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• Переходимо на літній час. Як змусити себе раніше ПрокидатисЯ?
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Продовження історії читайте на сторінці 3 

про оСББ і економію
іСторія одного Будинку
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 лідія уманець та Петро осадчук спілкуються з головою осбб вірою середіною (праворуч)

хто став міс-
козЯтин 2019?

ночували на горі Петрос 
При темПературі -23
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 Мешканці багатоповерхівки на 
Мічуріна, 18 створили перше на 
території Козятина осББ. це було 
23 роки тому. а все тому, що звикли 
покладатися лише на власні сили.

 тепер вони ремонтують будинок, 
під’їзди і труби за свій рахунок, 
але добре економлячи. як можна 
зареєструвати осББ у своєму будинку?
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Будинок на Мічуріна має звичайний вигляд. Але у ньо-
му майже все відремонтоване. Починаючи від під’їздів і 
закінчуючи обрізкою дерев у самому дворі. А все тому, 
що у будинку зареєстрували ОСББ під назвою «Про-
грес». Очолює його вже майже два роки Віра Середіна. 
Вона довгий час працювала на місцевому маслозаводі 
майстром, а згодом, як сама каже, поїхала «піднімати 
молочку» в Узбекистані. Два роки тому повернулася на 
Батьківщину й почала опікуватися проблемами свого 
будинку.

— За цей час ми багато чого встигли зробити, — каже 
пані Віра. — Поміняли водяні труби. Розширили до-
рогу. Купили дорожні бордюри. Замовили бруківку за 
кошти, які нам дала міськрада. Взяли 78 тисяч кредиту 
на утеплення і поставили металопластикові вікна. Влітку 
плануємо відремонтувати частину даху над 25-тою квар-
тирою і покласти бруківку перед входом до під’їздів. 
Квартплата у нас 2,50 за м кв. За місяць виходить 8 
тисяч з хвостиком. З них виплачуємо кредит, але близь-
ко 5 тисяч залишається, тож ми на них можемо хоча б 
щось зробити.
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олена удвуд

Козятинчанка Людмила Пала-
марчук живе в цій багатоповер-
хівці вже 45 років. Щойно буди-
нок здали в експлуатацію, вони 
разом з чоловіком заселилися 
до трикімнатної квартири. Жінка 
стверджує, що ніколи не шкоду-
вала про те, що придбала житло 
саме в кооперативному будинку. 
Бо немає жодного іншого місця, 
де б вона хотіла жити.

— Живу тут з першого дня, 
з листопада 1974 року, щойно 
видали ордери, — розповідає 
Людмила Адольфівна. — Ми 
були наймолодшою парою, яка 
сюди заселилася. 5 грудня ми 
вже святкували день народжен-
ня чоловіка в новій квартирі. 
Жити тут нормально. Ми звикли 
не чекати на державу. Ми знали, 
на що ми йшли, бо кооперати-

ви, це тоді було те саме ОСББ. 
Тільки на себе сподівалися і 
все, що треба було робити в 
будинку чи дворі, завжди роби-
ли самі.

За словами Людмили Па-
ламарчук, з весни до осені 
мешканці будинку регулярно 
організовують суботники, аби 
прибрати подвір’я. Долучаються 
навіть старенькі бабусі, яким по 
80 років. Молодь не дуже охоче 
допомагає.

— Міняється контингент бу-
динку. Молодь не все так ро-
зуміє, як ми колись, — каже 
жінка. — Є, щоправда, непогані, 
а є ледачі. Бабусі виходять на 
суботники й працюють, як моло-
ді. Кому дозволяє здоров’я, до-
глядає за клумбами. Загалом із 
сусідами у нас хороші стосунки. 
З усіма, хто живе тут з першого 
дня, дружимо

змінили вікна і труби
Віра Середіна очолює ОСББ 

«Прогрес» вже майже два роки. 
Вона довгий час працювала на 
місцевому маслозаводі май-
стром, а згодом, як сама каже, 
поїхала «піднімати молочку» 
в Узбекистані. Два роки тому 
повернулася на Батьківщину й 
почала опікуватися проблемами 
свого будинку.

— За цей час ми багато чого 
встигли зробити, — каже пані 
Віра. — Поміняли водяні тру-
би. Розширили дорогу. Купили 
дорожні бордюри. Замовили 
бруківку за кошти, які нам дала 
міськрада. Взяли 78 тисяч кре-
диту на утеплення і поставили 
металопластикові вікна. Влітку 
плануємо відремонтувати части-
ну даху над 25-тою квартирою і 
покласти бруківку перед входом 
до під’їздів. Квартплата у нас 
2,50 за м2. За місяць виходить 8 
тисяч з хвостиком. З них випла-
чуємо кредит, але близько 5 ти-
сяч залишається, тож ми на них 
можемо хоча б щось зробити.

За словами Віри Середіної, 
ще за часів Радянського Со-
юзу кооператив мав депозитний 
рахунок в банку. За ці кошти 
проводився капітальний ремонт 
будинку. Після настання неза-
лежності, у 1996 році власники 
квартир створили ОСББ «Про-
грес». Об’єднання відкрило 
депозитні рахунки в кількох 
банках, але коли їх визнали не-
платоспроможними, гроші було 
втрачено.

Мешканці будинку самі слід-

кують за чистотою. У під’їздах 
прибрано, все пофарбовано, на 
вікнах — тюлі, стоять вазони на 
підвіконні. На стінах висять кар-
тини. За словами голови ОСББ, 
ті, хто не має можливості чи 
бажання прибирати на сходових 
майданчиках, збирають гроші й 
наймають прибиральницю, яка 
приходить двічі на місяць і під-
тримує чистоту.

державна Підтримка
У місті діє програма сприяння 

створення та підтримки ОСББ. 
У її межах технічний паспорт 
будинку та плани інженерних 
мереж виготовляються за бю-
джетні кошти. Також допомага-
ють провести перший технічний 

огляд будівлі. Міська рада за 
зверненням співвласників надає 
одноразову грошову допомогу 
та відшкодовує частину кре-
диту, яку об’єднання взяло на 
енергозбереження, відбудову 
чи модернізацію.

За словами Голови ОСББ 
«Прогрес», 2017 року вони 
отримали одноразову допо-
могу від міськради, за яку при-
дбали бруківку. Минулого року 
звернулися за відшкодуванням 
частини кредиту на утеплення.

— Гроші ми досі не отри-
мали, — каже Віра Середіна. 
— Хоча відповідне рішення 
міськради було.

На думку Віри Павлівни, 
ОСББ значно краще, ніж за-
лежати від комунальних служб. 
Бо люди самі збирають гроші і 
самі ними розпоряджаються. А 
якщо виникає якась проблема, 
завжди можна звернутися до 
людини, яка її усуне, і заплати-
ти за це гроші.

наші грошіновини

самі собі хазяї. Мешканці багатоповерхівки на Мічуріна, 18 створили перше на території Козятина 
осББ. це було 23 роки тому. а все тому, що звикли покладатися лише на власні сили. адже з початку 
існування цей будинок був кооперативом

Створили оСББ і кажуть: «ми 
не звикли чекати на державу»

водійське 
посвідчення 
можна не 
показувати

мешканка двору собака ася

гілка могла когоСь 
покалічити. як RIA вирішила 
проБлему з деревом

ДУМКА

ТеТяна Шевченко, 
юрисТ

будні мешканців осбб “Прогрес”

для початку необхідно зібрати 
ініціативну групу. до неї мають 
увійти щонайменше три влас-
ники квартир. ініціативна група 
має звернутися до державного 
реєстратора, аби дізнатися, яка 
кількість квартир та нежитлових 
приміщень внесена до держав-
ного реєстру прав та встановити 
власників. також цю інформацію 
можна дізнатися на сайті Мініс-
терства юстиції за посиланням 
https://online.minjust.gov.ua. 
якщо більше половини квар-
тир і нежитлових будинків за-
реєстровані, можна продовжити 
процедуру.

далі потрібно укласти список усіх 
власників квартир. Повідомити 
усіх власників про збори. скласти 
статут майбутнього об’єднання. 
Провести збори, на яких лише 
співвласники (а не квартиран-
ти) беруть участь у голосуванні 
за створення осББ. якщо по-
ловина людей плюс ще один 
власник проголосує «за», мож-
на зареєструвати об’єднання. 
якщо потрібна кількість голосів 
не набралася і були присутні не 
всі власники, можна провести 
додатково письмове опитування 
протягом 15 календарних днів, з 
моменту проведення зборів.

Як створити осбб

будинок на вулиці мічуріна. Завдяки ОСББ мешканці 
зробили ремонт у підїздах та поміняли вікна

Верховний Суд України 
15 березня постановив, що 
поліцейські не мають права 
безпідставно зупиняти водія і 
вимагати пред’явити докумен-
ти, якщо водій не порушив 
правила дорожнього руху.  

 
Причиною постанови стала 

спірна ситуація між водієм 
та поліцейським, який зупи-
нив водія та почав вимагати 
пред’явити документи на керу-
вання транспортним засобом. 
На що водій відмовився і ска-
зав, що вважає зупинку його 
авто безпідставною, адже 
він не порушив ПДР і тому 
не зобов’язаний показувати 
документи. Поліцейський на 
підставі цієї відмови виписав 
водієві штраф на суму 425 
грн. ВСУ став на бік водія і 
відхилив накладений штраф, 
наголосивши, що оскільки па-
трульний ніяк не задокументу-
вав і не довів факт порушення 
водієм ПДР, то вимога показа-
ти документи на право керу-
вання транспортним засобом 
є неправомірною (Постанова 
ВСУ від 15.03.2019.Б справа 
№ 686/11314/17).

 
За загальними міжнарод-

ними правилами можемо 
сказати, що ми ще на один 
крок наблизилися до Євро-
пи. Адже давно не новина, 
що в Європі не зупиняють 
водіїв просто так, немає по-
рушення – немає зупинки. 
Чи буде дане нововведення 
позитивним для нас, адже 
були й неодноразові випадки, 
коли поліцейські, зупиняючи 
транспортний засіб для пере-
вірки документів, виявляли 
водія в стані алкогольного 
сп’яніння, чим, розуміється, 
попереджали можливі не-
щасні випадки, так само, 
як і знаходили викрадений 
транспортний засіб, поки що 
ще не відомо. У будь-якому 
випадку, будемо сподіватися 
на добросовісних водіїв, які 
незалежно від тих чи інших 
правил перевірки докумен-
тів будуть дотримуватися не 
лише ПДР, але й моральних 
норм та принципів, адже Єв-
ропа живе не просто згідно з 
законами. Совість та мораль 
– це основний європейський 
стандарт. Чого бажаю і нам, 
українцям.

кури, гуСи і кролі. як у козятин на виСтавку 
привезли дорогу живніСть та птицю

пригоди СоБачки маСіка, що звавСя інакше
в’Ячеслав гончарук

Три тижні тому в газеті «RIA-
Козятин» була надрукована інфор-
мація про знайденого песика поро-
ди «Такса» в районі ПРБ. Знайшли 
його біля гаража на вулиці Олега 
Кошового. Люди, до яких він при-
бився, мали домашнього улюблен-
ця. Коли вони були вдома, песик 
був миролюбивий. Коли господарі 
йшли на роботу, новий чотирилапий 
гість давав зрозуміти, що він там го-
ловніший. Довелось забрати песика 
на роботу. Заодно дати про нього 

оголошення.
Відгукнувся лише один чоловік, 

але при зустрічі з песиком стало 
зрозуміло, що то собака не його. 
Вирішили, що господарем для 
нього стане хтось із журналістів. 
Тільки спочатку вирішили відгадати 
ім’я собаки. Найкраще він реагував 
на кличку «Масік». На кутку, куди 
мав перебратися песик, недавно 
декілька собак захворіли чумою. 
Довелося Масіку робити щеплення 
та потримати його два тижні на ка-
рантині. Тільки коли час карантину 
майже завершився, несподівано 

песик зник в районі пошти. За час 
нашого знайомства з ним, ніколи 
такого не було. Побігає хвилин п’ять 
на дворі та й назад в приміщення на 
улюблений диван.

За два дні в соцмережах 
з’явилося повідомлення, що в 
районі «Обжорки» загубився со-
бака, який тужить за господарем. 
Зв’язалися з рятівницею Масіка 
— домовилися про зустріч. Повідо-
млення, яке вона виклала в інтер-
неті, прочитали справжні господарі 
песика. А 24 березня Масік, оригі-
нальне ім’я якого Стасік, повернувся 

додому до справжніх господарів.
Зараз Стасік - вибачте, так со-

бачку діти назвали, почувається до-
бре, тільки свою звичку не змінює. 
Трішечки побігає - і назад до хати. 

дмитро артемчук
Торгували. У неділю, 24 берез-

ня, на стадіоні «Локомотив» була 
організована виставка живності. 
Можна було придбати рідкісних 
у господарстві тварин чи птахів. 
Своїх тварин та птахів привезли 
в наше місто любителі живої при-
роди з Погребища, Калинівки, 
Бердичева, Сквири, Жмеринки, 
Хмільника та з інших міст. Серед 
учасників виставки був і наш зем-
ляк з села Глухівці Ярослав

Користувалися попитом кури 

породи «Брама» та «Орпінгтон». 
За словами господаря орпінгто-
нів Володимира Будника з села 
Чернятин Калинівського району, 
його кури досягають ваги - курка 
4,5 кг, півень до 7-ми кг. Курка за 
сезон несе 240 яєць і висиджує 
5 разів курчат. Ціна товару від 
400 до 1000 гривень Повідомля-
ємо телефон пана Володимира 
(098)5949771.

Були в попиті кролі великих по-
рід, таких як Бельгійський і Фла-
мандський «Фландр» та «Білий 

велетень» Ціна за штуку 4 тисячі 
гривень. У іншого продавця з 
міста Бердичева Бельгійський 
Фландр коштував півтори тисячі. 
За тисяча двісті міг продати.

У любителів голубів був широ-
кий вибір. Голуби декоративні, 
турмани, гомери, Римський ве-
летень, в якого розмах крил до 
метра.

Були в попиті на виставці самки 
нутрій. Покупців, які придбали 
гризунів, цікавив більше окрас, 
ніж порода. Куплена самка по-

їхала з новим господарем в село 
Журбинці.

Житель Білої Церкви привіз на 
виставку Індійського та Чорно-
крилого павлінів. Вони мало чим 
приваблювали гостей виставки.

Хомячки, цесарки, індокачки, 
співочі птахи в основному по-
верталися з господарями до-
дому. Можливо, для торгу була 
несприятлива погода. Можливо, 
реальна ціна товару була зави-
щена продавцями.

олена удвуд

Навпроти «Ощадбанку» зі старого дерева звисала на-
півзламана довга гілка. Це небезпечно, адже тротуаром, 
біля якого росло пошкоджене дерево, ходять до школи 
діти. Порив сильного вітру міг зламати гілку повністю і 
тоді вона б впала.

Багатоповерхівка на Героїв Майдану, 9 є власністю 
ОСББ. Тому для того, щоб проблему усунути, треба було 
спершу уточнити, кому належить ця територія.

— Усе, що знаходиться всередині приміщення та всі 
прибудинкові території — це власність ОСББ, — про-
коментував ситуацію начальник управління житлово-ко-
мунального господарства Євгеній Малащук. — Якщо ця 
ділянка належить ОСББ «Ювілейний», співвласники мають 
усунути цю проблему самі. Жодної офіційної скарги з 
приводу гілки поки що до нас не надходило. Я відправлю 
туди інспекторів з благоустрою, аби вони перевірили, кому 
належить ця територія. Якщо це зона відповідальності 
міста, ми усунемо проблему.

Голова ОСББ «Ювілейний» Віктор Хоманець за-
певнив нас, що ця територія не належить до власності 
об’єднання.

— Акту на землю в нас немає, — каже Віктор Хома-
нець. — Ми обслуговуємо лише свою територію. Ця ді-
лянка прилегла до «Ощадбанку». Вона нам не належить, 
тому ОСББ зрізати гілку не буде.

Після звернення нашого журналіста до ЖКГ за комен-
тарем, комунальники розчистили дерево та зрізали гілку.

на вулиці героїв майдану. Поламана гілка могла когось покалічити, 
але тепер її зрізали

масік два тижні жив у 
редакції. тепер песик 
знову вдома 
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лесЯ кесарчук

У селі Кордишівка наші журна-
лісти помітили обабіч доріг пляшки, 
обгортки, і здається, нікому не ціка-
во, звідки вони там взялися.

На одноосібний так званий субот-
ник вийшов мешканець цього села  
Євген Родін. 

- У будні дні я працюю, а на 
вихідних вирішив прибрати свою 
вулицю. Придбав сміттєві пакети 
і став збирати. Сміття виявилося 
так багато, що використав усі 30 
пакетів у рулоні. Люди викидають, 
навіть, презервативи в ставки і 
біля водойм, пляшки та обгортки. 
Я переїхав зі столиці і звик, що 
кругом є сміттєві баки, а тут люди 
сміття викидають, куди завгодно і 
таке враження, що всім байдуже. 
За весь час, коли я прибирав, лише 
одна жінка сказала мені «дякую». 
Решта їхали на автомобілях і ніхто 
не зупинився, не запропонував до-
помогу. Щоправда, за два дні хтось 
зібране мною сміття вивіз. 

Мешканка цього села і водночас 
депутат Людмила Гайдучок теж 
стурбована неохайністю наших се-
лян. Двічі вона робила зауваження 
школярам. Також висувала на за-
сідання селищної ради пропозицію 
поставити сміттєві баки, або ж по-
чати штрафувати посмітюх і збирати 
кошти на проведення благоустрою. 
Ми запитали у сільського голо-
ви Кордишівки Івана Байди, куди 
жителі можуть вивозити сміття і як 
організувати чистоту на вулицях? 

- Штрафувати сільська рада 
самостійно не може, лише поліція 
може скласти адміністративний 
протокол і нам передати. Сільська 
рада на засіданні розглядає, який 
виписати штраф. У нас за кожною 
організацією закріплена територія 
для прибирання. Кладовище щоро-

ку прибирають працівники сільської 
ради. Вулиці повинні самі мешканці 
самоорганізуватися і прибирати. 
Щороку на сході села ми кажемо 
людям, що в нас є два сміттєзвали-
ща, проте наші люди не розуміють 
і далі вивозять у посадку. Зараз в 
районній адміністрації розроблений 
екологічний проект. Відповідно, 
якщо наш район виграє грант, – на 
ті кошти будуть закуплені баки для 
сміття. Однак, там теж не все так 
просто. Згідно з законом розміс-
тити баки в селі потрібно за генп-
ланом. Сьогодні всі села району не 
мають генеральних планів. Ми тре-
тій рік робимо генеральний план. 
Це дорого. До кінця року плануємо 
отримати генеральний план. Після 
цього ми можемо встановлювати 
баки для сміття і укладати договір 
із підрядною організацією на його 
вивіз. 

рейд – 2. Михайлин – Широка 
Гребля

У селі Широка Гребля миловидні 
місця та галявини для відпочинку 
стають антисанітарною зоною, де 
розмножуються інфекції. Викида-
ють сміття вздовж берегів ставка, 
а також у лісосмуги. Свідомі люди 
вже навчились розділяти сміття 
вдома та пускати його в будівни-
цтво.

- Паперове сміття я спалюю, 
пластикові пляшки зминаю, а 
кришки використовую для мозаїки 
на викладення в подвір’ї. А так 
пластикові пляшки складаю в яму, 
біля обійстя, або ж палю. Скло ви-
користовую на підмурок чи будівни-
цтво. Але вивозу в нас у селі немає, 
сміттєзвалища далеко. Я знаю, що 
з Києва приїздить в село один чо-
ловік і сортує сміття сам вдома, а 
потім  везе його в столицю та вики-
дає. Однак більшість викидають не-

потріб, куди бачать. Це сміття – це 
наша трагедія. Забруднили берег 
річки. Усе іде в ґрунтові води, - мо-
вить жителька села Широка Гребля 
Ольга Балецька.

У сусідньому селі Михайлин раз 
в місяць їздить трактор і вивозить 
сміття. Про це запевнила секретар 
сільської ради Валентина Кушні-
ренко: 

- У квітні в нашому селі запла-
нована толока, будемо прибирати 
кладовище та центр села. Споді-
ваємося, що районна адміністра-
ція отримає грант на закупівлю 
сміттєвих баків, тоді мешканці 
будуть більш свідомими, - додала 
секретар сільської ради. 

рейд 3. Глухівці
Свого часу смт Глухівці також 

потерпало від сміття. Про це не 
раз писалося на сторінках нашої 
газети. Нині ситуація у громаді 
трішки краща. Проте, за словами 
очільника громади, є ще над чим 
працювати.

- Коли були вихідні, ми проводи-
ли толоки, поприбирали центральні 
вулиці. Проте ми лише встигли 
прибрати, як люди знову наносили 
сміття. У минулому році ми заку-
пили 26 контейнерів, замовили бу-
дівництво майданчиків під контей-
нери, десь  в травні ми поставимо 
контейнери для загального сміття і 
для роздільного сортування: скло, 
папір і пластик. Будемо привчати 
людей до сортування, але це дуже 
важко. Ми проводили ось акцію в 
школі «Зробимо нашу планету чис-
тішу від пластика», діти наші зноси-
ли пластикові пляшки і ми їх буде-
мо зараз здавати. Зробимо призи, 
щоб заохотити дітей далі зносити 
пластик. У нас в селі є людина, яка 
приймає пластик та папір і за це 
платить кошти. Проте туди, окрім 

людей, які не працюють, а лише 
збирають на пляшку, більше ніхто 
сміття не здає. У нас в громаді 
лише одиниці сортують та здають 
сміття – інші смітять, де хочуть. У 
нас є паспортоване сміттєзвалище. 
Ми запустили трактор, який по 
селу раз на тиждень їздить, зби-
рає сміття, попросили людей, щоб 
уклали договори. Це лише 15 грн 
на місяць, щоб вивозити сміття – 
то повірте, люди не хочуть.  Хова-
ються, закриваються у будинку і не 
хочуть нічого слухати. Тому ми вже 
вирішили дітей привчати не смітити 

та сортувати сміття. І будемо далі 
проводити в громаді екологічні 
акції до кінця навчального року, 
будемо починати з дітей, а діти 
будуть вчити дорослих, - розпо-
відає голова Глухівецької громади 
Олександр Амонс.

Міський голова Козятина Олек-
сандр Пузир повідомив нам, що в 
Козятинському районі в червні має 
запрацювати сміттєпереробний 
завод. Ми надалі будемо відслід-
ковувати цю тему і сподіваємося, 
що наші села стануть набагато 
чистішими.

олена удвуд 

Андрій почав захоплюватися 
подорожами ще у школі. Як сам 
каже, «постійно десь бродив» 
ще з дитинства. Туризм — одне 
з численних хобі цього енергій-
ного та завзятого хлопця. Він 
віддає перевагу активному від-
починкові, бо пасивний, каже, 
буде на пенсії.

На початку березня разом 
з напарником Іллею Андрій 
пройшов 43 кілометри від села 
Кваси до села Лазещина та під-
нявся на гору Петрос. Ходили 
лише вдвох, бо більше людей 
зібрати не вдалося. Похід три-
вав три дні.

— Першого дня ми пройшли 
до полонини Шешул та за-
ночували в колибі Високогір-
ного біологічного стаціонару 
Львівського університету імені 
Франка, — розповідає Андрій. 
— Узимку він працює як турис-
тичний притулок. Там ми зустрі-
лися з двома групами туристів, 
які не змогли піднятись на гору 
Петрос, через сильний вітер, ве-
ликий шар снігу та обледеніння. 
Наступного дня мали з самого 
ранку рушити, але погода по-
гіршилася, тому затрималися. 
Коли вийшли, було дуже багато 
снігу, довелося користуватися 
снігоступами.

Коли хлопці нарешті були на 
вершині, здійнявся сильний ві-
тер, який здував з ніг. Нічого 
не було видно навкруги. Тож 
Андрій з другом мусили за-
ночувати на горі Петрос. Їм 
поталанило знайти руїни старої 
каплички. Споруда була без 
даху та дверей. Там хлопці вста-
новили намет.

— За прогнозами, вітер був 
28 м/с, але я впевнений, що 

було всі 50, — каже Андрій. 
— Вночі температура опусти-
лася до -23. Сильний вітер та 
снігопад не давали нам заснути. 
Це була найжахливіша моя ніч 
у Карпатах. Зранку планували 
спускатися о шостій, але погода 
не покращилася. Дочекалися, 
поки розвиднілося, вдягнули 
кішки (конструкція з металевими 
зубцями, яку вдягають на взуття 
альпіністи (прим. автора) і поча-

ли спускатися, підстраховуючись 
льодорубом.

Спускалися дуже повільно, 
адже на горі було обледеніння 
та лавинні виступи. За словами 
Андрія, зимовий Петрос вважа-
ється категорією альпінізму 3а 
(всього їх 11). Коли повністю 
спустилися з гори, вдягнули сні-
гоступи та рушили до села.

— Дорогою зустріли бурого 
ведмедя, який шматував поране-
ного кабана, — згадує Андрій. 

— Несподівана зустріч. Але, 
дякувати Богові, все обійшлося. 
Увечері вже були в Лазещині. 
Згадували приємні моменти цієї 
подорожі.

За словами Андрія, кожен 
обирає вид походу відповідно 
до своєї фізичної підготовки. 
Але якщо страшно, то краще на 
гору не сходити. Сам хлопець 
у похід з собою страх не бере, 
а ось рюкзак — обов’язковий 
атрибут будь-якої подорожі.

пригоди довКілля

ми перевірили. дізналися, куди в Кордишівці, Широкій Греблі, Михайлині і в Глухівцях люди дівають 
сміття, адже сніг розтанув, а його варту продовжили купи сміття та бруду, які заполонили не лише вулиці, а й 
лісосмуги

відчайдухи. Козятинчанин андрій Гончарук разом зі своїм другом з Києва іллею підкорили гору 
Петрос, що розташована у Закарпатській області. це — одна з найвищих точок гірського масиву 
чорногора в Український Карпатах

ветерани «моноліта» треті в оБлаСтіриБалки «трофея» вийшли на СуБотник

селфі хлопців на горі Петрос. Андрій з Іллею підкорили 
гору, яка має висоту 2020 метрів 

неймовірний краєвид. Фото з вершини гори

Євген родін (33) з кордишівки. Чоловік вийшов на вулиці 
села, щоб самостійно прибрати узбіччя від сміття

рейд: куди в Селах дівають Сміття? андрій про похід на петроС: 
«це Була найжахливіша 
моя ніч у карпатах»

в’Ячеслав гончарук

Минулої суботи, 23-го берез-
ня, манежні футболісти Козя-
тинського «Моноліта» грали у 
Вінниці. Вони в спорткомплексі 
“Колос” брали участь у фі-
нальному турнірі ветеранів 40+ 
чемпіонату області з футзалу. 
У місті над Бугом зібралася 
шістка кращих команд,  які на 
трьох попередніх етапах за-
ймали місця не нижче другого. 
Крім спортсменів «Моноліта», 
в змаганнях взяли участь ве-
теранські спортивні колективи 
«Авангард», Ладижин, «Нива», 
Тростянець, «ФК Немирів», 
«Патріот», Тульчин, та господарі 

змагань «Патріот ПСВ», Вінниця. 
За жеребом вони були розбиті 
на дві підгрупи.

До групи А потрапили минуло-
річний чемпіон «Патріот ПСВ», 
«ФК Немирів» та «Моноліт». У 
групу Б жереб звів паркетних 
футболістів «Ниви», «Авангар-
да» та «Патріота» з Тульчина.

У групі А козятинці та ві-
нничани не залишили шансів 
футболістам з Немирова. Ві-
нничани перемогли своїх супер-
ників з рахунком 6:1, а наші 
спортсмени 4:0. У поєдинку 
між «Монолітом» та «Патріотом 
ПСВ», Вінниця, сильнішими ви-
явились спортсмени Подільсько-
Дністрянського регіону. Вони 

переграли наших земляків з 
рахунком 3:1. Команда Вінниці, 
підсилена футболістами з Мо-
гилів-Подільського, від того й 
назва «Патріот ПСВ».

У групі Б тульчинці, обіграв-
ши ладижинців 2:1 і футзалістів 
міста Тростянця з рахунком 8:0, 
пробился до основного фіналу.

У грі за 1–2 місце між двома 
«Патріотами», сильнішими були 
«Патріот ПСВ», Вінниця. Вони й 
стали чемпіонами.

У грі за третє місце козятин-
ці, з рахунком 4:2, обіграли 
«Авангард» і стали бронзовими 
призерами чемпіонату області 
серед ветеранів 40+. З чим ми 
їх вітаємо.

в’Ячеслав гончарук

Уже чотири роки, як в громаді 
села Козятина діє рибацьке то-
вариство «Трофей». Діє воно не 
на папері, а в реальному житті. У 
рибалок цього товариства, крім 
законів щодо любительського та 
спортивного рибальства, діють ще 
й свої правила. Вони під час не-
ресту стараються менше рибалити. 
А будучи біля водойми, ловлять 
рибу, щоб відпускати її. А ще перед 
нерестом вони кожен рік з дня за-
снування товариства виходять на 
суботник. Так було і цього разу в 
суботу, 23 березня.

На зібрання прийшли близько 60-
ти рибалок з 350-ти, що зареєстро-

вані в товаристві. Зібралися вони, 
щоб навести лад біля ставка по всій 
його напівокружності. Озброївшись 
порожніми мішками та граблями, 
трофеївці пішли наповнювати ручні 
ємності різним непотрібом, що ле-
жав у водоймі та на березі. Почали 
вони водно-оздоровчий захід від 
берега, що біля автобусної зупинки. 
Учасники суботника розділилися на 
дві групи. Обійшовши ставок, який 
в народі має назву «Колгоспний», 
рибалки стали відносити наповнені 
мішки до свого місця збору і ван-
тажили їх на причіп. У середньому, 
залишеного місцевою братвою 
сміття припало по два мішки на 
рибалку-активіста.

На самій водоймі двоє активістів 

«Трофея» на човні розкидали вап-
но від рибного кліща. За словами 
рибалок, цей хімічний захід згубно 
діє тільки на шкідника.

Слідкують рибалки за порядком 
біля ставка протягом усього сезо-
ну Тільки прибирати після когось 
кожні вихідні в представників то-
вариства немає ні зайвого часу, ні 
бажання. Тому масово вони збира-
ються тільки перед нерестом.

Приємно, що до природно-оздо-
ровчого заходу долучилися пред-
ставники сільської громади, на чолі 
з народним обранцем цієї ж грома-
ди. Їх було всього троє. Хочеться 
вірити, що на наступний рік пред-
ставників депутатського корпусу на 
суботнику «Трофея» побільшає.
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Постійні комісії районної 
ради оПрацювали Пи-
таннЯ ПорЯдку денного 
28 чергової сесії

25 та 26 березня в рамках 
підготовки 28 чергової сесії районної ради 
відбулись засідання постійних комісій, в 
роботі яких взяли участь голова районної 
ради Віктор Слободянюк, голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук, заступник го-
лови районної ради Анатолій Задорожнюк, 
головний лікар Козятинської ЦРЛ Олександр 
Кравчук, начальник відділу у Козятинському 
районі Головного управління Держгеока-
дастру у Вінницькій області Ірина Репало, 
директор РДЮСШ «Колос» Сергій Перенчук.

Члени комісій погодили порядок денний 
сесій та проекти рішень. З розгляду було 
знято питання Про прийняття до спільної ко-
мунальної власності сіл, селищ Козятинсько-
го району будівель Козятинської районної 
міжколгоспної будівельної ПМК-9 у зв’язку 
з відкриттям Козятинським відділенням 
поліції кримінального провадження проти 
керівництва ПМК-9 та включено питання Про 
затвердження проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту 
с.Пляхова. За словами Ірини Репало це по-
трібно для того, щоб внести дану ділянку до 
електронної бази даних  в індексно-када-
строву карту.

На розгляд сесії виносяться 30 питань, які 
стосуються виконання, затвердження район-
них програм, затвердження розпоряджень 
голів районної ради та адміністрації, про 
розвиток галузей освіти та охорони здоров’я 
в районі у 2019 році, внесення змін до ста-
тутів комунальних установ, кадрові питання, 
про план роботи райради на поточний рік.

Члени бюджетної комісії погодили розпо-
рядження голови райдержадміністрації №76 
від 20 березня 2019 року «Про внесення 
змін до районного бюджету на 2019 рік» на 
загальну суму 1 млн. 401 тис.грн., з них – 1 
млн. 15 тис. грн. надійшло з бюджетів сіль-
ських рад на утримання закладів соціально-
культурної сфери та реалізацію районних 
програм.

На засіданні комісії районної ради з 
питань охорони здоров’я та соціального 
захисту населення, роботи з ветеранами, 
військовослужбовцями було розглянуто 32 
заяви громадян щодо виділення коштів для 
дороговартісного лікування, за якими при-
йнято рішення про надання матеріальної 
допомоги на загальну суму 196 тис. грн.

Голова районної ради Віктор Слободянюк 
наголосив на необхідності внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік в частині 
збільшення планових доходів загального 
фонду, оскільки комунальні підприємства 
районної ради починаючи з минулого року 
сплачують податок на доходи з фізичних 
осіб до районного бюджету. Варто зазна-
чити, що особливо гостро на сьогоднішній 
день стоїть проблема нестачі коштів для ви-
плати заробітної плати в Козятинській ЦРЛ. 
Віктор Миколайович поінформував присутніх 
про те, що більше 1 тис. жителів м.Козятина 
підписались під зверненнями до Прем’єр-
Міністра та Генерального прокурора щодо 
незаконності передачі медичної субвенції на 
міську лікарню.

Віктор Слободянюк прокоментував тему 
об’єднання міської та районної лікарень, на-
голосивши, що як голова районної ради і де-
путат не допустить цього. Перш ніж говорити 
про об’єднання, потрібно мати юридичні та 

економічні обґрунтування щодо можливості 
даної процедури. Адже два органи одного 
рівня не можуть здійснювати управління 
медичним закладом. 

Головний лікар Козятинської ЦРЛ Олек-
сандр Кравчук зауважив, що ніякого про-
екту злиття чи об’єднання лікарень немає. 
На сьогодні колектив готовий до 
співпраці в рамках єдиного медич-
ного простору, але з визначеним 
алгоритмом дій. Об’єднання без ви-
значеної підпорядкованості, органу 
управління призведе підприємство 
до дезорганізації в роботі. Звернув 
увагу депутатів районної ради, що 
без відповіді залишились листи до 
голови райдержадміністрації щодо 
спрямування до районної лікарні ко-
штів податку на доходи з фізичних 

осіб, який сплачується до районного бюдже-
ту. Наразі заклад працює в штатному режи-
мі, надаються всі види медичної допомоги.

Голова ради закликав депутатів не втягу-
ватись в політичні ігри та бути справжніми 
патріотами свого району і очолюваних за-
кладів, не піддаватись стороннім впливам.

Прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владисвоя думКа

кращий СпоСіБ захиСту – це напад? чаСтина перша

іван смолич, 
ветеран Праці, 
лікар

Олександр Фе-
дорович Юхимчук 

на- родився в місті Козятин 
в сім`ї залізничників 7 лютого 
1943 року. Закінчив Вінницький 
медінститут з відзнакою. Коли 
навчався, не один раз відвідував 
музей Миколи Пирогова. Його 
цікавила хірургія. Відвідував 
постійно кафедру госпітальної 
хірургії. Чергував на станції 
швидкої медичної допомоги. Піс-
ля закінчення Вінницького медін-
ституту отримав направлення на 
роботу в залізничну лікарню ст. 
Козятин. Йому була надана по-
сада лікаря-хірурга. 

На даній посаді він проявив 
себе — хірургом високого класу.

Це підтверджувалося і тими 
розмовами, які точилися навколо 
його імені. А ще скажу, що це 
людина була з гумором, багата 
на спілкування, оптимістична.

І, найголовніше, мав свої 
думки на речі, незалежно від 
вказівок, особливо коли він як 
член комуністичної партії ви-
конував обов`язки секретаря 
партійної організації лікарні. Був 
демократичним, але тримав свої 
судження при собі.

Він вчився в лікарів-хірургів 
ветеранів, які в період Великої 
Вітчизняної війни працювали у 
військових госпіталях. Це Сергій 
Абрамович Тавшивадзе — за-
відувач хірургічного відділення 
лікарні, почесний громадянин 
міста Козятина, Павло Ігнатович 

Хрипунов, Василь Панасович 
Марковський, Зіновій Абрамо-
вич Виноградський — головний 
лікар лікарні, за сумісництвом 
працював анастезіологом. Їм 
на зміну прийшли молоді ліка-
рі: Віктор Іванович Ліпинський, 
Олександр Федорович Юхім-
чук, Дмитро Панасович Пузир, 
які стали лікарями-хірургами, 
професіоналами. Особливо по-
трібно відзначити Олександра 
Юхімчука, працюючи себе не 
жалів, не мав вихідних днів, не 
мав режиму роботи, завжди при-
ходив раніше за всіх на роботу. І 
йшов з роботи пізніше всіх. Був 
лікарем від Бога. Він був патрі-
отом і лікувального, дієтичного 
харчування хворих, приймав до 
виконання пропозиції лікаря-ді-
єтолога та дієтсестри.

Як секретар партійної орга-
нізації Олександр Федорович 
звертав увагу на розвиток ху-
дожньої самодіяльності у лікарні 
— особливо хору. Де співали 
такі наші солов‘ї, як Ольга Дя-
дюра, Алла Галінська, Людмила 
Кашпіровецька — ведуча хору 
та інші.

Олександр Юхимчук в 1988 
році був делегатом Всесоюзного 
з̀ їзду лікарів у Москві. 

На з’ їзді міністр охорони 
здоров’я Чазов задав тон. Він 
говорив про недоліки в охороні 
здоров’я: страхову медицину, яка 
вкрай потрібна, що давно наш 
народ тривожить, слабка мате-
ріальна система, профілактика 
виробничого травматизму, розви-
ток фізіотерапевтичної служби, 

питання екології та інше. Олек-
сандр Федорович після з̀ їзду на 
засіданні медичної ради лікарні 
про це все інформував лікарів.

І спільно з головним лікарем 
активно підтримували розви-
ток фізіотерапевтичної служби 
в Залізничній лікарні. У цьому 
значна заслуга зав. відділу, 
лікаря з великої літери Віталія 
Бабія. Відділення було кращим 
на Південно-Західній залізниці. 

У ньому хворі отримали багато 
фізіотерапевтичних процедур.

Олександр Юхімчук часто 
хворів, особливо його турбувало 
серце. Лікувався, але другого 
квітня 1999 року серце хірурга 
від Бога не витримало і він відій-
шов на небо. 

Підсумком його роботи були 
сотні проведених операцій, ба-
гато збережених життів, тисячі 
подяк і добрих слів.

У останню дорогу його про-
воджали майже всі мешканці м. 
Козятина. 

Земля йому пухом. Його душа 
відійшла до Бога, зоставивши по 
собі у спадок козятинцям спо-
відь душі — любити один одного 
і творити добро в житті

На його могилі написано, 
на пам’ятнику :  «Спалював 
себе— світив іншим. Вічна йому 
пам`ять!»

спалював себе. світив іншим. Пам`яті лікаря
блог

Щиро вітаЄМоПродовжуютьсЯ робочі 
Поїздки голови козЯ-
тинської райдержад-
міністрації до територі-

альних громад району

Мета поїздок – у живому спілкуванні з 
людьми з’ясувати нагальні проблеми гро-
мади, дати роз’яснення новацій в законо-
давчій базі, відповісти на питання різного 
характеру. А також ознайомити жителів 
села  зі здобутками області та району 
останніх років.

Минулого тижня голова районної дер-
жавної адміністрації Юрій Слабчук взяв 
участь у загальних зборах громадян сіл 
Панасівка, Махнівка, Йосипівка, Перемога 
та Глуховецькій ОТГ.

Участь у зборах також брали: заступник 
голови райдержадміністрації Ігор Булав-
ський, заступник начальника управління 
соціального захисту населення райдержад-
міністрації Інна Ольбішевська, заступник 
начальника Козятинського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду Тетяна Тере-
щук, керівники установ, організацій, керів-
ники фермерських господарств, депутати 
виконавчих комітетів.

Під час зборів сільські голови звітували 
про діяльність сільської ради, виконавчого 
комітету, депутатського корпусу, вико-
ристання бюджетних коштів, наповнення 
місцевого бюджету, а також про виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
та основні плани роботи на 2019 рік.

Жителі сіл активно обговорювали пи-
тання життєдіяльності своєї територіальної 
громади, забезпечення благоустрою тери-
торії, ремонту доріг, будівництва водогонів, 

освітлення вулиць, релігійні питання і т. ін.
Спілкуючись з селянами, Юрій Слабчук 

знайомив їх з підсумками соціально-еко-
номічного і культурного розвитку Козятин-
ського району в 2018 році та основними за-
вданнями і перспективами на 2019 рік. Юрій 
Олексійович зупинявся на основних досяг-
неннях Козятинщини в фінансовій, аграрній, 
інвестиційній та соціально-культурній сфері 
та зазначав, що в поточному році спільними 
зусиллями, співпрацею з органами місцево-
го самоврядування, підприємцями, сільгосп-
виробниками, громадськими організаціями 
буде продовжено роботу по збереженню 
власного потенціалу району, відновленню 
процесів нарощування виробництва, стиму-
люванню інвестиційної діяльності, з метою 
підвищення рівня життя людей.

Жителі громад,  де були проведені збори 
громадян, мали змогу переглянути  відео-
ролик «Вінниччина - 2018. Є що сказати», в 
якому відображено основні досягнення Ві-
нницької області в різних сферах впродовж 
минулого року.

Учасникам зібрання також було надано 
роз’яснення щодо нового порядку нараху-
вання субсидій та їх монетизацію, а також 
про проведення індексації пенсійних виплат.

У ході проведення зборів голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук відповів на 

запитання, що поставили жителі сіл, та по-
дякував їм за активність і бажання змінити 
життя громад на краще.

увага учасникам бойових дій!
Подайте вчасно документи, щоб отримати 

одноразову грошову виплату до 5 травня
Відповідно до Постанови КМУ № 237 від 

20.03.2019 року - учасники бойових дій, 
учасники війни, особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особи, на 
яких поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту»,  які до 5 травня мають 
право на отримання одноразової грошової 
виплати просимо звернутися до Козятин-
ського районного військового комісаріату 
для звірки до 30 квітня 2019 року. При 
собі мати посвідчення учасника бойових 
дій, довідку про участь в АТО, паспорт та 
ідентифікаційний код.

Інваліди війни та пенсіонери Міністерства 
оборони України - отримують ці кошти 
автоматично.

Особи, які не отримають разову грошову 
допомогу до 5 травня, мають право звер-
нутись за нею та отримати її до 30 вересня 
2019 року.

козЯтинський районний військовий 
комісаріат

Прес-центр 
рда

з ювілеЄм!
Йосипівського сільського голову
Віктора Васильовича СВИНАРЧУКА 

(28.03)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
радника генерального директора ТОВ 

«ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА АПК»
Олексія Михайловича БОСАКА 

(30.03),
депутата районної ради
Олега Івановича МІКЛУХУ (30.03),
спеціаліста служби у справах дітей РДА
Тетяну Сергіївну МАЛІНОВСЬКУ 

(30.03),
Сестринівського сільського голову
Анатолія Ігоровича ЛЕВЧУКА (31.03),
керівника ФГ «Пляхівське», депутата 

районної ради
Віктора Васильовича САВЧУКА 

(03.04)
 Прийміть найщиріші вітання та поба-

жання міцного здоров’я, родинного бла-
гополуччя, достатку, злагоди, здійснення 
всіх ваших задумів. Нехай кожен новий 
день буде щедрим на успіхи та перемоги, 
багатим на радісні звістки, приємні події, 
особисті досягнення і благородні справи! 
Хай завжди Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, а у 
вашому домі панують любов, злагода та 
добробут! Бажаємо вам нових плідних 
успіхів і звершень на благо рідного краю 
та його жителів.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації  

Юрій СЛАБЧУК

олександр гвелесіані, деПутат

Нинішня міська влада витрачає 
невиправдано великі для Козяти-
на кошти на заїжджих артистів, 
які мають створювати ефект 
насиченого культурного життя. 
Однак цього їй замало, і, щоб 
розважити публіку, а заодно й 
відірвати від плінтуса читацький 
рейтинг провладної газети, вона 
замовила гостросюжетну казочку, 
особливо потурбувавшись про 
те, щоб читач з легкістю впізнав 
у головному герої вашого покір-
ного слугу.

Поява цього допису може 
свідчити про істерику в стані 
очільника міста, і пов’язано це із 
загостренням цілком об’єктивної 
критики його діяльності.

Моя порада як досвідченого 
керівника: не вмієш достойно 
сприймати своїх опонентів, хво-
робливо реагуєш на гостру оцін-
ку прийнятих тобою рішень – не 
треба пхатися у владне крісло. 
Це демократія і свобода слова, 
синок.

Присвячена моїй персоні казоч-
ка викликала у мене поблажливу 

усмішку і розчарування від того, 
що не знайшлося більш талано-
витого автора для втілення твор-
чого задуму. І хоч використання 
імені кандидата в президенти 
Романа Безсмертного як псевдо-
німа автора потішило мої амбіції, 
все ж таки не варто було прини-
жувати цього достойника навіть 
умовною причетністю до низько-
пробного а-ля журналістського 
матеріалу.

Не секрет, що я належу до чис-
ла активних критиків дій міського 
очільника і підконтрольної йому 
частини депутатського корпусу. У 
цьому я далеко не оригінальний, 
адже моя публічна позиція є відо-
браженням думки багатьох горо-
дян. Безгосподарність, хаотич-
ність, а іноді й безглуздість дій 
міської влади, як і невиконання 
передвиборчих обіцянок, викли-
кають незадоволення пересічних 
жителів міста.

Замовник і автор допису явно 
переслідують мету поставити під 
сумнів моє  право критикувати дії 
теперішньої влади. Але замість 
апелювання конкретними контр-
аргументами, по суті вдаються 

до примітивного подразнення 
громадської думки намаганням 
видати за сенсацію відомості з 
давно і неодноразово переми-
тими кісточками – від кількості 
моїх шлюбів до створеного мною 
бізнесу.

Якби замовники, як і автор 
«казки», мали трохи кращі інте-
лектуальні здібності, то перед-
бачили б можливий негативний 
ефект від її публікації для них 
самих. Спроба відволікти увагу 
від власних прорахунків екс-
курсами в давно минуле недієва. 
Здравомислячі городяни, а таких 
більшість, знають, що буксування 
міста у своєму розвитку останні 
три роки пояснюється не кри-
тикою чи коментарями з боку 
Гвелесіані, а недолугістю команди 
керманичів.

Нинішній очільник міста виграв 
вибори на хвилі очікування змін, 
обіцяючи, що все буде робити 
краще, ніж попередник. Не хочу 
нікого образити натяками на ка-
тегорію українців, яким завжди 
щастить, але цій команді дійсно 
пощастило: в їх руках опинився 
фантастичний фінансовий ресурс. 

У перший рік, зізнаюся, мені 
було навіть прикро від думки, 
що не мені, а моїм наступникам 
вдасться вирішити низку ключо-
вих проблем міста. Однак, спо-
стерігаючи за розпорошуванням 
коштів, недоцільним їх спряму-
ванням, відсутністю господар-
ської жилки, я швидко зрозумів, 
що з такими підходами успіхи 
будуть далеко не переконливими.

Конкретний приклад. Люди у 
нас не дурні і порівнюють ремонт 
доріг при мені і тепер. Знаю всі 
претензії щодо цього напряму 
благоустрою за моєї каденції і 
навіть не буду виправдовуватися 
відсутністю на той час коштів чи

перебоями в роботі казна-
чейства, хоча це щира правда. 
Городянам, м’яко кажучи, байду-
же до цих обставин, і їх можна 
зрозуміти. Однак вже четвертий 
рік поспіль грошей в місцевих 
бюджетах прорва, і ми бачимо, 
якими

темпами іде будівництво доріг у 
наших сусідів. Саме будівництво, 
а не процвітаючий в нашому 
місті ямковий ремонт, який наші 
кмітливі городяни охрестили шпа-

клюванням доріг. Дійшло до того, 
що закидається асфальтом ямка 
формату А4. Якість цього ремон-
ту ми бачимо, як тільки тане лід 
на дорогах. Капітальний ремонт 
теж виконується халтурно. Ас-
фальт укладається без облашту-
вання системи водовідведення, з 
порушенням технології, що через 
кілька років призведе до руйну-
вання дорожнього покриття. У 
руках мера і величезний фінан-
совий ресурс, і вибір підрядника, 
і контроль за виконанням робіт. 
Тож чи винний Гвелесіані в тому, 
що якість ремонту доріг при О. 
Пузирю жорстоко розчарувала 
і автомобілістів, і пересічних 
городян?

Я людина об’єктивна, тому не 
заперечую й позитивних момен-
тів у діяльності нинішньої вла-
ди. Зробили внутрішній ремонт 
будинку культури, спортивної 
школи, міської ради, потроху 
удосконалюється система зовніш-
нього освітлення. Але в прийнятті 
системних довгострокових рішень 
– повний завал. 

Продовження читайте у наступ-
ному номері.

на Першотравневій демонстрації міста козятина 1984 рік, лікарі зліва направо 
олександр юхимчук, григорій володін, іван смолич. Посередині головний лікар  лікарні 
Зіновій Виноградський
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михайло курдюков

Переведення часу порушує чинні в організмі 
режими, а також провокує недосипання. На 
здоров'я людей це впливає по-різному. За-
лежить від стану. Наприклад, здорові люди 
швидко адаптуються до нових умов, також як 
і ті, хто не відчуває серйозних або хронічних 
проблем зі здоров'ям. Інша справа - люди з 
патологіями і хронічними захворюваннями - їм 
доводиться складніше.

Тимчасова адаптація також знижена у літніх 
людей і дітей. Інша категорія - ті, хто працює 
позмінно або в нічний час, понад вісім годин 
на день. Труднощі в перебудові режиму дня 
очікують також людей, які знаходяться в стані 
тривоги і відчувають стрес.

Перехідний період, коли ритм життя людини 
не збігається з денним ритмом, в медицині на-
зивається десинхронозом або джетлаг. Триває 
він близько двох тижнів після переходу на 
літній (як нам належить зараз) або на зимовий 
час. Як свідчить статистика Всесвітньої органі-
зації здоров'я, в ці 14 днів частішають виклики 
швидкої допомоги, випадки суїцидів і смертей 
від інфаркту міокарда, гіпертонічних кризів та 
мозкових інсультів.

Примітно, що зрушення часового часу від-
бувається як раз в перехідні періоди: весняно-
літній, осінньо-зимовий. Цілком можливо, що 
зміни в самопочутті відбуваються під впливом 
погодних умов. В Україні такі перепади відзна-
чаються в березні, жовтні і листопаді.

обличчя Козятинщини здоров'я

літній час. о четвертій ранку 31 березня ми маємо перевести стрілку годинника на одну годину вперед. 
тобто в добі неділі формально буде 23 години. як це вплине на нас, крім того, що вставати доведеться на 
годину раніше?

«у поезії не можна Бути не СоБою»

кір зроСтає, грип — Спадає

година вперед, а як здоров'я?
найгарніші. У суботу, 23 березня, відбувся фінальний конкурс 
«Міс Козятин». цього року корона нашого міста дісталась 
найвродливішій дівчині діані Прокопчук. одинадцятикласниця 
школи № 2 була конкурсанткою під номером 8. оцінки діани, 
що ставило журі збіглися з її підтримкою в глядацькому залі.

іван (82), лікар-гігіЄніст: 
— Люблю поезію. 22 

березня був на зустрічі в 
районній бібліотеці до Дня 
поезії.

катерина (19), в декретній 
відПустці:

— Щаслива дружина і 
мама.

 назар (9), школЯр:
— Грав у баскетбол.

ольга (34), домогосПодарка: 

— Відвідала батьків, приві-
тала сина з днем народження.

іра (15), студентка:
— Цілу неділю я 

провела з коханою 
людиною, подругою та 
рідними…

улЯна (13), школЯрка: 

— Виступала на кон-
церті "Проліски надії" 
та була на олімпіаді у 
Вінниці)

ми заПитали у козЯтинчан Що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

сезонне переведення 
часу, з метою економії 
енергоресурсів, було 
запропоноване одним 
з батьків-засновників 
сШа - Бенджаміном 
Франкліном. Правда, 
він пропонував еко-
номити свічки, адже 
про електрику в 1784 
році знали здебільшо-
го лише вчені. Уперше 
переведення часу було 
введене в Британії в 
1908. Зараз діє більш 
ніж в 110 країнах.
Після переходу на літній 
час, наш годинник буде 

показувати той же час, 
що в тимчасово окупо-
ваному Криму і в так 
званих днр і Лнр, де 
живуть за московським 
часом. а, як відомо, ро-
сія відмовилася від пе-
реведення годинників.
точний час перекладу: 
04.00 27 березня (ніч з 
суботи на неділю).
Щоб легко запам'ятати, 
куди в той чи інший раз 
переводити стрілки, 
можна скористатися 
таким Лайфхак: Го - 
восени Зворотно, вв - 
навесні Уперед.

стрілки переводять 
вже більше 100 років

олександр самойлов,
лікар-тераПевт медичного центру "альтамедика"

- У період «переведення стрілок» зафіксовано збільшення звер-
нень за медичною допомогою з приводу загострень хронічних 
захворювань, підвищення побутового і виробничого травматиз-

му, зниження працездатності. навіть практично здорові люди 
відчувають в цей період появу головних болів, порушення ре-
жиму сну, погіршення настрою, підвищену дратівливість. так чи 
інакше, штучні сезонні зрушення часу є фактором ризику появи 
несприятливих змін в стані здоров'я.

«міС козятин» Стала діана 
прокопчук

в’Ячеслав гончарук

У міському будинку культури 
вісім конкурсанток змагалися за 
корону найвродливішої дівчини. Це 
Анастасія Донченко-1, Злата Вой-
талюк-2, Вероніка Кирилішина-3, 
Аліна Шеремет-4, Катерина Кісар-
чук-5, Ілона Шафранська-6, Оксана 
Поліщук-7 та Діана Прокопчук-8. 
Красуню року вибирало журі, до 
якого входили фахівці грації, хоре-
ографії та працівники культури. У 
складі суддів були головний органі-
затор конкурсу Руслан Кухар, депу-
тати міської ради Олексій Каратєєв, 
Сергій Матвіюк та один із спонсорів 
проекту, перший заступник голови 
райдержадміністрації Сергій Про-
хоров.

Арбітрам давати оцінку краси 
дівчатам-українкам за зовнішніми 
ознаками - справа дійсно не з лег-
ких. Адже вони одна одної краща. 
Конкурси «Вікторина» та «Вечірня 
сукня» справили неабияке вражен-
ня на суддів. Саме за чотирма до-
датковими конкурсами допомогли 
суддям визначитись з переможни-
цею «Міс Козятин».

Першим конкурсом було зна-
йомство з дівчатами. У другому 
конкурсі вони виконували домашнє 
завдання. Дівчата з групою під-
тримки демонстрували журі номер 
художньої самодіяльності. Анас-
тасія, Катя, Ілона, Оксана та Діана 
виконували танець. Вероніка, Аліна, 
Злата заспівали пісню. Глядацький 
зал у цьому конкурсі відзначив 

оваціями Ілону, Оксану, Діану та 
Катерину.

У конкурсах «Вікторина» та «Ве-
чірня сукня» найбільшу підтримку 
глядацького залу отримали Діана 
та Катерина.

Нелегким завданням для журі 
стало підбиття підсумків конкур-
санток. Мабуть тому судді визна-
чилися з званням трьох віце-міс.

Щодо переможниці конкурсу 
оцінки журі збіглися з симпатіями 
глядачів. Решта конкурсанток були 
удостоєні інших звань. «Першою 
Віце-міс» стала Анастасія Дончен-
ко. «Другою Віце-міс» — Вероні-
ка Кирилішина. Оксана Поліщук 
стала «Третьою Віце-міс». «Міс 
чарівність» — Злата Войталюк, 
«Міс інтелект» — Аліна Шере-

мет. «Міс грація» — Катерина 
Кісарчук. «Міс гармонія» — Ілона 
Шафранська.

У перервах між конкурсами, під-
тримуючи красунь, з концертною 
програмою виступали артисти. 
У мистецькому шоу взяли участь 
таланти музичної школи, хореогра-
фічний колектив «Зорянка Арт», 
танцювальний колектив залізнич-

ного училища та вокалісти Діана 
Бондарець, Надія Федорук та інші.

Як відмітили прихильники діво-
чого шоу, конкурс був проведений 
організаторами на хорошому про-
фесійному рівні. А концертна про-
грама, якою підтримували конкур-
санток, була кращою, ніж концерт 
жінкам у цьому ж глядацькому залі 
на 8 Березня.

діана Прокопчук. Одинадцятикласниця з школи № 2 
стала Міс-Козятин 2019 

олена удвуд

У читальному залі районної 
бібліотеки відбулася зустріч відо-
мих письменників Козятинщини та 
любителів віршів, приурочена до 
Всесвітнього дня поезії.

Цьогорічний захід під промовис-
тою назвою «Поезія — це скарб 
усіх віків, це діамант, величиною в 
слово» зібрав відомих місцевих по-
етів та поціновувачів творчості Ліни 
Костенко.

— Щороку ми проводимо за-
ходи, присвячені Всесвітньому дню 
поезії, — розповіла бібліотекар 
читального залу відділу обслуго-
вування Козятинської ЦРБ Віта 
Білінська. — Мета — зібрати люби-
телів поезії. Ми запросили місцевих 
поетів, таких, як Юрій Мотронюк, 
Людмила Махобродзь, Валентина 

Піралова, Федір Бережнюк, Богдан 
Сиваківський, Петро Зарицький. 
Оскільки в Ліни Костенко був нещо-
давно день народження, зібралися 
також читачі, які декламували свої 
улюблені твори поетеси.

Людмила Махобродзь завітала на 
зустріч зі збірками власних віршів. 
Медсестра за професією й поет за 
покликанням, жінка видала кілька 
збірок віршових творів для дітей та 
дорослих.

— Я захоплююся поезією, — 
каже пані Людмила. — Мимоволі 
щось спадає на думку, коли готую 
на кухні, і я записую. Але так, щоб 
я постійно сиділа, ламала голову 
над тим, що написати — то ні. Є 
в мене українською мовою вірші, 
є й російською. Більше росій-
ською, бо я багато років мешкала 
в Казахстані. Хоча народилася в 

Прилуках Чернігівської області, з 
54-го жила в Казахстані, щойно 
наші поїхали на заробітки. Років, 
мабуть, тридцять тому повернулася 
на Батьківщину.

Тамара Кавецька чотири роки 
тому переїхала до нашого міста 
з Дебальцевого. Зі своїм восьми-
річним онуком регулярно відвідує 
бібліотеку. На творчу зустріч при-
йшла, аби прочитати улюблені вірші 
Ліни Костенко.

— До Козятина ми приїхали в 
лютому 2015-го, — розповідає пані 
Тамара. — Одразу записалися з 
онуком до бібліотеки. Нам так зруч-
но, бо багато книжок не накупишся. 
Нещодавно брала у дівчат в читаль-
ному залі збірки Ліни Костенко. По-
чула про неї на телебаченні. У про-
грамі розповідали, які люди мають 
авторитет у нашій країні, до чиєї 

думки інші прислухаються. Серед 
названих імен була Ліна Костенко. 
Так я про неї і дізналася.

Жінка зачитала поезію «Б. Рей-
ґель «Шлях на Голгофу». Свій вибір 
пояснює так:

— Тут біль однієї людини проти-
ставляється байдужості натовпу. 
А ще показано, скільки людей з 
цього натовпу проявили до неї 
співчуття.

На заході декламували також 
вірші Олександра Олеся, говорили 
про сучасний стан літератури, ви-
ховання нового покоління, патріо-
тизм та мову.

— У поезії не можна бути не 
собою, — висловив свою думку 
Богдан Сиваківський. — Це — 
показник справжності. Поет не 
творить поезію, він є її носієм. 
Призначення поета — сказати те, 

що Бог прошепотів на вухо, неза-
лежно від того, що потім йому за 
це буде. Для мене поезія — це 
спосіб кристалізувати свої думки.

богдан сиваківський 
зачитує свій вірш

Про ситуацію з кором, грипом 
та ГРВІ на Козятинщині розповіла 
помічник лікаря-епідеміолога Ко-
зятинського лабораторного центру 
Людмила Кондратюк 

По кору. У 2018 році в Козятин-
ському районі зареєстровано 109 
випадків кору, проти

18 у 2017 році. Інтенсивні показ-
ники відповідно становлять 169,7 

проти 27,3.
На даний час ми перебуваємо 

в циклі стабільного зростання 
захворюваності. Станом на 27 бе-
резня, в районі вже зареєстрова-
но 115 випадків кору, у тому числі 
45 випадків у дітей.

При цьому ситуація з вакци-
нацією наступна: з 70 дорослих, 
хворих на кір,  42 — не мали 

даних про щеплення проти кору. 
А серед 45 дітей, хворих на кір, 
18 не мають жодного щеплення, 
6  — мають одне щеплення і 21 
дитина має два щеплення проти 
кору.

На Козятинщині в поточному 
році кір спостерігався в 24 насе-
лених пунктах.

Найбільше випадків кору заре-

єстровано:
м. Козятин — 46  
 с. Іванківці — 12 
с .Козятин — 9
с. Кордишівка — 7
с. Лопатин — 6 
с. Самгородок — 5
с. Непедівка— 3
с. Пляхова — 3
с .Прушанка – 3 вип.

Про грип та ГРВІ
ГВІ йде на спад. За даними 

епідеміологів, на 12 тижні поточ-
ного року відмічається зниження 
захворюваності на ГРВІ на 55% 
від багаторічного епідемічного 
порогу. Захворіло 336 осіб, з них 
- 223 діти до 17 років. А грипу від 
минулого тижня взагалі не реє-
струвалося.
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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
  Áàðàáàíè òîðìîçí³ ïåðåäí³ íà ÂÀÇ 09-10-11-12  R13 íîâ³, ãóìà 185 õ 65 
õ 15 á/ó, äâåð³ çàäí³ ë³â³ á/ó ÂÀÇ 2109-99. 067-756-85-13, 063-293-14-23
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-045-52-67
  Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç âóëèêàìè Óêðà¿íåöü. 
097-085-77-51
  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
  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. 097-107-00-48
  Âåëî ðàìà, êîëåñà, ðàêîâèíà êåðàì³êà, øïàëè áåòîíí³ 10 øò., áî÷êè 
çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 24, äîñêà äóá, îñèêà, 
êðóãëÿê, òðóáà çàë. íà ä³àì. 40 ìì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé «Rancer» íåäîðîãî, äâà õâèëÿñòèõ ïàïóãè ç 
êë³òêîþ. 097-738-62-07
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ñïîðòèâíèé, á³ëèé Î.Ê 26, âèïóñêíà ñóêíÿ 
äèòÿ÷à 6-9 ðîê³â. 093-779-84-23, 096-312-34-41
  Âåëîñèïåä ÷îë. 1 200 ãðí. 097-671-70-45
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78, 3-21-17
  Âèíîãðàä êóù³ Ñåíñî, Ìóñêàò, îæèíà, Âîæäü Äæîçåô äóæå ðàííÿ, 
Òîíôð³, øîâêîâèöÿ (êðóïí³øî¿ íåìà), âÿëåí³ ãðóø³ (ïîëîâèíêè), ñóøåí³ 
âèøí³, àáðèêîñ, ³ðãà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó. 067-338-12-16
  Â³êíà äåðåâÿí³ â äîáðîìó ñòàí³ ³ç øèáêàìè 80 ãðí., ãàç. ïëèòà â 
äîáðîìó ñòàí³ âñÿ åìàë³ðîâàíà 1 000 ãðí., â³äåî-ìàãí³òîôîí 100 ãðí. 
067-297-22-60
  Â³êíà äåðåâÿí³, ïàðêåò, ðàìè ñèñòåìè Äàäàí, ï³äøèïíèêè 206. 098-
512-44-65, 2-70-03
  Âóã³ëëÿ, âàííà 1 200 ãðí., áîðîíà 500 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 950 ãðí., 
øàôà 850 ãðí., êèëèì 350 ãðí., êàí³ñòðà 20 ë., ïðàëüíà ìàøèíêà í/à 1 100 
ãðí., ìÿñîðóáêà ðó÷íà, â³äïàðþâà÷ ðó÷íèé, ëþëüêà ç ëîçè, òóìáî÷êà äëÿ 
îäÿãó 150 ãðí. 093-753-73-25
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-284-87-39
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-077-
20-37
  Ãàðàæ. 093-730-51-90

  Ãîëóáè - ïàâè÷³ ð³çíîêîëüîðîâ³. 097-756-75-89
  Ãîðíî, íàêîâàëüíÿ, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà ³ ò.ä. 097-369-
60-59, 063-829-40-41
  Äà÷à 5 ñîò. íà Òåëèìîí³âö³, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà. 093-141-40-79
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³, êîíòåéíåð ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. âóë.
Ëÿòóøèíñüêîãî 28. 093-017-87-72
  Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, ë³æêî ç ìàòðàöîì äèòÿ÷å â³ä 5 ðîê³â. 063-
605-75-51
  Äâà îäíîñïàëüí³ ë³æêà 500 ãðí., ñòàí ãàðíèé. 093-750-80-16
  Äèâàí, êîëåêö³ÿ êíèã ï³äïèñí³ âèäàííÿ. 063-321-77-84
  Äèâàí, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò ²íäåç³ò á/ó. 067-657-39-15
  Äèñòèëÿòîð âîäè, áà÷îê äëÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, åìàë³ðîâ. ìèñêè òà á³äîí, 
êàñòðþëÿ ìåòàëåâà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. 063-207-40-79
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Adamex Vicco R5, ïîâíèé êîìïëåêò â ãàðíîìó 
ñòàí³, êîë³ð ñ³ðî-îðàíæåâèé. 063-462-61-20
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Iglesina. 097-505-13-36
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Riko Grand 3 â 1 (ñ³ðî-áåæåâà) â â³äì³ííîìó ñòàí³ 2 700 
ãðí.; êîëÿñêà - òðîñòü (êîðè÷íåâà) â äîáðîìó ñòàí³ 700 ãðí. 063-688-74-
59, 098-600-83-21
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà äæèíñîâîãî êîëüîðó ç/ë 600 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 
ç áàòüê³âñüêîþ ðó÷êîþ ñèíüîãî êîëüîðó 500 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 2-õ 
êîë³ñíèé 3-6 ðîê³â (Ìàêâ³í) 550 ãðí., ë³òíÿ ðåçèíà íà 13 (Áåëøèíà) 4 øò. 
097-757-45-89
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, ñòàí ³äåàëüíèé, ïîìàðàí÷åâèé êîë³ð, äëÿ 
ä³â÷èíêè.093-783-59-99, 098-701-70-72
  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 ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äóøåâà êàá³íà á/ó â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-342-84-34
  Åëåêòðîäè, ïëàñòèíêè, ïîñóäà, ìîíåòè ÑÐÑÐ, êðàâ÷ó÷êà, áî÷êà 200 ë., 
äð³áèíà ìåòàëåâà (ñàìîâèâ³ç), ñìîëà (êó÷îê 10 êã.). 068-786-06-31
  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 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, äâ³ õóñòêè ç êèòèöÿìè, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  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 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 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.
Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 55 000 ãðí. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
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  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
  Çåðíîâó â³ÿëêó, ñàìîðîáíó, á\â 067-93-19-756, 063-105-25-79
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
  Êàðòîïëÿ âåëèêà Ñèíåãëàçêà, á³ëà, ðîçîâà (500 êã.). 097-555-10-06, 
068-216-70-39
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà. 2-40-08, 050-908-03-44
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-280-83-27
  Êîçà ê³òíà, øóòà, á³ëà, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà âåëèêà. 067-724-55-81, 
063-383-47-63
  Êîçà ïåðâ³ñòêà ç êîçåíÿì. 067-756-06-27
  Êîìïþòåð 3-õ ÿäåðíèé (ñèñòåìíèé áëîê) 4 300 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà 
Ñàòóðí 2 500 ãðí. íîâà. 096-797-90-53
  Êîìï’þòåð íîâèé, ïðîöåñîð Intel Celeron G 3930, ïàìÿòü 1000 GB, 
ìîäóëü ïàìÿò³ 4 GB, êîðïóñ Â³çíåñ 83000 ÎÑ  Windows 2010, àíòèâ³ðóñ 
âñòàíîâëåíî, ë³öåíç³éí³. 063-767-92-96
  Êîìïþòåð ïîâí³ñòþ â çáîð³ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-178-02-32, 068-
270-15-59
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë, êîìïþòåð, ìîí³òîð. êîëîíêè, ñèñòåìíèé áëîê, 
ïð³íòåð, ñïàëüíÿ Àëüá³íà, 2 êð³ñëà.063-296-92-23, 067-397-14-01 
  Êîðìîâèé áóðÿê, òðàêòîðåöü ç ôðåçîþ ³ ïëóã. 096-465-02-86
  Êîðîâà ä³éíà, ïåðâ³ñòêà, ÷îðíà, øóòà. 098-477-90-09
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà. 063-648-20-99
  Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, äîáðà, òåðì³íîâî. 068-760-50-68
  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
  Êîñ³ëêà ê³ííà, òþêè, â³ç. 096-226-10-97
  Êîñòþì çàë³çíè÷íèé, ÷îë. ð.48, çð³ñò ñåðåäí³é 500 ãðí. 063-021-81-41
  Êóêóðóäçà, íàñ³ííÿ ïøåíèö³ òà íàñ³ííÿ ÿðî¿ ïøåíèö³. 096-303-62-23
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, 
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóðÿ÷èé ïîì³ò. 067-445-75-52
  Ëîäêà 1-ì³ñíà íîâà, â õîäó íå áóëà 2 000 ãðí. ôîòî ñêèíó íà âàéáåð. 
096-048-54-12
  Ìåáë³ êóõîíí³ äåðåâÿí³ 1.5 ì. á/ó. 063-414-18-40
  Ìåòàëîøóêà÷ Ãàðåò Àñüêà 150 ùå íà ãàðàíò³¿ 1 ð³ê, ïåðåðîáëåíî íà 
àêóìóëÿòîð, òàêîæ ìîæíà âñòàâèòè áàòàðåéêè, ïðàöþº áåç íàð³êàíü 2 000 
ãðí. ôîòî ñêèíó íà âàéáåð. 096-048-54-12 
  Ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó (ãàðàæ), âîäîíàïîðíà ñòàíö³ÿ. 067-738-60-93
  Ìëèí äî ìîòîáëîêà. 2-18-07, 093-340-91-28
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
  Íàñîñ 1-ôàçíèé 2.4 êóá.ì./ãîä. â îáâÿçö³, ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935 ð., 1954 
ð., ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 âîëüò, 0.07-0.2 À, êíèãè ïðî ³ñòîð³þ 
ñ.Æóðáèíö³, âåëèêèé âèá³ð òåõ. êíèã. 096-453-34-86
  Íóòð³¿ 3 ì³ñ. 098-788-03-83, 063-896-99-20
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïèëêè 2-õ ðó÷í³, êåðàì³÷íà ïëèòêà 20õ20, ì³äí³ ëèñòè, ñòàö³îíàðíèé 
ðàä³î-òåëåôîí, ìóç. öåíòð, ïàÿëüíà ëàìïà. 068-232-01-72
  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
  Ïèñüìîâèé ñò³ë 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç³ ñêëîì. 
063-288-72-37
  Ïëèòêà äëÿ ï³äëîãè 20 õ 20 ñì. (8 êâ.ì.), á/ó 200 ãðí. 096-307-15-29
  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
  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, íåäîðîãî. 063-741-21-86
  Ïðèõîæà 4 000 ãðí., êóõíÿ 3 000 ãðí. 093-885-30-82
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ðàä³îïðèéìà÷ Ãîðèçîíò, äèòÿ÷èé ñòîëèê, òåëåâ³çîð Samsung, ïóëüò 
äî òåëåâ³çîðà, êóõîííà òóìáà, òóìáà äëÿ âçóòòÿ, òðèëÿæ, ï³àí³íî, äèâàí - 
êíèæêà, ïóô³ê. 067-722-03-67
  Ðàìè äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì (áàëêîí), â³êíà ê³ìíàòí³ á/ó, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, 
äâåð³ âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ á/ó. 098-803-25-41
  Ðîáî÷å âçóòòÿ òà îäÿã: ÷îáîòè, áîò³íêè, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³, õàëàòè, 
ãîñï. ìèëî. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ðóáë³ áóìàæí³ 1961 ð., 1991 ð., 1998 ð., 1989 ð., ïðåñ ñîêîâèæèìàëêà 
í/æ, êîìïëåêò íà êîíòóð çàçåìëåííÿ, ïîëîñà åëåêòðîäè, ïîëîñà 18õ37.5 
- 0.6 ì/ï, 16-45-1.2 ì/ï, ïðèñòàâêà äî â³äåîìàãí³òîôîíà. 096-453-34-86
  Ñ³íî, êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-235-81-73
  Ñ³íî, ëþöåðíó. 097-830-52-31
  Ñ³íî: ì³øàíêà, ëþöåðíà, ðåëüñè Ç-50 äîâæ.4ì20ñì., øâåéíà ìàøèíêà 
Ñ³íãåð Ïîäîëêà, êîëåñî 265/70 Ð 19, S 143. 096-192-68-08
  Ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ð³çí³, ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-
98-96
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, 
øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 
093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà Æèòîìèð 4 ì., â ãàðíîìó ñòàí³. 063-829-37-33
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà ñòàðîãî çðàçêà 3 ì., â äîáðîìó ñòàí³. 093-442-00-60
  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 SONY ä³àã. 70 ñì., õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé 
NORD, â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  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 Ñàìñóíã ó ãàðíîìó ñòàí³. 068-053-47-73
  Òåëè÷êà íà êîðîâó 9 ì³ñ. 097-449-22-06
  Òåëè÷êè 2 øò. ñ.Êîçÿòèí. 097-431-23-15
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç ñêëîì äëÿ 
òåïëèöü. 098-245-36-20
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿìè, ñò³ë îá³äí³é ñêëÿíèé, 
ïëàù øê³ðÿíèé æ³í. (ôðåí÷) â ãàðíîìó ñòàí³, äâ³ âèøèâàíêè õëîï. ãàðí³. 
093-548-53-84, 093-402-72-77
  Òþêè ëþöåðíè. 068-019-90-30
  Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè. 068-759-80-17
  Ó÷àñòîê 13.5 ñîò., öåíòð, º áóä³âåëüíèé ïàñïîðò, äîçâ³ë íà çàáóäîâó, º 
ôóíäàìåíò. 067-841-08-99
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì òà ïàíåëÿìè ð-í «Öàðñüêå ñåëî». 096-696-09-29
  Õë³áîï³÷êà, åë.ñîêîâèæèìàëêà, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ðó÷íà. 093-
406-75-28
  Õîëîäèëüíèé 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³.  073-060-50-43
  Õîëîäèëüíèê LG No-Frost GR389SQF, 1-ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, äâ³ 
ïîñóäí³ øàôè (ñåðâàíò) â ãàðíîìó ñòàí³. 063-775-13-80
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
  Öóöåíÿ òàêñè 1 ì³ñ., ä³â÷èíêà, â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 067-491-12-27
  Øàôà 205 â., 150 ø., 50 ã., êîñìåòè÷íèé ñòîëèê. 098-597-08-78, 093-
596-41-56
  Øàôà ð.205 õ 150 õ 50 òà êîñìåòè÷íèé ñòîëèê ç äçåðêàëîì. 093-596-
41-56, 098-597-08-78
  Øâåéíà ìàøèíêà Áðàçåð íà 36 îïåðàö³é, äóáîâ³ ðàìè ç³ ñêëîì á/ó äëÿ 
òåïëèö³. 063-350-00-88
  Øâåéíà ìàøèíêà, ñòàòóåòêè àíãåëîâ, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó. 093-884-
86-66, 093-331-26-84
  Øèíè íîâ³ íà ì³í³-òðàêòîð 5.50 - 16. 068-759-80-77
 Áëîê ðàêóøíÿê Á/ó. 067-430-40-65
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîÄêàõ. 067-430-40-65
 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., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ì³÷óð³íà, åë.îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí, áîêîâà 
ñò³íà óòåïëåíà. 063-107-12-22

  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. (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. ð-í ÏÐÁ, á³ëÿ «Öåñ³ñà», 5î êâ.ì. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 
ãàðàæ. 093-857-04-53
  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., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 
êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ 
äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36
  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), âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, òåðì³íîâî. 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., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. 073-060-50-43
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 

ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 
098-585-28-33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 66 êâ.ì., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3 ïîâ., ðåìîíò çðîáëåíèé. 
063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòà, º ³íä. îïàëåííÿ, 
ïîãð³á, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
  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
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  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.Ìàòðîñîâà 46, 59.3 êâ.ì., ïîðÿä 3 øêîëà, ñàäîê, 
âîêçàë. 096-353-43-72
  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., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ ïîì³íÿí³, ÷àñò. ðåìîíò, íå 
êóòîâà, öåíòð àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
  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., 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
  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. 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 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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 ñîò. ãîðîäó, 
êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-67-19
  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 105. 093-807-98-23, 

067-759-03-23

  Áóäèíîê áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 26 (ð-í êîëãîñïó), 9 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 063-699-72-43
  Áóäèíîê â ñåë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 097-165-56-21
  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, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 
067-209-03-68, 096-101-81-90
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîðîä 10 ñîò., ïðèáóäîâè. 067-
386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ñàäîê. 097-327-93-64
  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-
776-24-59
  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. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, 10 ñîò. çåìë³. 068-110-70-73

робота та оголошення реКлама та оголошення

Продам магазин вул.8-Гвардійська, 
150 кв.м. 067-935-88-67

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

Продам магазин в р-ні 3 школи, 120 
кв.м. 063-280-18-73

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

067-252-69-68

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

землі. 067-753-67-42

рЕмоНТ
Будівельні роботи усіх видів. 097-324-06-14
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Виконую земельні роботи: копання траншей, 
ям, катлаванів. 096-348-15-01 Михайло

робоТа
На роботу потрібен Ескаваторщик, з досвідом 
роботи в м.Козятин. 098-888-86-26
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
На постійну роботу потрібні: кухар, піцейола, 
сушист, офіціант, з/п висока. 063-307-61-02
На роботу потрібен водій категорії "Д". 067-
738-25-64
На роботу потрібен охоронник. 097-896-45-15
Проводиться пошук працівників по найму для 
виконання робіт по викосу порослі та вирубці 
чагарників на залізничних станціях дільниці 
Козятин - Фастів, оплата 6 000 грн., проїзд 
на місце робіт компенсується. 063-462-61-20
На роботу запрошуємо в Фаст-фуд 
"Esperanto". 063-676-53-02
На роботу в "Кулінарію Тинок" запрошується 
кухар. Ми гарантуємо: соціальний пакет, 
високу заробітну плату. 067-430-02-80, 093-
678-53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується 
пекар, різноробочий. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування, середня заробітна плата  
7000-8500 грн (з податками), 8-годинний 
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робочий день, компенсація харчування. 067-
430-02-80, 093-678-53-01.
Запрошуємо кваліфікованих вчителів 
англійської мови, або студентів заочної 
форми навічання 4-5 курсів. Офіційне пра-
цевлаштування. Стабільний робочий графік. 
063-617-05-39, 097-817-26-04
Виробники вареників та котлет  на виробницт-
во напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Вантажники  на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка 
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове вироб-
ництво.  МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 
7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка 
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів  на виробництво 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 

Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Г о т у в а ч  ф а р ш у  н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка 
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Обвалювальники риби на виробництво 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. 
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко 
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 
0674343683
Господарству по вирощуваню шампіньйонів 
в Київській області потрібні чоловіки та жінки 
для вирощування та збору грибів. Житлом 
забезпечуємо. Тел.: 0672091505  

 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 

44
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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  

тварини 
Продам 

Продам корову тiльну з другим телям. Тел.:(098)353-05-36, 
(098)739-21-40 
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реКлама пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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  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., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Çîçóëèíö³ Êîçÿòèíñüêèé ð-í (öåíòð 
ñåëà), ñàäèáà 55 ñîò., ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-551-
64-49, +375 298004711
  Áóäèíîê äóæå òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 
096-521-34-92
  Áóäèíîê æèëèé ïîòðåáóº ðåìîíòó, â áóäèíêó º ãàç, âîäà, òåëåôîí, 
ó÷àñòîê. 063-896-77-35, 063-896-77-60, 097-029-05-79
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.23 ãà. 097-997-03-23
  Áóäèíîê ç ãàðàæåì, ïðîâ. Ê³ðîâà, 096-107-00-47
  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, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, 
ñàéíà, òåïëèé ïîë.  067-796-11-99, 073-109-52-11
  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 ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ., æèëà 48.2 
êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  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 íåäîáóäîâàíèé, 0.40 ãà ãîðîäó, º âîäà, ñ.Ïëÿõîâà. 096-
080-71-62

  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. 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 â äîáðîìó ñòàí³, â öåíòð³ ñåëà. 067-456-93-43
  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 íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð ñåëà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40 ñîò. çåìë³, 
ëüîõ, ñàä. 096-688-30-47=Ð  Çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïåðóêàð³â. 
067-903-12-70
  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.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-976-68-81
  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.Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó ³ â äâîð³ 
êðèíèöÿ, 39 ñîò. çåìë³, çðó÷íèé ï³ä¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 098-
993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Êè¿âñüêà 20, ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 3 ïîãð³áà, ë³òíÿ 
êóõíÿ), äî çóïèíêè 100 ì. 097-731-98-99 ²ðèíà
  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 æ/ï, 66 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, ãîðîä, ñàðàé, 
ãîñï. áóä³âë³. 073-270-10-06
  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 ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ 
çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà 
òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 
30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í 
íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, òåëåôîí, ìîæëèâî ï³äêëþ÷åííÿ ³íòåðíåòó. 068-
271-40-31
  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
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14
  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
  Ê³ìíàòó â áóäèíêó áàðà÷íîãî òèïó, º ãàçîâèé êîíâåêòîð, ñàðàé, ãðÿäêà. 
063-767-93-72
  Ìàãàçèí «Ìð³ÿ», 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî. 067-796-11-99
  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
  Ï³â áóäèíêó ãàç. òåðì³íîâî ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòèé ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1 ð-í Øâåéíî¿ 
ôàáðèêè. 093-785-79-17
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäà, âõ³ä îêðåìî, ìîæëèâî â ðîñòðî÷êó 
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ïåðøèé âêëàä 50% â³ä ñóìè. 098-707-26-10
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
  Ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà âîäà, º ïîãð³á, 
áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  ×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 ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-
57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 2101 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 2102 êîë³ð áåæ, 1977 ð.â., íîðìàëüíèé ñòàí ïî òåõ. ïàñïîðòó. 
098-800-76-10
  ÂÀÇ 2103 êîë³ð çåëåíèé, 1975 ð.â., ãàç, áåíçèí, ñòàí íîðìàëüíèé. 
098-800-76-10
  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 218 Êàëèíà, ãàç-áåíçèí, 2007 ð.â., äâ. 1.6, òåìíî - ñèí³é 
êîë³ð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, 2 êîìïëåêòè ðåçèí íà äèñêàõ, õàçÿ¿í. 
098-323-05-07, 063-296-24-14
  Âîëãà 24, 1982 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
096-417-99-52
  ÃÀÇ 3507, 1986 ð.â., êîë³ð ñèí³é, âàíòàæíèé, ñàìîñêèä. 096-296-
32-52
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ 1992 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-417-99-52
  Êóçîâ ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. 063-280-25-46
  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 Äí³ïðî - 11 ç êîëÿñêîþ, çàïàñíèì êîëåñîì òà 
áàãàæíèêîì, ç äîêóìåíòàìè. 096-965-37-04, 093-627-77-86
  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
  Îïåëü Êàäåò 1988 ð.â., ìòð. 1.6 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-851-58-13
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 2008 ð.â. 12 000 ãðí. 099-567-43-47
  Ñêóòåð Õîíäà ä³î-27 - 4 500 ãðí. 063-289-00-45, 096-137-12-32

  ÑêóòåðYamaha Jog â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, â êîìïëåêò³ êåéñ. 096-
352-45-80
  Ôîëüöâàãåí Êàä³ê 2005 ð.â., äèçåëü, ïàñàæèð, â äîáðîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 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

  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
  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
  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
  Ï³ðÿ, ïåðèíè, ïîäóøêè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè, êàáåëÿ, àêóìóëÿòîðè, 
ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16
  Òðàíñôîðìàòîð äî ì³êðîõâèëüîâêè, çàï÷àñòèíè ñòàíê³â Ò2 «Áàðêàñ», 
ïàòðîí, òîâñòîñò³ííó òðóáó. 068-841-09-49, 050-666-95-92
  Õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ïåðèíè äîðîãî, ïîäóøêè ï³ðÿí³, 
ðàä³îäåòàë³, ðîãè, íàðó÷íèé ãîäèííèê, ïëàòè. 068-148-02-27
  Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., 5 ïîâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 8 íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-
728-48-67, 067-717-12-59

  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
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ¹ÑÎ166784 íà ³ì’ÿ Ñòåöþê Âîëîäèìèð 
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Êîñòþê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ¹ÃÐ 
208815 â³ä 12.05.2002 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäîê çà çàêîíîì âèäàíå 27.06.2012 
ð. ¹1-106 íà áóäèíîê ïðîâ.×åðâîíîàðì³éñüêà 9 ì.Êîçÿòèí íà ³ì’ÿ Öàïëþê 
Â³òàë³é ßðîñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäîê çà çàêîíîì âèäàíå 27.06.2012 
ð. ¹1-106 íà ÷àñòèíó êâàðòèðè ïî âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23 êâ.280 íà ³ìÿ’ 
Öàïëþê Â³òàë³é ßðîñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  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
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 
ïîðÿäí³é ëþäèí³, áåç ø/ç, áåç ä³òåé. 073-087-52-33
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ñóáñèä³¿, ç ìåáëÿìè, 
áåç åë.ïðèáîð³â, ïîðÿäíèì ëþäÿì 2 000 + êîì. ïîñëóãè. 063-630-68-25
  Çäàì áóäèíîê (ç ìàëèìè ä³òüìè íå òåëåôîíóâàòè). 063-530-83-82
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè âóë.Ìàòðîñîâà ð-í âóë. ².Ôðàíêà. 097-
515-55-92, 063-694-56-92
  Çäàì áóäèíîê ð-í øêîëè ¹3, º ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò - â áóäèíêó. 
097-756-75-69

  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ á³ëÿ òóíåëÿ íà äîâãèé òåðì³í. 096-739-60-07
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé 
òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì â îðåíäó ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà 
âîäà, º ïîãð³á, áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-997-65-88
  Çäàì ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó. 2-25-34, 068-082-39-68
  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
  Ïîä³ëüñüêèé ñòðàõîâèé öåíòð ïîâ³äîìëÿº, ùî âòðà÷åí³ ïîë³ñè ÀÎ 

0486183, ÀÎ 0486184, ÀÎ 0486185, ÀÎ 0486186, ÀÎ 0486187 ââàæàòè 
íåä³éñíèìè
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
  Òåðì³íîâî çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ÷àñòèíó áóäèíêó, 1 ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó. 
068-822-37-05
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 098-959-48-95 Íàòàë³ÿ
  ×îëîâ³ê 55 ð., çð³ñò 175, äîáðèé, ùèðèé, øóêàº æ³íî÷êó áåç ø/ç äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñ³ì¿, çãîäåí íà ïåðå¿çä. 096-963-73-52
  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 ÁóÄèíîê âóë.Ä.ãàëèÖüêîãî 10. 063-311-91-78
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допомога

про інклюзивне навчання у вівсяниках

мілані потріБні кошти 
на лікування. давайте 
допоможемо!

мілана монастирська. 
дівчинку наразі лікують у 
туреччині 
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ГОРОСКОП
з 28.03 по 3.04

овен 
Зорі радять набратись впевненості 
у собі та брати життя у свої руки. 

Попереду чудовий період для творчості, 
саморозвитку та втілення мрій у реальність. 
Уникайте дрібних негативних моментів та 
не звертайте уваги на неприємності, адже є 
чимало хорошого навколо.

телець 
доведеться правильно розподіляти час 
між роботою та домом, щоб встигнути 

все. Баланс моральний та фізичний вам знадо-
биться, а також хоч трішки відпочинку. ви від-
чуваєте значну відповідальність за своє оточення 
та потребуєте від них віддачі, і це нормально.

близнюки 
Зорі радять нарешті виділити хоч тро-
хи часу для відпочинку, адже рівень 

моральної перевтоми на роботі зашкалює. 
Проведіть час з близькими людьми та другою 
половинкою. це допоможе відволіктись від 
робочих справ та перевести дух.

рак 
Попереду у раків чимало вдалих ідей 
та покращення життя. вдача буде на 

вашому боці, тому пора реалізувати задумане 
та не перейматись через незначну зміну фінан-
сової ситуації. до того ж, навколо вас чимало 
людей, які залюбки підтримають за різних умов.

лев 
Леви потребують зараз відчуття безпе-
ки та підтримки близьких людей, адже 
у них можливий переломний момент 

у житті. однак до всього варто ставитись з 
холодним розумом, а свої емоції перевести 
в русло саморозвитку та роботи над тим, що 
подобається.

діва
дівам зараз дуже бракує свободи не 
лише в особистому житті, а й в роботі. 

однак це не означає, що варто кидати все та на-
магатись знайти собі нову справу всього життя. 
Зорі радять приділити час для власного "я".

терези 
терези відкривають нову сторінку свого 
життя, яка потребує максимальної 

концентрації уваги. але не варто забувати і про 
родину, яка з радістю підтримає вас у всьому. 
розподіляйте правильно власні ресурси.

скорПіон 
скорпіони хочуть змінити все навколо 
себе, але насправді їм бракує внутрішніх 

або серйозних змін. Щоправда, не варто одразу 
ж братись за вигляд квартири чи робочого місця, 
щоб це компенсувати.

стрілець 
Бажання реалізувати себе, а також пе-
ріодична невдоволеність своїм життям 
нависає над стрільцями. саме час нарешті 

реалізувати давні плани, а також приділити час 
для покращення ситуації на роботі та в особис-
тому житті.

козеріг 
Козероги потребують більшої впевненості 
у власних силах, адже вони у передчутті 

депресивного стану. тому зорі радять максималь-
но зосередити увагу на роботі, щоб відволіктись 
від зайвих думок.

водолій
водоліям варто нарешті серйозно 
взятися за свої фінанси, а також за 

втілення давніх ідей у реальність. У вас не-
ймовірний потенціал, який потребує значної 
кількості роботи для повної реалізації.

риби 
Зорі дають рибам можливість нарешті 
показати своєму оточенню всі свої пере-
ваги та уміння, а також отримати схвальні 

відгуки серед впливових людей. Щоправда, не 
варто хапатися за всі можливості, які будуть від-
криватись перед вами. 

середа, 3 квітня

+   2 0С    +  3 0С
+   10 0С   +  6 0С

вівторок, 2 квітня

+   3 0С    +  1 0С
+  8 0С    +  4 0С

понеділок, 1 квітня

+   7 0С    +  7 0С
+   10 0С  +  7 0С

СуБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ

+   4 0С     +  6 0С
+  11 0С    +  8 0С

П'ЯТНицЯ, 29 БЕРЕЗНЯ

    0 0С    +   1 0С
 + 7 0С    +  5 0С

неділя, 31 БЕРЕЗНЯ

+  5 0С    +  6 0С
+  12 0С   +  9 0С

чЕТВЕР, 28 БЕРЕЗНЯ

-  3 0С    -  1 0С
+ 5 0С    +  2 0С

Погода у Козятині 
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даріЯ вишневська
 
Всередині жовтня сім'я Монас-

тирських дізналася про важку 
хворобу донечки Мілани (1 рік 4 
місяці). Їй діагностували нейро-
бластому 4 стадії. Після лікуван-
ня в Київському інституті раку, 
дівчинці погіршало, тоді батьки 
звернулись до турецьких лікарів. 
На лікування потрібно понад 70 
тисяч доларів, тому збір коштів 
продовжується. 

Восени Мілана “прихворіла”, 
як говорять рідні, у неї підня-
лася висока температура і тоді 
звернулися до лікарні. Там у неї 
виявили погані аналізи, дівчинка 
перестала повзати та пішло від-

разу 8 зубів. У районній лікарні 
Козятина спочатку лікували зуби, 
але результату не було. Згодом, 
в обласній вінницькій лікарні ді-
вчинці зробили пункцію та КТ, 
лікарі та рідні мали підозри на 
лейкоз, але ні, Мілану пере-
направили в онкологію, адже 
діагноз - злоякісна пухлина, не-
йробластома 4 стадії.

- З Києва прислали прото-
кол, пройшли дві хімії, зробили 
біопсію, вшили порт. Два курси 
хіміотерапії пройшли у Вінниці, 
а потім перенаправили нас до 
Києва, в інституті раку отри-
мали ще 4 хімії, але краще не 
ставало, тільки гірше. Тому вже 
думали про лікування у Туреч-

чині, після перевірки там, лікарі 
помітили, що з'явилися метастази 
і в інших місцях. Ніякої реакції 
після лікування в Києві не було. 
85% видужання гарантують 
турецькі лікарі після пересадки 
кісткового мозку та  6 висо-
кодозних хімій. 60 000 доларів 
потрібно за 6 блоків хімії. Така 
сума нам недоступна. Українські 
фонди відмовляються допома-
гати, коментують це тим, що ця 
хвороба лікується і в Києві, але, 
будучи там, я бачила результат 
- ставало гірше. Зверталися і 
до знаменитостей, але відповіді 
не отримували. Тому терпіти не 
стали. Сподіваємося на допомогу 
людей, - коментує бабуся дівчин-
ки Лариса Монастирська. Як під-

тверджує і хрещена мати Мілани 
Алла, вони постійно на зв'язку з 
батьками, знаємо, як проходить 
лікування і стало очевидним  те, 
що вже після першого блоку 
хімії у Туреччині дитина почала 

набирати вагу. Порівняно з лі-
куванням у Києві, де вона лише 
втратила кілограми, це вже крок 
до одужання.

Кожен може зробити внесок 
у скоріше одужання Мілани 
Монастирської. 4731 2191 1060 
2624 Монастирська Олеся (мама 
Мілани). ПриватБанк 

На базі Вівсяницького ви-
ховного комплексу «Школа 
– дитячий садок» 22 березня 
фахівці Інклюзивно-ресурсного 
центру Козятинської районної 
ради  (директор - Л. В. Сушко ) 
за підтримки Інформаційно-ме-
тодичного центру відділу освіти 
Козятинської райдержадміні-
страції провели семінар – тре-
нінг «Інклюзивне навчання як 
один із пріоритетних напрямів 

забезпечення рівного доступу 
дітей дошкільного віку до осві-
ти».  У роботі тренінгу взяли 
участь вихователі закладів до-
шкільної освіти району. Метою 
цього заходу було підвищення 
компетентності педагогів щодо 
організації інклюзивного освіт-
нього простору для дошкіль-
ників з особливими освітніми 
потребами. Учасники навчилися 
виявляти освітні  потреби дітей 

з обмеженими можливостями та 
складати індивідуальну програму 
розвитку дитини 
(ІПР), яка  охо-
плена інклюзив-
ним  навчан-
ням. Модератор 
Стельмах Лю-
бов Семенівна 
роз’яснила осно-
вні змістові ас-
пекти організа-

ції та впровадження інклюзії в 
закладах дошкільної освіти.
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