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безкоштовно стриже 
особливих клієнтів 

залізничник про 
роботу на шч-3

сплели 126 сіток 
для арМії

навіщо жителяМ 
створювати осбб

 На міському цвинтарі Козятина - 
стихійне звалище. Купи з пляшок та 
старих вінків лежать навіть посередині 
кладовища

 У дирекції цвинтаря нарікають, 
що сміття розкидають люди, які 
прибирають могили родичів. І додають 
— повсюди спостерігачів не поставиш

 Яким чином можна вирішити цю 
ситуацію? Штрафом відвідувачам чи 
доганою комунальникам? стор. 4

 Учні училища є 
волонтерами. Вони 
зробили більше сотні 
маскувальних сіток, 3 
костюми-кікімори для 
снайперів та 16 сіток 
для танків!

 Громадська діячка 
Тетяна Єрмолаєва 
допомогла створити не 
менше 30 об’єднань у 
багатоповерхівках. Про 
переваги і недоліки, та 
про ремонт зі знижкою.
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чому безлад 
на цвинтарі

пляшки і вінки розкидані всюди. та ще й 
сміття спалюють поблизу живих дерев!
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леся кесарчук

Вулицю Зоряна з іронією на-
зивають калюжна. Мовляв, після 
дощів, тут наче у Венеції, кругом 
вода. Ще повна темінь, освітлення 
теж відсутнє. Лише зорі відбива-
ються у калюжах.

Ми завітали на проблемну вули-
цю сонячного дня. Уся грунтова 
дорога справді встелена ямами.

— Деякі мешканці самі купують 
каміння, закидають ями. Коли осо-
бливо якісь грози чи дощі, то вода 
підбирається під самий будинок. 
Ось подивіться (запрошує госпо-
диня), у фундаменті уже тріщини. 
Коли ідуть дощі, вода стоїть навіть 
біля будинку. Це жахливо, —  
скаржиться жителька з цієї вулиці 
Олена Слободянюк. —  Така сама 
ситуація на вулиці Пушкіна. Люди 
самі своїми силами шукають пісок, 
камінь, засипають, проте так довго 
не може тривати.

Питаємо далі, чи готові жителі 
Зоряної піти на варіант співфінан-
сування ремонту вулиці?

— Ми молоді, ми готові вкласти 
кошти, але більшість мешканців 
вулиці, це пенсіонери, ми не впев-
нені, чи вони сьогодні згодні дати 
гроші на дорогу, вони не мають 
за що ліки придбати, — відповіла 
Слободянюк.

Мешканці вулиці Зоряна публіч-

но зверталися до мера міста через 
соціальні мережі. Люди вимагали 
пояснень, чому на їх вулиці з року 
і рік після всіх ремонтів вода після 
дощів стоїть, як в озерах.

Міський голова Олександр Пу-
зир спершу перекинув провину на 
самих мешканців, які самі забруд-
нили всі канали, через що вода не 
стікає далі. 

— Ось саме з канавами там все 
добре. Якби жителі за цим не сте-
жили, то всі хати плавали б у воді. 
Хто ж собі ворог? Проблема ось 
в чому, мало того, що дорогу не 
ремонтували, лише грейдерували, 
там ще й поруч пункт прийому 
металобрухту. Постійно їздять 
вантажівки, що аж вікна тремтять, 
— відповідає жителька вулиці Зо-
ряної, яка представилася Тетяною.

Журналісту «RIA-Козятин» 
Олександр Пузир розказав, що 
цього року на Зоряній не буде 
капітального ремонту. Але пообі-
цяв, що незабаром ями на вулиці 
засиплять і прочистять канави.

— У нас зараз складений гра-
фік грейдерування та підсипки до-
ріг. За планами, близько 20-ти ву-
лиць. На ці роботи виділено майже 
півмільйона гривень. За тиждень-
два наші бригади приступлять до 
цього завдання. Влітку, якщо буде 
перевиконання бюджету, тоді ще 
освітлення на вулиці з’явиться, — 

каже міський голова.
Утім, мешканці Зоряної просять 

зробити відведення води, адже 
щороку вулицю засипають, рівня-
ють, а дощ піде і ями стають все 
глибшими. 

— Я проживаю на цій вулиці 
з 1985 року. Жодного разу ніхто 
не привіз лопати. Ми скидалися 
самостійно, щоб привезти пісок 
і засипати ями. Але з року в рік 

все змивається дощами. Коли за-
асфальтували вулицю Боженка, 
то вийняли стічну трубу, яка про-
лягала через дорогу. Ось чому ми 
плаваємо. Нічого грейдерування і 
підсипка не дасть, якщо не зроби-
ти відведення води. Раніше калю-
жа була мала, а після цих робіт 
збільшилася від будинку №77 до 
будинку №92, що на цій вулиці, — 
мовить Надія Савинська.

Михайло курдюков, Микита 
панасенко

Чоловік грає так, що повз нього 
жоден не проходить байдуже, не 
звернувши на нього уваги. Міміка 
та емоції під час виконання музики 
вирізняють його. Багато хто дякує 
за його гру і талант «монетою».

Валерій Сьомін живе у Козятині. 
Звідти і добирається кілька разів 
на тиждень до Вінниці. Його сцена 
- скромна, інструмент — простий, а 
глядач — різний. Чоловік грає про-
сто на вулиці. Старенька скрипка у 
нього звучить так майстерно, що 
зупиняються навіть тінейджери та 
віддячують — хто гарним словом, 
хто гривнею.

— Я граю, тому що людям це по-
добається, — розповідає вуличний 
скрипаль Валерій Сьомін. — Маю 
натхнення до цієї справи, то чому б 
і ні? Плюс, це для мене додатковий 
заробіток, тому що я живу один та 
самотній. 

Знайти Валерія у Вінниці легко 
— просто повернути з Соборної 

до вежі на Європейській площі. 
Під стінами «Савою» його можна 
почути і побачити. До речі, місце 
вибрано дуже вдало — там чудова 
акустика. Звук відбивається від стін 
старих будівель і далеко розносить-
ся вузькою вуличкою. 

Чоловік грає близько трьох-
чотирьох годин, це нелегко і він до-
сить сильно виснажується. Взнаки 
дається також сліпота та похилий 
вік. 

— У моєму репертуарі близько 
п’ятдесяти творів, двадцять — мої 
особисті, — каже скрипаль. — 
Граю я з десяти років, навчався 
у Козятинській музичній школі. 
Колись, у 70-х роках, створював 
ансамблі музичної самодіяльності. 

Валерій Сьомін не називає суми, 
які він заробляє грою на скрипці. 
Каже, комерційна таємниця. Проте 
додає, що гроші для нього — не 
головне. Йому дуже приємно почу-
ти добрі слова подяки за творчість 
та майстерність. Визнання його як 
майстра для нього найголовніше.

Граючи на вулиці, Валерію дово-

диться стикатися із багатьма людь-
ми. Після чого у нього залишаються 
недобрі або приємні враження від 
зустрічі. Чоловік згадує гарну іс-
торію, коли він грав для молодят. 

— Одного разу до мене піді-
йшла молода пара, вони в цей день 
тільки побралися, і попросили зі-
грати вальс для їх першого танцю, 
— згадує Валерій Сьомін. — Я не 
бачив їхнього танцю, але я відчув 
ту енергію і емоції людей навкруги, 
що прийшли з ними. Проте історії 
бувають різні. Колись до нього піді-
йшли двоє молодиків, які нахабно 
замовили «7-40», пропонуючи за це 
10 гривень. Чоловік відмовив їм, і 
додав, що не грає на замовлення 
чи за гроші. 

— Найбільше мені не подоба-
ється, коли підходять напідпитку та 
просять зіграти «Мурку», — обурю-
ється скрипаль. — Я такого дуже 
не люблю та одразу відправляю 
таких людей геть. І потім мені стає 
сумно. Але все одно добрих людей 
більше і я граю для них з великим 
натхненням.

олена удвуд

Інна П’ясецька — майстер-уні-
версал. Стриже як чоловіків, так і 
жінок. Стати перукарем надихнула 
її мама. Спершу жінка отримала 
професію кухаря-кондитера в 
нашому училищі, але нормальної 
роботи знайти не змогла. 

Тоді мама порадила їй вивчи-
тися на перукаря. З першого дня 
її захопило навчання. Вивчивши 
усі тонкощі професії, з другого 
семестру вже почала стригти і ви-
кладачів, і дітей.

— Працювала в різних перукар-
нях по всьому Козятину, — каже 
Інна. — Практику проходила на 
ПРБ, потім закинуло мене на вок-
зал. Там працювала десь 1,5–2 
роки, доки не закрилася перу-
карня. Потім перейшла в іншу на 
вільне місце.

Ідея безкоштовно стригти лю-
дей з інвалідністю з’явилася спон-
танно. Усе змінила одна зустріч. 
До перукарні прийшла жінка. Як 
це зазвичай буває, почали бала-
кати. Так Інна дізналася, що її 

відвідувачка має 45-річну дочку, 
яка хворіє. Жінка розповіла, що 
водить дочку кудись стригтися 
безкоштовно, але там замість 
ножиць використовують лезо і 
стрижуть абияк.

— Я їй запропонувала привести 
дочку до мене, — розповідає Інна 
П’ясецька. — А вона: «Ой, я в 
перукарню не приведу. Бо треба 
гроші мати». Стрижка зараз не 
дешево коштує. Я, коли поверну-
лася з декрету, ціна зросла майже 
в тричі. Я кажу: «Приведіть. Я по-
стрижу її безкоштовно. Побачите, 
як вона буде себе вести».

Зрештою жінка погодилася. 
Прийшла разом із дочкою. Усе 
пройшло чудово. Перукар терпля-
че виконала свою роботу. Опісля 
відвідувачка зателефонувала Інні 
й розповіла, що дочка була в за-
хваті від атмосфери.

— Її мама мені сказала, що 
у мене дуже багато витримки, 
— каже перукар. — Поки я її 
стригла, дівчинка говорила сама 
з собою, але я на це не звертала 
уваги. Деякі кажуть, що з такими 

людьми працювати важко. Може й 
так, але треба знаходити спільну 
мову. Треба бути людиною,  в 
першу чергу, і ставити себе на 
місце іншого.

Поки що таких особливих клі-
єнтів було в Інни лише двоє. Ще 
приводили маленького хлопчика. 
Він також спокійно висидів увесь 
час. Не злякався, не бігав. Навіть 
не довелося його заспокоювати 
чи вмовляти.

— У місті багато людей їздить в 
інвалідних візках, і дорослих, і ді-
тей, — ділиться Інна П’ясецька. — 
Їм треба ця підтримка. Не у всіх є 
можливість піти постригтися. Бо 
треба гроші на лікування. Чому б 
не допомогти? Як не можу фінан-
сово, допоможу працею. Мене так 
виховала мама й бабуся з дідусем: 
допомагати ближньому. Є така 
пісня «При долині кущ калини». 
Там є рядок «Я за землю ухопи-
лась, стала на ноги свої». Я себе 
завжди асоціюю з цією калиною. 
Бо я стала, охопилася, і тепер я 
можу допомогти не лише собі, а й 
своїй родині і ближньому.

наші людиновини

незрячий скриПаль з козятина грає на вулицях вінниці
віртуоз. Валерій Сьомін кілька разів на тиждень приїздить до Вінниці, де грає під стінами колишнього 
готелю «Савой». У репертуарі вуличного музиканта десятки мелодій, частина з яких його власні. Він 
розповів журналістам RIA-Вінниця про своє життя та творчість

проблема. Мешканці вулиці просять зробити якісний ремонт дороги і нарікають на 
постійні підтоплення після зливи

Ви можете зателефонувати Інні П’ясецькій за номером (063) 
141 74 28 або (097) 943 29 07. Стрижка проводиться лише за 
попереднім записом у перукарні «Орхідея», що знаходиться на 
вулиці Січових Стрільців, 4-А (колишня вулиця Комсомольська). 
Перукар працює з 9 до 19 години. Неділя та понеділок — вихідний.

як записатися на стрижку

Окрім музики, чоловік займається письменництвом. Його 
роботи друкували у різних вінницьких газетах. У київському 
журналі «Українська культура» і, навіть, у канадському ви-
данні «Нові дні». На «Радіо Свобода» двічі озвучували його 
художні твори. 
Зважаючи на проблеми з зором, скрипаль знайшов спосіб, як 
писати та публікувати власні роботи. 
— Моя проблема в тому, що я не володію комп'ютером, — ді-
литься чоловік. — Тому записую свій голос на магнітофон, а 
потім шукаю добру людину, яка б погодилась переписати з 
касети на папір або в електронний варіант.
Почитати його твори можна в інтернеті, за цим посиланням: 
bit.ly/2LeWJxP

записує свої оповідання на магнітофон

Ми запитали у козятинчан

ольга (34), приватний 
підприєМець:

— Я ставлюсь до 
цього простіше. Але 
згодна з тим, щоб чи-
новники вивчали укра-
їнську мову.

володиМир (61), 
пенсіонер:

— А ми хіба не укра-
їнці?! Ми маємо знати 
свою мову. Але поки він 
не потрібен. Треба спер-
шу підняти пенсії.

любов (65), пенсіонер:
— Не на часі. Для діячів висо-

кого рівня — депутатів, президента 
і міністрів нехай буде українська, і 
для вчителів. Але для лікарів — не 
згодна. Мені байдуже, якою мовою 
мене лікуватимуть.

людМила (43), оператор 
зв’язку:

— Люди, до якої мови 
звикли, такою і розмовля-
ють. Це не нагальне питан-
ня. Вони беруться за тео-
рію, а треба — за практику.

юрій (51), тиМчасово 
безробітний:

— Думаю, що так, бо 
українську мову треба 
вивчати. Але тут живе ба-
гато націй і не всі можуть 
вивчити.

чи на часі новий закон про мову?

чому на зоряній 
люди бояться дощів

КОРОТКО

зеленський - 
президент
 Центральна ви-

борча комісія офіційно 
оголосила про перемогу 
Володимира Зеленського 
на виборах Президента 
України. 

Отож, за результатами 
другого туру виборів Зе-
ленський отримав 73,22% 
голосів виборців (13 541 
528 людей), які взяли 
участь у голосуванні. Його 
опонент Петро Порошен-
ко набрав 24,45% (4 522 
450 людей). 

Згідно із законодав-
ством, інавгурація ново-
обраного президента має 
відбутись не пізніше, ніж 
через 30 днів від офіцій-
ного оголошення ЦВК 
результатів виборів.

добре серце. Інна П’ясецька десять років працює перукарем. За цей час вже встигла піти у декретну 
відпустку, проте навіть тоді не покинула улюблену роботу: приходила стригти людей до них додому. 
Місяць тому жінка вирішила стати волонтером і безкоштовно обслуговувати людей з інвалідністю

Перукарка безкоштовно 
стриже людей з інвалідністю

У Вінниці ремонт вулиць у приват-
ному секторі роблять за програ-
мою співфінансування. Тобто, час-
тину грошей дають жителі вулиці, 
а іншу — беруть з бюджету. При 
тому, мешканці платять менше, а 
більшу частину від суми ремонту 
виділяють з бюджету міста.

— Там, де мешканці за власний 
кошт провели водогін та каналіза-
цію, то там йде співфінансування у 
пропорціях 30 на 70. Прокладання 
водогону, каналізації — 50 на 50. 
А там, де потрібно покласти ас-
фальт, прокласти новий водогін 
і каналізацію — 40 на 60. І ця про-

грама користується величезним 
попитом — маємо у планах ремонт 
83 вулиць, — розказала голова 
Асоціації органів самоорганізації 
населення Наталія Панчук.
Міський голова Олександр Пузир 
каже, що влада міста готова впро-
вадити таку ініціативу і в Козятині. 

Але, за його словами, до цього не 
готові жителі міста.
— Спілкувався з мешканцями, 
проте вони не хочуть іти на такий 
крок. Якщо буде заява від меш-
канців зробити асфальтування 
на умовах співфінансування, то 
розглянемо в першу чергу.

люди до співфінансування не готові

міс і містер 
училища – 
2019
 У залізничному училищі 

був конкурс краси. Журі оці-
нювало учасників не тільки 
за зовнішністю, а й за вміння 
себе подати, талант, культу-
ру мовлення, розуміння своєї 
професії. 

«Міс Училища – 2019» ста-
ла Дарина Галицька. «Містер 
Училища – 2019» — Віталій 
Коваленко. Віце-міс стала Те-
тяна Огороднійчук, а віце-міс-
тером Артем Данилюк. Титул 
глядацьких симпатій отримали 
Марія Пешко і Анатолій Грі-
шин. Надію Обломей визнали 
«Міс Елегантність», а Дарину 
Коляду — «Міс Інтелект».

Паливо 
здорожчало 
на 1 грн
 Найбільша в Україні ме-

режа АЗС групи «Приват» 29 
квітня підняла ціни на бензин 
і дизельне паливо. Вартість 
пального в цій мережі збіль-
шилася одразу на 1 гривню за 
літр. За літр 95-го там зараз 
просять 29 гривень, а 92-й 
всього на гривню дешевше. 

Крім «Привату» на по-
чатку цього тижня вартість 
дизельного палива зросла 
на заправках OKKO, WOG і 
станціях деяких інших опе-
раторів.

У «Консалтинговій групі 
А-95» головну причину здо-
рожчання називають різке 
підвищення світових цін на 
нафту. Проблеми поставок 
білоруського і російського 
пального, в Україні на ціні 
поки не позначилися.

«треба бути людиною, в першу чергу». Інна П’ясецька 
хоче стригти людей з інвалідністю, бо легко знаходить з 
ними спільну мову

вулиця вся в ямах. У мерії сказали, що незабаром їх 
засиплять, але на капремонт грошей немає

Музикант грає у вінниці кілька разів на тиждень. 
Знайти його просто, він виступає у центрі міста
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олена удвуд

За даними міськради, станом на 
1 січня 2019-го, тільки в 43 з 225 
багатоповерхівок Козятина утворені 
ОСББ — об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків. У 
об’єднаннях, на відміну від ЖКГ, 
самі жителі контролюють, скільки 
та на що витрачають кошти в їх-
ньому домі.

Але люди не поспішають 
об’єднуватися, бо не всі хочуть 
брати на себе таку відповідальність. 
І, зазвичай, переконує мешканців 
Тетяна Єрмолаєва — громадська 
діячка, яка допомагає створювати 
ОСББ. Поговорили з нею про осо-
бливості процесу та дізналися про 
недоліки і переваги цієї форми 
управління будинком.

колективна допоМога
— Як давно ви підтримуєте 

ОСББ?
— Уже три роки. Після виходу 

Закону «Про особливості здійснен-
ня права власності у багатоквар-
тирному будинку». Ми зіткнулися 
з тим, що відбулися суттєві зміни. 
Зокрема, розділили окремо поняття 
«приватна власність на квартиру» і 
«місця загального користування». 
Сходові майданчики, підвали, дахи, 
сушечні, все це разом — місця 
загального користування. І ще за-
коном зняли навантаження, коли 
при переході до ОСББ потрібно 
було зробити капітальний ремонт 
будинку.

— Яким чином ви допомагає-
те робити нові об’єднання?

— Зазвичай мені телефонують 
з будинку і запрошують на перші 
збори. Іду я і кілька діючих голів 
ОСББ. Ми розказуємо доступною 

мовою про те, як ми живемо і чого 
ми досягли, які потрібні документи. 

Ініціативну групу намагаємося 
створити, даємо їй дорожню карту. 
Далі призначаються установчі збо-
ри. Я контролюю порядок їх про-
ведення, голосування та протокол. 
Статути готуються. Усе підписується 
і починається реєстрація. Усіх по-
переджаю про те, що це непросто. 
І в жартівливій формі майбутнім 
головам кажу: «Ти даєш підписку на 
рік про невиїзд. Бо рік ти не маєш 
права ані помінятися, ані піти».

— Після реєстрації юридич-
ної особи ви теж якісь консуль-
тації проводите?

— Так. Якщо потрібна якась 
консультація, скажімо, бухгалтера, 
я можу домовитись. Якщо треба, 
наприклад, звернутися в РЕМ, я 
з ними разом їду. Якщо у когось 
якась проблема, ми збираємося 
голів 6-8 разом і думаємо, як до-
помогти.

реМонт будинків зі знижкою
— Скільком будинкам ви вже 

допомогли?
— Напевно, близько 30, не 

менше.
— Як ви оцінюєте програми 

підтримки ОСББ від міської 
ради?

— Позитивно. Основна — про-
грама підтримки при створенні 
ОСББ. Є формула, за якою за-
лежно від року здачі будинку в 
експлуатацію, метражів і квартплати 
дається одноразова допомога. Це 
дуже гарний старт. Є програма під-
тримки енергоефективності. Якщо 
будинок бере «теплий кредит», 
міськрада відшкодовує 30% тіла 
кредиту. Є така сама програма при 
капітальному ремонті будинку. Теж 

30% відшкодовує міська влада. 
Програми є, але сказати, що вони 
всі діючі, то ні. Бо з енергоефек-
тивності ми чекаємо коштів з осені.

— Які будинки наразі пере-
бувають у процесі створення 
ОСББ?

— Будинок на вулиці Героїв Май-
дану № 13, 15–17, 18, 33, Склярова, 
1, Винниченка, 33, 43. І це далеко 
не весь перелік.

— Чого не вистачає місту для 
покращення життя ОСББ?

— Хотілося б, щоб було більше 
людей, які займаються ремонтними 
роботами, мережею, дахом тощо. 
Бо буває в будинку немає нікого, 
хто готовий, наприклад, побілити 
під’їзд, і треба шукати підрядника. 
У нас ця ніша зайнята не в повній 
мірі.

зМінюється свідоМість лю-
дей

— Які переваги ОСББ над 
іншими формами управління?

— Крім об’єднання співвласників, 
ще існують дві форми: самооргані-
зація та управлінська компанія. Але 
при ОСББ жителі будинку контр-
олюють свої кошти. Кожне ОСББ 
має свій рахунок. Туди надходить 
квартирна плата. Якщо порівнювати 
з управлінською компанією, то вона 
вимагає обслуговування величез-
ного персоналу. Це — працівники, 
бухгалтери, інженери тощо. Їм всім 
нараховується зарплата. А в ОСББ 
таких витрат немає. Є багато голів, 
які не беруть заробітної плати 
взагалі. Деякі самі займаються 
бухгалтерією.

— А недоліки є?
— Я недоліків не бачу. Якщо 

обраний голова ОСББ, тоді які не-
доліки можуть бути? Єдине, з чим 

можуть виникнути проблеми, так 
це з пошуком вузьких спеціалістів, 
які будуть робити ремонтні роботи.

— Що мотивує співвласників 
об’єднуватися?

— Як правило, в кожному будин-
ку вже є людина, яка має активну 
життєву позицію. У один момент 
вона вирішує, що не хоче так жити. 
Якщо є один хтось такий, то інші 
підтягуються. Свідомість людей 
трохи змінилася. Вони вимагають 
іншої якості життя. Саме в цьому 
полягає наша місія.

— Що б ви могли порадити 
тим, хто вагається: створювати 
їм ОСББ, чи ні?

— Якщо ти вагаєшся, запитай 
себе, чи ти хочеш так жити. Якщо 

хочеш щось змінити, почни з себе. 
Бо ти зачинив двері, відсторонився, 
але твої діти гуляють на подвір’ї, 
у них немає гойдалки, а в бабці 
немає лавочки, на яку сісти. Ніхто 
не прийде піднімати якість вашого 
життя. Нікому ваше не цікавіше, 
ніж вам.

День недільний, поминальний
в нашому селі, за рабів наших 

усопших, що лежать на кладовищі 
у сирій землі.

Пом’янемо поіменно всю 
нашу рідню,

що пішли від нас у вічність,
в чорну западню.

Хай там спокій, хай там рай,
квітів там гора,
але йти нам у той край
не прийшла пора.

Кладовище — мертве місто
близьких нам людей,
у яке ми входим тихо,
без зайвих речей.

У тому світі, кажуть, добре
і дари ростуть,
але нам туди не треба,
поживем ще тут.

Погостюємо ще трохи
ми на цій землі
і помолимось за мертвих
ми, усі живі.

За батьків наших, за діток,
за братів й сестер,
доки пам’ять є і розум,
доки ще не вмер.

Дай же, Боже, їм на «тому»
м’якенько лежать.
За натруджені літа
тихо спочивать.

За їх муки, за хвороби,
за провини чти.
Дай їм, Боже, 
вічну пам’ять
і усе прости.

А нам, грішним, 
дай здоров’я
розуму і сил.

дМитро артеМчук

На гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» звернулися мешканці 
нашого міста. Вони повідомили, що 
міське кладовище, яке люди похило-
го віку іноді називають «Киракеши», 
потопає в смітті.

раніше було гірше
Зі сміттям на міському цвинтарі 

дійсно ситуація жахлива. Його купи 
є навіть в середині кладовища, що 
ми побачили минулої суботи, 27 
квітня. 

Тільки переважна більшість опи-
таних нами містян вважають, що 
більшою виною такого явища є 
байдужість людей, які прибирають 
за могилками. 

— Для сміття вирили глибоку 
канаву. У ямі трохи сміття на дні, а 
перед нею велика купа непотребу, 
яка закриває саму канаву. Вирили 
яму після того, як скидали на купу 
сміття. Ще хочу сказати, що про-
щальному підгробнику на кладовищі 
не вистачає ремонту. Як-не-як, це 
шана людям, які йдуть від нас у 
світ інший, — сказала пані Ганна з 
Талимонівки.

П'ятдесятирічна Алла Лисак всім 
задоволена. Розказала, що раніше 
тут було ще гірше, ніж зараз:

— А тепер кущі частково виру-
бали, і автобусну зупинку поставили 
роки два тому.

Варто зазначити, що автобусна 
зупинка дійсно є. Тільки від дощу 
в ній не можна сховатися, адже по-
крівля має діри.

Едуард Буровський з дружиною 
Тамарою також вважають, що в 
засміченості кладовища більше ви-
нні люди, які прибирають могилки 
близьких, а потім кидають сміття, 
де попало.

Пан Володимир розповів, що в су-
сідній Польщі немає ніяких директо-
рів кладовищ. Опікуються склепами 
прихожани костелу. 

— Можливо, наші заробітчани 
щось привезуть з польської культури 
у наш побут. Адже у нас, як прави-
ло, директор цвинтаря вірменин чи 
грузин, які кладовищем не займа-
ються, — сказав Володимир.

І ми у своїй розповіді погоджує-
мося з думкою земляків. Таки є вина 
мешканців нашого міста і вихідців з 
Козятина в безладі на кладовищі. 
Тільки не треба забувати, що байду-
жих, безсоромних людей в нашому 
суспільстві мізерний відсоток. Якби 
процес збору сміття кимось контр-
олювався, то постійного смітника 
такого масштабу, мабуть, не було б.

Є питання до самої утилізації 
сміття. Як можна було спалювати 
цвинтарні відходи біля живих дерев? 
Чи в причетних до такого явища 
людей існує думка, якщо кладови-
ще — то може гинути й природа. 
Це хибна думка. Ходять провідати 
своїх близьких живі. І їм хочеться 
дивитися на живу природу, а не на 
обгорілі стовбури засохлих дерев.

неМає контролю
Як розказав журналісту директор 

міського кладовища Павло Занюк, 
сміття біля дерев спалюють безсо-
ромні люди. 

— До кожного, хто прибирає 
на кладовищі, спостерігача не по-
ставиш. Минулої п’ятниці (26 квітня - 
авт.) чоловік біля вагончика підпалив 
купу сміття. Посварилися на нього і 
він пішов прибирати могилу. Щодо 
сміття на цвинтарі, то кожен рік пе-
ред проводами в останню п’ятницю 
ми забираємо сміття з усього кла-
довища і вивозимо на відведений 
смітник, — каже Занюк.

Натомість, аби не було смітника 
по всьому кладовищу, козятинчанка 
Тетяна Волосенко пропонує по-
ставити декілька великих сміттєвих 
контейнерів. А людей, хто буде 
розкидати сміття по цвинтарю, 
штрафувати. 

«Контроль покласти на праців-

ників кладовища, подібних до на-
родних спостерігачів за порядком. 
Ніщо так не привчає до порядку, 
як оплата штрафу», — пише козя-
тинчанка у коментарі до новини на 
сайті kazatin.com.

розклад руху Маршруток
Наші читачі просили написати в 

нашій газеті графік руху автобусів у 
поминальний день.

Ми зверталися в міську раду з 
цього приводу в п’ятницю, 26 квітня. 
Нам обіцяли надати таку інформа-
цію, але з якихось причин ми таку 
інформацію не отримали. Тож до-
велося питати у самих перевізників.

Перший та четвертий маршрути 
будуть працювати у звичному ре-
жимі. Водії третього маршруту до 
обідньої перерви будуть працювати 
трьома машинами. Дві автівки бу-
дуть їздити кожні півгодини, а третя 
маршрутка буде курсувати між місь-
ким і сільським кладовищем.

Автобуси 7-го маршруту будуть 
їздити за звичним графіком та плюс 
один автобус. Зупинятимуться вони 
в районі колишнього автопарку.

Щоб зустрітися з водієм 2-го 
маршруту, нам на зупинці “Пошта” 
довелось чекати майже дві години. 
За цей час біля нас пройшли чотири 
«сімки», дві «трійки» і «четвірка». 
На питання, чому автобуса не було 
дві години, водій відповів, що з 
12-ти до 13-ти обідня перерва. На 
годиннику була 12.45. Будемо вва-
жати що водій двійки пожертвував 
15 хвилин свого обіднього часу. На 
питання, як вони будуть їздити в по-
минальний день, чоловік не відповів:

— Ніхто не повідомляв. Як ска-
жуть, так і будемо їздити, — сказав 
водій.

Після Великодня ми звернулися 
до іншого водія цього ж маршруту. 
І той перевізник сказав, що їм ще 
не було нічого повідомлено. Знов 
отримали відповідь: «Як скажуть, 
так будемо їздити».

КомуналКаКонфліКт

інша якість життя. Тетяна Єрмолаєва — одна з тих людей, яка допомагає створювати ОСББ. Жінка впевнена, 
що ця форма управління будинком є найкращою, бо дозволяє людям контролювати, на що витрачають гроші 
у будинку. При тому, саме такі об’єднання можуть отримати знижку на ремонт багатоповерхівки від влади

сумлінність. На міському цвинтарі у Козятині стихійний смітник. Купи з непотребу лежать навіть посередині 
кладовища. У дирекції цвинтаря кажуть, що неможливо до кожної людини, хто прибирає могили, поставити 
спостерігачів. А як можна було б вирішити цю ситуацію?

Наша читачка Наталія Лазарчук з села Сокілець написала вірші до поминальних днів.

як з міського кладовища 
зробили сміттєзвалище

навіщо об’єднуватися навколо 
своїх багатоПоверхівок?

«вінницягаз» хоче передати газові труби на баланс осбб

Поминання

Звернутися за допомогою до 
Тетяни Єрмолаєвої можна за 
телефонами: (063) 77 45 446 
або (097) 79 62 400. Або заві-
тати в офіс, який знаходить-
ся за адресою - вул. Пилипа 
Орлика, 10 (І поверх, перший 
кабінет у коридорі ліворуч).

 довідка

У обласній Державній екоін-
спекції просять містян не ку-
пувати штучні квіти та пласти-
кові вінки до могил. Екологи 
вкотре нагадали, що пластик 
є одним з найбільш шкідливих 
матеріалів:
«Левова частка пластикових 
квітів не потрапляє на сміттєві 
полігони. Їх палять, при чому 
виділяються численні токсич-
ні речовини, що загрожують 
здоров'ю населення: про-

вокують рак і захворювання 
дихальних шляхів», — писали 
фахівці на своєму сайті.
Вони радять купувати хвою і 
живі квіти, а також вінки, куди 
вплетені квіти. Крім того, він-
ки можуть бути різними — для 
їх виготовлення можна вико-
ристовувати сухоцвіти, газонну 
траву. На кладовище, як радять 
екологи, можна приносити на-
віть живі квіти в грунті, які про-
стоять на могилі довгий час.

квіти з пластику — отрута для живих

тетяна єрмолаєва разом з євгенієм лукашуком. 
Громадська діячка допомагає чоловікові створити ОСББ у 
багатоповерхівці на вулиці Героїв Майдану, 33

старі вінки, гілля та пластик. Купи зі сміття розкидані по 
всьому кладовищу

у деяких місцях непотріб лежить просто на могилах

валерій чудновський

Облгаз почав розсилати акти ба-
лансового розмежування по Вінниці 
та всій області. У них компанія роз-
писала, що об’єднання співвласників 
багатоповерхівок (далі - ОСББ) або 
інша керуюча багатоповерхівкою 
організація є власником внутріш-
ньобудинкових мереж. І відповідно, 
несе за них відповідальність.

Зустріч з роз’ясненнями цього 
акту провели у четвер, 25 квітня. 
«Вінницягаз» запросила голів ОСББ 
та громадських активістів. Пре-
зидентка коаліції ГО «НІКА» Юлія 
Грига розповіла, що їм не вдалося 
досягти порозуміння з газовиками.

— У цих актах вказаний «влас-
ник внутрішньобудинкових мереж», 
який, по суті, не визначений ді-
ючим законодавством, — сказала 
Грига. — «Вінницягаз» наполягає, 
що ОСББ є власником мереж, 
представники ОСББ пояснюють, 
що ОСББ відповідно до законодав-
чих норм не може взяти на баланс 
газові мережі.

Речниця ПАТ «Вінницягаз» Лари-
са Логінова розказала, що ці акти 
вони почали розсилати ще з липня 
2018 року. І пояснила, що зміниться 
в житті багатоповерхівки після під-
писання акту:

— Якщо ОСББ вже уклали ці 
акти, то вони мають укласти дого-

вори про обслуговування мереж з 
організацією, яка має відповідні до-
зволи. Це не обов'язково має бути 
«Вінницягаз», є й інші організації, 
що можуть виконувати обслугову-
вання мереж, — сказала Логінова.

А тим часом, в Асоціації ОСББ 
Вінниччини рекомендують ретельно 
вивчити ці акти разом з юристами:

«Зверніть увагу щодо того, хто 
є власником внутрішньобудинко-
вих мереж, зовнішньобудинкових 
мереж, відомчих мереж, хто є 
балансоутримувачем. Окрім цьо-
го, чи відповідає дійсності схема 
розмежування газових мереж, 
вказана в такому акті, чи відпо-
відають діаметри, довжина та 

кількість ввідного газопроводу, 
запірної арматури, засувки, кранів 
тощо. Якщо ж ви не погоджуєтесь 
підписати акт, тоді надсилайте 
письмово запити та уточнення до 
ПАТ «Вінницягаз», — пояснюють 
на сайті Асоціації ОСББ (bit.
ly/2GK3iTk).

Газовики і активісти домовилися 
зустрітися ще раз 17 травня. Вони 
сформували робочу групу, яка 
розробить такі умови акту роз-
межування, що влаштує і ОСББ, 
і «Вінницягаз». І також запросили 
на цю зустріч авторів закону про 
житлово-комунальні послуги — 
нардепів Альону Бабак та Вікто-
рію Войціцьку.
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чорнобиль — подвиг та трагедія

відбулися Міськрайонні заходи, при-
урочені до 33 річниці чорнобильської 
катастрофи

26 квітня 1986 року – день, коли на Чорнобильській 
атомній електростанції сталася найбільша в історії людства 
техногенна катастрофа планетарного масштабу. Людство 
вперше у мирний час зіткнулося з таким жахливим явищем, 
як руйнівна радіація.

Час не загоїв чорнобильських ран, не стер у пам’яті важкі 
й героїчні події, імена мужніх людей, які виявили жертов-
ність, високий патріотизм і ціною власного життя й здоров’я 
зупинили ядерну катастрофу.

Страшна трагедія не оминула і жителів нашого району. Со-
тні добровольців тієї квітучої весни відправились назустріч 
невідомій небезпеці. Біль Чорнобиля відгукнувся у серці 
кожного з нас, назавжди залишаючи у народній пам’яті по-
двиг бійців з радіоактивним лихом.

26 квітня відбулися міськрайонні урочистості, присвячені 
33-й річниці Чорнобильської трагедії. Участь у заході взяли 
голова райдержадміністрації Юрій Слабчук, заступник голо-
ви райдержадміністрації Ігор Булавський, заступник міського 
голови Віталій Вечера, які вручили ліквідаторам грамоти, 
квіти та подарунки.

- Сьогодні ми дякуємо всім тим, хто, не задумуючись ні на 
секунду, не шкодуючи свого життя, кинулись на порятунок 
Батьківщини та її жителів від Чорнобильської катастрофи. 
Ми завжди пам’ятаємо про цей подвиг і низько вклоняємось 
перед нашими героями, особливо з великою шаною схиля-
ємо голову перед тими, кого вже з нами немає. А тим, хто 
з нами, бажаємо здоров’я, миру та злагоди у ваших сім’ях, 
мирного неба, - зазначив у своєму виступі Юрій Слабчук, 
звертаючись до присутніх.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих лікві-
даторів, які віддали своє життя заради майбутнього.

Очільники районного та міського об’єднання «Союз Чор-
нобиль України» Юрій Городченко та Дмитро Ганчик зупи-
нились на проблемах, з якими стикаються у своєму житті 
колишні ліквідатори і постраждалі від аварії на ЧАЕС.

Після урочистостей, представники влади, громадських 
організацій та громадськість району та міста поклали квіти 
до пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії.

Урок Чорнобиля - це жахливий досвід. Чорнобильська 

трагедія стала тим явищем, зміст і причини якого кожне 
нове покоління осмислюватиме по-своєму.

відбулося засідання бюджетної коМісії
25 квітня відбулось засідання постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна, еко-
номічного і соціального розвитку.

Члени бюджетної комісії погодили розпорядження голови 
райдержадміністрації №113 від 15 квітня 2019 року «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

Спеціаліст фінуправління Людмила Юнак поінформувала, 
що в дане розпорядження включено:

- субвенцію з державного бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами – 43 
807 грн;

- субвенцію з державного бюджету на забезпечення якіс-
ної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» (закупівля дидактичного матеріалу для 
учнів початкових класів, сучасних меблів, музичного та 
комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 
контенту для початкових класів) - 1 090 034 грн;

- субвенції з бюджетів сільських рад на утримання за-
кладів соціально-культурної сфери та реалізацію районних 
програм – 296 287 грн.

прес-центр 
рда

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владинаші люди

праця за покликанням. Олександр Гладуш працює на залізниці вже більше тридцяти років. 
Каже, хоч і важко, зовсім не шкодує, що обрав таку професію. А знімати нервову напругу йому 
допомагають туризм і спорт

колектив дистанції сигналізації та зв’язку під час ремонту кабеля

у кабіні машиніста. Олександр Гладуш займається перевіркою радіозв’язку

ЩИРО ВІТАЄМОзалізничник: «козятинчан 
назвами шч, тч не здивуєш»

олена удвуд

 
Упродовж десяти років Олек-

сандр Гладуш працює заступ-
ником начальника зі зв’язку в 
Козятинській дистанції сигна-
лізації та зв’язку. А почалося 
все далекого 1976-го року, коли 
він з рідних Прилук поїхав до 
Києва навчатися в електромеха-
нічному технікумі залізничного 
транспорту (нині це Київський 
електромеханічний коледж). 
Далі — навчання в Харківському 
інституті інженерів залізничного 
транспорту (сьогодні це Укра-
їнський державний університет 
залізничного транспорту).

починав МеханікоМ
Першим місцем роботи стала 

Гребінківська дистанція сигналі-
зації та зв’язку. Звідти пішов до 
армії. Після демобілізації пере-
їхав до Козятина, бо тут бачив 
для себе більші перспективи. 
Півтора року пропрацював елек-
тромеханіком зв’язку і отримав 
підвищення.

— Тоді на залізниці була 
така тенденція: керівників цехів 
обирав колектив голосуванням, 
— згадує Олександр Гладуш. — 
Мені довірили керувати лінійним 
цехом зв’язку Козятин-2 – Чор-
норудка, де я працював 17 років 
старшим електромеханіком. 
Там став професіоналом своєї 
справи.

Потім почав працювати началь-
ником дільниці зв’язку. А 2009 
року він став заступником на-
чальника зі зв’язку Козятинської 
дистанції сигналізації та зв’язку, 
яку також називають ШЧ.

— Козятинчан назвами на 
кшталт «ШЧ», «ТЧ» не здивуєш, 
— каже залізничник. — Ти мо-
жеш сказати: «Зустрінемось біля 
ТЧ», і тебе зрозуміють. А тим, 
хто не живе на залізничному вуз-
лі, ці назви не знайомі. У мене є 
сестра. Вона живе не в Козятині. 
Якось питає мене: «Де ти працю-
єш?» Я їй кажу: «В ШЧ». А вона 
перепитує: «Де-де?»

любить подорожувати
Робота в Олександра Гладу-

ша цікава, але складна. Адже 
дистанція організовує технічне 
обслуговування усіх пристроїв 
зв’язку та радіозв’язку, контр-
олює стрілки, світлофори та 
переїзди. Залізниця як велика 
грибниця, де всі підприємства 
пов’язані між собою і збій в 

роботі одного з них може при-
звести до колапсу.

— Доводиться багато працю-
вати з документами і з технікою, 
— розповідає Гладуш. — І з ко-
лективом. Без нього я сам нічого 
не можу зробити. Зараз роботи 
дуже багато. Нервова напруга 
велика. Важко, але треба три-
мати себе в руках, відволікатися 
після роботи.

Відпочити від роботи Олек-
сандру Гладушу допомагають 
подорожі. Він разом з дружиною 
Людмилою полюбляє їздити на 
екскурсії. Час від часу вони бу-
вають у Києві, Вінниці, Житомирі 
та Прилуках. Минулого року від-
відали Болгарію.

— Болгарія — країна цікава, 
— ділиться враженнями заліз-
ничник. — Подивилися пам’ятки 
архітектури, який побут в там-
тешніх людей, яке дозвілля та 
культура. Як на мене, там трохи 
більше порядку. У нас люди 
дуже звикли смітити. Не цінують 
працю інших.

колишній спортсМен
Також відволіктися від буден-

ної рутини Олександру Гладушу 
допомагає спорт. Ще за часів 
навчання цікавився баскетболом. 
Захищав честь технікуму та інсти-
туту на різних змаганнях. Коли 
почав працювати, теж брав участь 
в іграх.

Зараз він — активний вболі-
вальник. Любить дивитися як бас-
кетбольні, так і футбольні матчі.

— Мав честь бути на матчі 
збірної України на відбірковому 
турнірі до Чемпіонату Євро-
пи-2008, коли грали зі збірною 
Італії, — згадує Олександр 
Гладуш. —  Наші приймали на 
той час одну з найсильніших 
збірних. Це було в Києві на НСК 
«Олімпійський». Вболівальники з 
українськими прапорами сканду-
вали. Це те, що не можна купити 
за гроші. Це той адреналін, який 
отримує людина, коли потрапляє 
в чашу стадіону. Там вона стає не 
сама собою, а частиною загаль-
ної маси вболівальників.

звіримо доходи тоП-чиновників козятинської міськради!
блог п. критиканова

Більше двох років тому – во-
сени 2016 року – в Україні за-
провадили електронні деклара-
ції для чиновників. Е-декларація 
складається з 16 розділів, в 
яких посадовець або депутат 
має вказати інформацію про 
себе і свою родину, рухоме 
та нерухоме майно, доходи та 
грошові активи, цінні папери, 
кредити та подарунки. 

Пересічні українці можуть 
ознайомитися з деклараціями 
чиновників на електронному 
порталі. Таким чином нам да-
ють можливість бачити все на 
свої очі і давати власну оцінку 
кожному чиновнику, депутату.

Скориставшись цим пра-
вом ,  ми  ознайомилис я  з 
е-деклараціями топових чи-
новників Козятинської міської 
ради за 2018 рік. Порівнявши 
офіційно задекларовані дохо-
ди слуг народу з результатами 
їх роботи, хочеться, щоб на 
кожному стовпі з непрацюючим 
ліхтарем у нашому місті висіли 
їх фотографії з написом «Їх 

розшукує совість!»
Згідно з офіційним звітом 

про виконання бюджету за 2018 
рік, заробітна плата доходяг з 
міськради обійшлася платникам 
податків майже у 22 мільйони 
гривень, і слово «доходяги» в 
нашому контексті похідне від 
«доходи», причому неслабі.

Останні три роки чиновниць-
кий апарат Козятинської міської 
ради є яскравим прикладом 
розмноження нестатевим шля-
хом. Якщо в 2015 році (останній 
рік ненависного діючому меру 
попередника) фонд заробітної 
плати працівників міськради 
складав 8% загальної суми бю-
джету, то в 2018 – вже 12,5%. 
У грошовому еквіваленті – 5,8 
млн гривень проти 21,7 млн 
гривень (майже в чотири рази 
більше).

Виборцям цікаво буде дізна-
тися, що секретар Козятин-
ської міської ради за 2018 рік 
отримав 287 тисяч гривень (в 
середньому майже 24 тисячі 
гривень на місяць). У таку суму 
в нашому місті оцінено непиль-
ний обов’язок зібрати кворум і 

довести до відома депутатської 
більшості рознарядку по голо-
суванню.

Керуючий справами виконко-
му заробив 303 тисячі гривень 
(в середньому 25 тисяч гривень 
на місяць). Заступники міського 
голови отримували більше 20 
тисяч гривень на місяць (250 
тисяч гривень на рік). Зарплата 
начальників відділів та управ-
лінь  міськради за минулий 
рік коливається від 202 до 247 
тисяч гривень (16,5-20,5 тисячі 
гривень на місяць). Варто за-
уважити, що порівняно з 2017 
роком заробітна плата топових 
чиновників міськради зросла 
мінімум у півтора рази. 

Питання до медиків, праців-
ників освіти, залізничників, а 
найголовніше – пенсіонерів: 
ви теж відчули таке суттєве 
покращення матеріального 
становища? Ні? Тоді згадайте 
анекдот радянських часів про 
вірменське радіо, яке на пи-
тання, що таке червона ікра, 
відповіло, що це продукт, який 
радянський народ споживає 
вустами своїх найкращих пред-

ставників. Ось і в нашому місті 
виборці відчувають «покращен-
ня» у вигляді зростання доходів 
окремих слуг громади на фоні 
тотального зубожіння переваж-
ної більшості населення.

А тепер – вишенька на торті. 
Офіційна зарплата міського 
голови Олександра Пузиря 
за 2018 рік згідно з його де-
кларацією склала 347 тисяч 
756 гривень – майже 29 тисяч 
гривень на місяць. Це ціна, яку 
козятинські платники податків 
сплачують за черговий зірваний 
опалювальний сезон, за нечи-
щені вулиці, за якість ремонту 
доріг, за нав’язане медичне 
протистояння, за невиконану 
обіцянку забезпечити місто чи-
стою водою.

Пан міський голова – аб-
солютний рекордсмен серед 
бюджетників міста у темпах 
зростання заробітної плати. 
Якщо в 2015 році він заробив 
22 тисячі гривень (щоб ви так 
жили!), то в 2018 завдяки пре-
міям, надбавкам, матеріальним 
допомогам – у п'ятнадцять 
разів більше (воздай же йому, 

Господи, за його скромність!) 
У результаті наш мер, як і 
його виборці, знаходиться за 
межею бідності, тільки по різні 
сторони.

За час перебування діючого 
міського очільника на посаді 
несподівано розквітнув під-
приємницький талант його 
дружини. Її прибуток за 2018 
рік склав 638 тисяч гривень. 
Правда, злі язики подейкують, 
що бізнес дружини – вдала 
схема з відмивання незаконних 
доходів, по-народному – відка-
тів, у результаті якої сума від-
кату переводиться на рахунок 
бізнес-леді нібито як оплата її 
послуг. Може, це фейк, а якщо 
й правда, то унікальність ситу-
ації полягає принаймні в сплаті 
податків із доходів сумнівного 
походження. Як не висловити 
захоплення?

Мораль цієї байки наступна: 
до Свинарчуків ще далеко, але 
шанси є!

Думка автора не обов’язково 
збігається з думкою редакції 
газети «RIA-Козятин»

з днеМ народження!
радника із соціальних питань голови 

ПрАТ
«Зернопродукт МХП» с. Безіменна
 Віктора Миколайовича БАРЧУКА 

(02.05),
головного лікаря районної стоматологіч-

ної поліклініки
Андрія Анатолійовича ПІРОЖКА 

(04.05),
водія Козятинської районної ради
Олександра Дмитровича РАЙЧУКА 

(04.05),
генерального директора СТОВ “Світанок”, 

голову ради сільгосптоваровиробників Ко-
зятинського району

Миколу Васильовича МЕЛЬНИКА 
(05.05),

секретаря Михайлинської сільської ради
Валентину Василівну КУШНІРЕНКО 

(06.05),
секретаря Махаринецької сільської ради
Тетяну Петрівну КОСОБУЦЬКУ (07.05),
Дубовомахаринецького сільського голову
Лідію Іванівну ПАВЛЮК (08.05)
 

з ювілеєМ!
голову Самгородоцької сільської ради
Миколу Васильовича ЧЕРНИПКА 

(08.05)
 
Прийміть найщиріші побажання міцно-

го здоров’я, удачі, миру, добра, усмішок, 
благополуччя, стабільності в справах і 
досягнення всіх намічених цілей. Нехай 
робота приносить радість, нехай збудуться 
найпотаємніші мрії, в родині панує гармо-
нія і взаєморозуміння, а вірні друзі завжди 
будуть поруч.

З повагою, 
голова райдержадміністрації 
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради 
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

Козятинська районна рада та Козятинська районна дер-
жавна адміністрація глибоко сумують з приводу смерті 
ветерана Другої світової війни, голови ветеранської орга-
нізації с. Зозулинці – Радченка Анатолія Степановича та 
висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Наш співрозмовник розповів, що чув дві 
різні версії. За однією з них, ШЧ розшиф-
ровується як «Шаговая часть» російською. 
Коли залізницю почали будувати, вона була 
воєнізована. 
Раніше не було світлофорів та сигналів. Пра-
цівники стояли на перегоні з прапорцями і 

пропускали поїзди. Тому, ймовірно, дис-
танцію й назвали «ШЧ». Коли вже почали 
використовувати сигнали і світлофори, сис-
тема змінилася.
За іншою версією, ШЧ — абревіатура від ро-
сійського «Шнуровая часть». Колись люди 
не могли одне одному телефонувати без 

телефоністок. Їх називали «баришнями». 
Вони використовували комутатори. Для того, 
щоб комусь подзвонити, спершу треба було 
підняти слухавку і попросити «баришню» 
з’єднати вас з абонентом. На комутаторі 
були шнурки. Телефоністка за допомогою 
них зв’язувала двох абонентів.

чому дистанцію сигналізації та зв’язку називають шч?
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альона рябоконь

— Часто ми не звертаємо уваги 
на такі дрібниці як родимка, а 
дарма, — розповідає лікар-онко-
лог Подільського регіонального 
центру Сава Магдебура. — Родим-
ка, це доброякісне новоутворення, 
але під впливом певних чинників 
вона може перероджуватися в 
злоякісну пухлину — меланому. 
Щоб спровокувати родимку до пе-
реродження, необхідний поштовх, 
подразник. 

За словами лікаря, найчастішим 
поштовхом може стати надмірне 
перебування на сонці або солярії. 
Провокуючими причинами пере-
родження родимки можуть бути 
і несприятливі екологічні умови, 
спадкові фактори, ендокринні по-
рушення, хімічні чи термічні опіки. 
А ще травмування, здавлювання 
або натирання родимок одягом.

Найчастіше (87-90%) меланома 
вражає шкіру. Рідше (7-8%) вона 
виникає у сітчастій оболонці ока і 
близько 1% буває в прямій кишці 
та інших внутрішніх органах. У 
3-5% випадків діагностувати ло-
калізацію первинної меланоми не 
вдається.

— У області зареєстровано 97 
випадків меланоми. Своєчасна 
діагностика меланоми шкіри в 
області погіршала на 3,3%, — го-
ворить лікар. 

хто під загрозою 
— До групи ризику належать 

люди, у яких багато веснянок, піг-
ментних плям і дрібних родимок, 
які можуть під впливом різних 
чинників перерости у злоякісні но-
воутворення, — розповідає лікар. 
— За останніми науковими дани-
ми, на меланому частіше хворіють 
жінки (співвідношення 2:1). Утім, у 
чоловіків меланома протікає більш 
злоякісно. 

Також від статі людини, за сло-

вами лікаря, залежить і локаліза-
ція меланоми. 

— Так, у жінок пухлина частіше 
локалізується на кінцівках, осо-
бливо на нижніх. У чоловіків вона 
виникає частіше на голові, шиї та 
верхній половині тулуба, — го-
ворить онколог. — А от від віку 
ця хвороба не залежить. Хоча у 
дітей до 14 років переродження 
родимки буває дуже рідко, а най-
частіше меланома виникає у віці 
40-60 років.

руді, блондини, брюнети
За словами онколога, частота 

виникнення меланоми залежить і 
від індивідуальної пігментації. Най-
менше випадків меланом зустріча-
ється у людей з темним волоссям, 
оливковою або смуглявою шкірою, 
карими очима. І навпаки, особи з 
рудим волоссям, світлою або блі-
дою шкірою та блакитними очима 

хворіють на меланому частіше.
— Доведено, що рудий колір 

волосся підвищує ймовірність ви-
никнення меланоми у три рази, 
наявність веснянок — у 1,9 раза, 
наявність вітіліго — у 1,8 раза, бла-
китний колір очей — у 3 рази, — 
розповідає онколог. — Крім того, 
якщо людина під дією сонячних 
променів отримує опіки чи вкрива-
ється веснянками, більше схильна 
захворіти меланомою, ніж та, чия 
шкіра добре піддається засмазі.

До факторів розвитку меланоми 
також відносять жіночі статеві 
гормони (вагітність обтяжує пере-
біг меланоми), особливості хар-
чування, зловживання алкоголем, 
деякі види лікування, використання 
барвників для волосся, флуорес-
центне освітлення, професійна 
шкідливість (нафтопродукти та інші 
вуглеводні, травми, рентгенівське 
опромінення).

як попередити МеланоМу
Лікар радить не перебувати на 

сонці з 11.00 до 16.00. У цей час 
сонце дуже активне, слід хоча 
б застосовувати сонцезахисні 
креми. Не зловживати відвід-
уванням соляріїв. А перевіряти 
себе і своїх дітей не рідше, ніж 
раз на півроку у лікарні. Уникати 
прямих сонячних променів при 
наявності на тілі великої кількос-
ті родимок або родимих плям. 
Захищати вдень шкіру від сонця 
бавовняним або лляним одягом, 
особливо цього потребують діти. 
Родимку не можна травмувати, 
заклеювати пластиром (це ство-
рює термічний ефект та може 
зашкодити). Якщо родимка зна-
ходиться в місці постійного трав-
мування, тертя або здавлювання, 
необхідно звернутися до онколо-
га та обговорити доцільність та 
можливість її видалення.

в’ячеслав гончарук

Вище професійне училище 
залізничного транспорту на-
лагодило співпрацю з ГО «Сус-
пільні ініціативи Козятинщини». 
А саме з керівником громад-
ського об’єднання Оленою 
Іванчук, волонтерами Віктором 
Заїчком та Леонідом Цеханов-
ським.

Леонід підвозить залізнич-
никам матеріал для плетіння 
сіток, а потім відвозить їх у 
зону ООС. Аби ці речі служили 
надійним маскуванням для лю-
дей і військової техніки. Така 
співпраця триває вже три роки.

Майже щодня на заняттях 

трудового навчання і в поза-
урочний час щонайменше дві 
групи виконують замовлення 
волонтерів. І під час останнього 
нашого візиту в училище, 19 
квітня, біля маскувальних сіток 
трудилися група 210 (електри-
ків з обслуговування пристроїв 
СЦБ). 

— Для плетіння сіток закін-
чується матеріал. Тож для двох 
груп у цей день було б мало 
роботи. Леонід Броніславович 
за день-два підвезе матеріал 
і ми завершимо замовлення 
військових передової. Адже 
це остання сітка танкового за-
мовлення, — сказала майстер 
групи Юлія Опанович.

Педагоги учбового закладу 
стверджують, що волонтерська 
праця надихає учнів на добрі 
справи, вчить любити свою 
країну, цінувати військовослуж-
бовців, що захищають нашу 
рідну землю.

На зустрічі волонтерів «Обе-
ріг для воїна», 29 березня, у 

залізничному училищі презен-
тували ювілейну соту сітку. І 
менше ніж за місяць після пре-
зентації волонтерська молодь 
училища зі своїми наставника-
ми сплели ще 26 сіток.

У підсумку маємо, що учнями 
училища було сплетено 126 зви-
чайних маскувальних сіток, три 

маскувальні костюми-кікімори 
для снайперів та шість сіток 
для ракетних установок. Ще 
вони підготували 16 сіток для 
танкової бригади. Спільними 
зусиллями зібрали кошти для 
придбання планшету наведення 
вогню, продуктів харчування та 
купили теплий одяг військовим.

здоров'я армія

добра справа. Учні училища залізничного транспорту мають масу професійних здобутків. Вони є учасниками 
олімпіад професійного, спортивного чи мистецького спрямування. Але, напевно, козятинчанам мало відомо, що 
майбутні залізничники з 2014 року допомагають військовим на фронті — вони плетуть маскувальні сітки

слово лікаря: лазня лікує, або з легким Паром!

група електриків сцб сплели чергову маскувальну сітку. Під нею військові ховатимуть 
від ворога танк

викладачі та учні училища налагодили співпрацю з го, 
яке постачає їм матеріал для сіток

сПлели для військових 
126 маскувальних сіток

вчасно. Існує повір'я, що людина, у якої багато родимок, буде щасливою. 
Однак сучасні онкологи вважають, що навіть за невеликою кількістю родимок 
потрібно уважно спостерігати. Інакше спочатку меланома, потім рак шкіри 

родимка може стати 
великою бомбою

до групи ризику належать люди, у яких багато веснянок, пігментних плям і дрібних 
родимок. Під впливом різних чинників це може перерости у злоякісні новоутворення

Лист до редакції «RIA-
Козятин»

Чим же так цінна і притягувальна 
лазня? Вона — загартовує, від-
новлює сили. Підвищує настрій, 
зменшує залишкову вагу. Допо-
магає вилікуватися від багатьох 
захворювань (грип, ГРВІ, запа-
лення бронхів, легень). Виправляє 
недолік руху для людей сидячих 
професій. Підвищує захисну (анти-
мікробну) дію шкіри. Позитивно діє 
на захисні сили тіла людини.

Я, особисто, при відвідуванні 
лазні дихаю повітрям морської 
солі. Роблю це так — беру жменю 
морської солі (великозернистої) в 
марлеву торбинку, накладаю на 
ніс і дихаю. Термін дихання — 5-6 

хвилин. Дві-три хвилини перерва 
і продовжую 4-5 хвилин. І так 
роблю тричі. Це дуже корисно. 
Дихаю морським повітрям. Усе 
геніальне, просто!

Але, на жаль, міська лазня в Ко-
зятині не працює. Мене, як голову 
первинної організації ветеранів 
залізничної санепідемстанції часто 
запитують мешканці нашого міста 
Козятин: «Коли по-справжньому 
запрацює лазня в нашому місті?» 
Поставлене питання. А що далі?

Питання роботи міської лазні 
дуже хвилює мешканців нашого 
міста. Воно обговорюється між 
громадянами, під час слухань, які 
останнім часом стали, на жаль, 
рідкістю. Зрушень ніяких!

Мені здається, що це питання 
варто обговорити на круглому 
столі з участю мешканців міста, 
а лазню повернути в комунальну 
власність. І зробити у ній належ-
ний ремонт, підтримати фінансово.

Від імені мешканців міста Ко-
зятин питаю: Чому ми маємо їз-
дити в лазню Бердичева, Вінниці, 
Калинівки, коли така будівля є в 
Козятині?

Велике прохання до нашої 
влади, особисто до голови міста 
Олександра Пузиря, повернути 
лазню місту, якщо такий орендар-
господар не може організувати її 
роботу.

ветеран праці іван сМолич

сава 
Магдебура, 
лікар-
онколог

— Мелано-
ма виникає 
із мелано-

цитів шкіри, тобто клітин, що 
продукують специфічний піг-
мент - меланін. Вироблений 
меланін накопичується у клі-

тинах та додає їм коричневого 
кольору. 
Поява меланоми на здоровій ді-
лянці шкіри частіше з'являється у 
вигляді темно-бурої плями, яка 
розповсюджується по периферії. 
Має нечіткі контури, незначно 
виступає над поверхнею шкіри. 
Можливі інші проміжні варіанти 
меланоми з різноманітним зо-
внішним виглядом. 
Поверхня її буває у вигляді пло-

щини, півкулі, горбиста, блис-
куча або покрита виразками 
з кірками. Консистенція буває 
щільною або еластичною. Колір 
може бути рожевий, сірий, чор-
ний, коричневий чи фіалковий. 
У 15-20% хворих пухлина мела-
номи не має пігменту і має тілес-
ний або рожево-червоний колір. 
По мірі росту пухлина збільшу-
ється, росте вгору над шкірою, 
а також вглиб у м'які тканини. 

При цьому може змінювати 
колір, консистенцію, поверхню 
(може мокнути, виділяти слиз, 
або вкритись кров'яною кіркою). 
Клінічна картина меланоми про-
тікає швидко та агресивно. Ме-
тастази з'являються раніше, ніж 
при інших злоякісних пухлинах. 
Діагностика ранніх стадій ме-
ланоми суттєво впливає на 
радикальність та ефективність 
лікування хворих.

головне - вчасно виявити меланому

КОРОТКО

музей шукає 
весільні фото
 Працівники Музею 

історії міста просять козя-
тинчан передати їм хоча б 
по одній весільній фото-
графії, що були зроблені 
під час реєстрації шлюбу 
у колишньому приміщенні 
РАЦСу, що був у будинку на 
вулиці Грушевського, 15. За-
раз у цій будівлі знаходиться 
музей історії Козятина.
Довідки за телефоном: 2-12-

47.

Помер боєць з 
вінниччини
 У зоні ООС загинув 

сержант Сергій Гвоздієв-
ський, який родом з Мо-
гилів-Подільського.

— Під чaс виконaння 
зaвдaнь на Мaріупольському 
напрямку, 29 квітня, 53-річ-
ний військовослужбовець 
отримав важкі поранення. 
Після надання долікарської 
тa першої медичної домоги, 
він одрaзу був евакуйований 
повітряним трaнспортом 
до  спец і aл і зовaного 
лікувaльного зaклaду у 
Дніпрі. Нa жaль, попри всі 
зусилля лікaрів, сержaнт 
Сергій Гвоздієвський по-
мер від отриманих травм, — 
повідомило комaндувaння 
Десантно-штурмових військ 
ЗС України.

старт вступної 
кампанії
 Цьогорічна вступна 

кампанія стартує 1 липня 
і триватиме до кінця мі-
сяця. Про це повідомила 
міністр освіти та науки Лі-
лія Гриневич на засіданні 
Кабміну.

16 липня о 18 годині за-
кінчується подання заяв 
для осіб, які вступають на 
основі співбесіди, вступних 
іспитів чи творчих конкур-
сів. 22 липня о 18 годині 
закінчується прийом заяв 
тих, хто вступає лише на 
основі сертифікатів ЗНО.

Рейтингов і  списки 
вступників оприлюднять 
26 липня, а до 31 липня 
абітурієнти мають прине-
сти оригінали документів 
в обрані ВНЗ.

Цього року для вступу 
приймаються також сер-
тифікати ЗНО 2017 і 2018 
років, окрім сертифікату 
ЗНО з іноземної мови за 
2017 рік.

Абітурієнти можуть по-
дати 7 заяв на 4 спеціаль-
ності.
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 продам
  Àáî çäàì ãàðàæ 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í Òîíåëÿ. 
096-779-60-83
  Áàëêîíí³ â³êíà 6 øò. (1.30õ0.82); áàëêîíí³ â³êíà 10 øò. 
(1.44õ0.70); äâåð³ âõ³äí³ 1 øò. (2.20õ0.80) ñîñíîâ³; äâåð³ 
âõ³äí³ 2 øò. (2.0õ0.65) ñîñíîâ³ - óñ³ á/ó. 098-803-25-41
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, 
âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, 
â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì‘¿, áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íêà». Ïåòðî 
²âàíîâè÷.Ðóæèí. 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì’¿, â³äâîäêè 4-õ, 5 ðàìî÷í³ íà Óêðà¿íñüêó ðàìêó 
ç 1 òðàâíÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåòîíîì³øàëêà íà 180 ë. á/ó, âåëèêà, ñàìîðîáíà. 097-
690-98-02
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-717-97-88
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ á/ó ïîëîâèíêè. 097-690-98-02
  Áî÷êà çàë. 200 ë., ëèñò ³ç í/æ 3 ìì 1.42 õ 0.71 - 1 øò., áàê 
í/æ 1.0 õ 1.0 õ 0.60, áî÷êà àëþì âèñ.1.10, ñò.äðîðàë 2 ìì. 
2 õ 1.0, ùèòè ³ç æåñò³ îáðàìëåí³ 40 óãîëîêîì 2.9 õ 1.4 - 2 
øò. 063-736-47-19
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Âåëîñèïåä «Àðä³ñ» äåøåâî, êîìïþòåð - êîìïëåêò, 
êîëîíêè «Ñâåí» - 2 õ 18 W, áåçïåðåá³éíèê, ïàëàòêà 4 
ì. (ÑÐÑÐ), àâòî-ãóìà 205 õ 55 R16, êèëèìêè «Êàëèíà», 
òåëåâ³çîðè, êîìïðåñîð, çâàðþâàëüíèé àïàðàò. 093-140-

74-34
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð «Ø³âàê³» 
ñòàí õîðîøèé. 068-209-78-26
  Âåëîñèïåä ç ïåðåäà÷àìè, ïðîòèóäàðíèé çà ï³â ö³íè. 093-
256-07-32, 099-232-74-97
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã - íåäîðîãî, ìàñëî - ïåðåðîá. 
20 ë., ³ ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., àëþì. ïðîâ³ä 3-õ 
æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì äîâæ. 300ì., áî÷êè ïî 200 ë. ìåòàëåâ³. 
093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ äèçàéíåðñüêà â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà çð³ñò 
1.67 + êàáëóê 5-7 ñì., ðîçì³ð 42 íà ì³í³àòþðíó òà ñòðóíêó 
ä³â÷èíó, º øëåéô, ñóêíÿ ëåãêà íà ò³ë³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ. 097-
318-60-81
  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
  Â³êíàäåðåâÿí³ ç êîðîáêîþ ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03 - 4 øò. 
063-616-18-22, 067-976-19-54  
  Â³êíî ì/ï 2.04 õ 1.38 2-õ êàìåðíèé ñêëîïàêåò á/ó 1 800 
ãðí. 063-223-53-04
  Äâà 3-õ òîííèõ êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç ìàòðàöîì 
â³ä 5 ðîê³â. 063-605-75-51
  Äâåð³ á/ó âõ³äí³ ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ 2.0 õ 0.8, àêðèëîâà 
âàííà 1.7 õ 0.7. 063-342-71-05
  Äâåð³ ï³ä’¿çäí³ áðîíüîâàí³ á/ó. 098-272-82-53, 093-017-
48-48
  Äèâàí á/ó, öåíòð. 097-486-40-07, 063-321-77-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Ïåã - Ïåðåãî  GT-3» (ïðîãóëêà), â³ä 6 ì³ñ. 
äî 3-õ ðîê³â - 1 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî «Ñàéáîêñ - ïðî» 

ñòàí ³äåàëüíèé 2 500 ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-468-99-64, 093-587-14-00
  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
  Äðàáèíà äåðåâÿíà, ìåòàëåâà, ãàçîâ³ áàëîíè. 067-137-
87-38, 063-346-24-22
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./êâ.ì., 
áåðåçà, áåðåñò ïî 650 ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà äîñòàâêà. 

063-143-61-18
  Äðîâà ÿñåíîâ³.  067-369-13-23
  Çàë³çîáåòîííà òðóáà äîâæ. 3 ìì., ä³àì. 0.8 ì. 097-
935-98-77
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-44-27 Ðîñ.
  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 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ 
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-

27-39
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. âóë.Çàîçåðíà 5. 067-927-15-58, 063-
676-63-02
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí ïðèâàòèç., ãàðíå çàòèøíå 
ì³ñöå, äî ì³ñòà 15 õâ. õîäó 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ 
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä.(ñò³íè), ãàç, âîäà, ñâ³òëî 
ïîðó÷, äóæå äåøåâî, Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  Çåì. ä³ë-êà 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñàðàé. 098-
020-36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ 
(íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 
093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-
324-14-63, 093-925-93-81
  Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 096-
007-52-67
  ²íñòðóìåíòè á/ó áîëãàðêà, äðåëü, åë.íîæíèö³ ïî ìåòàëó 
(êîæíà äåòàëü ïî 800 ãðí.), ïðèâåçåíà ç Í³ìå÷÷èíè. 096-
779-60-83

  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî 
ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 
098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, 
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë 
äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êîáèëà 7 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîçà, êîçåíÿòà. 096-632-10-40
  Êîçà. 067-165-14-93
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà, çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà 
íîâèé, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
  Êîìïþòåð ÏÊ íåäîðîãî.. 068-273-92-77, 063-383-78-73
  Êîíòåéíåð 4 õ 1.7 õ 2.2 (Ø õ Ã õ Â). 067-899-52-30 Ñåðã³é
  Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé. 067-491-12-27
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà òà òåëèöÿ 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ãîëóá³ºâêà. 
097-997-03-24, 063-467-55-62
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 4 òåëÿì. 063-648-20-99
  Êîðîâà ðîçòåëåíà, ìîæëèâî ç òåëÿì (òåëè÷êà). 096-
430-36-84
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 067-169-17-28
  Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-549-75-96
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì, ñìà÷íå ìîëîêî, äàº 25 ë. 
ìîëîêà. 096-443-42-39
  Êðîâàòü 180 õ 2000 â õîðîøîìó ñòàí³, äåðåâ’ÿíà. 096-
435-44-59

  Êðîëåíÿòà, êðîëèöÿ âàã³òíà. 096-963-73-52
  Êóçîâ «Îïåëü Îìåãà Â» â ãàðíîìó ñòàí³. 097-324-17-14
  Êóêóðóäçó. 097-248-30-54
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóðÿ÷èé ïîñë³ä 1 ì³øîê 100 ãðí. 067-445-52-25
  Ëîøèöÿ 1 ð³ê, äóæå ñïîê³éíà, âåëèêî¿ ïîðîäè, òåðì³íîâî. 
097-055-26-85
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-
08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., êîëüîðîâ³ 
ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83 Ñåðã³é
  Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, óìèâàëüíèê, ð³çí³ ìåáë³, óñå á\â. 067-
430-31-31, 093-726-17-16
  Ìÿêèé êóòî÷îê, ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit. 097-012-01-69, 
098-020-36-54
  Ïåéíòáîëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 063-340-12-01
  Ïíåâìàòè÷íà ãâèíò³âêà Õàòñîí 55 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 098-
906-41-78 (Viber)
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí 15-20 êã. 097-474-42-11, 063-
260-09-52
  Ïîðîñÿòà ñ.Âåëèêå. 097-824-17-75
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-917-60-67, 096-337-28-52
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àòëàíò á/ó 3 000 ãðí. 063-
223-53-04
  Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-
12-01
  Ïðèõîæà äîâæ. 1.50 ì. ç äçåðêàëîì, êóõîííèé ìÿêèé 
êóòî÷îê ç ñòîëîì òà äâ³ òàáóðåòêè ñèíüîãî êîëüîðó, êóõíÿ 
ñèíüî - á³ëîãî êîëüîðó. 068-041-23-00
  Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-
73-29
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðåçèíó äëÿ ì³êðîàâòîáóñà 215\65 16ñ, Íîê³àí, ïðîòåêòîð 
8 ìì. - 1100 ãðí\øò. 073-200-80-44, 093-766-78-49
  Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñò³ë äëÿ êîìïþòåðà 150 õ 60 ñì. â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð 
òåìíî - êîðè÷íåâèé. 096-160-11-65
  Ñóêíÿ âèïóñêíà 8-12 ðîê³â êîë³ð á³ðþçà. 093-779-84-23, 
096-312-34-41
  ÒÂ Øàðï 43, ñìàðò, ÍD, ëåä - 9500 ãðí. íîâèé â óïàêîâö³. 
073-200-80-44, 093-766-78-49
  Òåëåâ³çîð Soni 50« ïëàçìà, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 3 500 
ãðí. 063-054-39-57
  Òåëåâ³çîð Ãðþäê³ê ïëàçìà 32«, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 4 
000 ãðí. 063-054-39-57
  Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîðîâà íà îòåëåí³. 098-
039-45-26 ï³ñëÿ 14:00
  Òåëè÷êó â³ä äîáðî¿ êîðîâè 2 ì³ñ. 097-204-04-94
  Òåëÿ 3 ì³ñ. 067-169-17-28
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç 
ñêëîì äëÿ òåïëèöü 1 ì. õ 0.5 ì. òà äâåð³, íåäîðîãî. 098-
245-36-20
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè. 097-886-27-25
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ 
îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-
207-88-44
  Öóöåíÿ òàêñè, ä³â÷èíêà, 2 ì³ñ. ðèæà. 067-491-12-27
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Øâåéíà ìàøèíêà «Áðàçåð» íà 36 îïåðàö³é, á/ó ðàìè ç³ 
ñêëîì äëÿ ïàðíèêà 140 õ 55 - 10 øò. 063-350-00-88
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, íåäîðîãî Ïîäîëêà, êë³òêè, 
ïàïóæêè, ï³âíèêè òà êóðî÷êè ìàëåíüê³, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 
óñå íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Øâåéí³ ìàøèíêè Ç³íãåð íîæíà ç ð³äíèì ñòîëîì, ðîáî÷à, 
ëàäà íîæíà ç òóìáîþ, íàá³ð ëàïîê, ðîáî÷à. 063-280-43-63

  Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë 
ñëþñàðíèé, ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà, äåðåâîîáðîáíèé 
âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áàê 70 ë. 096-
467-88-03
  ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 097-
239-92-05
  ß÷ì³íü. 097-453-44-53
  Àáî çäàì ãàðàæ 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í Òîíåëÿ. 
096-779-60-83
  Áàëêîíí³ â³êíà 6 øò. (1.30õ0.82); áàëêîíí³ â³êíà 10 øò. 
(1.44õ0.70); äâåð³ âõ³äí³ 1 øò. (2.20õ0.80) ñîñíîâ³; äâåð³ 
âõ³äí³ 2 øò. (2.0õ0.65) ñîñíîâ³ - óñ³ á/ó. 098-803-25-41
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, 
âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, 
â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì‘¿, áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íêà». Ïåòðî 
²âàíîâè÷.Ðóæèí. 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì’¿, â³äâîäêè 4-õ, 5 ðàìî÷í³ íà Óêðà¿íñüêó ðàìêó 
ç 1 òðàâíÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåòîíîì³øàëêà íà 180 ë. á/ó, âåëèêà, ñàìîðîáíà. 097-
690-98-02
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-717-97-88
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ á/ó ïîëîâèíêè. 097-690-98-02
  Áî÷êà çàë. 200 ë., ëèñò ³ç í/æ 3 ìì 1.42 õ 0.71 - 1 øò., áàê 
í/æ 1.0 õ 1.0 õ 0.60, áî÷êà àëþì âèñ.1.10, ñò.äðîðàë 2 ìì. 
2 õ 1.0, ùèòè ³ç æåñò³ îáðàìëåí³ 40 óãîëîêîì 2.9 õ 1.4 - 2 
øò. 063-736-47-19
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Âåëîñèïåä «Àðä³ñ» äåøåâî, êîìïþòåð - êîìïëåêò, 
êîëîíêè «Ñâåí» - 2 õ 18 W, áåçïåðåá³éíèê, ïàëàòêà 4 
ì. (ÑÐÑÐ), àâòî-ãóìà 205 õ 55 R16, êèëèìêè «Êàëèíà», 
òåëåâ³çîðè, êîìïðåñîð, çâàðþâàëüíèé àïàðàò. 093-140-
74-34
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð «Ø³âàê³» 
ñòàí õîðîøèé. 068-209-78-26
  Âåëîñèïåä ç ïåðåäà÷àìè, ïðîòèóäàðíèé çà ï³â ö³íè. 093-
256-07-32, 099-232-74-97
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã - íåäîðîãî, ìàñëî - ïåðåðîá. 
20 ë., ³ ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., àëþì. ïðîâ³ä 3-õ 
æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì äîâæ. 300ì., áî÷êè ïî 200 ë. ìåòàëåâ³. 
093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ äèçàéíåðñüêà â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà çð³ñò 
1.67 + êàáëóê 5-7 ñì., ðîçì³ð 42 íà ì³í³àòþðíó òà ñòðóíêó 
ä³â÷èíó, º øëåéô, ñóêíÿ ëåãêà íà ò³ë³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ. 097-
318-60-81
  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
  Â³êíàäåðåâÿí³ ç êîðîáêîþ ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03 - 4 øò. 
063-616-18-22, 067-976-19-54  
  Â³êíî ì/ï 2.04 õ 1.38 2-õ êàìåðíèé ñêëîïàêåò á/ó 1 800 
ãðí. 063-223-53-04
  Äâà 3-õ òîííèõ êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç ìàòðàöîì 
â³ä 5 ðîê³â. 063-605-75-51
  Äâåð³ á/ó âõ³äí³ ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ 2.0 õ 0.8, àêðèëîâà 
âàííà 1.7 õ 0.7. 063-342-71-05
  Äâåð³ ï³ä’¿çäí³ áðîíüîâàí³ á/ó. 098-272-82-53, 093-017-
48-48
  Äèâàí á/ó, öåíòð. 097-486-40-07, 063-321-77-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Ïåã - Ïåðåãî  GT-3» (ïðîãóëêà), â³ä 6 ì³ñ. 
äî 3-õ ðîê³â - 1 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî «Ñàéáîêñ - ïðî» 
ñòàí ³äåàëüíèé 2 500 ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-468-99-64, 093-587-14-00
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Здам в оренду магазин в 
с.Титусівка. 096-372-03-80, 097-

495-88-36, 063-288-42-72, 
093-884-69-74

Інфориацію про скасування ста-
туту релігійної громади УПЦ 

розміщену в №17 вважати недо-
стовірною.

Продам пісок. 098-966-51-43, 093-
782-99-57

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа мага-

зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-
154-49-36
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Всі види ремонтних робіт. Швидко та якісно. 
093-00-25-149
Надаю послуги електрика. 097-707-98-1-21

робота
На роботу потрібен автомийник, з/п від 5 000 
грн., графік 2/2 (з 9:00 - 21:00), чоловіки від 
18 до 35 років. 093-938-30-09, 093-767-14-10
На роботу потрібні: кухар, пекар, касир, про-
давець, м.Київ. 098-568-21-05 Інна
В смт.Бродецьке на постійну роботу потрібен 
перукар. 097-796-79-38
На роботу потрібні різноробочі. 063-308-03-
00, 097-877-07-79
На постійну роботу в державну лотерею 
потрібен охоронник, без шкідливих звичок, вік 
20-50 р.р. 063-299-33-35
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
В магазин взуття «PODIUM» потрібен про-
давець. Дівчина з приємною зовнішністю і 
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне 
працевлаштування. Ірина 063-231-31-36
Адміністратор на постійну роботу в хостел у 
м.Києві. Терміново. Зп від 8000грн + %. Жит-
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ло надається. Офіційне працевлаштування. 
Тел.: 0993894544, 0968848555 
Запрошуємо на роботу електромонтера з 
посвідченням, до 25 років, чи електромонтера 
контактної мережі з училища. 097-762-17-87, 
093-732-60-43
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми 
гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. 067-430-02-80, 093-678-
53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується 
різноробочий,пекар, оператор-касир, 
помічник кухаря. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування, середня заробітна плата  
7000-8500 грн (з податками), 8-годинний 
робочий день, компенсація харчування. тел. 
067-430-02-80, 093-678-53-01.
Магазин Багата Комора дорого закуповує 
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса. 
067-430-02-80, 097-405-78-33
Запрошується прибиральниця щоденно на 
одну годину ввечері, центр. 093-766-78-49

4
4
9
0
2
8

44
99

49

44
92

52

  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
  Äðàáèíà äåðåâÿíà, ìåòàëåâà, ãàçîâ³ áàëîíè. 067-137-87-
38, 063-346-24-22
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./êâ.ì., 
áåðåçà, áåðåñò ïî 650 ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-
143-61-18
  Äðîâà ÿñåíîâ³.  067-369-13-23
  Çàë³çîáåòîííà òðóáà äîâæ. 3 ìì., ä³àì. 0.8 ì. 097-935-
98-77
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-44-27 Ðîñ.
  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 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ 
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-
27-39
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. âóë.Çàîçåðíà 5. 067-927-15-58, 063-
676-63-02
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí ïðèâàòèç., ãàðíå çàòèøíå 
ì³ñöå, äî ì³ñòà 15 õâ. õîäó 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ 
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä.(ñò³íè), ãàç, âîäà, ñâ³òëî 
ïîðó÷, äóæå äåøåâî, Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  Çåì. ä³ë-êà 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñàðàé. 098-
020-36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ 
(íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 
093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, 

ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-
324-14-63, 093-925-93-81
  Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 096-
007-52-67
  ²íñòðóìåíòè á/ó áîëãàðêà, äðåëü, åë.íîæíèö³ ïî ìåòàëó 
(êîæíà äåòàëü ïî 800 ãðí.), ïðèâåçåíà ç Í³ìå÷÷èíè. 096-
779-60-83
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî 
ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 
098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, 
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë 
äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êîáèëà 7 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîçà, êîçåíÿòà. 096-632-10-40
  Êîçà. 067-165-14-93
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà, çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà 
íîâèé, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
  Êîìïþòåð ÏÊ íåäîðîãî.. 068-273-92-77, 063-383-78-73
  Êîíòåéíåð 4 õ 1.7 õ 2.2 (Ø õ Ã õ Â). 067-899-52-30 Ñåðã³é
  Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé. 067-491-12-27
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà òà òåëèöÿ 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ãîëóá³ºâêà. 
097-997-03-24, 063-467-55-62
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 4 òåëÿì. 063-648-20-99
  Êîðîâà ðîçòåëåíà, ìîæëèâî ç òåëÿì (òåëè÷êà). 096-
430-36-84
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 067-169-17-28
  Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-549-75-96
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì, ñìà÷íå ìîëîêî, äàº 25 ë. 
ìîëîêà. 096-443-42-39
  Êðîâàòü 180 õ 2000 â õîðîøîìó ñòàí³, äåðåâ’ÿíà. 096-
435-44-59
  Êðîëåíÿòà, êðîëèöÿ âàã³òíà. 096-963-73-52
  Êóçîâ «Îïåëü Îìåãà Â» â ãàðíîìó ñòàí³. 097-324-17-14
  Êóêóðóäçó. 097-248-30-54

  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóðÿ÷èé ïîñë³ä 1 ì³øîê 100 ãðí. 067-445-52-25
  Ëîøèöÿ 1 ð³ê, äóæå ñïîê³éíà, âåëèêî¿ ïîðîäè, òåðì³íîâî. 
097-055-26-85
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-
08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., êîëüîðîâ³ 
ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83 Ñåðã³é
  Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, óìèâàëüíèê, ð³çí³ ìåáë³, óñå á\â. 067-
430-31-31, 093-726-17-16
  Ìÿêèé êóòî÷îê, ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit. 097-012-01-69, 
098-020-36-54
  Ïåéíòáîëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 063-340-12-01
  Ïíåâìàòè÷íà ãâèíò³âêà Õàòñîí 55 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
098-906-41-78 (Viber)
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí 15-20 êã. 097-474-42-11, 063-
260-09-52
  Ïîðîñÿòà ñ.Âåëèêå. 097-824-17-75
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-917-60-67, 096-337-28-52
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àòëàíò á/ó 3 000 ãðí. 063-
223-53-04
  Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-
12-01
  Ïðèõîæà äîâæ. 1.50 ì. ç äçåðêàëîì, êóõîííèé ìÿêèé 
êóòî÷îê ç ñòîëîì òà äâ³ òàáóðåòêè ñèíüîãî êîëüîðó, êóõíÿ 
ñèíüî - á³ëîãî êîëüîðó. 068-041-23-00
  Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-
73-29
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðåçèíó äëÿ ì³êðîàâòîáóñà 215\65 16ñ, Íîê³àí, ïðîòåêòîð 
8 ìì. - 1100 ãðí\øò. 073-200-80-44, 093-766-78-49
  Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñò³ë äëÿ êîìïþòåðà 150 õ 60 ñì. â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð 
òåìíî - êîðè÷íåâèé. 096-160-11-65
  Ñóêíÿ âèïóñêíà 8-12 ðîê³â êîë³ð á³ðþçà. 093-779-84-23, 
096-312-34-41
  ÒÂ Øàðï 43, ñìàðò, ÍD, ëåä - 9500 ãðí. íîâèé â óïàêîâö³. 
073-200-80-44, 093-766-78-49
  Òåëåâ³çîð Soni 50« ïëàçìà, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 3 
500 ãðí. 063-054-39-57
  Òåëåâ³çîð Ãðþäê³ê ïëàçìà 32«, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 4 
000 ãðí. 063-054-39-57
  Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîðîâà íà îòåëåí³. 098-
039-45-26 ï³ñëÿ 14:00

  Òåëè÷êó â³ä äîáðî¿ êîðîâè 2 ì³ñ. 097-204-04-94
  Òåëÿ 3 ì³ñ. 067-169-17-28
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç 
ñêëîì äëÿ òåïëèöü 1 ì. õ 0.5 ì. òà äâåð³, íåäîðîãî. 098-
245-36-20
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè. 097-886-27-25
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ 
îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-
207-88-44
  Öóöåíÿ òàêñè, ä³â÷èíêà, 2 ì³ñ. ðèæà. 067-491-12-27
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Øâåéíà ìàøèíêà «Áðàçåð» íà 36 îïåðàö³é, á/ó ðàìè ç³ 
ñêëîì äëÿ ïàðíèêà 140 õ 55 - 10 øò. 063-350-00-88
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, íåäîðîãî Ïîäîëêà, êë³òêè, 
ïàïóæêè, ï³âíèêè òà êóðî÷êè ìàëåíüê³, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 
óñå íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Øâåéí³ ìàøèíêè Ç³íãåð íîæíà ç ð³äíèì ñòîëîì, ðîáî÷à, 
ëàäà íîæíà ç òóìáîþ, íàá³ð ëàïîê, ðîáî÷à. 063-280-43-63
  Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë 
ñëþñàðíèé, ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà, äåðåâîîáðîáíèé 
âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áàê 70 ë. 
096-467-88-03
  ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 097-
239-92-05
  ß÷ì³íü. 097-453-44-53
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-
69-081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-
081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, âóë.
Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé, º ãàç, Ìàõàðèíö³. 093-688-
22-94
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 
êâ.ì. 068-032-55-04
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-24, 097-137-
22-97
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º 
ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-
77-45
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  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-743-07-27, 067-799-42-64
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà 
â³êíà, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ  êì. êâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà), öåíòð âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í 
ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé 
(ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ãàðàæà). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7, êâ.11. 068-193-81-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-
00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ 
äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-
81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé, 04 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 ëîäæ³¿, 1 ïîâ., 
54 êâ.ì. - 500 000 ãðí. 093-563-75-57 Ñàøà
  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., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 
095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. (á³ëÿ Öåñ³ñà). 093-857-04-53
  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
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ ïîì³íÿíî, 
÷àñòêîâî ðåìîíò, öåíòð àáî îáì³í íà 1 ê³ìí. êâ. 063-829-
73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-732-
42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà 
ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  3-õ êì. êâ., 5/5 ê, 67/42,5/7,5. ,áåç ðåìîíòó, 2-à áàëêîíà, 
ïàðêåò, á³ëÿ ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ êì.,êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-422-45-66
  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 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 
068-003-72-85
  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 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 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 
ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-
67-19
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, º ñâ³òëî, ãàç, 
âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàðàæ, ñàðà¿, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., 

ïëîäîâ³ äåðåâà. 097-318-60-81
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
067-783-63-17
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 
57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó 
îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà. 063-
026-75-03
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà ãîñï.áóä³âëÿìè,ãàçîì, 0.25 ãà 
çåìë³. 097-997-03-23
  Áóäèíîê â öåíòð³ (âóë.Ñòóñà), çîâí³ óòåïëåíèé, çðîáëåíèé 
êàï. ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, íîâà êàíàë³çàö³ÿ, êàì³í, êóõíÿ - 
ñòóä³ÿ. 063-427-43-15, 073-411-24-11
  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 93, ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà 
òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-
282-30-49
  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, êàáåëüíèé ³íòåðíåò, ãîñï. áóä³âë³, 
ìîëîäèé ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäó, ñ.Ìàõí³âêà. 097-829-50-50
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  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., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³ 
ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 13 ñîò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. 097-545-03-
70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, º ãàç, âîäà, ñ.Áëàæ³¿âêà. 
068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, òåðì³íîâî. 
098-800-12-25
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
19 ñîò., áóäèíîê ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé âíóòð³øí³é ðåìîíò, 
º çðó÷íîñò³: ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿ êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 85 
êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, ñàäîê. 093-766-22-76 Îëåñàíäð
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ, 
çåìëÿ ïðèâàòèç., ïîãð³á. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 068-898-
10-84, 098-702-68-18
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïî âóë. Ðåï³íà, 1, ïîðó÷ ç øêîëîþ ¹9. 063-609-
91-25
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 
ïðèâàòèç., 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.²âàíê³âö³. 097-005-77-68

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, 13 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàç, âîäà, öåíòð, äîêóìåíòè. 097-317-06-89
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 
2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä 
ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ 
ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, 
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 097-706-53-64
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02 
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-
êà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1. 093-587-13-98, 
098-843-78-06
  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 óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. ãîðîäà, áàíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, òðîòóàðíà ïëèòêà, áàçàð, 4 øêîëè, äèò.ñàäîê 
ïîðó÷. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 6 ñîò., 65 
êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë, 
ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 
067-264-80-29
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó 
ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 
ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 950 000 ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç 
äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 
063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, 
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî 
îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 
063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî çáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, 
ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, 
îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 
093-563-75-19, 097-592-71-62
  Äà÷à â ð-í³ ñ.Ñèãíàë, 12 ñîò., íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3,5 õ 4,5 
- 12 000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 24 êâ.ì., ä³ëÿíêà 4 ñîò., º ïëîäîâ³ äåðåâà, 

ìåòàëåâà çàãîðîæà, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 
093-631-91-16
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 
êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà ç æèëèìè áóä³âëÿìè â öåíòð³ ñ.²âàíê³âö³. 097-
040-48-72
  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 â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 100êâ.ì., 
ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê, ãîðîä;==À  Ford 
Mondeo 2000 ð.â. 067-629-30-90
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-
69-081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-
081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, âóë.
Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé, º ãàç, Ìàõàðèíö³. 093-688-
22-94
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 
êâ.ì. 068-032-55-04
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-24, 097-137-
22-97
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º 
ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-
77-45
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-743-07-27, 067-799-42-64
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà 
â³êíà, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ  êì. êâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà), öåíòð âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í 
ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé 
(ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ãàðàæà). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7, êâ.11. 068-193-81-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-
00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ 
äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-
81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé, 04 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 ëîäæ³¿, 1 ïîâ., 
54 êâ.ì. - 500 000 ãðí. 093-563-75-57 Ñàøà
  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., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 
095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. (á³ëÿ Öåñ³ñà). 093-857-
04-53
  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
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ ïîì³íÿíî, 
÷àñòêîâî ðåìîíò, öåíòð àáî îáì³í íà 1 ê³ìí. êâ. 063-829-
73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-732-
42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà 
ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  3-õ êì. êâ., 5/5 ê, 67/42,5/7,5. ,áåç ðåìîíòó, 2-à áàëêîíà, 
ïàðêåò, á³ëÿ ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ êì.,êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-422-45-66
  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 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 
068-003-72-85
  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 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 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 
ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-
67-19
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, º ñâ³òëî, ãàç, 
âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàðàæ, ñàðà¿, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., 
ïëîäîâ³ äåðåâà. 097-318-60-81
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
067-783-63-17
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 
57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó 
îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà. 063-
026-75-03
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà ãîñï.áóä³âëÿìè,ãàçîì, 0.25 ãà 
çåìë³. 097-997-03-23
  Áóäèíîê â öåíòð³ (âóë.Ñòóñà), çîâí³ óòåïëåíèé, çðîáëåíèé 
êàï. ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, íîâà êàíàë³çàö³ÿ, êàì³í, êóõíÿ - 
ñòóä³ÿ. 063-427-43-15, 073-411-24-11
  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 93, ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà 
òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-
282-30-49
  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, êàáåëüíèé ³íòåðíåò, ãîñï. áóä³âë³, 
ìîëîäèé ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäó, ñ.Ìàõí³âêà. 097-829-50-50
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  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., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³ 
ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 13 ñîò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. 097-545-03-
70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, º ãàç, âîäà, ñ.Áëàæ³¿âêà. 
068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, òåðì³íîâî. 
098-800-12-25
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
19 ñîò., áóäèíîê ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé âíóòð³øí³é ðåìîíò, 
º çðó÷íîñò³: ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿ êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 85 
êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, ñàäîê. 093-766-22-76 Îëåñàíäð
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ, 

çåìëÿ ïðèâàòèç., ïîãð³á. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 068-898-
10-84, 098-702-68-18
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïî âóë. Ðåï³íà, 1, ïîðó÷ ç øêîëîþ ¹9. 063-609-
91-25
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 
ïðèâàòèç., 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.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-
44-42
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, 13 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàç, âîäà, öåíòð, äîêóìåíòè. 097-317-06-89
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï 
â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, 
ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê 
³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, 
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 097-706-
53-64
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 
ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02 
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1. 093-587-13-98, 
098-843-78-06
  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 óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. 
ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òðîòóàðíà ïëèòêà, áàçàð, 4 
øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 6 ñîò., 
65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - 
êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî 
ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, 
çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 950 000 ãðí. 067-705-
00-22 Äìèòðî 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó 
ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-271-40-31, 
2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-
425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, 
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî 
îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 
063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî çáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â 
áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., 
ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 
36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Äà÷à â ð-í³ ñ.Ñèãíàë, 12 ñîò., íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3,5 õ 
4,5 - 12 000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 24 êâ.ì., ä³ëÿíêà 4 ñîò., º ïëîäîâ³ 
äåðåâà, ìåòàëåâà çàãîðîæà, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ 
ðîá³ò. 093-631-91-16
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 
êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà ç æèëèìè áóä³âëÿìè â öåíòð³ ñ.²âàíê³âö³. 097-
040-48-72
  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 â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 100êâ.ì., 
ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê, ãîðîä;25 ñîò. 
çåìë³. 70 000 ãðí. 097-390-09-23; 063-581-16-17
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 

ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ö/âîäîïðîâ³ä ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-
712-35-52
  Ó÷àñòîê ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 12. 063-107-
12-33
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ 
êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-
08-40, 2-04-13
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ö/âîäîïðîâ³ä ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-
712-35-52
  Ó÷àñòîê ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 12. 063-107-
12-33
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ 
êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-
08-40, 2-04-13

  аВтомото
  Ford Mondeo 2000 ð.â. 067-629-30-90
  ÂÀÇ 21013 1985 ð.â., ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063-623-12-80
  ÂÀÇ 2108 õîðîøèé ñòàí. 097-859-45-37
  Çàï÷àñòèíè á/ó Ì 2141. 068-016-40-73
  Ìîòîöèêîë ÌÒ, Êàñ³ê, Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, çàï÷àñò³. 097-154-
49-36
  Îïåëü Àñòðà 2008 ð.â, óí³âåðñàë, ñ³ðà, äèçåëü, ³äåàëüíèé ñòàí. 
093-095-17-57, 096-737-40-40
  Ôîëüöâàãåí Êàä³ 2005 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïàñàæèð, â äîáðîìó ñòàí³. 
097-859-45-37
  ÂÀÇ 21013 1985 ð.â., ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063-623-12-80
  ÂÀÇ 2108 õîðîøèé ñòàí. 097-859-45-37
  Çàï÷àñòèíè á/ó Ì 2141. 068-016-40-73
  Ìîòîöèêîë ÌÒ, Êàñ³ê, Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, çàï÷àñò³. 097-154-
49-36
  Îïåëü Àñòðà 2008 ð.â, óí³âåðñàë, ñ³ðà, äèçåëü, ³äåàëüíèé ñòàí. 
093-095-17-57, 096-737-40-40
  Ôîëüöâàãåí Êàä³ 2005 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïàñàæèð, â äîáðîìó ñòàí³. 
097-859-45-37

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-695-30-20
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàðàæ. 093-730-51-90
  Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáó âåëèêîãî ä³àìåòðó. 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
  Çàïàñí³ êîëåñà äëÿ ë³í³éíèõ ðîëèê³â ð.43. 066-584-52-37
  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâèé áóðÿê. 073-793-55-95
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  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
  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
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, 
ïåðèíè. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 ãðí., ñòàð³ 
òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè â áóäü ÿêîìó ñòàí³, 
âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-29-55, 067-103-89-90
  Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-297-19-24
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè 
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî Áóäü ÿêèõ ìÀðîê, ó Áóäü ÿêîìó ñòÀí³. 063-5-85-23-50, 097-
648-46-69
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-695-30-20
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàðàæ. 093-730-51-90
  Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáó âåëèêîãî ä³àìåòðó. 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
  Çàïàñí³ êîëåñà äëÿ ë³í³éíèõ ðîëèê³â ð.43. 066-584-52-37
  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâèé áóðÿê. 073-793-55-95
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  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
  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
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, 
ïåðèíè. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 ãðí., ñòàð³ 
òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè â áóäü ÿêîìó ñòàí³, 
âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-29-55, 067-103-89-90
  Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-297-19-24
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè 
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî Áóäü ÿêèõ ìÀðîê, ó Áóäü ÿêîìó ñòÀí³. 063-5-85-23-50, 097-
648-46-69
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 
097-529-10-20
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 
097-529-10-20

  мінЯЮ
  Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98
  Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ãàðíó, ðîçóìíó, ëàñêîâó êèöþ 9 ì³ñ. 093-
688-22-94
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-884-86-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Áåðåçíþê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþê Àííà Þð³¿âíà 
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 â îðåíäó êàôå Ñòîï-êà. 098-026-41-46
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí 
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., â öåíòð³ Êîçÿòèíà, äëÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Çäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 068-753-34-43
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó â³ä 30 - 60 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 097-
759-18-66
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., 1 ê³ìíàòó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ìàëåíüêó, 
òåðì³íîâî. 068-822-37-05
  Çí³ìó ãàðàæ. 063-82-82-692
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í 
ÏÐÁ àáî 3 øêîëè. 093-114-94-28
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ãàðíó, ðîçóìíó, ëàñêîâó êèöþ 9 ì³ñ. 093-
688-22-94
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-884-86-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Áåðåçíþê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþê Àííà Þð³¿âíà 
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 â îðåíäó êàôå Ñòîï-êà. 098-026-41-46
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí 
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., â öåíòð³ Êîçÿòèíà, äëÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Çäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 068-753-34-43
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó â³ä 30 - 60 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 097-
759-18-66
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., 1 ê³ìíàòó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ìàëåíüêó, 
òåðì³íîâî. 068-822-37-05
  Çí³ìó ãàðàæ. 063-82-82-692
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í 
ÏÐÁ àáî 3 øêîëè. 093-114-94-28
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
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ГОРОСКОП
з 2.05 по 8.05
овен 
Новий тиждень для Овнів відзначить-
ся приливом сил та енергії, тому пора 

брати все у свої руки. Підготуйте план дій та 
старайтесь виконати все, що є у списку. Це 
дозволить знайти вільний час для нормаль-
ного відпочинку, а також не перейматись 
про "хвости".

телець 
Тельцям зорі рекомендують розставити 
пріоритети та не забувати про від-

починок, адже вам також потрібен час, щоб 
відновити сили. На роботі на вас очікують нові 
ідеї та завдання, які дозволять направити на-
тхнення у нове русло.

близнюки 
Близнюки у новому тижні потре-
бують підтримки з боку рідних та 

друзів,  адже недооцінюють свої сили. 
Звісно ж, кожному інколи потрібне міцне 
плече, на яке можна прихилитись, але не 
час розкисати.

рак 
Раки у новому тижні зможуть реалізувати 
свої уміння та показати на роботі свої та-

ємні таланти. У романтичному плані на вас очіку-
ють приємні несподіванки, тому насолоджуйтесь 
моментами. Від вашого настрою залежить багато 
чого, тому не засмучуйтесь через дурниці.

лев 
Леви відчувають, як кількість справ та 
завдань збільшується зі швидкістю світла. 
Однак не варто опускати руки та драту-

ватись, адже попереду на вас чекає заслужений 
відпочинок, а також нова світла лінія. Зміни 
підуть вам на користь, тому зберігайте спокій та 
розберіться з усім, що зараз випало вам на долю.

діва
Діви не можуть спокійно реагувати на по-
дії, тому варто нарешті зібратись з емоція-

ми та відпочити. Ваше здоров'я зараз на першому 
місці, тому присвятіть собі час. Також гарною ідеєю 
буде провести час з рідними.

терези 
Терезам новий тиждень принесе чимало 
нових варіантів вибору щодо роботи та 

життя. Лише правильне розставлення пріоритетів 
та розуміння того, чого ви насправді хочете. Віль-
ний час варто присвятити найближчим людям.

скорпіон 
Скорпіони продовжують підкорювати 
собі всіх навколо, принаймні, вони так 

вважають, а насправді кількість людей, які все ще 
добре ставляться до представників цього знаку 
Зодіаку, стрімко зменшується.

стрілець 
Стрільці повинні нарешті знайти ціль, 
до якої будуть йти, не відриваючись від 
плану дій. Лише чимала кількість зусиль 

дозволить вам нарешті відчути себе володарем 
власного життя. До того ж, не забувайте про 
близьких людей, які завжди вас підтримують.

козеріг 
Козероги цього тижня в ударі, адже будь-
яка справа буде вдаватись легко, а люди 

будуть йти назустріч. Ловіть момент, поки удача 
вам усміхається, адже зараз ви здатні втілити у 
реальність чимало своїх мрій.

водолій
Оскільки днями ви здійснили свою мрію, 
то зараз можна з легкістю приділити час 

собі та насолоджуватись результатами. Від вашої 
усмішки навіть сонце світить яскравіше, тому за-
ряджайтесь гарним настроєм.

риби 
У Риб цей тиждень відзначиться активною 
увагою до вас, адже багато хто проситиме 
про допомогу. Щоправда, не варто не-

хтувати собою та своїми інтересами на користь 
інших. Тим часом на роботі все йтиме вгору, якщо 
не будете соромитись показувати свої уміння.

сеРеДА, 8 ТРАВНЯ

+  5 0с    +  6 0с
+  10 0с  +  8 0с

вІвтороК, 7 травня

+  10 0с   +  9 0с
+  11 0с    +  8 0с

понедІлоК, 6 травня

+  11 0с    +  13 0с
+  14 0с   +  13 0с

суБОТА, 4 ТРАВНЯ

+  9 0с   +  12 0с
+  17 0с  +  14 0с

П'ЯТНицЯ, 3 ТРАВНЯ

+   9 0с    +   13 0с
+  19 0с    +   14 0с

недІля, 5 ТРАВНЯ

+  11 0с   +  13 0с
+  18 0с  +  15 0с

чеТВеР, 2 ТРАВНЯ

+  6 0с    +  7 0с
+ 15 0с    +  12 0с

Погода у Козятині 
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в’ячеслав гончарук

У суботу, 27 квітня, у Махнівці на стадіоні «Колос» 
відбулася футбольна зустріч між командами з Віннич-
чини. До місцевого «Колоса-Мрії» приїхала команда 
Блохіна-Бєланова — спортсменки з ВО ДЮСШ Вінниця. 

Це була гра 7-го туру чемпіонату України в першій 
лізі. Гості приїхали в Махнівку у статусі лідера чемпі-
онату групи А. Наші землячки були налаштовані дати 
бій фавориту попереднього етапу, але поступилися з 
рахунком 1:4.

Хоча в таких випадках кажуть: рахунок був не по грі. 
Спортсменки «Колоса-Мрії» на рівних провели першу 
половину зустрічі та першими відкрили рахунок. Лідер 
атак колоскових Ірина Жукова, вигравши єдиноборство 
з суперницею, звільнилася від неї і вийшла на ударну 
позицію. Воротар вінничанок чекала удару правою, а 
Жукова підлаштувала м’яча під ліву і пробила впроти-
хід голкіперу. Страж воріт команди обласного центру 
зреагувала на удар Ірини, але м’яч встиг прослизнути у 
ворота під нею. Єдиний гол, який забили господарі, був 
на 20-й хвилині футбольного матчу. А далі господарю-
вали на полі вже гості з Вінниці.

До кінця першого тайму вінничанки забили два не 
обов’язкових м’ячі, які були забиті на помилках «Коло-
са-Мрії».

Забили ці голи з команди ВО ДЮСШ Ганна Смеречин-
ська та Дарина Олійник.

У другому таймі наші дівчата при рівній грі пропусти-
ли ще двічі. Дар’я Ціхач забила махнівській команді у 
ворота третій гол на 78-й хвилині. А під кінець, на 90-й 
хвилині гри, четвертий гол забила Сабіна Яськова.

Іноді таке у спорті трапляється — налаштування на 
гру є, а результату командних дій немає. Та скоріше за 
все молодим спортсменкам «Колоса», граючи з ліде-
ром першості, не вистачило командного досвіду. Щоб 
знайти причину поразки, треба знати футбол, як знав 
його Великий Лобановський. А ми, преса, повинні дати 
об’єктивну оцінку гри. 

Шукати причину поразки - робота команди і тренер-
ського штабу. Ми тільки знаємо, що тренерський штаб 
«Колоса-Мрії» взяв курс на перспективних місцевих 
виконавців. Адже бюджет клубу значно менший, ніж у 
топових команд чемпіонату. Упевнені, що молоді спортс-
менки махнівського клубу наберуться досвіду і ще не 
раз порадують своїх прихильників.
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