
Спалах чуми Свиней
віруС завдав збитків на мільйони гривень
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• Футболісти «локомотива» здобули бронзу в обласній першості
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суглоби лікують 
стовбуровими клітинами

звідки беруться 
борги за світло?

 Африканська чума свиней зафіксована 
у нашому краї. На свинофермі «Хлібороб» 
почали слабшати тварини. Перші випадки 
спостерігалися ще 19 травня. Але про те, що це 
африканська чума, дізналися пізніше

 Через кілька днів на фермі померло понад 
десяток тварин. Керівник господарства 
звернувся до ветеринарів. Після проведених 
аналізів, побоювання фермера підтвердилися 

 Відповідні фахівці одразу провели омертвіння 
та спалення всіх свиней, що перебували на 
фермі. Усього понад тисячу особин. Фермер 
каже, що вірус завдав йому збитків на 4,5 
мільйона гривень

 Ми зібрали кілька порад, як можна підвищити 
безпеку власного господарства стор. 2

 Наступного 
навчального року 
до шкіл міста підуть 
320 першачків. Вони 
навчатимуться за 
новими стандартами, 
розробленими 
Міністерством освіти і 
науки України 

 Родина Шостаків 
– залізничники у 
четвертому поколінні. 
Ми поговорили з 
батьком та сином, 
які вирішили не 
порушувати традицій та 
стали зв’язківцями

«виконання плану з ліквідації ачс розпочалося 
негайно. ситуація контролюється», – розповів керівник 
козятинського управління держпродспоживслужби 
віталій кравець

що думають 
батьки про нуш

династія 
козятинських 
залізничників
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олена удвуд

Реформа освіти стартувала 
ще два роки тому. Тоді ухвали-
ли новий закон «Про освіту» й 
почали готувати редакцію онов-
леного Державного стандарту 
початкової освіти. У 2017–2018 
навчальному році нові стандар-
ти випробували у ста школах 
України. Минулого року за 
розробленою системою почали 
вчитися усі першачки.

«надто складно»
Шестирічний Владислав Ма-

зур через три місяці стане 
першокласником. Ходитиме до 
школи № 5, оскільки саме цей 
навчальний заклад знаходить-
ся у мікрорайоні, де він живе. 
Уже навіть встиг познайомитися 
зі своєю першою вчителькою. 
Мама хлопчика, Катерина, тур-
бується, як дитина впорається з 
навантаженням, щойно розпо-
чнеться навчальний рік.

— Мені відомо про ці нові 
стандарти, — каже Катерина 
Мазур. — Вони заскладні для 
наших діток. Нова програма 
їм не під силу. Дуже багато 
задають і треба багато чого 
знати, а це вкрай складно для 
шестирічок. Стосовно того, що 
їх будуть навчати за допомогою 
ігор, скажу так: головне, щоб 
вони щось робили, крім того, 
що гралися. Бо до нового року 
вони повинні вже вміти і писа-
ти, і читати, і рахувати. Споді-
ваємося, що все це піде лише 
на користь і наших діток будуть 
краще навчати.

Володимир, батько майбут-
нього першачка, каже, що для 
нього нова система здається 
дуже дивною. Бо раніше на 
уроках була дисципліна, а те-
пер дітям дозволятимуть навіть 
гратися. Хоча, зізнається, про 
Нову українську школу знає 
вкрай мало. Бо підготовкою до 
школи займається дружина.

— Я чув, що вони будуть в 
школі гратися, — каже Воло-
димир Мазур. — Що процес 
навчання буде поєднуватися 
з розвагами. Але їм потрібна 
дисципліна. Не так, щоб су-
вора, але треба. Гратися їм 
також треба, це ж діти. Може 
це і правильно, що вони будуть 
поєднувати гру з навчанням. 
Але для нас це дико, бо в нас 
такого не було.

активна підготовка
Батьки кажуть, що поки зара-

но прогнозувати, чи допоможе 
нова система здобувати більше 
знань. Адже її лише почали 
впроваджувати. Для того, аби 
побачити будь-який результат, 
треба, щоб минуло щонаймен-
ше два роки.

А поки у Владислава триває 
активна підготовка до школи. 
Адже першачкам, які почина-
ють навчання без елементарних 
знань, значно важче опанову-
вати програму. Батьки водять 
хлопчика на додаткові заняття, 
бо вдома, каже мама, бракує 
часу.

— Ми пишемо, читаємо, раху-
ємо до ста, — каже Катерина.

— Яке до ста?! До двохсот! 
— виправляє її Владик.

— Трішки він англійську знає, 
але зовсім трішечки, — додає 
мама хлопчика.

— Думаю, він морально до 
школи готовий, — підсумував 
батько. — Читати й додавати 
він вміє, цифри й букви знає. 
Але як він себе у школі поведе 
— я не знаю. Це вже залежить 
від учительки, від того, який 
вона знайде підхід. Може, йому 
подобатиметься ходити до шко-
ли, а може й ні.

що саме зміниться?
Згідно з інформацією, опублі-

кованою на сайті Міністерства 
освіти та науки, головна мета 
Нової української школи — ви-
ховати відповідальну особис-
тість, яка вміє самостійно ухва-
лювати рішення, дотримується 
прав людини та вміє знаходити 
свіжі ідеї та підходи до вирішен-
ня проблем. Аби цього досягну-
ти, змінили принципи навчання.

Дітей більше не змушувати-
муть вчити напам’ять визначен-
ня та факти, як це було раніше. 
Їх навчать критичного мислення 
та різноманітних навичок, які 
вони зможуть застосовувати не 
лише під час навчання, а й піс-
ля закінчення школи. Саме це, 
на думку розробників освітньої 
програми, дозволить стати їм 
успішними в дорослому житті.

Акцент робитиметься на тому, 
аби навчити дітей компетент-
ностей. Це — сукупність знань 
та навичок у певній сфері.

Відповідно до Державного 
стандарту початкової освіти, 

який затвердив Кабінет міні-
стрів 21 лютого минулого року, 
до списку компетентностей 
входять:

— вільне володіння держав-
ною, тобто українською мовою;

— спілкування рідною (якщо 
вона відмінна від державної) та 
іноземною мовами;

— знання у сфері матема-
тики;

— уміння й навички з при-
родничих наук, техніки та 
технологій (школярів навчать 
спостерігати за навколишнім 
середовищем, проводити різно-
манітні досліди, робити припу-
щення та висновки);

— інноваційність, тобто те, 
наскільки дитина відкрита до 
нового;

— знання у сфері екології 
(дітям пояснюватимуть правила 
охорони довкілля та навчать 
економно використовувати 
енергетичні ресурси);

— інформаційно-комунікатив-
на, тобто вміння користуватися 
гаджетами;

— навчання впродовж життя;
— громадянські та соціальні 

компетентності (дітям пояснять 
основи демократії, справед-
ливості та рівності, а також 
навчать вести здоровий спосіб 
життя);

— культурна (залучення учнів 
до різноманітних мистецьких 
заходів);

— підприємливість та фінан-
сова грамотність.

Раніше під час уроку школярі 
переважно слухали розповідь 
учителя чи читали інформацію з 
підручника. Тепер більша увага 
приділятиметься практиці. Діти 
працюватимуть у групах, роби-
тимуть різноманітні проекти. 

Саме таким чином їх навчать 
дієво використовувати здобуті 
знання.

Учитель адаптуватиме інфор-
мацію таким чином, аби вона 
якомога більше зацікавила 
учнів. Наприклад, якщо дітям у 
класі подобається якийсь муль-
тик, викладач на його основі 

може пояснювати навчальний 
матеріал.

Оцінюватимуть також по-
новому. Якщо раніше оцінку 
ставили за знання, то тепер 
зважатимуть і на те, чи вміє 
дитина працювати в команді, 
скільки зусиль вона доклала до 
того, щоб опанувати тему.

ірина шевчук

Страшна свиняча хвороба діс-
талася нашого краю. На свино-
фермі СТОВ «Хлібороб» почали 
слабшати свині. Перші випадки 
зафіксовані ще 19 травня. Але 
про те, що це африканська чума, 
дізналися пізніше. 

За три дні, до 22 травня, по-
мерлих свиней на фермі було вже 
понад десяток. Керівник господар-
ства забив на сполох і повідомив 
до районної ветмедицини. Ті в 
свою чергу відібрали патологічний 
матеріал і направили його для 
проведення вірусологічного до-
слідження у випробувальний центр 
Вінницької регіональної лаборато-
рії Держпродспоживслужби. 

Побоювання підтвердилися – 
тварини справді були хворими на 
африканську чуму (АЧС). Наступ-
ного дня, 23 травня, кількість сви-
нячих трупів перевалила за другий 
десяток. На сьогоднішній день 
знищене все свиняче поголів'я, що 
було у господарстві «Хлібороб». 
Воно становило 1038 особин.

– Практично вся наша служба, 
а це близько 25 людей, була за-
діяна в Сошанську, — розповідає 
керівник козятинського районного 
управління Держпродспоживслуж-
би у Вінницькій області Віталій 
Кравець. Також він говорить, що 
майже одразу провели екстрене 
засідання Державної надзвичай-
ної протиепізоотичної комісії при 
Козятинській РДА. На ньому обго-
ворювали першочергові заходи з 
ліквідації осередку захворювання 
та недопущення розповсюдження 
хвороби. 

– Виконання плану з ліквідації 
АЧС розпочалося негайно. Ветери-
нари провели омертвіння тварин, 
а потім їх спалення. Виставлений 
відповідний пост, – продовжує 
Кравець. – Зараз йде процедура 
очищення, миття і дезінфекція. 

Потім візьмемо проби на якість 
дезінфекції. Карантин триватиме 
в межах сорока днів. Ситуація 
контролюється.

Крім того, Кравець розповів, 
що наразі у приватному секторі 
Сошанська свиней не вилучають. 
Фахівці ветмедицини здійснюють у 
селі подворовий обхід і проводять 
клінічний огляд поголів’я. 

Шляхів, якими хвороба могла 
потрапити у наш район, на думку 
очільника козятинської Держпрод-
споживслужби, багато. Наприклад, 
через диких кабанів або продукти 
забоїв, у яких може міститися ві-
рус. 

Також ми поспілкувалися з ди-
ректором «Хлібороба» Миколою 
Сініченком. Підприємець розпо-
вів, що й досі не розуміє, як така 
страшна хвороба закралась до 
його фермерських володінь. Го-
ворить, ситуація стала для нього 
важким моральним і матеріальним 
навантаженням. Примусовий забій 

свиней завдав збитків його госпо-
дарству на 4,5 мільйона гривень. 

– Я би хотів дізнатися, звідки 
взагалі взялася ця хвороба. Не 
дай Боже нікому таке пережити, 
– говорить Сініченко. – Усі мої 
свині забиті – і здорові, і хворі, і 
свиноматки. Така процедура, такі 
правила. Палили свиней в ямі, яку 
викопали на території ферми. Були 
представники ветслужби з Вінниці 
та з району. Також були рятуваль-

ники. Палили дві доби. Нас туди 
не пускали.

На запитання: «Чи будете й 
надалі займатися вирощуванням 
свиней?», фермер відповів: «Зро-
бимо профілактику та все інше, 
що необхідно робити у таких ви-
падках. А далі - побачимо».

Локальні спалахи африканської 
чуми свиней у Козятинському ра-
йоні траплялися восени 2017-го та 
навесні 2018-2019 років.

освітарезонанс

епідемія. На Козятинщині спалахнув небезпечний вірус, який завдав збитків 
господарству «Хлібороб» на суму 4,5 мільйона гривень. Як таке могло статися?

ми запитали у козятинчан

василина (54), 
приватний підприємець:

— Нормально став-
люся. Вважаю, що пра-
вильно писати прези-
дент з малої букви, а 
Бог – з великої.

ірина (35), приватний 
підприємець:

— Негативно став-
люся. Нехай краще 
змінять якість життя, 
а те, як ми пишемо, не 
важливо.

микола (56), 
пенсіонер:

— Я позитивно до 
цього ставлюся. Ці де-
фіси треба було давно 
змінити, бо люди плу-
таються.

павло (38), безробітний:
— Ставлюся до цього 

добре. Добре, що таке 
рішення було прийняте. 
Адже нам потрібно 
розвиватися.

лариса (35), 
медіаконсультант:

— Поки що я не 
можу дати оцінку цим 
новаціям. Нас навчали 
по-старому, буде важ-
ко переналаштуватися.

анатолій (66), пенсіонер:
— Нічого не можу про 

це сказати. Але з тим, 
що слова “Бог” і “Божа 
матір” мають писатися 
з великої літери – по-
годжуюся.

як ви ставитеся до нового українського правопису?

африканСька чума знищила 
понад тиСячу Свиней

КОРОТКО

відпочинок для 
дітей атовців
 Департамент соціальної 

та молодіжної політики Ві-
нницької облдержадміністрації 
планує провести захід «Пікнік 
на природі» для дітей учасни-
ків антитерористичної опера-
ції та операції об’єднаних сил. 
Про це повідомляється на сай-
ті Козятинської міської ради.

Програмою передбачені 
прогулянка на катері, розва-
ги, спортивні ігри, змагання 
та обід на природі.

За детальною інформацією 
звертайтеся у сектор по роботі 
та соціальній підтримці воїнів 
АТО та їх сімей за номером 
телефону 2-40-70.

у сошанську спалили понад тисячу свиней. У селі оголошено 40-денний карантин

реформа. Наступного навчального року до шкіл міста підуть 320 першачків. Вони навчатимуться за 
новими стандартами, розробленими Міністерством освіти і науки України. Відтепер у школі їх вчитимуть 
застосовувати отримані знання на практиці та критично мислити

«нова програма не під Силу 
дітям»: батьки про нуш

Систему, розроблену Міністер-
ством освіти і науки, вже випро-
бували 316 юних козятинчан, які 
1 вересня минулого року пішли 
до школи.
Згідно з інформацією, наданою 
Козятинською міською радою, 
у 2018 році на реформування 
початкової освіти міста витра-
тили 565 тисяч гривень з держ-
бюджету та 416 тисяч гривень 
з міського бюджету. За ці ко-
шти міська влада обладнала 
12 класів згідно з Державним 
стандартом початкової загаль-

ної середньої освіти. Закупили 
спеціальні меблі, комп’ютерне 
обладнання, навчальні матері-
али, коркові дошки, фліпчарти 
(магнітно-маркерні дошки, до 
яких можна прикріпити аркуш 
паперу), екрани для проекції.
Усі навчальні заклади міста 
забезпечили новітніми засо-
бами навчання та створили 
нове освітнє середовище для 
кожного класу. Кожен учень те-
пер має індивідуальну парту. У 
класі є інтерактивне обладнання 
з доступом до мережі Інтернет 

для того, щоб зробити уроки ці-
кавішими. Також створили на-
вчальні осередки для письма, 
природознавства, математики, 
мистецтва. Обладнали ігрову 
зону, щоб діти могли відпо-
чивати.
Перед початком 2019–2020 
навчального року планується 
облаштувати ще 13 класів. Для 
цього на придбання меблів, тех-
ніки та дидактичних матеріалів 
виділено 500 тисяч гривень з 
міського та 558 тисяч гривень 
з державного бюджетів.

у скільки місту обійшлася нова українська школа

• Згодовувати свиням лише 
термічно оброблений корм 

• Не купувати живих свиней, 
корми та сировину в АЧС-
позитивних областях

• Обмежити відвідування те-
риторії сторонніми особами

• Забезпечити двоконтурну 
огорожу господарства

• Заборонити утримання ди-
ких або свійських тварин 

• Увесь обслуговуючий пер-
сонал має бути забезпече-
ним спецодягом та спецв-
зуттям

• Організувати централізова-
не харчування персоналу на 
території ферми, щоб по-
вністю виключити вживання 
будь-яких інших харчових 
продуктів принесених із со-
бою на робоче місце

як підвищити рівень безпеки?

«таврія» 
врізалася у 
мотоблок
  У селі Самгородок 27 

травня сталася дорожньо-
транспортна пригода. Як по-
відомляє Вінницька обласна 
поліція, водій «ЗАЗ 1102» 
зіткнувся з мотоблоком, що 
виїжджав з поля. У результаті 
постраждав 56-річний водій 
мотоблоку. Його госпіталі-
зували до травматологічного 
відділення.

«Автівка знаходиться на 
арештмайданчику. Водій 
освідуваний, на момент ава-
рії перебував в стані алко-
гольного сп’яніння», — за-
значають у відділі комуніка-
ції обласної поліції.

Проти порушника відкри-
то кримінальне провадження. 
Йому може загрожувати обме-
ження волі строком до трьох 
років та позбавлення права 
керувати транспортними за-
собами на той самий термін

збільшилися 
зарплати
 На Вінниччині у пер-

шому кварталі 2019 року се-
редня заробітна плата зросла 
на 23% у порівнянні з ана-
логічним періодом минулого 
року. Про це повідомила за-
ступник директора Депар-
таменту соціальної та моло-
діжної політики Вінницької 
облдержадміністрації Ната-
лія Квят.

Середня заробітна плата у 
Вінницькій області у першо-
му кварталі становила 8412 
гривень. За цим показни-
ком область посіла 11 місце 
в Україні, а за темпами при-
росту – 4 місце. Найбільше 
у перші три місяці року на 
Вінниччині заробляли фі-
нансисти та страховики – у 
середньому по 12 023 грн, що 
на 43% перевищує середній 
рівень зарплати в економіці.

зовсім скоро шестирічний влад мазур піде до першого 
класу. Батьки переймаються, чи впорається він з 
навантаженням у школі
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вантажного потяга. Пристрої, 
за допомогою яких передають-
ся такі повідомлення, теж на-
лагоджував Олександр Шостак.

— Оце, що на коліях ого-
лошують, і на вокзалі — це 
все була моя робота, — каже 
залізничник. — Оці гучномов-
ці вішав я. Дроти ми до них 
прокладали, налаштовували 

й перевіряли, комутатори по 
станціях встановлювали.

На роботі Олександр був без-
замінним. Каже, бувало таке, 
що викликали навіть уночі, 
якщо траплялася якась аварія 
чи щось ломалося. Хоча вже пі-
шов на заслужений відпочинок, 
досі продовжує допомагати 
колегам.

— Як треба допомога, то до 
мене телефонують, — каже 
залізничник. — Бо я напам’ять 
знаю всі кабельні комунікації.

взяв за взірець батька
Олександр Шостак має трьох 

синів. Старший, Володимир, 
працює в Козятинській дис-
танції колії. Середній, Микола, 
влаштувався до інформацій-
но-обчислювального центру 
Укрзалізниці інженером із за-
стосування комп’ютерів.

Михайло, наймолодший в 
родині залізничник, продовжив 
батькову справу. Йому лише 
24, а він вже очолює бригаду 
з обслуговування і ремонту 
лінійних пристроїв поїзного та 
маневрового зв’язку. Так само, 
як і батько, цікавивитися радіо-
технікою почав ще у дитинстві.

— Тато не дасть збрехати 
— я колись ходив до нього 
на роботу, — згадує Михайло 
Шостак. — Дивився, як що 
виконується. У дитинстві чим 
гратися? Залізячками.

— Це у нас в родині так 
називається заняття радіо-
справою, — пояснює батько 
Олександр. — Колись старша 
братова побачила, що ми цим 
захоплюємося. І каже: «Знов 
ви цими залізячками граєтеся». 
З тих пір цей вислів пішов у 
життя.

— Чому ви вирішили стати 
залізничником? — запитали ми 
Михайла.

— У мене таке бачення, що 
кожна людина має займатися 

тим, чим вона горить, — відпо-
вів молодий зв’язківець. — Ко-
гось до цього змушують батьки 
і родина. Вони кажуть: «Це 
твоє, іди й працюй!» Але у нас 
так — ти просто працюєш, бо 
тобі це приносить задоволення.

постійно в русі
Михайло Шостак керує це-

хом, який обслуговує поїзний 
радіозв’язок від Козятина до 
Разіно, Чорнорудки і «улюбле-
ної» ділянки Жашкова.

— А чому ділянка до Жашко-
ва — «улюблена»?

— Бо туди довго добиратися 
— відповів Михайло. — У один 
бік їхати 4,5 години. Жашків 
— це Черкащина. Коли я туди 
їду, я двічі перетинаю Київську, 
двічі Вінницьку і двічі Черкась-
ку області.

Щомісяця він або один з 
його механіків має об’їжджати 
усі ділянки для того, щоб 
перевірити радіозв’язок на 
станціях. Кожна станція об-
ладнана телефонним апаратом 
і комутатором. Якщо черговому 
треба з’єднатися з сусідньою 
станцією, він може використати 
дротовий зв‘язок. Але бувають 
випадки, коли доводиться ко-
ристуватися лише рацією.

— Якщо, не доведи Госпо-
ди, на перегоні (ділянка між 
станціями — авт.) ламається 
локомотив, машиніст має про 
це повідомити, — пояснює Ми-
хайло. — Для цього і потрібен 
радіозв’язок. Чи, скажімо, во-
дій не відреагував, що дорогу 
перекривають шлагбаумом і 
виїхав на переїзд. Черговий 
за допомогою рації може ви-
кликати машиніста і завчасно 
попередити, щоб він зробив 
екстрене гальмування.

покращує життя колег
Крім основної роботи Ми-

хайло Шостак провадить на 
залізниці активну громадську 
діяльніс ть . Він є головою 
молодіжної ради ШЧ-3 при 
профспілці залізничників. Зараз 
організовує для молодих колег 
поїздку до села Степашки, щоб 
провести тренінг з міжособис-
тісного спілкування.

— Нам доводиться контак-
тувати з різними організаціями 
та людьми, — каже Михайло. 
— Не лише залізничниками. 
Наприклад, людині, яка йде 
службовим переходом через 
залізницю, треба пояснити, що 
це небезпечно. Але в культур-
ній формі. Саме цього я і хочу 
навчити колег.

Підготувати поїздку його спо-
нукав тренінг, який Михайло 
відвідав минулого року. На ньо-
му розповідали, як правильно 
спілкуватися та використову-
вати будь-яку нагоду. Каже, 
тренер за допомогою простої 
вправи показав, наскільки люди 

применшують свої можливості.
До того ж, Михайло є чле-

ном молодіжного директорату 
Укрзалізниці. Цю структуру 
створили півтора роки тому, 
для того, щоб вирішувати про-
блеми, які виникають у праців-
ників підприємства. На одному 
із зібрань обговорювали тему 
корпоративного волонтерства й 
вирішили створити спеціальний 
банк крові.

— Коли в тата були проблеми 
зі здоров’ям, кров для пере-
ливання ми купували, — згадує 
Михайло. — Зараз ми зробили 
так, що для залізничника, в 
якій би лікарні він не лежав, є 
свій банк крові.

А ще молодіжний директорат 
розробив спеціальну старате-
гію, за допомогою якої можна 
допомогти залізничникам із 
житлом.

— Ми поставили собі за мету  
покращити умови не лише пра-
цевлаштування, а також життя, 
— каже молодий залізничник. 
— Зробити так, щоб можна 
було не віддавати усі кошти за 
житло, якщо людина переїж-
джає на роботу з іншого міста. 
Було обумовлено те, щоб мо-
лодим фахівцям, які працюють 
не за пропискою, Укрзалізниця 
оплачувала квартиру.

не роботою єдиною
Михайло Шостак з дитинства 

цікавиться волейболом. Ще у 
школі був чемпіоном України, 
має низку золотих і срібних ме-
далей. Учителі навіть поставили 
його перед вибором — або 
спорт, або навчання.

— Я обрав спорт, але як ма-
тематик я згас, — каже Михай-
ло. — Наша сім’я завжди зосе-
реджувалася на точних науках. 
Гуманітарні — це не наше. Хоча 
відрізнити просте речення від 
складнопідрядного всі можуть.

Зараз молодий залізничник 
просуває дистанцію з волейбо-
лу. На міжгалузевих змаганнях 
його команда завжди займає 
призові місця.

Ще одне захоплення Михай-
ла — фотографія. Три тижні 
тому він повернувся з Карпат, 
де знімав дивовижні краєвиди. 
Каже, таке місце не може не 
надихати.

— Ми поїхали на Верхо-
вину, — ділиться враженнями 
залізничник. — Піднімалися в 
гори. Ми йшли городами. Через 
тини перестрибували. Це було 
реально круто. Словами це все 
не передати. Вітер, звісно, був 
скажений. Але краєвид — ше-
девральний.

А ще Михайло Шостак захо-
плюється велоспортом.

— Я їздив на велопробіг 
до Харкова, — каже молодий 
залізничник. — Це було дуже 
круто. І навіть в горах ми якось 
їздили на велосипедах.

олена удвуд

Батько Олександра, Степан 
Шостак родом з села Ямник, 
що у Білорусі. Після 1944-го 
возив з Німеччини військову 
техніку на тягачі. Коли у 1950-
му повернувся додому, постало 
питання про пошук роботи.

— Батько до техніки більш 
привчений, а в селі лише ко-
рови, — розповідає Олександр 
Шостак. — Його тягнуло до 
механіки. Вони з матір’ю листу-
валися з дружиною Якова Жа-
лова, чоловіка моєї двоюрідної 
бабусі. Він жив у Козятині й 
працював у Локомотивному 
депо. От і вирішили приїхати 
сюди. У депо тоді потрібні були 
люди, роботи вистачало.

Степан мав двох братів і 
чотирьох сестер. Половина 
родини вслід за ним переїхала 
до Козятина. Обидві сестри і 
молодший брат влаштувалися 
до Локомотивного депо.

вийшло з другої спроби
Сам Степан працював у ро-

ликово-підшипниковому цеху. 
У них з дружиною Любов’ю 
народилося три сини і дочка. 
Усі три сини теж стали заліз-
ничниками.

Старший, Микола, пішов слі-
дами батька — влаштувався в 

Локомотивне депо у цех точп-
риладів. Там він ремонтував 
швидкостеміри. Це своєрідні 
спідометри, які встановлюються 
у локомотиві. Всередині швид-
костеміра вмонтована стрічка. 
На неї записується, з якою 
швидкістю, на якій ділянці та у 
який час рухається локомотив.

Володимир теж починав у 
Локомотивному депо, але пере-
вівся до Дистанції сигналізації 
та зв’язку, яку також назива-
ють ШЧ-3. Там він працював 
у лінійно-апаратному залі. Це 
— приміщення, де знаходяться 
прилади, за допомогою яких 
можна телефонувати і відправ-
ляти телеграфом повідомлення 
на далекі відстані.

А ось Олександру вдалося 
потрапити на залізницю лише з 
другої спроби.

— У 1975-му я після школи 
прийшов до Дистанції, мене не 
взяли, — згадує залізничник. 
— Бо був малоліткою і «воло-
хатої руки» в мене не було. Не 
буду ж у мами на шиї сидіти. 
То я пішов працювати в «Між-
колгоспшляхбуд». На Суворова 
була така фірма. Дороги буду-
вали по селах.

дитяче захоплення
Згодом вивчився на шофера. 

Відслужив в армії. Повернувся 

до Козятина 19 червня 1978 і 
рівно за місяць влаштувався до 
ШЧ-3 електромонтером. Пра-
цювати в Локомотивному депо, 
як його батько, не хотів. Бо ще 
в дитинстві його «заразили» 
радіотехнікою.

— Мій дід Яша був радіоама-
тором, — ділиться спогадами 
Олександр Шостак. — Серед-
ній брат Володя любив до 
нього заходити, дивитися, як 
він цими залізячками грається. 

З’явилися в хаті дротики всіля-
кі, радіолампи, резистори. А я 
ж пацан, на 5 років молодший 
від брата. Мені це теж стало 
цікаво.

У дитинстві Олександр на-
стільки захоплювався технікою, 
що навіть налагодив систему 
радіозв’язку у школі. З її до-
помогою озвучував лінійки у 
старших класах. «Заразив» цим 
хобі і свого друга.

— У ті роки було багато 
радіо хуліганів, — додає Олек-
сандр. — Вони майстрували 
раідопередавачі вдома, підклю-
чалися до радіохвилі і неле-
гально транслювали заборонені 
в СРСР пісні. А ще заважали 
залізничному радіозв’язку, 
створювали спотворення. Але 
брат не дозволяв мені цим за-
йматися.

— Як ви так добре розбира-
лися в техніці, то мабуть були 
відмінником з фізики? — за-
питуємо залізничника.

— У школі я вчився на трій-
ки, — засміявся Олександр. — 
Якби мої вчительки побачили 
диплом з технікуму, що в мене 
там все на 4 і 5, вони б, певно, 
щось собі зробили. Я не хотів 
вчитися. Це вже в 2001 році 
мене відправили у Київ до тех-
нікуму. Бо був механіком, але 
не мав профільної освіти.

хотів бути дослідником
Хоча і життя Олександра, 

і його сім’ї могло скластися 
інакше. Бо колись він мріяв 
стати геологом. Ходити по 

тайзі, підніматися у гори. Зби-
рати мінерали. Але захоплення 
радіосправою полонило його 
повністю.

— Я по горах і селищах на-
їздився ще в армії, — каже 
залізничник. — Тепер мене не 
тягне, я там накатався і на-
лазився. Служив на Далекому 
сході в Хасанському районі, 
поселенні Барабаш (Росія — 
авт.). Це аж біля Кореї.

завжди на зв’язку
До пенсії Олександр Шостак 

працював у цеху радіо-манев-
рового зв’язку та вокзальної 
автоматики. Пройшов шлях від 
електромонтера ІІІ розряду до 
керівника цеху. Там він налаго-
джував роботу стаціонарного, 
гучномовного та радіозв’язку.

— У всіх є зв’язок — ко-
мутатори, телефонні апарати, 
радіостанції поїздні, що стоять 
у локомотивах, і маневрові, 
що працюють у межах станції, 
— пояснює залізничник. — Їх 
роботу ми і контролюємо. Це 
дуже відповідальна справа. Це 
якщо десь в хаті телефон не 
працює, то не страшно, а тут 
порушується технологія роботи. 
Десь вагон не подадуть, десь 
поїзд не відправлять, а десь не 
приймуть.

Певно, кожен, хто був на вок-
залі, чув, як через гучномовець 
передається повідомлення на 
кшталт «Восьма — два, дев’ята 
— один». Так оголошують, на 
яку колію, яку кількість вагонів 
подати, коли формується склад 

наші людинаші люди

родинна справа. Шостаки — династія 
залізничників. Герої нашої публікації 
— Олександр та Михайло, батько і син. 
Обидва зв’язківці. Чим займаються 
на роботі й окрім роботи — читайте у 
нашій розповіді

«з дитинСтва гратиСя залізячками — це у наС Сімейне» 

олександр шостак вже більше року на пенсії. Проте досі продовжує допомагати своїм 
колегам, бо, каже, знає напам’ять усі комунікації

михайло шостак продовжив справу батька і став 
зв’язківцем. «Ти просто працюєш, бо тобі це приносить 
задоволення»

двоюрідна прабабуся михайла, євдокія жалова (ліворуч), дідусь михайла, степан 
шостак (у центрі) та чоловік євдокії, яків жалов (праворуч)

михайло шостак ремонтує блок живлення до радіостанції
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леся кесарчук

Зіна Нечепорук крізь сльози по-
казує нам свою квитанцію оплати 
за електропостачання. Чорним по 
білому написано – до сплати 64 
гривні. Нижче графа «Борг» – 400 
гривень. У комплекті ще й попе-
редження – у разі несплати боргу 
– її змушені будуть від’єднати від 
електропостачання. 

– У мене є субсидія. Я раніше 
платила за електрику 5 гривень. 
Коли субсидію почали нараховува-
ти грошима, плачу – 60-80 гривень 
на місяць. Все чесно, за показни-
ками лічильника. З листопада мені 
почали зараховувати борг. Я не 
розумію, звідки він взявся. У мене 
є всі квитанції про оплату, – бід-
кається пенсіонерка і показує нам 
свою розрахункову книжку.

Зіна Нечепорук між тим роз-
повідає про свою нелегку долю. 
Все життя жінка пропрацювала 
зоотехніком. Нині їй 73 роки. Вона 
сором’язливо закладає сиві воло-
сини і продовжує розповідати про 
наболіле:

– Не розумію, чому я повинна 
віддавати 400 гривень. Для мене 
це велика сума. Я отримую зовсім 
маленьку пенсію. Куди мені зверта-
тися? Я була у відділі соціального  
захисту населення: мені написали, 
що у мене субсидія. Я говорила з 

керівником Козятинських електрич-
них мереж. Він дав зрозуміти, що 
нічим не зможе допомогти, мовляв, 
цей борг нараховує нова компанія 
ТОВ «Енера Вінниця». Я й туди 
пробувала телефонувати на гарячу 
лінію, але не дозвонилась. Вдень 
ніхто не піднімає слухавку. Я хо-
дила й на поклін до Козятинського 
офісу електромереж, день у день, 
цілий місяць, як на роботу. Виявля-
ється, багатьом нараховують такий 
самий борг. 

Зіна Нечепорук просила енер-
гетиків приїхати до неї додому 
звірити всі показники лічильника, 
поглянути на всі сплачені квитанції. 
Але ніхто досі цього не зробив. 
Жінка навіть налаштована подава-
ти позов до суду, але спершу хоче 
розібратися полюбовно. 

За роз’ясненнями ми звернулися 
до керівника Козятинських ЕМ Іго-
ря Мульського:

– Питання, які цікавили Зінаїду 
Миколаївну, безпосередньо нас не 
стосуються. З першого січня ра-
хунки за спожиту електроенергію 
формує ТОВ «Енера Вінниця». Ло-
гічно звертатися туди, – пояснює 
Ігор Мульський. – Ми не маємо 
договорів щодо боргу або креди-
тових сум. Я би радив споживачам 
не сплачувати електроенергію по 
книжці. 

Також Мульський говорить, що 

з 1 січня до закону про електро-
енергетику внесені зміни. І щоб 
всі споживачі розуміли, що наразі 
відбувається, директор козятин-
ських електричних мереж радить 
щомісяця подавати свої показники 
з 1 по 3 число. 

– Тому що книжкою показни-
ки не подаються, – продовжує 
Мульський – Наприклад, споживач 
сплатив по книжці і ці кошти по-
трапили до Вінниці. Але дані про 
те, скільки фактично споживач 
використав електроенергії – ма-
ють бути у нас. Споживачі мають 
розуміти, що подавати відомості 
про показники лічильника, вони 
зобов'язані незважаючи на те, 
будуть ходити контролери, чи не 
будуть. 

Якщо споживач по книжці запла-
тив за електроенергію і не подав 
показники лічильника, тоді відбу-
вається наступне: «Енера» отримує 
кошти, але у неї немає відомостей 
про те, скільки вами було ви-
користано електроенергії. Таким 
чином Козятинські електромережі  
зобов'язані розраховувати об’єм 
спожитої енергії по середньому 
щомісячному показнику. Цифри, 
що вказуються у платіжній книзі 
абонента, відрізнятимуться від тих, 
які їй приходитимуть у платіжці. 
До 1 січня в ЕМ звіряли платіжні 
книжки. Зараз – ні.

На питання: «Чи сплачувати спо-
живачам борги?», Мульський від-
повісти так і не зміг. Посадовець 
пообіцяв розібратися з ситуацією 
пенсіонерки, і порадив усім, кому 
нарахували борги звертатися за 
роз’ясненнями до «Енери». 

Прес-секретар «Енери» Тетяна 
Колодій розповіла нам, що у ви-
падку заборгованості потрібно 
писати заяву на електронну адресу 

кол-центру: info@vin.enera.ua.
Показники можна подати за тел: 

0432) 65- 95-95, (066)-0-217-217. 
– Нагадаємо, що з травня у разі 

несвоєчасного здійснення платежів 
споживачу нараховується пеня у 
розмірі, встановленому в догово-
рі. Але вона не перевищуватиме 
0,01% від суми боргу за кожен 
день протермінування, – додає 
Колодій.

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиКомуналКа

дерева виСаджують вже чотири роки, а зеленіше не Стає
озеленення. Як показує практика останніх років, більшість висаджених у Козятині дерев не прижилися. 
Проте живі дерева містяни вирубують, не замислюючись

проблема. На гарячу лінію редакції «RIA-K» звернулась козятинчанка. Жінка в розпачі благала розібратися, 
чому в її платіжках за електропостачання четвертий місяць нараховують борг. З подібною проблемою зіткнулися 
й інші містяни та жителі області. Пояснюємо, у чому причини

зінаїда нечепорук прийшла у редакцію і показує свою 
квитанцію про оплату електроенергії. У Козятинських 
електромережах пообіцяли розібратися з її проблемою

звідки роСтуть борги за Світло

свято дня сім’ї та 
матері

Саме коли весна повноцінно 
починає хазяйнувати в природі, 

даючи початок життя новому майбутньому 
врожаю, в Україні традиційно святкують 
День сім'ї та День матері. 24 травня у при-
міщенні райдержадміністрації пройшов 
районний захід, на який було запрошено 
з усіх куточків району ті сім'ї, на яких ле-
жить потрійна відповідальність, адже вони 
з гордістю мають статус "багатодітна сім'я 
Козятинського району". 

В  Козятинському  районі проживає 542 
багатодітні сім’ї, де виховується 1882 дитини. 
З 2008 року 178 матерів району, за наро-
дження і зразкове виховання п’яти і більше 
дітей, отримали почесне звання України 
«Мати-героїня».

На урочисте свято-віншування Родини і 
Матері завітали представники найкращих 
багатодітних сімей Козятинщини, що є 
справжнім прикладом кращих сімейних тра-
дицій та пишаються власними обдарованими 

дітьми: родина Третяків із села Вівсяники 
(троє дітей), сім’я Ільчуків із Журбинець 
(троє дітей), Богачуки, що проживають у 
селі Йосипівка (четверо дочок), молода сім’я 
Казмірчуків із Бродецького (троє синочків 
та двоє дівчаток), сім’я Прошкіних із села 
Сестринівка (троє дітей), родина Ткачуків, 
що мешкає у селі Жежелів (четверо синів), 
представники Махнівської громади - родина 
Петрушкевичів (троє дітей), сім’я Кондра-
тюків із Білопільської громади (троє дітей), 
сім’я Загоруйків із Кашперівки (троє дітей), 
сім’я Кудимець із Кордишівка (п’ятеро діток), 
родина Римарчуків із Пляхової (троє синів), 
родина Якимчуків, що проживають у селі 
Вовчинець (троє дітей), сім’я Токарчуків із 
села Козятина (син та троє донечок), сім’я 
Залевських із села Пиковець (три синочки), 
сім’я Скоропад з села Лозівка (шестеро 
дітей), сім’я Кривеньких, що мешкає у селі 
Пузирки (троє дітей), сім’я Соловей із Фло-
ріанівки (троє синів), родина Блащуків, що 
проживає у селі Тернівка (троє дітей).

З вітальними промовами, найщирішими 
побажаннями міцного здоров’я, родинного 

затишку, благополуччя до присутніх звер-
нулися голова райдержадміністрації Юрій 
Слабчук, заступник голови районної ради 
Анатолій Задорожнюк, дружина народного 
депутата Петра Юрчишина – Любов Ярос-
лавівна. Також вони відзначили подарунками 

всі родини, що плекають кращі сімейні 
традиції українського народу та є гідним 
прикладом для наслідування.

Творчі та активні, працьовиті та позитив-
ні… кожна сім'я є унікальною по своєму, але 
мають вони дещо спільне - це відповідальне 
ставлення до виховання дітей, золоті руки, 
гарячі серця та любов до України.

Організатором заходу став сектор сім'ї, 
молоді та спорту райдержадміністрації за 
підтримки відділу культури та туризму рай-
держадміністрації.

Теплі слова привітання, позитивні емоції 
від спілкування, подарунки, приємні вра-
ження від виступів та чудові фото на згадку 
- все це залишилось після теплого сімейного 
свята, яке подарувало впевненість, що з та-
кими родинами можна і потрібно гордитися 
своїм рідним краєм, своєю Батьківщиною.

прес-центр 
рда

віктор слободянюк 
зустрівся з 
представником обсє в 
україні

28 травня голова Козятинської район-
ної ради Віктор Слободянюк зустрівся зі 
спостерігачем Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ Сабріною Шірмер (Німеччина). 
Зустріч супроводжувала перекладач Діна 
Безсмертна.

Як зазначила Сабріна Шірмер, моніторин-
гові місії та подібні зустрічі мають на меті 
збір інформації, встановлення фактів і зві-
тування про економічну, політичну ситуацію, 
захист прав людини, верховенство права та 
ситуацію щодо безпеки по всій Україні.

В ході розмови Віктор Слободянюк 
ознайомив гостей з соціально-економічним 
розвитком Козятинщини та запевнив, що зі 
сторони районної влади докладається мак-
симум зусиль для забезпечення стабільної 
життєдіяльності району.

Представники місії ОБСЄ цікавилися  пи-
танням соціального захисту учасників АТО, 
в тому числі вирішенням житлових проблем 
та забезпеченням земельними ділянками.

Голова ради розповів, що на обліку в 
Єдиному державному автоматизованому 
реєстрі осіб, які мають право на пільги, пе-
ребуває 363 учасники бойових дій, 14 осіб 
з  інвалідністю внаслідок війни, які брали 
участь в антитерористичній операції та 
операції об’єднаних сил, та 11 членів сімей 
загиблих(померлих) учасників АТО/ООС. На 
квартирному обліку перебуває дві сім’ї осіб 
з інвалідністю внаслідок війни в АТО/ООС 
та сім’я померлого особи з інвалідністю, які 
мають потребу  у наданні грошової компен-
сації на житло в сумі 2371,6 тис. грн. Учасни-
ки АТО/ООС отримують безкоштовне ліку-
вання в закладах охорони здоров’я району. 
Також з районного бюджету відповідно до 
районної програми виділялась матеріальна 
допомога учасникам АТО. 892 учасники АТО 
отримали в межах району земельні ділянки 
загальною площею 1608 га.

Віктор Миколайович зазначив, що нажаль 
існує проблема спекуляції земельними ділян-
ками сільськогосподарського призначення, 
які перебувають в оренді, з боку певних 
бізнесових структур.

Говорили також і про реформу децен-
тралізації та її впровадження на теренах 

району. Голова ради розповів, що наразі 
створена лише Глуховецька ОТГ, а також по-
ділився баченнями щодо об’єднання усім ра-
йоном, адже не всі ОТГ матимуть однаково 
вигідні умови існування та розвитку. До того 
ж це дасть можливість уникнути множення 
адмінапарату. Тож на даний час громади 
поки що вивчають переваги та перспективи 
об’єднання.

Під час зустрічі значну увагу було при-
ділено питанню реформування галузі ме-
дицини. Віктор Слободянюк зупинився на 
проблемних аспектах, висловивши думку, 
що повноцінне впровадження реформи 
є неможливим в ситуації катастрофічної 
нестачі кадрів та відсутності належного ма-
теріально-технічного забезпечення. Сабріна  
Шірмер була вражена тим, що в первинній 
ланці вакантними є аж 18 посад лікарів, а 
75% наявного персоналу досягло пенсійного 
віку. Для покращення ситуації в районі діє 
програма, відповідно якої студенти мають 
змогу навчатись у вищих медичних закладах 
за кошти районного бюджету з послідуючим 
забезпеченням роботою. Спільно з сільськи-
ми радами докладаються зусилля для забез-
печення фахівців житлом. Важливим голова 
ради вважає те, що на даний час, незважа-
ючи на вимоги реформи щодо оптимізації 
мережі закладів первинної ланки, не було 
закрито жодного (!) ФАПу. Їх утримання 
здійснюється спільно з сільськими радами.

Віктор Слободянюк звернув увагу спо-
стерігача на неналежну роботу судової та 
правоохоронної системи, «фаховість» яких, 
на жаль, посадовцю довелось відчути на 
собі. За відремонтовану дорогу – в’їзд до 
міста – обшуки, відсторонення від роботи 
та пів року домашнього арешту, при цьому 
відсутність будь-яких слідчих дій, оскільки 
просто напросто немає доказової бази. За 
словами Віктора Миколайовича така «дяка» 
за те, що заважав певним особам залазити 
в бюджет та займатись ганебними справами. 
Вважає, що дані факти потрібно висвітлюва-
ти, говорити про них, адже недопустимою є 
ситуація, коли судді та прокурори – ручні.

На завершення зустрічі очільник район-
ної ради подякував представникам місії 
ОБСЄ за візит та висловив сподівання, що 
проблемних питань у районі буде якомога 
менше. Гості, в свою чергу, дякували голові 
за відкритість у спілкуванні та змістовність 
наданої інформації.

Цього дня представник місії ОБСЄ також 
завітала до центральної районної лікарні та 
районного ЦПМСД.

Зазначимо, що Спеціальна моніторингова 
місія ОБСЄ в Україні (СMM) почала свою 
роботу у березні 2014 року на підставі за-
питу від уряду України до ОБСЄ і консенсус-
ного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. 
Це — неозброєна цивільна місія, основним 
завданням якої є неупереджено, об'єктивно 
спостерігати та звітувати про ситуацію в 
Україні.

в білопіллі швидко просувається 
будівництво амбулаторії

28 травня голова районної ради Віктор 
Слободянюк спільно з заступником голови 
райдержадміністрації Ігорем Булавським, 
в.о. головного лікаря ЦПМСД Ольгою 
Радецькою, керівником райавтодору 
Дмитром Степанишиним, керівником СВК 
«Білопільський» Володимиром Шашковим, 
сільським головою Віктором Якимчуком 
оглянули стан будівництва амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в 
селі Білопілля.

На даний час утеплено фасад та майже 
завершено зовнішні малярні роботи, про-
ведено каналізацію, розпочато внутрішні 
роботи. Також буде облаштовано терито-
рію довкола амбулаторії, зокрема і під’їзд.

В рамках проекту районним ЦПМСД 
отримано новий повнопривідний автомо-
біль марки Renault Duster.

Загальна вартість будівництва амбулаторії 
із житлом для лікарів становить близько 10 
млн. грн. Основне фінансування здійсню-
ється за рахунок субвенції з державного 
бюджету, при умові, що 10% від суми буде 
надано з місцевих бюджетів. В повному 
обсязі зобов’язання по співфінансуванню 
виконав районний бюджет та Білопільська 
сільська рада, частину необхідної суми ви-
ділила Кашперівська сільська рада. На най-
ближчій сесії районної ради заплановано 
виділення ще 212 тис.грн.

Голова районної ради Віктор Слобо-
дянюк разом з керівником райавтодору 
Дмитром Степанишиним обговорив необ-
хідність проведення капітального ремонту 
центральної сільської дороги, тобто укла-
дання суцільного асфальтного покриття. За 
словами Дмитра Володимировича дорожні 
роботи розпочнуться на початку червня.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

ЩИРО ВІТАЄМО
з днем народження!

директора територіального центру соціаль-
ного

обслуговування Козятинського району
Василя Григоровича МАТВІЙЧУКА (03.06)

з ювілеєм
депутата обласної ради
Сергія Яковича ЛАНОВИКА (05.06)
Бажаємо  вам міцного здоров'я, родинного 

благополуччя, щастя та успіхів у всіх справах і 
починаннях. Нехай здійсняться всі ваші творчі 
задуми і кожен ваш день буде осяяний почуттям 
любові і взаєморозуміння, а гарний настрій ста-
не запорукою успішної та плідної праці. Щедрої 
вам долі та довгих років життя!

дорогі учні, випускники! 
шановні вчителі та батьки!

Щиро вітаю вас зі Святом останнього дзво-
ника!

Свято останнього дзвоника – завжди уро-
чисте, радісне і водночас хвилююче. Особливо 
для випускників,  для яких шкільний дзвінок 
лунає дійсно востаннє. Скільки усього було в 
ці шкільні роки: і радість перших перемог, і 
наполеглива праця над собою, і безсонні ночі 
ваших батьків, і щира любов ваших вчителів, 
які щодня намагалися передати вам те найкра-
ще, чим володіють самі. Дорогі випускники, 
у вас попереду – багато маленьких кроків 
і незвіданих шляхів. А головне – непросте 
доросле життя, в якому щодня доведеться 
робити важливий вибір, відстоювати власні 
думки та відповідати за прийняті рішення.

Сердечно дякуємо вчителям за самовіддану 
працю, за турботу і знання, які ви віддаєте 
своїм вихованцям, за вічний неспокій, не-
впинний творчий пошук та педагогічну му-
дрість. Бажаю вам життєвих сил і натхнення.

Шановні батьки! Нехай ваші діти будуть 
розумними, слухняними і здоровими, зігрі-
тими вашими турботою і любов’ю. 

Для школярів останній дзвінок – це старт 
літніх канікул.  Бажаємо учням добре й зміс-
товно відпочити, набратися незабутніх вра-
жень та сил перед початком нового етапу 
навчання. Впевнені, що, повернувшись восени 
за шкільні парти, вам буде про що розповісти 
друзям і вчителям.

Зичимо усім міцного здоров'я, щасливої 
долі, творчих успіхів і відкриттів, вагомих здо-
бутків у всіх задумах та починаннях. Нехай  
цей хвилюючий дзвоник пролунає у кожному 
серці радісним настроєм та вірою у завтраш-
ній день!

 
1 червня - міжнародний день захисту 
дітей

Щороку 1 червня ми відзначаємо свято 
маленьких громадян нашої країни – Між-
народний день захисту дітей. Водночас це 
й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто 
піклується про них і допомагає твердо стати 
на ноги.

Діти – наш найдорожчий скарб, наша ра-
дість і наше майбутнє. Саме тому обов’язок 
родини, школи, органів влади та громадськості 
подбати про всебічний розвиток інтересів та 
здібностей підростаючого покоління, забез-
печити їм належний рівень виховання і до-
тримання прав дитини.

Тож нехай роки вашого дитинства будуть 
яскравими та незабутніми, а в житті кожного 
обов’язково засяє зірка, що вкаже шлях до 
щасливого прийдешнього. Добра вам, мирного 
неба над головою та успіху у всіх починаннях.

 
З повагою, голова районної ради                            

Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації               

Юрій СЛАБЧУК 

в’ячеслав гончарук

Протягом останніх років за 
озеленення у Козятині вже стіль-
ки написано, що годі й казати. За 
туї у міському сквері не забули, 
але помовчимо.

Почнемо, напевно, з дерев, що 
висаджували на вулиці Довженка, 
і які чомусь не прижилися. А про-
довжимо тими, що мали б рости 
дорогою до «Журавля», але їх 
взагалі закопали в асфальт і 
вапно. Вціліло з них зовсім мало. 
З п'ятдесяти сьогодні  зеленіє з 
десяток. Та й ті, скоріше, нагаду-
ють кущі. 

Ліворуч від «Журавля» також 
не багато дерев, що прижилися. 
А ті саджанці, що все-таки вцілі-
ли, скосили разом із бур’яном. 
Приводом стала чутка про приїзд 
попередньої першої леді Марини 
Порошенко. Дружина президента 
так і не приїхала, а ось від моло-
дих дерев позбавилися швидко, 
покосивши разом із бур’янами. 

Позеленіти мало б і на 8-мій 
Гвардійській, і на Героїв Майда-
ну. Там висадили близько шести 
десятків каштанів. Утім, знов 
прижилися не всі. А ті, що поки 
що ростуть, радують око лише до 
середини літа. Протягом останніх 
років листя цих каштанів стає 
рудим вже у середині літа, а по-
тім дерева наче мертві стоїть до 
наступної весни. 

Восени минулого року на вулиці 
Грушевського міська рада посади-
ла черемхи «Шуберти». Весною 
і влітку вони стоять зеленими, 
а з настанням осені листя стає 
багряно-червоного кольору. Це 
виглядає доволі красиво. Але і 
тут є проблема. Хоча «Шуберти» 
висаджували з горщиків, все одно 
не обійшлося без втрат – одне 
дерево загинуло. 

Влада міста вже четвертий рік 
займається озелененням, але Ко-
зятин не стає більш зеленим. Ско-
ріше навпаки, тому що «мертві» 
дерева вирубуються, а на їхньому 

місці нових майже не з’являється. 
Крім того, не завжди правильно 

обирають місця для посадки. Як, 
наприклад, у випадку з черемхою, 
яку затіняють інші дерева, що 
також колись висаджувалися для 
озеленення. Для того, щоб «Шу-
берти» добре росли, комунальни-
ки вдалися до кронування дерев, 
які заважають росту. 

Прокоментувати ситуацію на 
Грушевського ми попросили ке-
рівника ЖКГ Євгена Малащука. 
Він повідомив, що кронуванням 
займалися не вони і порадив 
звернутися до ОСББ будинку 
№23 на тій же вулиці. 

На момент приїзду журналіста, 
голови ОСББ на місці не було. 
Втім, житель будинку Петро 
Чорний розказав, чому мешканці 
вулиці позбавилися ще живих 
дерев. 

– Ми вважаємо, що фрукто-
вим деревам на кшталт аличі чи 
яблунь у дворі багатоповерхівки 
не місце. Вживати ці фрукти не 

можна, а сміття від них багато. 
Треба садити декоративні дерева, 
такі як горобина або липа. Вони 
своїм листям поглинають пил і 

виділяють велику кількість кисню. 
Також ми плануємо зрізати вербу, 
що у дворі будинку. Від неї нія-
кого толку.

жителі будинку №23 на вулиці грушевського вирішили 
кронувати дерева. Вони хочуть, щоб замість фруктових 
насаджень поряд з ними росли декоративні 
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альона рябоконь 

У травматологічному від-
діленні обласної лікарні ім. 
Пирогова одними з перших в 
Україні почали лікувати ос-
теоартроз за допомогою ін’єкції 
стовбурових клітин. 

За словами доктора медич-
них наук, лікаря-травматолога 
Вадима Луцишина, це ефек-
тивний метод лікування ос-
теоартрозів суглобів, наслідків 
травм, особливо коли  пошко-
джений хрящ.

– Хрящ дуже важко віднов-
люється, тому що в ньому не-
має капілярів, відповідно дуже 
важко відновити структуру цієї 
тканини, – говорить лікар. – 
Препарати, які ми приймаємо 
перорально (таблетки, поро-
шок), доходять до хряща вкрай 
мало і лише через синовіальну 
рідину (густа еластична маса, 
що заповнює порожнину сугло-
бів і виконує функцію змазки, 
запобігаючи тертя суглобових 
поверхонь і їх зношування). 
Тобто це такий трансмітер, який 
може передавати медикамент 
від крові до хряща. Ін’єкційний 
метод працює безпосередньо з 
тканиною хряща. 

як це працює?
– Загалом це займає годину 

часу. По-перше, ми розповіда-
ємо пацієнту, що буде відбу-
ватись покроково, – говорить 
лікар. – Потім переходимо до 
маніпуляції. 

За словами Вадима Луциши-
на, стовбурові клітини беруться 
з жирової тканини передньої 
черевної стінки або внутрішньої 
поверхні стегна конкретного 
пацієнта. 

Береться приблизно 40 мл 
жирової тканини, для цього 
на одну-дві хвилини пацієнту 
дається внутрішньовенно нар-
коз. Хоча це не дуже болюча 
процедура, тому для цього 
використовується також міс-
цева анестезія. Потім завдяки 
подвійному центрифугуванню 
з жирововї тканини виділяють 
стовбурові клітини.

З 40 мл жирової тканини 
можна отримати 1,5 мл рідини, 
в якій містяться стовбурові 
клітини. Після того ці клітини 
вводяться в порожнину суглоба 
пацієнта. 

 – Максимальний ефект після 

ін'єкції очікується приблизно 
через 2-4 місяці, – говорить 
лікар. – Клітинам потрібно 
достатньо часу для того, щоб 
вони зайшли в хрящ і почали 
там розмножуватися. Бо крім 
того, що в хрящовій тканині 
немає капілярів, там дуже по-
вільний метаболізм (на другому 
місці після найповільнішого 
метаболізму тканин зуба). Хоча 
пацієнти, яким виконали таку 
ін’єкцію, вже протягом першого 
місяця відчувають суттєве по-
кращення.

Лікар каже, що для того, аби 
таким чином вилікувати остео-
артроз суглобів, навіть не по-
трібно лягати в лікарню. Тобто 
якщо ви вінничанин, то на все 
про все ви витратите кілька 
годин (на саму маніпуляцію та 
щоб вийшов наркоз). Якщо ви 
з району, то можна залишитися 
в лікарні на ніч. 

ін'єкція, як альтернатива 
старим методам лікування

– Взагалі остеоартроз сугло-
бів лікувати важко, – говорить 
Вадим Луцишин. – Залежно від 
стадії захворювання. Їх є чоти-
ри. Третя (інколи) та четверта 
(точно) стадія остеоартрозу – 
є показом для заміни суглоба 
(протезування). Метод введення 
стовбурових клітин показаний 
при першій та другій стадії. І це 
може бути остаточним методом 
лікування (тобто на все життя 
людина убезпечить себе від 
остеоартрозу).

Утім, лікар каже, що часом, 
коли людина худенька (вага 
пацієнта має значення), цей ме-
тод може працювати на третій 
стадії остеоартрозу, але варто 
розуміти, що ефект буде тим-
часовий.

– Ці ін'єкції добряче від-
терміновують час для опера-
тивного лікування, – говорить 
Луцишин. – Що дуже важливо 
для пацієнта, адже суглоб, який 
пацієнту імплантується, має 
термін експлуатації (хоча зараз 
є дуже якісні суглоби, які пра-
цюють 20-25 років). Коли люди-
ні потрібен протез у 40 років, 
а вона завдяки ін'єкції може 
імплантувати його в 50-55 ро-
ків, це варте того. Чим пізніше 
імплантувати штучний суглоб, 
тим довше він буде слугувати, 
і можливо не потрібно буде 
робити ревізійне протезування. 

хвороби суглобів поширю-
ються

– Остеоартроз, це захворю-
вання суглоба, яке розвиваєть-
ся з віком людини, або може 
бути наслідком перенесених 
травм, – розповідає Луцишин. 
– Варто зазначити, що рівень 
травматизму зараз зростає, 
спортивного і  побутового. 
Тому що люди все частіше за-
ймаються спортом, падають, 
травмуються і якщо не правиль-
но лікуватися – розвивається 
остеоартроз. 

За словами лікаря, в осно-
вному зустрічаються вторинні 
остеоартрози, тобто ті, що ви-
никли на фоні розриву менісків 
(нелікованих). При розриві 
менісків в основному лікуються 
так, щоб зменшити біль. Але їх 
потрібно або шити, якщо мало 
часу пройшло після травми, 
або частково видаляти, тоді 
остеоартроз виникне набагато 
пізніше (через 10-20 років), 
або не виникне взагалі. Тому 
варто після травми обов’язково 
звернутись до кваліфікованого 
спеціаліста, провести правильну 
діагностику, в основному це 
рентгенографія та МРТ (золо-
тий стандарт діагностики) і тоді 
вже лікуватися так, як визна-
чить спеціаліст. 

людям (80+) стовбурові клі-
тини актуальні?

– Звичайно, літні люди мо-
жуть полегшити собі життя за-
вдяки цьому методу лікування, 
– говорить лікар. – Тому що в 
цьому віці у пацієнтів зазвичай 
є протипоказання для протезу-
вання (через супутні проблеми 
з боку серцево-судинної систе-
ми). Зменшується потреба при-
ймати знеболювальні, які мають 
дуже багато побічних ефектів 
(негативний вплив на шлунок, 
на серце, набряки на ногах, ви-
разки шлунку, дванадцятипалої 
кишки які можуть кровоточити). 
Ін'єкція стовбурових клітин 
позбавлена всіх цих побічних 
дій, тому що використовуються 
внутрішні сили організму, які 
активуються і використовуються 
конкретно з метою лікування 
остеоартрозу. 

На жаль, як зазначає лікар, 
ця маніпуляція не входить до 
медичних процедур, які можуть 
бути включенні в перелік бю-
джетних програм для вінничан. 

Тому що відноситься до мані-
пуляцій з покращення якості 
життя і на них не виділяються 
державні кошти. 

– Навіть за кордоном не всі 
страхові компанії покривають 
ці маніпуляці ї, – говорить 
Луцишин. – Цей метод дуже 
розповсюджений у спортивній 
медицині. Футболістам-профе-
сіоналам, наприклад, Роналду 
роблять таку ін’єкцію раз на 
рік, звичайно за це платить 
футбольна команда. 

стовбурові клітини не лише 
для суглобів

Вадим Луцишин каже, що 
таким методом стовбурові клі-
тини можна вводити не лише в 
суглоби (ліктьовий, кліщовий, 
ступневий, тазостегновий...), 
а також у м'які пошкоджені 
тканини, наприклад, внаслідок 
спортивної травми.

– Зокрема, його викорис-
товують при тендопатії (запа-
ленні) ахіллового сухожилля в 
спортсменів-професіоналів або 

в курців, – розповідає травма-
толог. – Коли йдуть дегенера-
тивні процеси, людина відчуває 
біль в області ахіллового сухо-
жилля, цей метод є найбільш 
прогресивним і найкраще зні-
має больовий синдром, тому 
що спонукає розмноження капі-
лярів і збільшення кровопоста-
чання уражених тканин. Через 
деякий час після ін'єкції людина 
відчуває зменшення больового 
синдрому, швидко одужує, по-
вертається до повсякденного 
життя та заняття професійним 
спортом. 

А відносно курців, лікар до-
дає, що не важливо, скільки 
людина випалює цигарок, у неї 
завжди має місце порушення 
циркуляції крові на рівні капіля-
рів. І тому страждають всі орга-
ни, особливо ті, що відносяться 
до ортопеді ї-травматологі ї: 
сухожилля і зв’язки. Тому курці 
більше схильні до отримання 
травм (їм потрібна менша про-
вокація, щоб отримати травму), 
ніж ті, хто не палить.

олена удвуд

До участі запросили дослід-
ників-краєзнавців, учителів іс-
торії, бібліотечних та музейних 
працівників. Кожен зачитав 
доповідь.

Почесною гостею стала іс-
торик та краєзнавець Зоя Віль-
чинська. Вивчати минувшину її 
спонукали розповіді родичів. 
Бабуся розказала їй про випад-
ки людоїдства у Верболозах та 
колективізацію. Коли ж почали-
ся уроки історії, майбутня до-
слідниця помітила, що навчаль-
ний матеріал відрізняється від 
спогадів, якими з нею ділилися 
рідні. Тому вирішила вивчати 
минуле. Завдяки краєзнавиці 
з’явилася перша ґрунтовна пра-
ця про історію Козятина.

— З 1991 року маємо свою 
державу, але правдивої історії 
до цього часу немає, — каже 
Зоя Вільчинська. — Її ще треба 
відкрити. Наше минуле — це 
той кит, на якому стоїть дер-
жавність. Без його розуміння 
або його відкидання ми не змо-
жемо зрозуміти, хто ми. Най-
більший пласт — історія малої 
Батьківщини. Вивчаючи минуле 
Козятина, я розробила свою 
концепцію СНІП, яка ґрунтуєть-

ся на системності, наступності, 
історизмі та патріотичності. Але 
потрібен час, щоб її сприйняли.

За словами історика, наразі 
вона готує до виходу дві нові 
праці — «Комуністична ідея і 
більшовицький експеримент в 
одній окремо взятій країні» і 
«Наше місто Козятин».

Краєзнавчі читання проходи-
ли у два етапи. Під час першо-
го виступили представники сіл 
Козятинського району. Під час 
другого взяли слово історики 
та дослідники міста.

Учасники розповідали про 
минуле різних населених пунк-
тів, етнічні групи та відомих 
історичних постатей родом з 
Козятинщини.

Життя одного з таких, єврей-
ського діяча Пінтаса Красного, 
досліджував учитель історії 
Самгородоцької школи-інтерна-
ту Юрій Береза. Раніше хибно 
вважали, що Красний — уро-
дженець Бердичева.

— Пінтас Красний народився 
у Самгородку в 1886 році, — 
каже історик. — 5 років він був 
Міністром єврейських справ в 
уряді директорії УНР. Довгий 
час його родина проживала в 
Козятині на вулиці Єврейській. 
У них була квартира в дво-

поверховому будинку, де вони 
прожили до 1919 року.

Ольга Мельникова вперше 
ґрунтовно дослідила історію 
села Козятина, яке нерозривно 
пов’язане з містом. За її слова-
ми, на полях поблизу села ар-
хеологи знайшли залишки посе-
лення білогрудівської культури 
протоплемен східних слов’ян, 
кургани бронзової доби і посе-
лення трипільців. Це доводить, 
що територія була заселена ще 
в доісторичну добу.

— Перша писемна згадка про 
село відноситься до 1649 року, 
— розповідає дослідниця. — 
Тоді воно називалося Гуйва. Це 
ми знайшли у «Географічному 
словнику Польського королів-
ства». Що означає це слово, 
вчені до цього часу не сказали. 
Тоді Гуйва належала до Біло-
пільського ключа Януша Тиш-
кевича. Під час національно-
визвольної боротьби поселення 
зруйнували. І вже після козаць-
ких війн село стало називатися 
Козятином.

Розважили учасників та гос-
тей заходу міні-сценкою «За 
двома зайцями», з якою на-
передодні Музей історії міста 
виборов першість на конкурсі у 
Вороновиці.

— Ми організували цей захід 
з надією на те, що інформа-
ція, представлена у доповідях 
наших колег та друзів, буде 
корисною для пізнання історії 
нашого краю, — каже Наталія 
Соляр, одна з організаторів. — 
Можливо цей захід сприятиме 
систематичному проведенню 
краєзнавчих читань з метою 
дослідження та донесення до 
наших співвітчизників історії 
малої Батьківщини.

здоров'я новини

про минуле. Сектор краєзнавства Центральної районної бібліотеки спільно з Музеєм історії міста організував 
краєзнавчі читання «Козятин. Козятинщина. Сторінки історії». Захід приурочили до 145 річниці від дати, коли 
місто отримало статус повітового містечка Київської губернії

«головне — не втопитися в надлишку інформації». 
Зоя Вільчинська розповіла про сучасний стан історичних 
досліджень

«нашу іСторичну Спадщину 
ще треба відкрити»

новація. Про нову безпечну та ефективну методику лікування остеоартрозу, яку започаткували на 
базі лікарні ім. Пирогова, на своїй сторінці у Фейсбуці написав лікар-травматолог Вадим Луцишин. 
Ми поспілкувалися з лікарем про те, кому та як зараз можна лікувати хвороби та травми суглобів

лікують оСтеоартрози 
Стовбуровими клітинами

лікар-травматолог вадим луцишин. – Ін'єкційним 
методом лікують не лише суглоби, але й м'які тканини оСтанній дзвоник без 

шкільної форми та лінійок
Сплели понад тиСячу 
маСкувальних Сіток

зоряна богуславська

У козятинських навчальних закладах 
цьогоріч останній дзвінок пролунає 
у п’ятницю, 31 травня. І, як минулого 
року, проведуть його у незвичному 
форматі. Замість шкільної форми мож-
на одягнути джинси та футболку. На 
годинні офіційні виступи з привітаннями 
та побажаннями від чиновників взагалі 

табу. Останній дзвоник має стати днем 
яскравих емоцій.

— Дітям хочеться чогось нового, ціка-
вого, креативного. Тому проводимо цього 
дня флешмоби, квести, танцювальні та 
спортивні заходи, походи тощо. Це свято 
дітей, тому воно має бути яскравим, емо-
ційним, незабутнім, — каже начальник 
управління освіти та спорту Козятинської 
міської ради Олена Касаткіна.

Жителі Козятинщини протя-
гом п’яти років передали у зону 
проведення Операції об’єднаних 
сил 1136 маскувальних сіток та 
128 маскувальних костюмів. Це 
результат діяльності громадської 
організації «Суспільні ініціативи 
Козятинщини», яка 23 травня пре-
зентувала свій проект «Вітчизна 
– це не хтось і десь…»

Проект став одним з перемож-
ців конкурсу, за результатами 
якого його ініціаторам  надава-
тиметься фінансова підтримка у 
2019 році за рахунок коштів об-
ласного бюджету.

– Ми працюємо у двох напрямках: ви-
готовляємо маскувальні засоби для Зброй-
них сил України та Національної гвардії 
України. А також здійснюємо комплекс 
заходів з національно-патріотичного ви-
ховання учнівської молоді Козятинського 
району. Ми залучаємо молодь до допомо-
ги військовим у зоні проведення Операції 
об’єднаних сил, безпосередньо через 

виготовлення маскувальних сіток та кос-
тюмів типу «Гіллі», – розповіла голова ГО 
«Суспільні ініціативи Козятинщини» Олена 
Іванчук. 

До реалізації проекту планується залу-
чити 32 загальноосвітні школи Козятина та 
Козятинського району, а також Міжрегіо-
нальне вище професійно-технічне училище 
залізничного транспорту.
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 продам
  2 ïðè÷³ïà äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà, ìëèí 
ïîòóæíèé, ï³äãîðòóâà÷ êàðòîïë³, ñàïà íà êîëåñ³. 068-
216-34-20
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà øîòëàíñüêî¿ 
ïîðîäè, ãîëóá³ º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïî 1 000 ãðí. 097-
793-55-95
  Àâòîáàãàæíèê, ðåäóêòîð çàäí³é ì³ñò ÂÀÇ 2101, 
ïàëàòêà áðåçåíò êðóãëà, ì³ëê³ çàï÷àñòèíè ÂÀÇ 2101. 
067-386-48-35
  Àäëåð ñåðåáðèñòèé ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé. 096-458-
74-21, 063-604-26-79
  Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., áî÷êà ïîë³ºò³ë. 80 ë., 
ïàðîâàðêà, ëþöåðíà íà ñ³íî, ñàìîâèêîñ 8.5 ñîò. íà äà÷³ 
çà ³íòåðíàòîì, òðóáè ñò. á/ó ä³àì.76 ìï, íåðæ. ä³àì.50, 
îöèíêîâ. ä³àì.40. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó 20 ðåáåð. 063-268-76-17
  Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç 
âóëèêàìè ³ áåç, ïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íåöü». 097-085-
77-51
  Áäæîëîïàêåòè 4.,5 ðàìîê, Óêðà¿íñüêà ñèñòåìè, 
Êîçÿòèí. 093-051-76-69
  Áåçïåðåá³éíèê, â³êíà, ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, 
âàãîíêà ïëàñòèêîâà, â³äåîìàãí³òîôîí, â³äåîêàìåðà, 2 
êðîâàò³ äåðåâÿí³. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð, åë.ëîáç³ê, 
áîëãàðêà, ³íêóáàòîð íîâèé, ßâà-350, áåíçî.åë.ñòàíö³ÿ, 
çâàðêà, äâåð³ ÍÄÑ, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà àáî 
ì³í³-òðàêòîðà. 068-216-34-20
  Áè÷îê 3 ì³ñ. íà â³äãîä³âëþ. 093-052-02-38
  Á³íîêëü 1 500 ãðí., êîëÿñêà ³íâàë³äíà çàë³çíà íîâà. 
098-597-13-15
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áóðæóéêà ÷àâóííà ³ç òðóáàìè. 098-829-60-34 
Ìèêîëàéîâè÷
  Âåëîñèïåä á/ó, âàííà ìåòàëåâà á/ó, ìåáë³, 2 
òåëåâ³çîðè. 093-058-78-43
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè, ìåáë³ â ê³ìíàòó, äèâàí, 
ñàìîêàò, ðîëèêè. 063-736-47-20
  Âåëîñèïåäè 2 øò. Ñàëþò ñêëàäíèé òà äèòÿ÷èé â³ä 5 äî 
10 ðîê³â, âåëîñèïåäè ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ïî 1 500 ãðí./
êîæåí. 068-216-34-20
  Âåëîñèïåäè á/ó, äîñêà ñóõà, ïë³íòóñ äóáîâèé, 
íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ï³äñòàâêà 
ìåòàëåâà, óãîëîê ìåòàëåâèé (äëÿ áóä³âíèöòâà). 096-258-
75-22, 073-052-93-37
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, àëþì. ïðîâ³ä 300 ì., 
ä³àì. 2.5 ìì. 3-õ æèëüíèé, ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ 
ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., êë³òêè äëÿ êðîë³â, âñå 
äåøåâî. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, â³ê 1 ì³ñ. ³ 3 òèæí³, ¿äÿòü âñå 1 
500 ãðí./ïàðà. 096-198-97-26 Ñâ³òëàíà
  Âèïóñêíà ñóêíÿ êîë³ð á³ðþçà 8-13 ðîê³â, ó ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 093-442-61-42, 096-312-34-41
  Â³êíà äåðåâÿí³ á/ó 1 õ 1.45. 097-362-81-21
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ ç 
ñêëîïàêåòîì 0.7 õ 1.03 - 4 øò. 063-616-18-22, 067-976-
19-54
  Âîðîòà çàë³çí³ 2.50 õ 170 1 000 ãðí. 067-132-04-96
  Âóëèêè Äàäàí òà áäæîëî ïàêåòè. 096-630-56-28
  Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ òà Äàäàíîâñüê³. 063-289-01-33
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-
269-76-00
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó Íîðä, òåëåâ³çîð Àêàé, øâåéíà 
ìàøèíêà. 063-021-53-60
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ï³ñëÿ ðåìîíòó (ïåðåêðèòòÿ, 
óòåïëåííÿ), áåç ÿìè. 093-430-38-47
  Ãàðàæ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. 063-66-20-675
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
  Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà, 10 ñîò. ïðèâàòèç. (ìîæíà 5 
ñîò.), êîíòåéíåð, ñâ³òëî, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-705-62-44
  Äâåð³ áðîíüîâàí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ ð.2.12 õ 0.9 ì. 
4 000 ãðí., áðîíçîâ³ ëèñòè ð. 1.4 õ 0.7 ì. çàãàëîì 19.6 
ì. 098-104-07-62

  Äèâàí - êíèæêà + êð³ñëî á/ó 3 000 ãðí. (ä.2.2 ì. õ 
ø. 1.5 ì.), 2 êèëèìà (2.5 ì õ 3.5 ì.) 2 000 øðí. 063-
18-78-12
  Äèâàí, äâà êð³ñëà. 068-210-77-02
  Äî¿ëüíèé àïàðàò À²Ä-1. 097-489-53-86
  Äðàáèíà àëþì³í³ºâà 3.5 ì. ðîçêëàäíà ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 063-103-03-16
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè, äóá ³ ÿñåí, ìîæëèâà äîñòàâêà. 
063-143-61-18
  Äðîâà ÿñåí. 067-369-13-23
  Åëåêòðî áóðÿêîð³çêà. 068-712-45-87
  Åëåêòðîñ³ïàðàòîð ç 2-ìà äåñÿòèë³òðîâèìè 
ïëàñòìàñîâèìè á³äîíàìè íà ìîëîêî. 097-612-81-45, 
063-286-78-05
  Çåëåíà ëþöåðêà, íåäîðîãî, íà ñòåðí³. 096-89-71-941, 
073-42-17-255
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-
392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, öåíòð. 
063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 093-925-93-81, 097-324-14-63
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. âóë.Ãîðüêîãî á³ëÿ îçåðà. 093-090-
96-90, 067-151-15-98
  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 11.34 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò., ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Êîçÿòèí, 
âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-
759-80-53
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ 
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 
Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä 
ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53 
  Çåì. ä³ë-êà 26 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 068-
860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 50 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í ÏÐÁ, âóë.Êàòóêîâà, º 
ôóíäàìåíò 9 õ 11 ì., êðèíèöÿ. 097-254-55-49
  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 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì 
ïîâåðõîì, ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, 
á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ïèêîâåöü íà öåíòðàëüí³é âóëèö³, çàã. 
ïëîùà 0.7546 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà 0.2500 ãà, äëÿ âåäåííÿ 
îñîáèñòîãî ñ³ëüõ.ãîñïîäàðñòâà 0.5046 ãà, äîêóìåíòàö³ÿ 
îôîðìëåíà. 099-622-99-22
  Çåðíî ïøåíèö³. 096-727-43-90
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà á/ó, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 096-963-
73-52
  ²íâàë³äíà íîâà êîëÿñêà. 098-301-35-80
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-
31-44
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà 
äî ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî 
âèð-òâà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êàðòîïëÿ. 093-837-14-24, 067-265-60-50
  Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, ô³îëåòîâèé, ãàðíèé ñòàí, ñò³ë - 
òóìáà. 063-296-18-79
  Êë³òêà äëÿ ïàïóãè äâ³ âåëèê³ õóñòêè, ïëàòòÿ äëÿ 
âàã³òíèõ. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè (êîçî÷êà òà êîçëèê áåç ðîã³, øóò³) 
íåäîðîãî. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 063-598-85-90

  Êîçà ïåðâ³ñòêà, êîçåíÿòà 2 ì³ñ. 096-632-10-40
  Êîçåíÿòà 4 øò. ïî 2 ì³ñ. 093-142-37-01
  Êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, êîñòèë³ ÷îë, íàñàäêà äëÿ 
óí³òàçà, êîìïëåêò äëÿ â³äïî÷èíêó, àâòîìîá³ëüíèé. 093-
482-88-05, 063-371-88-89
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà çàë³çíà, äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. 
ç çàìêîì, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
  Êîíòåéíå çàë³çíè÷íèé, 3-õ òîííèé. 068-046-27-73
  Êîíòåéíåð 20 òîííèé íà âåëèêîìó áàçàð³. 093-018-
62-75
  Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 073-060-52-14, 
067-462-87-91
  Êîðîâà ä³éíà ñ.Ñàìãîðîäîê, Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 067-
254-49-79
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, òåëèöÿ 1 ð³ê íà êîðîâó. 063-
648-20-99
  Êîðîâà ç 1 òåëÿì. 096-363-08-40
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 22 000 ãðí. 096-772-
01-94
  Êîðîâà òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-172-42-45
  Êîðîâà ÷îðíîáîðà, â³êîì 6 ðîê³â. 098-675-39-22
  Êîðîâà. 068-027-48-68
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. ñ. 
Ôëîðüÿí³âêà. 097-582-23-37
  Êîñ³ëêà ê³ííà ÿêó ìîæíà ïåðåðîáèòè íà ìîòîáëîê. 
098-938-66-60, 066-913-71-62
  Êîòåë ãàçîâèé 1-êîíòóðíèé Ïðîñêóð³â, áàòàðå¿ 
÷àâóíí³. 063-467-48-92
  Êîòåë Ðóññå íîâèé, íåäîðîãî. 098-321-74-24, 2-32-56
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé. 097-362-81-21
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, 
äèòÿ÷èé êîìïëåêò - ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êðîâàòü äèòÿ÷à + ñòîëèê + øêàô÷èêè. 097-766-52-10, 
093-411-24-01
  Êðîâàòü ð.90 õ 2 ì., â³øàëêà äëÿ îäåæè äåøåâî, 
ìàíåêåíè 5 øò. 097-612-77-28
  Êóð÷àòà áðîéëåðè, ãóñåíÿòà, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³, 
íåäîðîãî. 096-107-00-47
  Êóõíÿ 2.10 ì â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà Ardo, 
êóõîííèé êóòî÷îê. 063-296-18-79
  Êóõíÿ, ïðèõîæà. 067-757-89-25
  Ìàë³ ñâèí³. 067-31-90-849
  ÌÁ 12 ê.ñ. (Çîðÿ) äèçåëü, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, 
êóëüòèâàòîð 7 ëàï äî ìîòîáëîêà ÷è ì³í³-òðàêòîðà , 
êàðòîïëåêîïàëêà 1 ðÿäíà äî ìîòîáëîêà, ïðè÷³ï 1-îñíèé 
äî ìîòîáëîêà (óñèëåíèé 350-500 ÊÃ). 068-652-58-45
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ïèëîñîñ, êèëèì.  063-641-50-52, 093-773-34-02
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ñêëî 70 õ 50 ñì., ïàðêåò áóê, 
ÿñåí, ï³äøèïíèêè 206, ëþöåðíà, êîíäåíñàòîðè, ðàìêè 
ñèñòåìè Äàäàí, â³ñê, â³êíà. 098-512-44-65, 2-70-03
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., 
êîëüîðîâ³ ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83 
Ñåðã³é
  Ìîí³òîð Ñàìñóíã ä³àã. 53 ñì. äëÿ êîìïþòåðà, 
âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/ó. 093-562-17-18
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 300 ë. Áîø, ñòàí â³äì³ííèé, 
ì.Êîçÿòèí - 5 000 ãðí. 097-147-21-10
  Ìîòîáëîê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ + ôðåçà, ïëóã, 
êàðòîïëåñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà, ï³äãîðòà÷ 20 000 
ãðí., ìàçü äëÿ âèì’ÿ êîð³â. 096-645-32-07
  Íàêîâàëüíÿ, ñêëî êîë³ð çåëåíèé, àæóðíå, íåäîðîãî. 
098-065-20-52
  Íóòð³¿ 3.5, 5 ì³ñ. 097-015-99-57
  Ïàðêåò 15 êâ.ì. 063-042-05-93
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 097-931-00-82
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, ÞÌÇ. 
097-256-32-65
  Ïîðîñÿòà 6 íåä³ëü, á³ë³, ì’ÿñíà ïîðîäà. 096-554-20-
03, 068-548-63-36
  Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³. 067-964-59-30 Ñí³æàíà
  Ïîðîñÿòà â³ä 10 - 100 êã. 068-369-17-11
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75

  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè âàãà 10-11 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 7-8 òèæí³â. 063-174-01-32, 097-693-
09-24
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 14-15 êã. 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà. 067-300-17-22, 093-592-01-96
  Ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò 500 ãðí., äèòÿ÷èé 
âåëîñèïåä 3-6 ðîê³â 200 ãðí. 096-979-21-18, 063-828-
27-30
  Ïøåíèöÿ. 068-045-20-79
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ñ³÷êàðíÿ. 063-776-65-12, 067-151-26-11
  Ñò.äþðàë 2 õ 1.0 õ 2 ìì. 1 ëèñò, ùèò ñò.îáðàìï. 40 
óãîëêîì 2.9 õ 1.4 2 øò., òðåíàæåð ïðîôåñ³éíèé, ñò³ë 
øê³ëüíèé êîìïëåêò, õîëîäèëüíèê á/ó Ã³íàð, Äîíáàñ, áðóñ 
äåð. 10 õ 10 õ 4 ì. 8 øò. 063-736-47-19
  Òåëèöÿ 9 ì³ñ., òåðì³íîâî. 068-346-23-08
  Òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ïëóæîê, ðó÷íà 
äðåëü, áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, ðóêàâèö³, ìèëî 
ãîñïîäàðñüêå. 097-575-60-55, 093-013-65-24  
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Ó÷àñòîê á³ëÿ ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 10 ñîò. çåìë³, 
ï³äêëþ÷åíå ñâ³òëî. 098-835-45-97
  Õë³áîï³÷êà, òåëåâ³çîð, ñîêîâàðêà. 093-406-75-28
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ 
îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-
207-88-44
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-780-
22-93, 093-627-79-38
  Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á/ó, õîëîäèëüíèê ACG Ñàíòî 
á/ó îáèäâà ðîáî÷³, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó, áóôåò, 
òðþìî á/ó, 2 âåëîñèïåäè æ³í. á/ó íà õîäó, 4 íåðîáî÷³ 
åë.ìîòîðè, 2 ãëóá³íí³ íåðîáî÷³ åë.ìîòîðè, 2 áî÷êè íà 50 
ë. á/ó, ôîðòåï³àíî. 068-652-58-45
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 
097-353-17-70, 093-041-69-49
  Õóäîáà ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿòà ñåìáåðíàðà. 067-242-04-48
  Öóöåíÿòà òàêñè ðèæà ä³â÷èíêà, 3 ì³ñ. , 
ïðèâèòà.067-491-12-27
  ×åðâ’ÿêè Êàë³ôîðí³éñüê³ äëÿ ðèáàëêè.  097-751-80-75
  Øàôà - êóïå. 098-116-16-17
  Øàôà 3-õ äâåðíà ç àíòðåñîëÿìè. 093-513-52-33, 
097-174-82-59
  Øèôåð á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, ôàðáîâàíèé ñèí³é. 
093-409-34-54
  Øîòëàíäñüêèõ òà áðèòàíñüêèõ êîøåíÿò (çàëèøèëîñü 
2-º õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêà). 093-583-68-60
  Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
 Áëîê ðàêóøíÿê Á/ó. 067-430-40-65
 Â³ç. 097-293-80-59
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé Â öåíòð³ ì³ñòà ç äîêóìåíòàìè. 067-795-
95-41
 äðîÂà ð³çàí³ Â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 êîôåìàøèíè íîÂ³ òà Á/ó. 067-795-95-41
 ó÷àñòîê Â öåíòð³, Âóë.íåæàëåæíîñò³. 067-795-95-41
 öåÃëà Á³ëà ïîëóòîðíà Á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1- ê³ìí. êâ. ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, áóäèíîê  ïðÿìî íà âîêçàë³ àáî çà ïàé. 
098-321-74-24, 2-32-56
  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. 073-
765-17-01
  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., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
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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, 067-792-32-59
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5/5. 073-075-28-48
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí 
òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. â ðàéîí³ ÏÐÁ íà âóë. Î.Êîøîâîãî áóä.62 
êâ.24 äðóãèé ïîâåðõ(áåç ðåìîíòó) 096-326-30-83
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ð-í 3 øêîëè, 48.6 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, 
êîíäèö³îíåð, ³íòåðíåò, åëåêòðîë³÷èëüíèê «äåíü-í³÷», º 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò. 063-286-78-05, 098-
026-42-45
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 
073-765-17-01
  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., â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ. 
063-021-53-60
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. 
áóä. 067-883-25-03
  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.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 
òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 
êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé 
ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë 
Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13. 
098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó 
íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí 
æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, 
äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãîðüêîãî 31/4, áåç 
ðåìîíòó, ãàç, âîäà ï³äâåäåíà. 093-306-81-77
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âìîíòîâàíà êóõíÿ 
7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî0ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, 
ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 
095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 073-
060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. 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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð,÷åõ.áóäèíîê, 51 êâ.ì., îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ ïëèòêà, íå êóòîâà. 067-940-41-
22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 59.3 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëå, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ð-í 3 øêîëè. 
096-353-43-72
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-
732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-279-47-91, 067-164-
00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà - 
äâåð³ ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  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., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ñó÷àñíèé ºâðî-ðåìîíò, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, âáóäîâàí³ ìåáë³, 6/9, ãàðàæ. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, 
âóë. Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
îïàëåííÿ, 2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 5 ïîâ., ð-í 
ó÷èëèùà. 095-596-63-78, 063-189-75-26
  4-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, ð-í 4 øêîëè, 5 ïîâ. 063-665-
48-18, 096-432-67-93
  Áóäèíîê  ãàç., çåì. ä³ë-êà, ñàðàé, ïîãð³á, ï³äâåäåíà 
âîäà, ì.Êîçÿòèí á³ëÿ øêîëè ¹5. 099-615-07-63
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», çàã. ïëîùà 235 êâ.ì., 
êðèíèöÿ, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. îïàëåííÿ, êîòåë 
òâåðäîïàëåâíèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñàäîê, öåãëÿíèé 
ñàðàé 5 õ 10 ì. 068-056-55-94
  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 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, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, 3 ãàðàæà, ñàóíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., ð-í Öàðñüêå 
ñåëî 093-704-31-57
  Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 
7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï 
â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 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 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, 4 ñîò. çåìë³. 
063-773-28-96
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, 
ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 067-783-63-17
  Áóäèíîê 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 öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, º âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á 130 000 ãðí. 097-829-
50-50
  Áóäèíîê âåëèêèé ð-í ó÷èëèùà, 90 êâ.ì., ãàç, âîäà â 
áóäèíêó, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. ç³ âñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  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.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
  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., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 
5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19. 063-296-29-70, 068-053-
47-49
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ïàðòèçàíñüêà 20, 
6 õ 12 + âåðàíäà 2 õ 4, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, º 
âîäîïðîâ³ä òà êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà 0.66 ãà, íåäîðîãî. 
097-305-56-15, 099-250-28-15 Êîëÿ
  Áóäèíîê º ãàç, 18 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê, ä³ëÿíêà ï³ä 
çàáóäîâó, áóä. ìàòåð³àëè, âóë.Ãðóøåâñüêîãî àáî 
ïîì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-15-96, 063-879-52-15
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 
3 øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Áëàæ³¿âêà, 72 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 36 ñîò. 
çåìë³. 067-301-09-41
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 
ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, 
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàóíà, òåïëà ï³äëîãà ç ìàãàçèíîì 
«Ìð³ÿ» 60 êâ.ì.,  íà îäí³é çåì. ä³ë-ö³, öåíòð (ìîæëèâî 
âñå îêðåìî). 067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ , 
ãîðîä, ñàäîê, âàííà, òóàëåò, àðòåç³àíñüêà âîäà àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 096-573-18-14, 097-324-68-77
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
âóë.ß.Ìóäðîãî 40 (Ùîðñà). 096-160-69-70, 063-824-
71-04
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêîãî 72. 063-879-11-07
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ãàðàæ, 
ñàðàé. 067-682-99-93
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí àáî ì³íÿþ íà 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ. 
093-058-78-43
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 068-

898-10-84, 098-702-68-18
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 
êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, 
ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., âîäà, 
ãàç, çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ºâðî-ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. 
áóä³âë³, ãîðîä 11 ñîò. 098-293-77-21, 093-766-22-76 
Îëåêñàíäð
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò. ó÷àñòîê, º ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà, íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 093-
740-22-42
  Áóäèíîê íåâåëèêèé ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, 
ãîðîä 22 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, òåðì³íîâî. 098-
321-74-24, 2-32-56
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³. 2-12-82
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò. ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-
703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, 5 ñîò. çåìë³, âóë.Çîðÿíà 64 (Ïàðõîìåíêî). 097-
060-76-78
  Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà, ãàç., êðèíèöÿ. 097-309-96-53, 
068-327-53-09
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ (öåíòð), º ãàç, âîäà. 098-242-30-
90, 067-505-66-16
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.çåëåíà 1, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ íà 2 ïîëîâèíè, êðèíèöÿ, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. 
ïðèâàòèç., ïîðó÷ ë³ñ ³ çóïèíêà ìàðøðóòêè, äî öåíòðà 
ì.Êîçÿòèí 4.5 êì. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., 
æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (á³ëÿ ïîæàðêè), âóë.Öåíòðàëüíà 
47. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 4, öåãëÿíèé, 75 
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, 
ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà àáî îáì³í 
íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 
096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

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

зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам Кафе - Бар "Стопка". 098-
026-41-46, 093-955-71-83

Здам в оренду магазин в с.Титусівка. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-

288-42-72, 093-884-69-74

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

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

рЕмоНТ
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робоТа
Запрошується дівчина (19 - 25 років) на по-
саду баріста в кав'ярню "Fresh - кава" (біля 
аптеки Склярова). 063-818-09-84 Лера
Потрібні люди на пекарню в с.Самгородок: 
технолог, кондитер, різноробочі, терміново. 
097-555-06-69, 063-396-20-52
У цілодобовий магазин потрібні продавець та 
касир. 067-609-10-49, 093-925-92-67
Запрошуємо працівника на посаду "Столяр" 
та "Помічник столяра". 073-218-92-48 Юрій
Запрошуємо продавця у кафе - магазин 
"Тріо". 073-218-92-48 Юрій Завальний
На роботу потрібна людина на розклейку 
об'яв, реклам. 063-875-37-74, 096-696-09-27
В ArmAto Pizza на роботу потрібна прибираль-
ниця, графік 2/2. 063-157-59-96 Олексій
На роботу потрібен офіціант, висока з/п, 
гнучкий графік роботи, працевлаштування, 
вимога - відповідальний. 063-186-28-39
На постійну роботу "Державна лотерея Кос-
молот" потрібні працівники без шкідливих 
звичок, вік 21-40 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 "Обжорка", в р-ні ПРБ, потрібен 
касир-оператор, офіційне працевлаштування, 
повний соц. пакет. 2-84-00,  063-45-22-802
Арматурники, бетонярі, оператори облад-
нання в компанію ТОВ Брего. Надаємо жит-
ло. Гідна з/п. Офіційне працевлаштування. 
МР:Житомирська обл, Радомишльський 
р-н, с. Мірча. Тел.: 0662552413, Микола, 
0975493516, Назар  
Запрошується на роботу пекар-кондитер. 
063-691-92-69
Запршується жінка для випічки пиріжків. 063-
691-92-69
Таксі "Чайка" запршує диспетчера та при-
биральницю. 093-766-78-49
Шукаю жінку сапати, білити. 063-616-83-08
Мережа салонів виробника "Будівельник" 
запршує на роботу чоловіка, менеджера з 
продажу. Пропонуємо стабільну зарплату та 
офіційне працевлаштування. 068-70-55-055
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки. Хар-
чування, проживання за рахунок піприємства. 
тел.: 0734069918, 0952858119
У відділ парфюмерії потрібен продавець-кон-
сультант. 067-589-24-58
На роботу потрібні фахівці для підключення 
Інтернету в м. Козятин. Оплата068-951-95-78
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нерухомiсть: продам або обмiняю 
Будинки 

с.Махнiвка, 25 с, газ, вода, погрiб, сарай. Цiна: дог, 
тел.: (096) 729-72-62 

робота 
Пропоную 

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

Охорона, подобово по м.Вiнниця, охорона заводу, потрiбнi чол. 
та жiн. Тел.:(068) 941-31-02, Вiктор 

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська областi. Потрiбнi 
чоловiки. Проживання надається. (095)110-87-55, Тел.:(096)183-
52-60, (099)342-21-69 

 хобi, творчiсть, антикварiат 
 Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñàäîê, ãîðîä. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-
60-34 Ìèêîëàéîâè÷
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 73 ñîò., 
ñàðàé, ïîðó÷ ãàç, âîäîïðîâ³ä, ïîãð³á, íåäîðîãî àáî çà 
ïàé. 098-321-74-24, 2-32-56
  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-
706-53-59
  Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 15 
ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 115 000 ãðí  
093-209-06-88, 097-955-65-90

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, 
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-349-
67-88
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) 
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà 
ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 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 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 ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.
Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, 
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, 
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä 
âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 
øêîëè), ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
  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
  Áóäèíîê öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-
15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì. 096-901-69-75
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 8 ñîò., íà ä³ëÿíö³ 2-âà 
öåãëÿíèõ áóäèíêà (1-é 6 õ 6, 2-é 4 õ 2.5), êðèíèöÿ, 
åëåêòðîô³êîâàíî, ð-í Ïëàíîâèé. 098-600-99-03 Ãàëèíà 
Ãíàò³âíà
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 15 
ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, çàë³çíà áî÷êà. 098-479-
19-16
  Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. á³ëÿ ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà, ï³ä 
çàáóäîâó. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. + áóäèíîê æèëèé, ãàç, êîíâåêòîð, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ñàä, ïîáëèçó ñòàâîê, íåäîðîãî. 
095-808-54-65
  Êâàðòèðà â öåíòð³, 1 ïîâ.. 063-754-51-60
  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 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå 

îïàëåííÿ, ë³òí³é äóø, ìîæëèâî â ðîçñòðî÷êó (ïåðøèé 
âíåñîê 50% â³ä âàðòîñò³ áóäèíêó). 098-707-26-10
  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
  Ï³â áóäèíêó ç ôóíäàìåíòîì ï³ä çàáóäîâó, çåì. ä³ë-êà, 
ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, íåäîðîãî 135 000 ãðí. 096-
898-35-34, 063-896-76-90
  Ó÷àñòîê ç áóäèíêîì, ñ.Êîçÿòèí áëèçüêî öåíòðà, 15 
ñîò. 093-552-27-63
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, á³çíåñ) 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-342-67-53
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãàç. 
098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 2 ê³ìíàòè, 45 êâ.ì., 
çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãðÿäêà, ç ìåáëÿìè. 093-773-34-02, 
063-641-50-52
  ×àñòèíà â³äîêðåìëåíîãî áóäèíêó ç 3-õ ê³ìíàò 
(ð-í ÏÐÁ), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, 
ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà (2 òåëåâ³çîðà, õîëîäèëüíèê, 
êîíäèö³îíåð, ïðàëüíà ìàøèíêà), çàã. ïëîùà 70.4 êâ.ì., 
êîòåë ãàçîâèé òà òâåðäîïàëåâíèé, á³ëÿ áóäèíêó º ïîãð³á, 
ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12
 1-ê³ìí. êÂ., 3 ïîÂ., Âóë.Â³íí³÷åíêî 25, Áåç ðåìîíòà. 
067-795-95-41

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 21053 2000 ð.â., Ã.Á., ïðîá³ã 140000, ÊÏÏ 5. 
067-682-30-91, 063-775-69-05 Àíàòîë³é
  ÂÀÇ 2110 2007 ð.â., ãàç áåíçèí, òåðì³íîâî. 073-
078-82-79
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, áåç íàð³êàíü. 
093-279-47-80 Ñàøà
  Êàìàç 53-20, 54-10. 097-362-81-21
  Êàìàç 53-20. 097-362-81-21
  Ëàäà 111 ÷îðíîãî êîëüîðó, 16 êë., íåäîðîãî. 
093-961-09-61
  Ì³í³ - òðàêòîð ñàìîðîáíèé. 097-128-74-54 Þðà
  Ìîïåä «Ìóñòàíã», íîâèé àêóìóëÿòîð, íîâà çàäíÿ 
ðåçèíà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, º ñòðàõîâêà. 067-378-00-
56, 063-829-38-28 ªâãåí³é
  Ìîñêâè÷ 407 1961 ð.â. 063-042-05-93
  Ìîòîáëîê â êîìïëåêò³. 097-154-49-36
  Ìîòî-òðàêòîð Áóëàò 160 ÐÊ, ïîâíèé íàá³ð 
çíàðÿääÿ. 063-670-31-02
  Ìîòîöèêë Ïëàíåòà 5 â äîáðîìó ñòàí³ - 8 000 ãðí. 
097-154-49-36
  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, Ê-750, ÌÒ âñ³ 
çàï÷àñò³ - 18 000 ãðí. 097-154-49-36
  Îïåëü Àñòðà 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó 
ñòàí³. 097-859-45-37
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48 ç íîìåðàìè. 098-400-
91-10
  Ñêóòåð Õîíäà. 098-835-45-97
  Ñëàâóòà 1.2 ê., êîë³ð çåëåíèé, 2004 ð.â., â 
äîáðîìó ñòàí³. 063-503-53-49
  Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ÞÌÇ-6. 096-245-37-48
  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé Ôîðòå 12 ë.ñ., ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð. 068-518-35-71

  ÓÀÇ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-657-19-89
  Ôîðä Ñ³ºðà 1992 ð.â. - 40 000 ãðí. 067-257-69-89
  Ôîðä Ñêîðï³îí 1995 ð.â., ãàç áåíçèí, â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-990-84-64
  Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. 063-042-05-93
  Õîíäà Òóäåé 4-õ òàêòíèé, òèòàíîâ³ äèñêè íà 13 
Æèãóë³. 063-776-65-12, 067-151-26-11

  КупЛЮ
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãàçîâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ñòàð³ ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 093-583-68-60
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 
097-904-20-43

  Çåðíî äåñü 1 òîíó ÿ÷ì³íü àáî ïøåíèöþ. 063-
143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó.  063-143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 
063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 3-õ ò. àáî 5 ò. 093-583-68-60
  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
  Íåðîáî÷³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîê ìàëèé, ìëèí. 068-
216-34-20
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè 

êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, 
àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-
529-10-20
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, 
áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, 
ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó àáî çàë³çîáåòîíí³. 2-30-43, 
097-255-51-60

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ÷àñòêîâî ðåìîíò íà 2-õ, 
3-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 093-704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., íà 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-773-
34-02, 098-675-21-69
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-
545-03-70, 097-304-05-98

  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-
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904-20-43
  Â³â÷àðêà Áåëüã³éñüêà, õëîï÷èê, øóêàº ñîá³ ä³â÷èíó 
çëÿ çëó÷êè. 050-704-81-29 
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîòåíÿò 2-õ õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷èíêà ìèøîëîâè. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 
063-598-85-90

  Â³ääàì öóöåíÿòêî (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè, 
ñòåðèë³çàö³ÿ çà ì³é ðàõóíîê. 063-784-17-02, 099-
753-32-80
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Âòðà÷åíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ 

Õîëêîâñüêèé Â³òàë³é Ïåòðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 073-060-48-19
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
1/2 ÷àñòêó æèòëîâîãî áóäèíêó ç ãîñïîäàðñüêèìè 
áóä³âëÿìè â ì.Êîçÿòèí³ ïî âóë.Îñòðîâñüêîãî 2, 

çà Îðëîâñüêîþ Ëþäìèëîþ ²âàí³âíîþ, âèäàíå 
20.01.1979 ð.äåðæíîòàð³óñîì Êîçÿòèíñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè ßíêåâè÷ Â.Ï. 
òà çàðåºñòðîâàíîãî â ðåºñòð³ çà ¹191 ââàæàòè 
íåä³éñíèì

  Çäàì áóäèíîê ñ.Ïóñòîõà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
098-843-78-22
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 75 êâ.ì., áåç 

ìåáë³â, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, 
6 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà. 093-753-73-25
  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 ãàðàæ êîîï.Òóíåëü. 097-756-75-59
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, 
ð-í ÏÐÁ, ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóºìî. 
097-213-83-70
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 

55-63 ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-
89-71-941
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, 
íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, öåíòð ì³ñòà. 097-934-28-61, 063-
640-01-45
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó. 
Íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, ðàéîí ÏÐÁ. 063-814-18-69
  Ñ³ìÿ øóêàº 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè. 063-526-46-50
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 
097-300-31-13
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в’ячеслав гончарук

Матч другого туру фіналу чотирьох про-
ходив на стадіоні «Локомотив» у суботу, 25 
травня. До футболістів козятинського клубу 
приїхали гравці «Володимира» з Тиврова. 
Тиврівчани - дебютанти вищої ліги, та й за 
підбором виконавців команда «Володимир» 
може боротися за чемпіонство. І якби вони 
не втратили багато очок на старті чемпіонату, 
можливо стали б чемпіонами області.

З перших хвилин футболістам обох команд 
доводилося змагатися, не тільки з супер-
ником, але й зі слизьким полем. Першими 
до мокрого газону пристосувалися гравці 
«Моноліта». Вони заволоділи ініціативою і 
тримали її весь перший тайм. Протягом пер-
шої половини зустрічі монолітовці декілька 
разів були близькими до відкриття рахунку. 
У кожному небезпечному епізоді біля воріт 
гостей не вистачало точного завершального 
удару: то м’яч валився з ноги, то арбітр фік-
сував офсайд. 

У другому таймі обидві команди почали 
грати у відкритий футбол. Гравці приділяли 
більше уваги атакуванню, ніж захисту влас-

них воріт. І на 58-мій хвилині, після удару з 
середньої відстані, воротар гостей не втри-
мав м’яч у руках, і Максим Пилипенко добив 
«шкіряного» у ворота. Могли козятинчани 
забити й другий м’яч та вигідний момент 
змарнували. У атаці у відповідь позиційно по-
милився захист «Моноліта» і восьмий номер 
«Володимира» з близької відстані пробив у 
протихід голкіперу. Рахунок зустрічі став 1:1.

Через декілька хвилин гості забили ще 
один гол, коли здавалося, що м’яч не мав 
потрапити у ворота. Ковзаючи 
по траві «шкіряна куля» зміни-
ла траєкторію польоту і про-
слизнула у ворота біля самої 
штанги. Козятинчани відповіли 
своєю атакою, але марно.

Кінцівка матчу повністю була 
за гостями. Вони виглядали 
менш втомленими, ніж наші 
спортсмени. І третій гол, який 
вони забили, був свідченням 
того, що у монолітовців вже 
не вистачало сил, щоб дати 
відсіч супернику. Рахунок 1:3 
– заслужена перемога гостей.

спорт

моноліт» забронював собі бронзу

обидві команди грали на перемогу. Для досягнення результату не 
щадили ні себе, ні суперника

(063) 752-26-01
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ГОРОСКОП
з 30.05 по 5.06

овен 
Новий тиждень принесе Овнам нові 
уміння. Якщо раніше вам не надто 

вдавалось розпоряджатись фінансами, то 
зараз буде чудова нагода перевірити свого 
внутрішнього аналітика. Зорі пророкують до-
волі вдалий та продуктивний період, у якому 
майже не буде місця для ліні.

телець 
У Тельців доволі продуктивний пері-
од, коли відпочинок допомагає гене-

рувати нові ідеї. Тому не варто відмовляти 
собі у можливості розслабитися. Попереду у 
вас можливі фінансові покращення, а також 
зміни у житті.

близнюки 
Близнюки в останні дні травня в ударі. 
Здається, цього тижня перед вами роз-

ступатимуться навіть гори, тому не втрачайте 
можливості, які виникають. Зараз чудовий час для 
реалізації свої умінь та отримання нових знань. 
Забудьте про лінь хоча б ненадовго. 

рак 
Раки нарешті зрозуміють, чого хочуть, 
а від чого краще відмовитися, щоб 

почуватися значно краще. Ваша емоційність 
цього разу буде дуже доцільною, адже не 
варто стримувати все всередині. Однак не варто 
зважати на дрібні неприємності.

лев 
Леви звикли до життя у власному ритмі, 
однак це не означає, що всі навколо 
теж. Все заплановане буде вдавати-

ся, тому старайтесь не надто експресивно 
ставитись до подій. Менше переймайтесь 
несправедливістю світу, а більше приділяйте 
уваги власним вподобанням.

діва
Дівам цього тижня зорі пророкують по-
зитивні зміни щодо ставлення оточуючих. 

Якщо ви досі не позбулись людей-якорів, то зараз 
саме вдалий час. Відпустіть все, що приносить 
здебільшого негатив, та займіться власним "я".

терези 
Терези, як завжди, намагаються встиг-
нути все. Новий тиждень буде значно 

спокійнішим за попередній, однак це не озна-
чає, що все буде гладко. Зберіться з силами та 
не забувайте приділяти час найближчим людям.

скорпіон 
Скорпіони відчувають бажання домінува-
ти, правити і просто керувати всім навколо. 

Але зараз не надто хороший час для лідерських 
проявів. Краще сконцентруйте увагу на тому, як 
налагодити стосунки з оточенням.

стрілець 
Стрільці чекають на чарівний жест, 
який змусить їх рухатись вперед. Але 
поки що ви перекладаєте відповідаль-

ність на інших, не пояснюючи нічого нікому. 
Настав час взятись за справи самостійно та 
не лінуватись.

козеріг 
Козероги отримають у новому тижні осо-
бливу порцію вдачі, адже майже все, за 

що ви будете братись, виходитиме чудово. Але не 
надто пишайтесь собою, адже це може викликати 
не надто позитивну реакцію в оточення.

водолій
Новий тиждень видасться для Водо-
ліїв повним вражень та емоцій, а 

також вдалих моментів, які запам'ятаються 
надовго. Не засмучуйтесь через дрібниці, 
адже воно того не варте. 

риби 
Риби в останні дні травня почува-
тимуться дуже втомленими, тому 
початок червня краще присвятити 

відпочинку, переосмисленню запланованого 
та правильному розподілу часу. Здається, 
інколи ви забуваєте, що не робот.

СеРеДА, 5 ЧеРВНя

+  17 0С  +  21 0С
+  25 0С  +  21 0С

вІвтОрОК, 4 червня

+  18 0С   +  21 0С
+  25 0С    +  21 0С

пОнедІлОК, 3 червня

+  17 0С    +  21 0С
+  26 0С   +  23 0С

СУБОТА, 1 ЧеРВНя

+  16 0С   +  18 0С
+  24 0С  +  20 0С

П'яТНиця, 31 ТРАВНя

+  17 0С    +  18 0С
+  21 0С    +  19 0С

недІля, 2 ЧеРВНя

+  16 0С   +  20 0С
+  26 0С  +  21 0С

ЧеТВеР, 30 ТРАВНя

+  16 0С    +  20 0С
+  23 0С    +  19 0С

Погода у Козятині 

У іграх фінальної четвірки чемпіонату області з футболу у вищій лізі зіграно тільки 2-ий 
тур, а призери першості вже відомі. Козятинський ФК «Моноліт» виборов третє місце і 
достроково став бронзовим призером 
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