на 
театралізованій сцені «Весну». А 
народний аматорський колектив 
профспілок — вокальний ансамбль 
“Камертон” і хор працівників освіти 
«Чарівні україночки» дали всім 
зрозуміти, що концертна програма 
в їхньому виконанні наближається 
до завершення. Тільки хлопці з 
«Камертону» в своєму виступі за-
уважили, що розлук не буде. Усі 
артисти районної освіти вийшли на 
сцену і подарували присутнім пісню 
Володимира Івасюка «У долі своя 
весна».

Артисти покинули сцену, а ху-
дожні керівники зібралися біля 

суддів. На «розборі польотів» 
була присутня преса. У кожному 
виступі артистів журі знайшли 
якісь помилки. Ми поцікавилися у 
фахівців мистецтва: «Що, правда 
так погано?»

— Та ви, що! Супер! — відповіли 
вони. —То не помилки, а маленькі 

недоліки. І кажемо їм про це тому, 
що їм треба рости. 

А хто краще виступив - місто чи 
район? 

— Обидва заклади освіти ви-
ступили просто чудово. Я ж кажу 
— супер! — підсумувала головна 
суддя.

іван ОсТаПчуК

Минулого тижня наш зем-
ляк Олександр Бондарчук став 
п’ятиразовим чемпіоном Вінниць-
кої області з тенісу серед шко-
лярів та закладів освіти. Здобув 
він таке звання, виступаючи на 
чемпіонаті області, що проходив 

у Хмільнику. 
У спорткомплексі місцевої 

школи №3 у змаганнях взя-
ли участь чемпіони районних 
центрів. Спочатку 20 учасників 
чемпіонату були розділені на 
чотири групи. Вони за коловою 
системою провели міні-турнір. 
Двоє кращих з групи пробилися 

в 1/4 чемпіонату. У чвертьфіналі 
наш земляк Олександр Бон-
дарчук, з рахунком 3:0 переміг 
господаря змагань — тенісиста 
з Хмільника. 

У півфіналі представник Ко-
зятинського краю з таким же 
рахунком переміг чемпіона Лади-
жина. А в фінальному поєдинку 

з рахунком 3:0 переміг студен-
та-вінничанина. Переможцю та 
призерам змагань були вручені 
медалі та грамоти від спортко-
мітету та  обласної федерації 
тенісу. Поїздку на змагання орга-
нізував відділ з питань фізичної 
культури та спорту Козятинської 
міської ради.

в’ячеслав гОнчаруК

У суботу та неділю минулого 
тижня відбулися ігри чемпіонату 
Вінницької області з футзалу се-
ред ветеранів. У змаганнях брали 
участь спортсмени, яким виповни-
лося 40 і більше років. 

На заключному, третьому етапі 
групового турніру ігри проходили 
в Козятині, Тростянці та Немирові. 
У нашому місті за жеребом були 
включені команди групи А. Ко-
манди групи В та групи С грали в 
Тростянці та Немирові.

Цікавим виявився той факт, що 
до групи А за жеребом увійшли 

команди, які починали боротьбу за 
трофей в одній групі. Це наш «Мо-
ноліт», «Ветеран» (Лука Мелешків-
ська) та «Патріот ПСВ». 

За регламентом чемпіонату, ці 
три команди за коловою системою 
мали визначити колектив, який 
посяде третє місце і припинить 
боротьбу за чемпіонство. Третій за-
йвий козятинського туру визначився 
ще до початку ігор. Команда з Луки 
Мелешківської з невідомих причин 
не взяла участі у третьому етапі.

Але турнір у Козятині не пере-
творився на матч, який нічого не 
вирішував. Адже за таких обста-
вин обидва колективи увійшли до 

фінальної шістки кращих ветеран-
ських команд обласної першості

Гра між «Монолітом» та «Па-
тріотом» була по-спортивному 
злою. Кожна команда намагалася 
докласти максимум зусиль для 
перемоги в матчі. Спочатку удача 
була на боці гостей. Вони розігра-
ли класичну комбінацію і повели в 
рахунку. Забили вінничани і другий 
м'яч у ворота «Моноліта». Вони 
стража воріт господарів впіймали.
на протиході і рахунок став 0:2. 
Монолітовці мали нагоди забити 
гол у відповідь. Та їх підвела не-
точність в завершальній стадії ата-
ки. Тож в першій половині зустрічі 

ветераНи «моНоліта» — зНову перші!

рахунок не змінився.
У другому таймі в одній з атак 

господарів Павло Луцюк помітив, 
що гравці суперника закрили ви-
димість м’яча своєму голкіперу. Він 
пробив у незахищений кут воріт 
вінничан, і рахунок в зустрічі став 
1:2. Окрилені успіхом козятинці не 

тільки зрівняли рахунок, а й вийшли 
вперед. І з рахунком 3:2 здобули 
перемогу. Ветерани «Моноліта» з 
першого місця вийшли до фінальної 
стадії змагань. 

Фінал відбудеться 23 березня 
в місті Вінниця в спорткомплексі 
«Колос».

альОна рябОКОнь

Чи бувало у вас таке? Ваша 
дитина років чотирьох чи вось-
ми раптово починає скаржитись 
на біль у ногах. Частіше ввечері 
перед сном. Проте зранку про-
кидається і біжить гратися, 
повністю забувши про біль. І 
дані епізоди час від часу по-
вторюються, хоч в проміжках 
часу дитину абсолютно нічого 
не турбує.

Цей синдром має назву — 
болі росту. Він досить поши-
рений, статистика свідчить, що 
зустрічається він у 3–50% дітей 
від трьох до восьми, інколи 
до 12 років. При болях росту 
діти найчастіше скаржаться на 
неприємні відчуття в гомілках, 
стегнах і майже завжди біль 
симетричний. Це може повто-
рюватись щоденно, а може раз 
на місяць, півроку. Досить часто 
батьки не звертають на це ува-
ги, думають, дитина набігалась 
або вигадує, може не хоче йти 
в садочок чи школу.

— Останні дані досліджень, 
які я зустрічав, вказують що 
35% дітей від 4 до 8 років 
мали болі росту, — розповідає 
лікар-педіатр Андрій Шиман-
ський. — Ця проблема часта 
і мало вивчена. Наприклад, в 
медуніверситеті про такі болі 
майбутнім лікарям не говорили. 
Я особисто про таке дізнався 
вже в інтернатурі, випадково 
знайшов статтю в одному аме-
риканському виданні.

На сьогодні причина цих болів 
до кінця не вивчена. І коли на-
зивають причиною те, що дити-
на стрімко росте і деякі органи, 
м’язи, суглоби не встигають за 
ростом — міф, який вже спрос-
тований.

— У більшості досліджень не 
було виявлено зв̀ язку виникнен-
ня даних болів та інтенсивного 
росту. Як відомо, найбільш ін-
тенсивний ріст спостерігається 

на першому році життя та вже 
у пубертаті (під час статевого 
дозрівання), — говорить лікар. 
— Є інформація, що частіше 
болі росту зустрічаються у ді-
тей, які займаються спортом, 
тому не виключається наявність 
певних особливостей м’язово-
сухожилкового апарату. Хоча, 
у таких дітей часто спостеріга-
ється знижений больовий поріг, 
тому даний синдром не може 
бути пояснений виключно міс-
цевими змінами

Ми гОвОриМО лише ПрО 
біль у нОгах?

— Найчастіше так. І коли 
повернутись до причин, можна 
сказати, що такі болі, окрім 
фізичного навантаження, мо-
жуть бути викликані психічним 
станом дитини. Є дослідження, 
що діти, які мають стрес у сім’ї, 
в колективі, мають і проблеми 
з болями росту. Перші поради, 
які ми даємо батькам – це ніве-
лювати стрес дитини, можливо, 
це перевантаження в школі, в 
садочку, можливо, конфлікти в 
родині.

у диТини бОляТь ніжКи, 
МаМа занеПОКОєна, яКий 
алгОриТМ її дій?

— Взагалі варто розуміти, 
що біль в ногах, це досить три-
вожний симптом. Є так звані 
«червоні прапорці» – маркери, 
на які варто звернути увагу. Для 
того, щоб про них говорити, по-
трібно взагалі розуміти, що таке 
біль росту. Це не запальне за-
хворювання, тобто в дитини не-
має температури, якихось змін 
в аналізі крові, немає ніяких 
локальних змін (припухлостей 
суглобів, почервоніння), просто 
ніжки ввечері поболіли зранку 
нічого не турбує. Якщо щось 
не вкладається в дану картину, 
обов’язково варто звернутись 
до лікаря. Потрібно розуміти, 
що це діагноз виключення. Тому 
звертаємось до лікаря, здаємо 
звичайний аналіз крові для по-
чатку, інколи потрібно зробити 
рентген суглобів, для того, щоб 
виключити більш грізну патоло-
гію. Також потрібно звернутись 
до лікаря, якщо даним болям пе-
редувала вірусна інфекція (ГРВІ, 
наприклад) чи ангіна, чи травми, 
тобто якщо був якийсь чинник, 
який міг призвести до ураження 
м’язів чи суглобів, чи кістки.

чОМу бОлі в нОгах 
МОжуТь буТи сер-
йОзниМ сиМПТО-
МОМ?

— Тому що най-
ч а с т іше  б і л ьш і с т ь 
ревматичних захво-
рювань, ювенільний 
ревматоїдний артрит, 
гостро-ревматична ли-
хоманка, також захво-
рювання крові, кіст-
кового туберкульозу, 
лейкози, остіомеліт 
можуть розпочина-
тися з болів у ногах. 
У цих випадках мо-
жуть боліти суглоби, 
спостерігатися біль 
в кістках, а дитина 
не може сказати, що 
в неї болить - м’язи 
чи кістки. Звичайно, 
коли в дитини немає 
загрозливих симпто-
мів, ви знаєте, що 
раніше таке вже було, 
тут можна справитись 
самостійно. Але якщо 
болі част і ,  сильні, 
якщо перед цим була 
температура, травми, 
почервоніння, симпто-
ми болю залишаються 
зранку (тобто скутість 
рухів, дитина кульгає), 
то звертаємось до 
лікаря, потім виклю-
чаємо все, чуємо, що 
дитина здорова, це болі росту 
і спокійно йдемо додому. До 
речі, є варіанти важкого пере-
бігу болів росту, коли потрібне 
більш агресивне лікування, 
навіть призначення антидепре-
сантів, наприклад. Зазвичай же 
допомагають масаж та теплий 
чай (заспокоїтись), нурофен, 
ібупрофен, парацетамол (зняти 
біль). І це просто потрібно пе-
рерости.

чи варТО рОбиТи КуПу ана-
лізів Та дОсліджень, щОб 
ОТриМаТи діагнОз бОлю 
рОсТу?

— Тактика виключення за-
вжди є виправданою, адже 
коли пацієнт приходить, напри-
клад, з кашлем, лікар в першу 
чергу повинен виключити най-
гірше, наприклад, запалення 
легенів. Виключили пневмонію, 
відсутні інші дані ураження 
легень - все ок, це вірус. На 
жаль, ми не можемо сказати, 

Біль в ногах — досить 
тривожний симптом. 
Є так звані «червоні 
прапорці» — маркери, 
на які слід звертати 
увагу батькам та 
лікарям

що буде далі. Ми можемо ви-
значити теперішній стан дитини 
та виключити загрози, страшні 
захворювання. Дійсно, біль-
шість діагнозів можуть бути 
поставленні після звичайного 

огляду і додаткові методи об-
стеження можуть бути не по-
трібні. Та в деяких випадках 
вони конче необхідні для по-
становки та уточнення діагнозу 
чи навіть контролю лікування.
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ПРОДАМ 
  3 âóëèêà Äàäàí 900 ãðí., ñ.Éîñèï³âêà. 097-618-69-42
  3 êîðîâè ïåðâ³ñòêè, ç 3 òåëÿì ³ 2 òåëÿì. 098-903-68-45 Ëþäà
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè.  093-767-69-07, 068-602-
69-53
  Áàíêè 3-õ ë. ïî 12 ãðí. 097-617-25-95, 063-191-23-51
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áà÷êè ç ïðàëüíèõ ìàøèíîê, ãîç. áàëîíè, ëèñòîâå çàë³çî, áîðîíè 
âåëèê³ âàæê³, äâåð³ çàë³çí³. 063-143-61-18
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ ìîë³ 
20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, 
ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, êîìïðåñîðà 2-õ öèë³íäðîâîãî, ßÂÀ-350, 
ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, ìëèí 3-õ ôàçíèé, åë.çâàðêà (âàðèòü - 
ïåðåìåíêîþ, ïîñòîÿíêîþ ³ ãðàô³òîâèì ñòåðæíåì íà ì³äü), ôîðìà äëÿ 
êðèíè÷íèõ ê³ëåöü. 068-216-34-20
  Á³äîí àëþì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà, âèòÿæêà êóõîííà á/ó, 
êèëèì 2 õ 3 ì., øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. ð.54-56, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã. 063-
344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè ìóëàðä, 
³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí. 063-
293-13-29, 098-974-57-77
  Áóäèíîê ãàç. ç ãàðàæåì, ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 097-107-00-47

4
4
6
8
8
7

4
4
7
3
4
6

  Âàííà åìàë³ðîâàíà ìåòàëåâà, áàë³ÿ îöèíêîâàíà 80 ë., 50 ë., ìèñêè 
åìàë³ðîâ. ³ îöèíêîâàí³, ïðàñêà âîäîçâîëîæóþ÷à, ëîïàòè (ñîâêîâà ³ 
øòèêîâà), ãàçîâèé òàãàíîê, áàëîí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà 
ìàøèíêà - âñå íîâå. 096-412-34-14
  Âåëîñèïåä ãîðíèé ³ ï³äë³òêîâèé Í³ìå÷÷èíà. 096-412-34-14
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ñïîðòèâíèé, á³ëèé Î.Ê 26, âèïóñêíà ñóêíÿ 
äèòÿ÷à 6-9 ðîê³â. 093-779-84-23, 096-312-34-41
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ñïîðòèâíèé. 093-779-84-23, 068-174-58-05
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, 
åë.ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé ³ç àëþì³í³ÿ äîâæ. 300ì. 2 ìì., àâòîìàñëî 
(ïåðåðîá.) 20 ë. ³ 10 ë. òðàíñôîðìàòîðíîãî, 2 áî÷êè ïî 200 ë., 
ïëóæîê. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78, 3-21-17
  Â³êíà á/ó, áåçïåðåá³éíèê ç òð³ùèíîþ â êîðïóñ³, íîâà áàòàðåÿ, 
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê â âàííó, âàãîíêà ïëàñòèêîâà 10 êâ.ì., òàð³ëêè 
çàêóñî÷í³. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03 - 4 øò. íîâ³. 063-616-18-
22, 067-976-19-54
  Â³êíî äåð. 1.6 õ 5.5 ì. äåøåâî, ìîí³òîð Ñàìñóíã Ñ³íê Ìàñòåð 560 
- 100 ãðí. 096-397-37-02, 2-19-11 (ð.)
  Âóã³ëëÿ ÀÊ (àíòðàöèò), ïóñêîâèé ÀÎ, ÀÑ. 096-412-34-14
  Âóã³ëëÿ, âàííà 1.5 õ 1.7 1 200 ãðí., áîðîíà 80 õ 80 500 ãðí.,ë³æêî 
ïîëóòîðíå 950 ãðí., øàôà 850 ãðí., êèëèì 1.40 õ 2 ì. 350 ãðí., øàôà ç 
àíòðèñîë. 1 350 ãðí., êàí³ñòðà 20 ë., ïðàëüíà ìàøèíêà í/à 1 100 ãðí., 
òóìáî÷êà äëÿ îäÿãó 150 ãðí. 093-753-73-25
  Ãàç. êîòåë Âàéëàíò á/ó äåøåâî â ðîáî÷îìó ñòàí³, öåíòð. 093-773-
34-02, 098-675-21-69
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ â õîðîøîìó ñòàí³ (á³ëÿ åñòàêàäè). 067-934-26-
97, 063-694-55-37
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðàæ. 093-730-51-90
  Ãàðàæí³ âîðîòà 2.82 õ 2.08 2-õ ñòâîð÷àò³, ïîñèëåí³, îáøèí³ 5 ìì. 
íîäèðîâàíèì ìåòàëîì (áåç êîðîáêè) 3 500 ãðí. 063-641-51-79
  Ãí³é - ïåðåãí³é, äåøåâî, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-974-24-70
  Äà÷à 5 ñîò. íà Òåëèìîí³âö³, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà. 093-141-
40-79
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. ïîãð³á ç êîíòåéíåðîì. 096-583-14-35, 
093-017-87-72
  Äâ³ õóñòêè ç êèòèöÿìè, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà 
ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äèâàí - àêîðäèîí 1 800 ãðí., ñîêîâèæèìàëêà Ñàòóðí 400 ãðí. 
063-992-03-21
  Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, õîðîøèé ñòàí, ñ.Êîçÿòèí. 093-767-13-97
  Äèâàí òà äâà êð³ñëî - êðîâàò³. 093-031-24-45
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà åìàë³ðîâ., øâåéíà ìàøèíêà. 093-884-86-66, 097-
517-36-53, 2-12-24, 093-331-26-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Âàëåíñ³ÿ, â äîáðîìó ñòàí³. 097-842-14-06
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà, ï³âí³ íà ïëåìÿ, ñ³÷êàðíÿ, â³êîíí³ 
áëîêè 140 õ 100 (êîðîáêà-äóá), êóù³ âèíîãðàäó, îæèíè, øîâêîâèö³. 
2-11-64 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16

  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà êîëîäêàìè. 097-307-51-64
  Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ ìåòðîâêà. 063-143-61-18
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò äîáðèé ñòàí, âñ³ ôîðìóëè ìàòåì., ãåîìåòð³¿, 
ô³çèêè. 098-955-90-13
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé 
ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, äóæå ãàðíå ³ çàòèøíå ì³ñöå. 093-
600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 
097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 55 000 ãðí. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 9.6 ñîò. âóë.Ëÿòóøèíñüêîãî 28.  096-583-14-35, 093-
017-87-72
  Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., ñàðàé, êðèíèöÿ, áóä. ìàòåð³àëè, 
âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, 
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ 
öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. ïðèâàòèç., áóä³âåëüíèé ïàñïîðò º, 
âóë.Æèòîìèðñüêà. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåðíî. 067-916-41-20
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
  ²íêóáàòîð Ðÿáóøêà Ñìàðò íîâèé (ãð³º íå ñâ³òëîì à ³íôðî-
÷åðâîíèìè ïðîìåíÿìè), ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà-8, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, 
ðåéñè ïî 3 òà 4 ì. Ç-65. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ 35 ãðí./â³äðî. 063-277-53-86
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí., äð³áíà â³äðî 8 ãðí. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ â³äá³ðíà 400 êã. ñ.Áëàæ³¿âêà. 096-540-63-14
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-026-32-97
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà 
ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà 
ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êë³òêè äëÿ ïàïóã 2 øò. 098-564-75-58
  Êîáèëà, òåëèöÿ 10 ì³ñ., ðîòîðíà êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà. 096-717-
76-77
  Êîçà ïåðâ³ñòêà ç êîçåíÿì. 067-756-06-27
  Êîçà. 067-165-14-93
  Êîìîä â ãàðíîìó ñòàí³ 600 ãðí. 063-152-73-96
  Êîíäèö³îíåð ÁÊ - 1500, øâåéíà ìàøèíêà LADA. 097-707-98-21 
Ðîìà

  Êîíüêè ðîëèêîâ³, äèòÿ÷³ ð³÷³. 097-748-09-41
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Æåæåë³â. 096-439-85-31
  Êîðìîâèé áóðÿê, òðàêòîðåöü ç ôðåçîþ ³ ïëóã. 096-465-02-86
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-304-83-89, 063-352-70-90
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-477-00-04
  Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà äîáðà, ò³ëüíà 3 ì³ñ., äî¿òüñÿ àïàðàòîì. 098-781-56-75
  Êîðîâà ç 8 òåëÿì ò³ëüíà 7 ì³ñ. 068-507-91-75, 096-561-87-83
  Êîðîâà ò³ëüíà. 068-053-47-73
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì à 3 òåëÿì ò³ëüíà 6 ì³ñ. 21 000 ãðí. 
096-768-83-48
  Êîðîâè. 096-217-60-25
  Êîðîìîâèé áóðÿê 1.80 ãðí, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Êîñ³ëêà ê³ííà, òþêè, â³ç. 096-226-10-97
  Êîñòþì çàë³çíè÷íèé ð.48-46, äëÿ ñåðåäíüîãî çðîñòó, ÷îë. 063-
021-81-41
  Êóêóðóäçà, íàñ³ííÿ ïøåíèö³ òà íàñ³ííÿ ÿðî¿ ïøåíèö³. 096-303-62-23
  Êóðêà ìîëîäà íåñóòüñÿ 150 ãðí., òåëèöÿ ò³ëüíà. 097-175-74-76, 
097-426-67-06
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, 
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóð÷àòà ìðàìîðíèé îðï³íãòîí 7 äí³â. 098-245-36-59
  Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50 - 2 ëèñòà. 067-772-36-78 
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå 160 õ 200, êð³ñëî ìÿêå, øàôà - êóïå á/ó â 
äîáðîìó ñòàí³. 063-189-99-31, 093-447-11-84
  Ìåáåëü á/ó :ñò³íêà ó â³òàëüíþ, äèòÿ÷à ñò³íêà, ñò³ë òóìáà, ñò³ë 
êóõîííèé ³ç òàáóðåòêàìè, ïèñüìîâ³ ñòîëè. 097-617-25-95, 063-191-
23-51
  Ìåáëåâà ê³ìíàòíà ñò³íêà ÆÈÒÎÌÈÐ â ãàðíîìó ñòàí³. 063-829-37-33
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³íêà êóõíÿ, äèâàíè, êð³ñëà, êèëèìè òà 
³íøå. 097-690-30-37
  Ìåä. êíèæêà «Ðóêîâîäñòâî ïî ìåä. ïðîöåäóðàõ» (åíöèêëîïåä³ÿ), 
öåãëà êåðàì³÷íà 250 øò. 067-584-85-58
  Ìåäîãîíêà ñòàðîãî çðàçêà íà 4 ðàìè, áàê äëÿ òîïëåííÿ âîñêó, 2 
ãàçîâ³ áàëîíè. 096-512-12-29
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 650 ãðí., ïîøóê ìåòàëà äî 1.20 ì. â ãëóá òà 
êîëüîðîâ³ äî 20 ì. 093-408-06-83
  Ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó çåì. ä³ë-êè äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
áóä³âíèöòâà ïëîùåþ 4.0 õ 6.0 êâ.ì., ç â³äïîâ³äíèì áóä³âåëüíèì 
ïàñïîðòîì âóë.Êàòóêîâà 39, ì.Êîçÿòèí (ìàã.«Ãîñïîäàðî÷êà). 067-
421-49-72 Îëåã
  Ì³ñÿ÷íèõ êîçåíÿò. 068-807-11-26
  Ìëèí äî ìîòîáëîêà. 2-18-07, 093-340-91-28
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
  Ìÿêèé êóòî÷îê, áàê 70 ë., òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
²òàë³ÿ, åë. ìÿñîðó÷êà, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, ä³àïðîòåêòîð, ëàìïà 
íàñòîëüíà, ëþñòðà, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé. 096-467-88-03
  Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïåðåãí³é. 096-791-53-47
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пше-

ниці, ячменю, вівса.067-430-02-80,  
097-405-78-33

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська, 20 кв.м. площа мага-
зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

Продам комерційну нерухомість, 
211 кв.м., кафе, баня, земельна ді-

лянка. Місце знаходження - траса м. 
Козятин, Щорса 157; 067-586-56-26

Продам будинок вул.Грушевського 
155, зі всіма зручностями, 10 сот. 

землі. 067-753-67-42

РеМОнт
Ремонт, побудова будинків, квартир, грубка, 
опалення, врізка в систему опалення. 096-245-
18-46
Утеплення будинків, декор: барашик, короїд, 
крошка. 063-186-30-23
Виконую земельні роботи: копання траншей, 
ям, катлаванів. 096-348-15-01 Михайло
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Штукатурка, шпаклівка, откоси, арки, шпалери 
та інше. 068-306-73-70
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36

РОбОтА
В магазин "Меблі" потрібен продавець-
консультант-водій, кат. В. Оплата від 6,5 тис. 
+ соц пакет. 096-222-04-70, 093-810-93-73
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу 
майстра манікюру та перекаря. 063-231-31-
36. Ірина
В магазин одягу та Взуття подіум гер май 13 
потрібен продавець. 063-231-31-36. Ірина
Запрошується повар-кондитер для випічки 
пиріжків. 063-691-92-69
Запрошується перукар та майстра манікюру. 
063-691-92-69
В таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-
766-78-49
Робота або підробіток в Козятині для чоловіків 
до 40, садово-огородні роботи, Гнучкий 
графік. 30 грн.\год. 067-388-29-77, 093-750-
77-68
ТОВ Козятинмлин запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. 097-364-46-50
В оренду здаються крісла перукаря та робоче 
місце майстра манікюру. 063-691-92-69
Адміністратор комп'ютерного клубу - тиждень/
тиждень. 063-231-31-44, дзвонити Пн.-Сб. з 
9:00-18:00
На Нову пошту Козятин потрібен  Приймаль-
ник - хлопець від 20-35 років. 063-231-31-44 
, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00 
Дерматовенеролог, педіатр, терапевт, 
сімейний лікар, ЛОР, гінеколог, уролог, орто-
пед, масажисти в Медичний Центр м.Київ. З/п 
від 5000грн. Надаємо житло. 067-884-17-71  
На роботу потрібні різноробочі, збиральниці 
грибів, продавець. З/п 400-500 грн в день. 
Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце 
роботи- Київська обл., м.Фастів. Телефону-
вати з понеділка по п'ятницю 098-634-12-45 
з 8.00 до 17.00 
Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. 
Заробітна плата -12 000 грн. Можливо 
без д/р. Г/р -2/2 дня. Хороші умови праці. 
Іногороднім надаємо гуртожиток. 098-279-
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99-14  
Монтажники підвісних вентильованих  
фасадів та світлопрозорих огороджувальних 
конструкцій. Робота в м. Київ. Висока з/п 
(виплачується 2 рази в місяць). Іногороднім 
допомога з житлом. Деталі обговорюються. 
Тел.: 0981906319, 0987012449
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар. Соціальний пакет, висока заробітна 
платал. 067-430-02-80, 093-678-53-01
На  роботу  в  магазин  "Продторг" 
запрошується  кухар, пекар, оператор-ка-
сир, різноробочий. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  
7000-8500 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 067-
430-02-80, 093-678-53-01
На СТО потрібні працівники: автомеханік, 
автослюсар, моторист, з/п від 8 000 грн. 093-
887-40-86 Коля
На підприємство потрібен водій з досвідом 
роботи категорії "В", "С", з/п від 10 000 грн. 
063-446-99-65
На м'ясо-переробне підприємство у зв'язку з 
розширенням потрібні робітники вантажники, 
з/п від 12 000 грн. 063-446-98-92
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 098-
573-99-92
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 093-884-69-
74
На постійну роботу потрібні: кухар, піцейола, 
сушист, офіціант, з/п висока. 063-307-61-02
На роботу потрібен Ескаваторщик, з досвідом 
роботи в м.Козятин. 098-888-86-26
В ArmAto Pizza на роботу потрібен кухар, 
графік 2/2. 063-157-59-96 Олексій
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будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

Копаєм, докопуєм, чистим криницi. Механ.способом. Великий 
запас води "пiд ключ". Тел.:(068) 023-70-98 

 робота 
 Пропоную 

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

Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання, 
проїзд безкоштовний. З/п 230-300 грн/змiна. Тел.:(096)881-87-
37, (098)896-40-90 

На роботу в охорону по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй 
обл. потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-
00-87 

Продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

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

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

 хобi, творчiсть, антикварiат 
 Продам 

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

  Ïèëîñîñ á/ó ç Ãåðìàí³¿ 800 ãðí., åë.äóõîâêà 500 ãðí., ïðàñêà 300 
ãðí., åë.ïèëêà 2 000 ãðí., âàííà 500 ãðí., á³òîí íà 25 ë. 400 ãðí., äð³ò 
êîëþ÷èé 13 ãðí. 067-765-95-63
  Ïëàñíèê, ôàíåðà, îöèíêîâàíå ëèñòîâå çàë³çî, îöèíêîâàí³ ìåòàëåâ³ 
ðåø³òêè 1.20 õ 1.06, ïîëêè îöèíêîâàí³ øâåëåðíîãî ñå÷åí³ÿ, òðóáè 
îöèíêîâàí³ ï³âäþéìà  6ì., òðóáè ëàòóíí³. 096-412-34-14
  Ïîðîñÿòà 30 êã. 097-238-82-51, 063-295-33-25
  Ïîðîñÿòà 7 íåä³ëü Ëàíäðàñ. 063-383-76-61, 097-782-40-16, 098-

650-00-59
  Ïîðîñÿòà â³ä 15-20 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 073-793-55-95
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà. 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, êîëîíêè Ñ-90 (2 øò.), òåëåâ³çîð á/ó, íàñîñíà 
ñòàíö³ÿ, øâåéíà ìàøèíêà Ò³êêà, ñºòêà 6 ìì. (12 ì.), òåëüôåð. 063-
695-30-20
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 á/ó íåäîðîãî, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ 

á/ó íåäîðîãî, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 
063-741-21-86
  Ïðèõîæà, òóìáî÷êà ï³ä âçóòòÿ 4 000 ãðí., êóõîííà ìåáåëü 3 000 
ãðí. 093-885-30-82
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  Ïðîñî äëÿ ãîëóá³â. 096-112-08-56
  Ïøåíèöÿ, òåëåâ³çîð ç òþíåðîì â õîðîøîìó ñòàí³. 096-463-97-60, 
063-024-75-13
  Ðàä³îïðèéìà÷ Ãîðèçîíò, äèòÿ÷èé ñòîëèê, òåëåâ³çîð Samsung, ïóëüò 
äî òåëåâ³çîðà, êóõîííà òóìáà, òóìáà äëÿ âçóòòÿ, òðèëÿæ, ï³àí³íî, äèâàí 
- êíèæêà, ïóô³ê. 067-722-03-67
  Ðîáî÷å âçóòòÿ òà îäÿã: ÷îáîòè, áîò³íêè, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³, 
õàëàòè. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ñàìîðîáíèé â³áðîñò³ë íàäì³öíèé, äëÿ ïëèòêè, áëîê³â, 2.5 ñì. ïëèòà, 
äâèãóí, ïðóæèíè 3 000 ãðí. 093-891-01-40
  Ñ³íî ëþöåðíè ç òðàâîþ. 098-092-07-47

  Ñ³íî ëþöåðíè, ïåðåãí³é. 068-762-82-70
  Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-179-39-98
  Ñ³íî: ì³øàíêà, ëþöåðíà, ðåëüñè Ç-50 äîâæ.4ì20ñì., øâåéíà 
ìàøèíêà Ñ³íãåð Ïîäîëêà, êîëåñî 265/70 Ð 19, S 143. 096-192-68-08
  Ñ³÷êàðíÿ. 097-495-88-36
  Ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ð³çí³, ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-
632-98-96
  Ñóêíÿ âèïóñêíà ð.48 íà çð³ñò 180. 096-549-03-37 Ìàðèíà
  ÒÂ òóìáà 300 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà  Äåñíà (ìàëþòêà) 400 ãðí., 
êèëèì 3 õ 2 ì. 800 ãðí., íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender» - SJWm/10Í.Ì 
íîâà 2 000 ãðí., òóìáà ç ðàêîâèíîþ æåë. 300 ãðí., âóë.Äæåðåëüíà 
52/2. 063-896-77-23
  Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà  PHILIS, 
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ), 
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-875-71-89
  Òåëåâ³çîð êîëüðîâèé Samsung. 073-060-51-26
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  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ó ãàðíîìó ñòàí³. 068-053-47-73
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã. 068-053-47-73
  Òåëè÷êà ÷îðíà 6 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Éîñèï³âêà. 096-860-50-59, 098-
376-17-55
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðèëàâêè 3-õ ÿðóñí³, ãîðêè 6-òè ÿðóñí³, ðàìè 
ç ñêëîì äëÿ òåïëèöü, íåäîðîãî. 098-245-36-20
  Ó÷àñòîê 13.5 ñîò., öåíòð, º áóä³âåëüíèé ïàñïîðò, äîçâ³ë íà 
çàáóäîâó, º ôóíäàìåíò. 067-841-08-99
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
  Öóöåíÿ òàêñè 1 ì³ñ., ä³â÷èíêà. 067-491-12-27
  Øàôà ð.205 õ 150 õ 50 òà êîñìåòè÷íèé ñòîëèê ç äçåðêàëîì. 093-
596-41-56, 098-597-08-78
  Øàôâ 3-õ äâåðíà ïîë³ðîâàíà, òðþìî, øàôà ñâ³òëà 2-õ äâåðíà áåç 
ïîëè÷îê. 093-732-18-46, 097-582-19-12
  Øèíüîí, êîæà, íîæíèö³ íîâ³ ³ìïîðòí³, ÿê³ñí³. 098-312-99-81
  ß÷ì³íü, êóêóðóäçà, âåëîñèïåä ç ìîòîðîì (áåíçèíîâèé), êðîë³ ð³çíèõ 
ïîð³ä. 096-350-73-41
 Áëîê ðàêóøíÿê Á/ó. 067-430-40-65
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîÄêàõ. 067-430-40-65
 Ïðàëüíà ìàøèíêà ç Ãåðìàí³¿, ñòàí õîðîøèé BOCSH, íåÄîðîÃî. 097-
987-30-42
 ÖåÃëà Á³ëà Ïîëóòîðíà Á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  неРухОМіСтЬ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º ï³äâàë, 
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
  2-õ  ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, ºâðîâ³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, º ïîãð³á. 063-715-99-74
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòè ïðîõ³äí³), öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ 
¹1), ç  êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, 
ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé (ç ìîæëèâ³ñòþ 
äîáóäîâè ï³ä ãàðàæ). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 
ð-í ÏÐÁ 235 000 ãðí. 063-889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º 
ï³äâàë. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12, 093-091-
65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 57 êâ.ì., 2 ïîâ./4 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Î.Êîøîâîãî 55, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà, ðåìîíò, ëàì³íàò, íàòÿæí³ 
ñòåë³. 063-296-92-37, 096-948-92-93
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-677-23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), â³éñüêîâèé 
áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå 
êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 063-
554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., ê³ìíàòè 
³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, 
³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 
Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 63 êâ.ì., æèëèé ñòàí, îïàëåííÿ, ïîãð³á, ð-í 
Íîäà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.ì. 2, ìîæíà 
ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ ïîì³íÿí³, ÷àñòêîâî 
ðåìîíò, íå êóòîâà, öåíòð. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, öåíòð. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ð-í 4 øêîëè, íåäîðîãî. 093-704-31-57 

  3-õ ê³ìí. êâ., 66 êâ.ì., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3 ïîâ., ðåìîíò çðîáëåíèé. 
063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-422-45-66
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., îïàëåííÿ, êîòåë 2-õ 
êîíòóðíèé, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, íå êóòîâà, çàòèøíà. 067-940-41-22, 
063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., ç ðåìîíòîì, íå êóòîâà, 
âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà. 097-632-98-96, 098-762-45-98
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, 
òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 
áàëêîíà. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, 65 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, 5/5, öåãëÿíèé áóäèíîê ç ãîðèùåì, â³êíà Í³ìåöüê³, 
îïàëåííÿ ²òàë³ÿ, ðåìîíò íîðìàëüíèé, 2-º äâåðåé, íå óãëîâà, ï³ä¿çä ç 
äîìîôîíîì 700 000 ãðí. 063-617-05-67
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-557-83-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà àáî îáì³íÿþ íà 2-õ 
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-732-42-02, 067-164-00-40
  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.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-812-85-65
  4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà. 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 80 êâ.ì., ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78
  Àáî çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ñ.Òèòóñ³âêà. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê. 
093-344-34-18
  Àáî îáì³íÿþ 4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, 
öåíòð. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 
îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ 
â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàðàé. 093-920-53-57
  Áóäèíîê 14 õ 11, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ó÷àñòîê 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâ³äíèé 12. 096-655-23-39 
Ëåíà
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ì. Êîçÿòèí, âóë. Îäåñüêà, 25. 093-018-61-81
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, æèòëîâà - 101,6 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-
86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 5 ê³ìíàò, ºâðî ðåìîíò, ãàç, â äâîð³ ñêâàæèíà, ñàðàé, 6 ñîò., 
äâ³ð àñôàëüòîâàíèé, âóë.Ìîñêîâñüêà 24. 093-766-21-41
  Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç 
âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, 
ñàðàé. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, 19, çåì. ä³ë-êàê 6 ñîò. ãàç, 
ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì +ãàç+ï³÷íå, âîäà, ãàðàæ 24 êâ.ì. ñàðàé 
áàíÿ, ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê, áåñ³äêà, ó äâîð³ ïëèòêà. 067-899-50-82
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, âîäà òà ñàí.
âóçîë â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ìåäîâà 15. 063-384-05-03
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-
060-44-42
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ. 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
099-120-85-79
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 
096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 067-
783-63-17
  Áóäèíîê áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 26 (ð-í êîëãîñïó), 9 
ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 063-699-72-43
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó 

ãàç. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 
096-772-27-55, 093-465-45-20
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 063-608-92-55
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, çåì.ä³ë-êà 6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-875-
33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç, âîäà ñ.Áðîäåöüêå âóë.Çàð³÷÷ÿ 10, 85 êâ.ì., õë³â, äîáóäîâè, 
íàñàäæåí³ ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãîðîä 13 ñîò. 068-023-52-88, 063-881-25-03
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïðèâàòèç. 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 
063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà 25. 097-
776-24-55
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (8 õ 10 ì.), ñ.Ñèãíàë, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä. 095-769-97-36
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà ê³ìíàòà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 
097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 097-997-
03-23
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, 
³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 
2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí 
æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 097-223-77-75 
Ìèêîëà
  Áóäèíîê ãàç., 3 ê³ìíàòè, êàï. ðåìîíò, óñ³ íîâ³ äâåð³, êóõíÿ, ïðèõîæà, 
âàííà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, çàáîð æåñò., 6 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 
093-937-65-00
  Áóäèíîê ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Äóá³í³íà 19.063-296-29-70, 068-053-47-49
  Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð). 096-732-
67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 13 ñîò., âåëèêå àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ³íòåðíåò. 097-304-05-98, 
097-545-03-70
  Áóäèíîê äóæå òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 
096-521-34-92
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 øêîëè. 093-
704-31-57
  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 ñ.²âàíê³âö³. 093-979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà. 067-415-23-49 Í³íà
  Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 5 â ïîäàðóíîê äà÷à 
10 ñîò. 097-154-49-36
  Áóäèíîê ç/ï 35 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ö/âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ïîðó÷ ãàç, ñ.Êîðäèø³âêà. 098-271-42-00
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Òåðì³íîâî íåäîðîãî. Â áóäèíêó 4 
ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.
æèâíîñò³. 097-60-57-822
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55 Viber. Whats App
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, âåëèêà çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ 
áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íà äâà âõîäà, ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, õë³â. 096-334-88-14
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, 18 
ñîò. ó÷àñòîê. 096-541-31-09 Òàíÿ

  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, ãàç, 
âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî 280 000 ãðí. 097-
130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìà, ãàç, 20 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, â 
áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà ç íàäâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, º ãàç, ï³äâåäåíà 
âîäà, ì/ï â³êíà. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, âóë.Øåâ÷åíêà 50. 098-921-08-71
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé íà 3 
â³ää³äåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç, ãîðîä 10 ñîò. (÷èñòîãî), öåíòð ñåëà. 
068-346-54-35
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí 4.5 êì., ìàðøðóòêà 
ïîðó÷. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 35 ñîò. çåìë³. 067-
606-55-02
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2 
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-
521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ 
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 
067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, 
ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 6 
ñîò. ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ðîðçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-
753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, º äâà ñàðà¿, ãàðàæ, 
êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81 êâ.ì., æèëà, 
çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå ôîòî íà Viber 096-
768-23-68, 063-883-81-83 Âîâà
  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 ñ.Ñîê³ëåöü æ/ï, 66 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, ãîðîä, 
ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³. 073-270-10-06
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, êðèíèöÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, â õîðîøîìó 
æèòëîâîìó ñòàí³, íåäîðîãî, íåäàëåêî â³ä ñò.Êîðäèø³âêà. 067-934-26-
97, 063-694-55-37
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125 000 ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî 
ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-349-67-88
  Áóäèíîê öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 120à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ 
êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 980 òèñ. ãðí. áåç 
òîðãó. 067-705-00-22. Äìèòðî
  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 ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Ìàòðîñîâà 301. 063-134-
29-64, 096-909-16-36
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 81.3 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.06 
ãà, îïàëåííÿ àâòîíîìíå (ãàç, åë.êîòåë, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë), ãîñï. 
áóä³âë³: 2 ãàðàæà, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êëàäîâêà, ñàðàé.  067-665-46-
04, 093-875-71-89
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³, âóë.Ë.Òîëñòîãî. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà. 

093-704-31-57
  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 òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç., 
ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-
563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 4 ñîò. çåìë³. 
093-704-31-57 
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó (äèçåëåì îäíà çóïèíêà), áóäèíîê öåãëÿíèé 
ç ï³÷íèì îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³ íà 2-õ ç ñóñ³äîì, çåì. ä³ë-êà 
5 ñîò. + 2 ñîò. ÷åðåç äîðîãó, çåìëÿ âñêîïàíà, ãîòîâà äî ïîñàäêè. 
063-724-02-95
  Äà÷à ð-í Òóáäåñïàíñåðà î.ï.Ïëàíîâèé êîîï.×åðåìóøêè, áóäèíîê 
öåãëÿíèé, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., íå ïðèâàòèç., ñâ³òëî, âîäà (ñêâàæèíà). 
5-21-75, 099-561-19-59
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 êâ.ì., 
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í 
Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
  Êâàðòèðà â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà. 097-334-29-44
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, öåíòð âóë.
Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 050-705-41-75, 
093-892-32-89
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
  Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
  ×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. 098-001-91-02
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîãîëÿ, 5 ñîò. ãîðîäó, âîäà, ñêâàæèíà, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãàç, ãîñï. áóä³âë³. 068-750-74-73, 063-297-55-48
  ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-
663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  АВтОМОтО
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ. 
093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-
804-47-51
  ÂÀÇ 2109 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/
çàìîê. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 063-557-83-57
  ÂÀÇ 2112 2005 ð.â., ãàç-áåíçèíÞ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-279-
47-80 Ñàøà
  Âîëãà 24 â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-859-45-37
  Âîëãà ÃÀÇ-2410 1989 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñòàí äîáðèé 20 000 ãðí. 
063-152-73-96
  Äèñê ç³ ñêàòîì R-15 65/195 äî àâòî Ôîðä Ñ³ºðà, Ìîíäåî, ÂÀÇ 2109, 
2199 200 ãðí. 093-891-01-40
  Äî äâèãóíà Ä-240: êîìïë. êëàïàí³â, íàïð.âòóëêè, òàðåëêè, ïðóæèíè, 
á/ó ñîâ.äåï. â äîáðîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 098-420-97-53
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., ïðîá³ã 67 òèñ. êì., 1.2, ã/á. 097-174-72-08
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ Ï³êàï 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 073-
078-82-79
  Êóçîâ ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. 063-280-25-46
  Ìàçäà 626 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-481-74-05, 
098-800-77-03
  Ìîïåä Àëüôà. 063-607-34-60
  Ìîñêâè÷ êîìá³ 12 000 ãðí. 096-791-53-47
  Ìîòîáëîê 12 ê.ñ. ç ôðåçîþ òà ïëóãîì.  097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Ìîòîáëîê 8 ê.ñ. 098-854-69-38

  Ìîòîòðàêòîðåöü ÁÓËÀÒ Ò-160, 15 ê.ñ., â êîìïëåêò³ ôðåçà 1.2 
ì., òà ïðè÷³ï íà 1.5 ò., íà ïðàöþâàííå ëèøå 20 ì.ã. 097-878-11-96, 
073-463-75-40
  Ìîòîöèêë Óðàë òà ç/÷àñòèíè äî íüîãî. 093-411-05-52
  Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, ÌÒ ç ìîòîðîì Ê 750, âñ³ 
ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  ÌÒÇ-82. 096-245-37-48
  Îïåëü Êàäåò 1988 ð.â., ìòð. 1.6 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-851-58-13
  ÑÇ - 3.6, ïåðåäí³é ì³ñò ÌÒÇ-82. 096-245-37-48
  Ñêóòåð Õîíäà ä³î-27 - 4 500 ãðí. 063-289-00-45, 096-137-12-32
  Òðàêòîðåöü DWt60 + 5 ê.ñ. 063-294-52-63, 097-612-86-62
  Ôîëüöâàãåí Êàä³ê 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
  Ôîëüöâàãåí ïàñàò Â 6, 2007 ð.â., 153 ïðîá³ã, 2.0 áåíçèí. 063-
259-20-00
  Ôîðä Òðàíçèí 2003 ð.â., 2 ë., ãðóç-ïàñ, ãàðíèé ñòàí, òåðì³íîâî. 
097-431-61-00
  ÞÌÇ-6. 096-245-37-48

  КуПЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 
068-602-69-53
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, 
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, 
áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 093-297-19-24
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-84-22 Âàñÿ
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95, 068-604-34-84
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êîðïóñ äî 3-õ êîðïóñíîãî ïëóãà ç ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ äî ÌÒÇ-80. 
097-256-32-65, 067-379-91-94
  Êîòåë ÊÑ óãîëü, äðîâà. 093-880-400-78
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-297-19-24
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, 
ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè (ìîæëèâî ³ 
ïåðåãîð³âø³ 2-4 ÊâÒ), ßâà - ñòàðóõà íà çàï÷àñòèíè, òðóáè ä³àì.32 á/ó 
ìîæíà ³ ïî 50 ñì. 068-216-34-20
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-
529-10-20==Ð  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 
17. 097-346-90-40
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-
89-90, 067-340-01-06 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 ãðí., 
òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-29-55, 
067-103-89-90
  Ñàäæàíö³ ñóõ³, ñâ³æ³, çàìîðîæåí³ ÿãîäè ÷îðíîïëîäíî¿ ðÿá³íè. 098-
312-99-81
  Òðàíñôîðìàòîð äî ì³êðîõâèëüîâêè, çàï÷àñòèíè ñòàíê³â Ò2 «Áàðêàñ», 
ïàòðîí, òîâñòîñò³ííó òðóáó. 068-841-09-49, 050-666-95-92
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè 
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03

  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  РіЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì ÷óäîâå 2-õ ì³ñÿ÷íå êîøåíÿ, ðîçóìíå, õîäèòü 
â îäíå ì³ñöå, îáðîáëåíå â³ä áë³õ, ³ñòü âñå, ùî Áîã ïîøëå, øâèäêî 
ïðèâèêàº äî õàçÿ¿íà, ëþáèòü ç íèì ñïàòè, ³ äóæå âåñåëå, ï³ä³éìàº 
íàñòð³é. 093-459-21-36
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó àáî æ³íêó, àáî 2-õ, áàæàíî ç ñåëà, 
öåíòð. 063-617-05-10
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíèõ ä³â÷àò, ç õàçÿéêîþ. 073-093-87-95, 
068-058-12-90
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 2-12-24, 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ìÿ Ïà÷îñà Äìèòðà 
Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çåìë³ íà ³ì’ÿ Íå÷èïîðóê 
Ñòàí³ñëàâè Àíäð³¿âíè, êàäàñòðîâèé ¹0521482400:03:001:0103, 
âèäàíèé 14.06.2014 ð. ï³ä ¹315461 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ìàøèíè ÀÀ 003137 â³ä 
29.07.2000 ð. Âëàñíèê ÑÂÊ«Á³ëîï³ëüñüêèé» ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 39/166/89 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ æèòòÿ, ì.Êîçÿòèí. 
067-192-67-78
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, äîìðîá³òíèö³, 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó (ïðèáèðàííÿ á³ëÿ 
áóäèíêó, êâàðòèð, ãîðîäà), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 
067-192-67-78
  Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÒÿ Ïðàñîë 
Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çàãóáë³í³ êëþ÷³ â «Îáæîðö³» 17 áåðåçíÿ 2019 çíàõîäÿòüñÿ â ðåäàêö³¿ 
ãàçåòè «Ð²À Êîçÿòèí»
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè. 063-295-67-39, 097-593-98-85
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ (ð-í Âîäîêàíàëà). 093-849-93-36
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ãðóøåâñüêîãî 155, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2 000 
ãðí.+ êîì. ïîñëóãè. 067-753-67-42
  Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 093-038-62-16
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 17. 097-346-
90-40
  Çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïåðóêàð³â. 067-903-12-70
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé 
òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó â ð-í³ ÏÐÁ, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó 
îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-411-26-31, 098-608-15-30 Æåíÿ
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
  Ñ³ìÿ çí³ìå ï³â áóäèíêó, áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í. 096-974-89-10
  Øóêàþ áóäü-ÿêó æ³íî÷ó ðîáîòó àáî äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 
098-959-48-95 Íàòàë³ÿ
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ÷åðåç äåíü, ì.Êîçÿòèí (ð-í ÏÐÁ). 097-
300-31-13
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
 çÄàì â îðåíÄó Ïðèì³ùåííÿ Ïëîùåþ 30 êâ.ì., âóë.ì³÷óð³íà 17. 097-
348-90-40
 çÄàì Ïðèì³ùåííÿ 40 êâ.ì., â ìàÃàçèí³ 1 Ïîâ., Öåíòð. 067-757-89-25
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робота за КордоНом: що 
варто зНати?

(093) 766-18-41

Розміщення Реклами

4
4
5
7
3
4

ГОРОСКОП
з 21.03 по 27.03

Овен 
Овнам пора завершити всі справи, які 
накопичились за останній час та по-

чати підбивати підсумки того, що трапилось 
за цей рік. Зберігайте спокій і не відходьте 
від плану, який пора би вже створити. Поки 
у вас чимало ентузіазму, то варто викорис-
товувати момент.

ТелеЦь 
Настав час правильно розставити прі-
оритети, а також обрати точні плани 

на майбутнє. Заряджайтесь гарним настроєм і 
продовжуйте в тому ж дусі, адже впевненість 
у сьогоденні дозволить ненадовго забути про 
різноманітні турботи.

близнюКи 
Близнюків очікує дуже успішний тиж-
день і не лише у плані роботи, а й 

романтичних стосунків. Однак зорі не радять 
розслаблятись та з головою поринати у світ 
з рожевими окулярами, адже у вас є чимало 
цілей, які пора виконувати.

раК 
Тиждень у Раків буде сповнений соняч-
них моментів та морального і фізичного 

відпочинку, якого бракувало останнім часом. 
До того ж, натхнення не буде полишати вас ні 
на мить, тому не забувайте про ідеї, які до вас 
прийдуть та обдумуйте їх реалізацію.

лев 
Інколи вам здається, що ситуацію вже 
неможливо змінити, однак не все зале-
жить від вас. Хоча, здебільшого, Левам 

все вдається без проблем, але зараз варто уві-
мкнути холодний розум та налаштуватись на 
позитив. Вам знадобляться сили та енергія для 
того, щоб надалі себе реалізувати

діва
Успішність Дів у новому тижні буде 
залежати тільки від того, наскільки 

правильний вони робитимуть вибір та будуть 
впевненими у собі. До того ж, пора нарешті при-
вести до порядку своє самопочуття та здоров'я.

Терези 
Терезам тиждень принесе чимало справ 
та завдань, які можуть забрати вдосталь 

часу, однак не варто засмучуватись та перейма-
тись. Ловіть момент та не зупиняйтесь, якщо 
вже бачите свою ціль.

сКОрПіОн 
Скорпіонам пора навчитись зберігати спо-
кій та не сумніватись у власних уміннях та 

силах. Докладайте якомога більше зусиль цього 
тижня, щоб покращити своє становище на роботі 
та у фінансовому плані.

сТрілеЦь 
Розраховуйте лише на свої сили та на-
магайтесь менше скаржитись на свої 
справи. Тільки ви зможете змінити си-

туацію, тому працюйте над собою і не шукайте 
лінивих виходів. Зорі радять також навчитись 
позитивніше дивитись на світ.

КОзеріг 
Якщо ви припините сумніватись у собі та 
зберете все натхнення до купки, то на вас 

очікують приємні несподіванки. Дозволяйте собі 
розслабитись після роботи та справ, щоб тримати 
свій заряд енергії та бадьорості на високому рівні.

вОдОлій
Водоліям варто частіше керуватись 
розумом, а не емоціями. Ви надто 

близько все берете до серця, тому пора 
навчитись тримати свій психічний стан на 
приємному рівні.

риби 
Зорі радять Рибам цього тижня приділити 
час не лише роботі, а й собі. Найближчі 
дні принесуть однаково і позитивних і не-

гативних моментів, однак не варто засмучуватись. 
До того ж, ваше ставлення до близьких не повинне 
змінюватись від того, як ви себе почуваєте. 

СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ

+   2 0С    +  1 0С
+   5 0С    +  3 0С

ВІВТОрОК, 26 береЗНЯ

+   5 0С    +  3 0С
+  8 0С    +  6 0С

ПОНедІлОК, 25 береЗНЯ

+   1 0С    +  3 0С
+   10 0С  +  9 0С

СУБОТА, 23 БЕРЕЗНЯ

+   5 0С    +  3 0С
+   9 0С    +  5 0С

П'ЯТНиЦЯ, 22 БЕРЕЗНЯ

 + 4 0С    +   5 0С
 + 11 0С    +  10 0С

НедІлЯ, 24 БЕРЕЗНЯ

+  4 0С    +  4 0С
+  12 0С   +  6 0С

чЕТВЕР, 21 БЕРЕЗНЯ

+  2 0С    +  3 0С
+  6 0С    +  7 0С

Погода у Козятині 

ТеТяна шевченКО, 
юрисТ

Напевно у кожного з нас є 
рідні та близькі, знайомі, та зна-
йомих знайомі, хто поїхав за 
кордон у пошуках кращого життя 
та достойної оплати своєї праці. 
Та й не секрет, що ми, українці, 
завжди шукали кращого життя 
за кордоном. Але хвиля міграції 
трудового населення особливо 
зросла за останні п’ять років. 
Причому, якщо раніше наші з 
вами знайомі, попрацювавши за 
кордоном і заробивши кошти, 
поверталися назад, то саме за 
ці останні п’ять років з України 
почали виїжджати цілі сім’ї, без 
роздумів і вагань. 

Трішки статистики: за даними 
ООН, з України приблизно що-
року виїздить 1 млн громадян. 
За тими ж даними, Україна за-
раз посідає восьме місце у світі 
серед країн з найбільшою кіль-
кістю емігрантів. Більше того, 
згідно з даними консалтингової 
компанії ПрайсвотерхаусКуперс 
(PricewaterhouseCoopers) у 2019 
році Україна займе перше місце в 
світі за втратою трудових ресур-

сів. Можна сказати лише одне: 
якщо міграційний потік не буде 
зупинено, то Україну в найближчі 
роки чекає демографічна криза. 
Якщо вас це не турбує і ваше 
рішення тверде та непохитне, то 
перед тим, як влаштовуватися на 
роботу за кордон, що вам варто 
знати.

ПрО фірМу ПОсередниКа 
Якщо ви шукаєте роботу через 

фірму, вам необхідно впевнити-
ся в її існуванні. Тобо відвідати 
офіс, перевірити корпоративні 
документи, попросити показати 
ліцензію, яку видає Міністерство 
соціальної політики на право 
зайняття діяльністю з посеред-
ництва у працевлаштуванні за 
кордоном. У наявності також 
має бути контракт між даною 
фірмою та іноземним роботодав-
цем про посередництво. Також, 
не забудьте прочитати відгуки в 
інтернеті про фірму, через яку 
хочете замовити послугу працев-
лаштування. 

ПрО КОнТраКТ
Якщо все добре, то далі по-

трібно буде укласти контракт між 

вами та фірмою посередником 
про пошук роботи для вас. І 
тут хочеться наголосити, що ні 
в якому разі не здійснюйте за-
здалегідь оплату посереднику. 
Ви ж знаєте, що це оплачувана 
послуга? Оплата повинна бути 
здійснена лише після того, як 
ви укладете трудовий договір 
з роботодавцем. Оплачуйте за 
фактом ту суму, яка вказана в 
контракті, і ні на копійку більше. 
Адже, в разі розірвання контр-
акту з посередником, ви нікому 
не доведете, що сплатили більше, 
ніж вказано в контракті.

ПрО заКОрдОннОгО рОбО-
ТОдавЦя

Через посередника робото-
давець, з яким ви збираєтесь 
укласти контракт, повинен нада-
ти дозвіл на працевлаштування 
громадян України, виданий від-
повідним органом своєї країни. 
А також проект трудового до-
говору, який ви в подальшому 
будете підписувати. 

Не лінуйтеся читати такий до-
говір двічі: перший раз, коли бу-
дете з ним знайомитися, другий, 
коли будете його підписувати. 

Адже, хто знає — чи раніше 
викладені умови, наприклад, 
про тривалість робочого дня — 
не змінили? Також ви повинні 
отримувати офіційну зарплату в 
безготівковій формі. Це озна-
чатиме, що влада країни вашого 
роботодавця знає про ваше пе-
ребування.

 
ПрО ПаКеТ дОКуМенТів

Які документи ви маєте зі-
брати та які умови отримання 
робочої візи приймаючої країни 
роботодавця? Ви зобов’язані це 
з’ясувати. Забудьте про безві-
зовий режим і туристичну візу 
— вони вам не друзі, а навпаки. 
Якщо за кордоном вас «спій-
мають», що ви працюєте без 
робочої візи, то вам і вашому 
роботодавцю світить значна сума 
штрафу. Плюс вас чекає де-
портація з забороною в’їзду на 
деякий час. Також не тіште себе 
ілюзіями, коли вам обіцяють, що 
віза буде зроблена за фактом, 
коли ви приїдете уже безпосе-
редньо в приймаючу країну на 
роботу. І не забудьте, що ваша 
віза діє лише в тій країні, яка її 
видала.

МайТе вПевненісТь 
Якщо ви все ж таки вирішили 

поїхати за кордон на роботу, 
ваше перебування там має бути 
безпечним. Ви повинні мати 
соціальні гарантії та бути впев-
нені, що вам заплатять за вашу 
працю. 

Звісно ж, всі знають і розумі-
ють, що більшість українців від-
дає перевагу неофіційній роботі 
за кордоном: так дешевше, бо 
не потрібно витрачати кошти на 
агентів, та скоріше. Але в цьому 
випадку — ні якихось гарантій, 
ні впевненості не буде.


