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Україна перша в світі на 
конкУрсі “Битва націй”! 

кУди зникли цигарки з 
кіосків та магазинів? с.7

 11 травня 2017 року №19

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

с.5

грн400

газета чесних новин

До Дня Матері про різні Долі і МоМенти життя Матерів Козятинщини
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україна плаче
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ми запитали У козятинчан Що для вас 9 травня?

олена (32), рем:

— Це свято тих людей, 
які подарували нам мир. 
День Перемоги.

сергій (58), провідник:

— День пам’яті про від-
важних людей, які захища-
ли наш край.

катя (24), У декреті та софія (3):

— День пам’яті про ветеранів, 
про людей, які захищали наш 
Козятин.

людмила (70), директор тро “аміго”:

— Це свято зі сльозами на очах. 
Завжди його відмічаємо. Наша ро-
дина багато пережила під час війни. 

володимир (60), військовий 
пенсіонер:

— Це велике свято, День Пе-
ремоги. Його треба відзначати.

юля (29),  юра (7), школяр:

— День пам’яті людей, 
які нас захищали. Це їх 
свято.

аня (16) та Богдан (17), стУденти:

— Це день гордості та честі 
тих людей, які нас захищали.

ярослав (30), пом. машиніста:

— День гордості за нашу 
націю, яка перемогла фашист-
ських загарбників.

денис (10), школяр:

— Це велике свято 
для всіх — День Пе-
ремоги.

рУслана (42), приБиральниця:

— Обов’язково зроблю 
подарунки своєму батьку, 
брату, чоловіку.

раїса (58), підприємець:

— Свято Перемоги.

сергій (37), майстер:

— Просто вихідний.
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у всіх на устахпро все

День пам’яті і примирення?

ЗріЗані Дуби хай шукає поліція

п'ять фактів, чому українцям не треба святкувати 9 травня

перемога — то Для кого?

чому я 
ДогляДаю 
свою 
матір

як для мене, то трагедія

звітувала вернигородецька влада

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

схіД села в триДцять осіб

загорнуті майже метрові в діаметрі пеньки дубів

в’ячеслав гончарУк

У Верболозах пройшов схід 
села. На ньому побувала газета 
“RIA-Козятин”. На жаль, зібра-
лась жменька людей і це, не 
дивлячись на культурну програму. 
Щоб заохотити мешканців села 
брати активну участь у сході, 
місцева влада організувала кон-
цертну програму своїми силами. 
До відомого вернигородецького 
гурту “Чарівниця” долучились 
місцеві вокалісти Микола По-
ліщук та Мирослава Зіневич, 
майстриня літературного читання 
Яна Мартинюк, хореографіч-
ний колектив “Мрія”.

Вернигородок, Велике, Вер-
болози об’єднані в Вернигоро-
децьку сільську раду. Це була 

перша реформа після 
розвалу Союзу. Село 
не розуміло того, що 
нав’язали їм зверху. Та 
якось пристосувались 
і далі стали виконува-
ти властиві для себе 
функції — годувати 
населення.

Вернигородецька 
влада винесла на по-
рядок денний чотири 
питання. Серед них: значимість 
використання питної води. Саме 
в цих селах 30 років вода від-
мінної якості. Правда, дорожча 
за тарифом, ніж в м. Козятині на-
віть з компенсацією від сільської 
ради. Та враховуючи, що вода 
тут поступає з глибини 90 метрів, 
мабуть, того варта. Тож на сході 

села стояло питання правильного 
використання води, з точки зору 
економії. Тобто є необхідність 
поставити лічильники. 

Звітував перед селянами і 
дільничний. Роботу стражів по-
рядку присутні в залі не оцінили 
належним чином, бо, наприклад, 
метал знайшли, а ім’я злодія не 
розголошують. Ось і вважають 

люди, що це не за-
слуга правоохоронців, 
а порядні односельці. 

Звітував про вико-
нану роботу та пер-
спективи майбутнього 
села голова сіль-
ської ради Володи-
мир Гупяк. Про паї 
і земельні відносини 
тримав слово місце-
вий аграрій, депутат 
сільради Володимир 

Шубович.
Схід села розділив його меш-

канців на категорії: на тих, кого 
все влаштовує, на тих, чиї осо-
бисті справи важливіші від тих, 
що вирішує громада села та на 
тих, хто вважає, що його присут-
ність не вплине на ситуацію. 

Прозвучало питання житлових 
субсидій. За словами мешканця 
села присутнього в залі, він так і 
не вирішив, за яким тарифом по-
винен платити після завершення 
субсидії в квітні. А газова служба 
таку інформацію йому не надала. 

Дійсно, є випадки, коли не 
надається інформація. Інколи 
самому доводиться нагадувати 
контролерам, що інформація, яку 
вони утаємничують, відома.

Та є випадки, коли інформація 
з деяких питань дійсно відсутня. 
Скажімо, розпорядження Каб-

міну  № 300 про компенсацію 
за субсидіями за економію 150 
кВт,електроенергії, що викорис-
товувалась на опалення чи 100 
кубометрів газу. Ні в газовому 
господарстві, ні в управлінні соц-
захисту населення її немає... 

З того, що відбулося, можна 
робити такий висновок: влада, 
якій ставлять питання тільки про 
лавку для сидіння і облаштування 
автобусної зупинки, хороша. А 
якщо додати сюди ділянку доро-
ги від Вернигородка до Верболіз 
без ямок та відсутність на дорозі 
і в селі сміття, то це робить владу 
ідеальною. Побілені бордюри на 
тротуарах — обличчя населеного 
пункту. Не буває ідеальної влади. 
Кожну владу можна критикувати. 
Тому що кожна влада робить 
помилки, іноді, знаючи наслідки 
своєї помилки. 

в’ячеслав гончарУк

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” повідомили,  що біля 
дороги в посадці Вернигоро-
док-Білопілля вирізаються дуби. 
Лісосмуга тягнеться в сторону 
річки Гуйва. Відправившись у 
Вернигородок 8 травня, журна-
лісти потрапили на схід села та 
велику концертну програму до 
Дня примирення в усьому світі та 
перемогу над нацизмом у Другій 
світовій війні.   

До артистів, які виступали на 
сході сіл Велике та Верболози, 
приєднались такі виконавці як 
Ольга Іліуц з вокальним дитячим 
ансамблем “Вітерець надій”, 
Ярослав Бистрицький і ще одна 
виконавиця літературного жанру 
Людмила Гара.

Прийшло аж … 56 мешканців, 

включаючи дитину років трьох. 
Були також чотири питання по-
рядку денного. 

Доповідачам ставили запитання 
на тему спалювання сміття, від 
якого потерпають мешканці, які 
живуть поруч зі сміттєзвалищем. 
Були питання відносно зрізання 
аварійних дерев. 

Коли порядок денний добіг 
кінця і всі мали можливість для 
спілкування, погодився дати ко-
ментар газеті дільничний інспек-
тор Микола Дзюба. На питання, 
чи звертався до нього хтось з 
громадян із заявою про те, що 
вирізається лісосмуга, він від-
повів: “Ніхто не звертався”. Не 
прозвучало такого питання й на 
сході села. 

Депутат сільської ради Во-
лодимир Шубович повідомив 
газеті, що цим питанням займа-

ється начальник лісного фонду 
Дмитро Сичов. За домовленістю 
із сільрадою і справді в цій лісо-
смузі зрізають аварійні ясени. 

Відповідь голови сільради 
Володимира Гупяка нам не вда-
лося почути. Не можна сказати, 
що він втік. Можливо, причиною 
були невідкладні справи по 
благоустрою? Та швидкість, з 
якою Володимир Петрович біг 
до автівки,  можна сказати, що 
Янукович покидаючи країну, біг 
трохи швидше.

Прибувши на місце, вказане в 
повідомленні, ми побачили пень-
ки зрізаних ясенів — аварійних 
дерев, що віджили своє та пеньки 
дубів, засипаних землею. Коли 
було спиляне дерево і ким — не-
відомо? То ж саме час право-
охоронцям покращити статистику 
розкриття злочинів.

В Україні роздумували над тим, 
щоб скасувати вихідний 9 травня 
і перенести його на 8-ме – День 
пам’яті та примирення. Зібрано 5 
фактів, чому нам варто декомуні-
зувати совковий "День побєди" – 
радянське свято. Як відомо, день 
капітуляції Німеччини відбувся 8 
травня 1945 року. Це сталося о 
23.01. Але враховуючи різницю у 
часі, формально у Москві це вже 
було 9 травня. І Сталін вирішив 
відокремитися від усіх, щоб пока-
зати, що це була суто заслуга Ра-
дянського Союзу. Відтак, у Європі 
днем перемоги над німецьким 
нацизмом вважається 8 травня, 
а відзначення 9 травня в СРСР з 
самого початку отримало ідеоло-
гічний антизахідний підтекст.

При цьому Сталін не поспішав 
бурхливо відзначати "День по-
бєди". Наприкінці 1947 року він 
скасував це свято. І за його часів, 
і за часів правління Хрущова, 9 

травня не було вихідним. Адже 
жили багато учасників війни, які 
пам’ятали її жахіття, а ветеранів 
держава кинула напризволяще, 
тому їм було не до парадів.

"Світлим святом" 9 трав-
ня стало в 1965 році, коли 
з’явилося нове покоління, яке 
вже не пам’ятало війни. Саме 
в період "застою" у Союзі була 
витворена концепція "Великої Ві-
тчизняної" з набором відповідних 
ідеологій: звірства німецьких фа-
шистів, героїзм радянського на-
роду, гуманізм радянських воїнів, 
які визволили Європу. Втіленням 
цього стало святкування 9 трав-
ня. "Дєнь побєди" перетворився 
в найбільш шановане радянське 
свято. Та сталося це, передусім, 
завдяки масовій пропаганді.

Комуністичне 9 травня діс-
талося у спадок й Україні. Наші 
можновладці не знали, що з ним 
робити.

Вони продовжували відзначати 
цей день, підживлюючи радянські 
ідеологеми "Великої Вітчизняної". 
І невдовзі це стало проблемою 
для нашої держави.

Використовуючи ці ідеологеми, 
російська пропаганда предста-
вила жителям Криму, Донбасу, 
частково Сходу й Півдня України 
київську постмайданну владу як 
"фашистську", з якою треба бо-
ротися.

2. Для українців війна по-
чалася в 1939-му, а не в 41-му

Російська пропаганда старанно 
уникає згадок про те, хто саме 
розв’язав Другу світову війну. 
Відповідь на це запитання трохи 
змінює уявлення про "радянський 
народ-переможець". Так, Друга 
світова розпочалася 1 вересня 
1939 року нападом німецької 
армії на Польщу. А 17 вересня на 
Польщу напав Радянський Союз.

У результаті цього нападу За-

хідну Україну було приєднано до 
СРСР. Зауважте, що при цьому 
Радянський Союз спочатку брав 
участь у Другій світовій війні на 
боці Німеччини.

Саме тому для України є по-
милковим вважати, що "велика 
війна" почалася 22 червня 1941 
року, коли Радянський Союз став 
жертвою нападу Гітлера. Для 
українських земель війна поча-
лася майже на два роки раніше 
і супроводжувалася репресіями 
проти мирного населення, а 
"Велика вітчизняна" – ще один 
радянський міф.

3. Дев'ятого(?) травня пере-
могли фашизм, але Україна 
так і лишилася залежною від 
тоталітарного СРСР

Коли ми говоримо про ці дні, 
важливо відзначити два моменти. 
Так, це була перемога над на-
цизмом. Утім, у Східній Європі 
на зміну одному тоталітаризму 

прийшов інший. Відтак, Росія як 
спадкоємець СРСР не має жод-
ного права монополізувати свято 
перемоги над нацизмом, як вона 
зараз робить із суто ідеологічних 
міркувань.

До того ж, радянська влада 
боролася з українською інтелі-
генцією, мовою і, власне, самими 
українцями протягом усього свого 
існування.

 Ми маємо бути вдячні тоталі-
тарному Союзу, який викорінював, 
відправляв у заслання, знущався 
над всім нашим? Аж ніяк.

4. "Георгіївська стрічка" – 
символ імперських амбіцій 
Росії, а не перемоги над на-
цизмом

Формування "георгіївської 
стрічки" має тривалу історію. 
Уперше вона з’являється на ор-
дені святого Георгія, заснованому 

фронтовий капелан о.микола 
мединський (капелан залізняк).

Народ, котрий пам’ятає свою 
історію, має майбутнє! Та “І саме 
Слово Боже зобов’язує усіх нас 
шукати шляхи примирення для 
відновлення видимої єдності в 
Україні та поза її межами” (вла-
дика Коломийсько-Чернівецький 
УГКЦ Василь Івасюк).

Але про що саме ми повинні 
пам’ятати, і яким саме повинно 
бути примирення? Я думаю, що 
в першу чергу українському сус-
пільству потрібно примиритися 
з Богом та Правдою. Навчити-
ся розпізнавати Добро і зло, 
Правду і лукавство, потрібно 
знайти в собі сили, щоб на-
зивати речі своїми іменами: 
Злочини злочинами, крадіїв кра-
діями, ну і, звісно, війну війною. І 
звісно, що пам’ятати про трагедії 
у минулому, щоб не допустити їх 
у майбутньому.

У протилежному випадку нам 
вже прийдеться шукати шляхи 
примирення із власною совістю. 
Адже кров наших дітей, воїнів, 
патріотів, всіх, хто гине у неви-
знаній війні на сході України, це 

наслідок нашої толерантності до 
зла і лицемірства… Толерували 
пропаганду антилюдської ідеоло-
гії радянського кривавого режи-
му, толерували їхню символіку та 
псевдо-культуру.

Під прикриттям “примирення” 
перемогу одного світового кри-
вавого агресора (совітського, 
московського) над режимом гіт-
лерівської Німеччини, подавали 
(та і до сих пір подають) як пере-
могу наших “дєдов” чи то пак, як 

нашу перемогу. Хоча насправді, 
витіснивши з української землі 
німецьких нацистів, український 
народ ще на довгі роки попадає 
в рабство московської кривавої 
комуни.

Вулицями гуляли “вєтєрани”, 
“бабушкі і дєдушкі” сорокових 
а то і п’ятдесятих років наро-
дження, із кривавими прапорами 
та колорадськими лентами, не-
самовито верещали що “оні за 
нас воєвалі”…а ми “толерантно” 
мовчали.

Московська церква відвер-
то пропагує сепаратизм та 
агресію “руського міра”, а ми 
знову ж таки шукаємо з ними 
“примирення”.

По нас гатять із важкої арти-
лерії, а ми “не піддаємося на 
провокації”.

Світова спільнота впроваджує 
санкції відносно Москви, а у нас 
під час війни з Росією процвітає 
російський бізнес.

ООН признала Росію агресо-
ром, а Адміністрація Президента 
України просвітила світову спіль-
ноту шокуючою новиною: - Росія 
не являється завойовником, хоча 
і вбиває наших синів і дочок на 

Українській землі.
Хочу пригадати слова владики 

Василя Івасюка: “Люди! Про-
сніться! Ви маєте вміти самі себе 
захистити!”

Тож яким повинне бути справ-
жнє примирення? Німецький на-
род знайшов у собі сили визнати 
свою провину, покаятися та пере-
просити цілий світ за злочини та 
нанесені біди гітлерівським на-
цистським режимом. Відбулося в 
першу чергу примирення із Богом 
та правдою, і наступило справжнє 
примирення між народами.

Але чи усвідомлює потребу так 
само вчинити Москва? Котра на-
томість знову кривавим маршем 
направляється у Європу.

Без покаяння неможливе ані 
повноцінне прощення, ну і звісно 
примирення також.

Тож популярне зараз гасло “ні-
коли знову” на Українській землі 
лунає, як насмішка… Адже Росія 
знову принесла на Українську 
землю кров і смерть.

В Україні йде війна !!!
ХРИСТОС ВОСКРЕС У ТЕМНО-

МУ КАМ’ЯНОМУ ГРОБІ - Україна 
ВОСКРЕСАЄ У НАШИХ ІЗ ВАМИ 
СЕРЦЯХ!

імператрицею Катериною ІІ (та, 
що знищила Січ) 1769 року. Най-
більш вірогідною є версія, що 
гама стрічки була взята з чорно-
жовто-білого прапора Російської 
імперії. Інша версія – кольори 
символізують вогонь та дим, що 
підкреслює її суто військовий 
характер. 

Після приходу до влади біль-
шовиків у 1917 році, георгіївські 
нагороди припинили офіційне 
існування. Ними продовжували на-
городжувати лише представники 
білогвардійського руху за активну 
боротьбу з радянською владою.

У Радянському Союзі комплекс 
"георгіївських" нагород юридично 
не існував. Це було цілком логіч-
но, адже радянська влада проти-
ставляла себе дореволюційному 
самодержавству. Однак 8 листо-

пада 1943 року в СРСР було за-
сновано орден Слави, стилістично 
схожий на орден святого Георгія, 
який також містив стрічку з трьо-
ма чорними та двома оранжевими 
смужками.

Чорно-оранжева стрічка фігу-
рувала також у іншій радянській 
нагороді — медалі "За перемогу 
над Німеччиною у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 рр", засно-
ваною 9 травня 1945 року. 

Згідно з указом, її мали право 
отримати усі, хто "брали безпо-
середню участь у бойових діях 
на фронтах Великої Вітчизняної 
війни". 

Спроби утвердити гвардійську 
стрічку під назвою "георгіївська" 
як символ перемоги над нацизмом 
розпочалися 2005 року в Росії. 

З ініціативи державної інфор-
маційної агенції стартувала одно-
йменна акція. За її задумом, вона 
мала стати символом перемоги, а 

також пов’язати радянську історію 
з військовою славою дореволю-
ційної та сучасної Росії.

У всіх випадках чорно-оранже-
ва стрічка, яка використовувалася 
у символіці Російської імперії, 
потім білогвардійському русі, у 
радянських нагородах наприкінці 
та після Другої світової війни, 
а також у сучасних російських 
відзнаках, символізувала силу та 
міць російської армії, велич РФ.

Після Революції Гідності в 
Україні "георгіївська стрічка" 
перетворилася ще й на символ 
проросійських сепаратистів. 
Нам уже давно пора відмовитися 
від "колорадських лєнт".

5. Не святкувати, а вшано-
вувати

Загальні демографічні втрати 
України в Другій світовій, включно 
з убитими, жертвами концтаборів 
й депортованими, становлять не 
менше 14 млн осіб. З 41,7 мільйо-

на людей, які мешкали до війни 
в УРСР, на 1945 рік залишилося 
тільки 27,4 мільйона!

При цьому у воєнних діях за-
гинули, як мінімум, 8 мільйонів 
українців. Депортації в Сибір, 
Казахстан і на Далекий Схід – це 
ще понад мільйон жителів УРСР, 
переважно із західних областей. 
Втеча частини населення з оку-
пантами, страшна цифра – 2,4 
мільйона остарбайтерів із 2,8 
мільйона радянських людей, за-
галом вивезених у нацистське 
рабство!

На руїни перетворилися 720 
українських міст і містечок, 28 
тисяч сіл, з яких 250 спалено 
вщент, знищено 16,5 тисячі про-
мислових підприємств, 18 тисяч 
лікувальних закладів, 33 тисячі 
шкіл, вузів, технікумів та НДІ; а 
також понад 33 тисячі колгоспів, 
радгоспів, МТС. 

І все це зробили не тільки на-

цисти, а й радянські війська під 
час відступу.

То що ж тут святкувати? Вете-
ранів Другої світової вже майже 
не лишилося серед живих, тому 
єдине, що ми можемо зробити 
– це вшанувати їхню пам'ять. До-
сить вже піддаватися маніпуляціям 
– спочатку Сталіна, тепер Путіна, 
щодо того, що треба якесь па-
радне свято 9 травня, бо Сталіну 
так захотілось. З цим сталінізмом 
пора закінчувати.

Вихідний та офіційне відзна-
чення завершення Другої світової 
також варто перенести з 9 на 8 
травня. Це свідчило б і про нашу 
відмову від комуністичного мину-
лого, і про європейську орієнтова-
ність. Так звана "побєда" має бути 
вшануванням пам’яті загиблих у 
Другій Світовій війні, а не помпез-
ними парадами, шашликами, ал-
коголем та російським шансоном.

джерело: https://maximum.fm/

продовження. ПОЧАТОК» 
стор.2

продовження ст.3

Гідність та свобода свого 
існування  — мірило життя. 
За них треба боротись до 
останньої краплі крові. Саме 
так почуває себе мати, що з 
ризиком для життя нас наро-
дила. Воля до виконання місії 
народити дає матері право 
давати накази. Народивши, 
мати нас не зрадила. Але чому 
ж народжений зраджує матір, 
боязливо і підло кидаючи її 
на старість? Це сорoм, якого 
ніколи не можна змити. Ця 
отрута спрацює на потомстві 
зрадників. Так само паралізує 
на старість. Сплюндрує силу 
майбутніх поколінь.

Перед мамою честь втрача-
ють лише один раз. Але це 
втрата цілої родини. 

Від гнилого дерева добро-
буту не чекай. Запевняю, від 
труднощів і незради матері 
відродиться зародок життя, 
з якого виросте нова сильна 
родина.

Від народження ми мусимо 
знати силу правди. А правда 
така — тебе мати народила з 
вірою в твою свободу і гідність 
перед нею, що і є мірилом 
життя.

Щоб людина жила, почуваю-
чись щасливою серед своїх ді-
тей та онуків, не переймаючись 
тривогами та страхами.

Тривоги нинішніх днів скрі-
плює мою родину тим, що 
вільна від самолюбства й маю 
відвагу з відкритим обличчям 
почуватись співгромадянкою, 
що формує і скріплює суспіль-
ну мораль та звеличує наш на-
род, ім’я якого Україна.

влад повх

9 травня 2017 року в Козятині 
вітали один одного зі Святом 
Перемоги. Не де-небудь, не 
будь-де, а біля монумента по-
леглим воїнам у Другій світовій 
війні в районі ПРБ. Відчувалось, 
більшість не розуміє, свято то 
чи ні. Перемога — то  для кого? 
Тут би співчувати, така трагедія з 
мільйонними жертвами…

По суті
Українці служили в окупа-

ційній армії СРСР в кількості 6 
мільйонів осіб і полягли. Ті, що  
перемогли, одна із сторін війни, 
а це Російська імперія. Тепер, як 
агресор. 

Що це за мораль така, служити 
в армії агресора  — прославляти 
катів і деспотів?! Куди завели 
проросійські симпатії, відсутність 
національної гордості і слабкість-
християнських моральних засад? 

Ветерани відморожувались. 

А як їм не відморожуватись? Та 
війна сама по собі, окремо для 
них  — це перемога, шоколад і 
розваги. Але фінал їх перемоги 
— це війна, де кожен день уби-
вають українських зовсім юних 
хлопців. Живими мішенями  для 
терористів  стали ЗСУ — ось фі-
нал комуно-фашитського режиму. 

Так що ніякої перемоги немає. 
Та й де їй взятись, коли прези-
дент нав’язав війну? Обізвавши 
брехливо: АТО. Йому не соромно 
проводити Євробачення? Тратити 
кошти бюджету. Позбаваляючи 
ЗСУ технічної можливості обо-
роноздатності? Хто заступиться 
за Збройні сили України, за живі 
мішені в своїй державі? Як ніхто 
не заступиться за ветеранів. Та 
й не варто за тих, хто воював 
у військах червоної армії. Саме 
така доля чекає ветеранів АТО — 
“неіснуючої війни”.

6 тисяч українців воювали в 
французських військах, 80 тисяч 

—  в ЗС США, 140 тисяч
українців — в УПА, 120 тисяч 

— в ЗС Війська Польського та 
45 тисяч в ЗС Британії.  І жодної 
пільги від держави України не 
отримали. Мало того, їх багато 
загинуло від рук тих, хто і зараз 

при параді.
Виходить, що 385 тисяч україн-

ців - це ветерани.
 Пільгами не користуються. 

Братських могил їх немає. Навіть 
в пресі їх імена в більшості не 
відомі...
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ми і світпро все

пройшов світовий чемпіонат з середньовічного бою "Бій націй"

у коЗятині Знову Залило
на цей раз прорвало водну магістраль в 
центрі біля “М’ясної точки”

про вподобання любителів кайфу розказали ті, що борються з наркозлочинами

Церемонія одруження проходила в ісламському культурному центрі міста Києва

повертаючись до надрукованого

перемога українців в екстремальному спорті«санітарна обріЗка» віД 
комунальників вбила Дерева

влаДі ніколи 
Займатися Дітьми

євробачення-2017

Джамала вийшла Заміж

наркомани стали синтетичними

нароДження роЗумного совеняти 

копав 
траншею, 
а знайшов 
снаряд

ми друкуємо тільки перевірену інформацію

в’ячеслав гончарУк

У іспанському місті Барсело-
на проходив світовий чемпіонат 
з історичного середньовічного 
бою (битва націй). Крім укра-
їнців і росіян, які зійшлися в 
фіналі чемпіонату, ще було 30 

команд з інших країн. 
Українці стали переможцями 

турніру, здолавши в фіналі ро-
сіян з рахунком 2:1. 

Битва націй — це новий вид 
екстремального спорту. У ньо-
му можна заявити 50 учасників. 
Україна кожен раз заявляє 49 

спортсменів-бійців.
Так вони пам’ятають за свого 

побратима, який загинув під 
час змагань. Це середньовічна 
гра. 

Перемагає той, хто швидше 
відправить на землю свого про-
тивника на полі битви.

катерина чекай

Це 62-й за ліком пісенний кон-
курс, який завдяки перемозі укра-
їнської співачки Джамали в 2016-
му в Стокгольмі, вдруге отримала 
право проводити Україна. Містом-
господарем Єврошоу шляхом від-
бору було визначено Київ. Взяти 
участь у пісенному конкурсі, який 
прийматиме Київ виявили бажання 
43 країни. Це максимальна кіль-
кість учасників, яка до сьогодні на 
Євробаченні траплялася лише двічі 
– у 2008 та 2011 роках. Втретє на 
сцену пісенного конкурсу цього 
року вийде представник Австралії. 
А для Австрії, Великої Британії та 
Данії цей конкурс стане ювілей-
ним. Ці країни відзначать 60-ту 
річницю своєї участі в Євробаченні.

Відмовили в участі Боснії і Гер-
цеговини та Росії. Україну на пісен-
ному конкурсі Євробачення-2017 
представлятиме гурт О.Torvald. Так 

вирішили судді та глядачі нацвідбо-
ру ще 25 лютого.

Конкурс другий рік поспіль про-
ходить за новою системою голосу-
вання, яка дає рівну вагу для журі 
та глядачів, тому журі не зможуть 
занизити оцінки телеглядачів і на-
впаки.

Celebrate Diversity (укр. – Ша-
нуймо розмаїття/Уважаем раз-
нообразие) – ключове гасло 
пісенного конкурсу цього року. 
Його доповнює і творчий дизайн 
Євробачення-2017 – логотип, в 
основу якого покладено елемент 
традиційної української культури 
– намисто. Неповторності намис-
ту, як прикрасі, надає поєднання 
різних елементів. У контексті Єв-
робачення це символізує те, що всі 
ми відрізняємося один від одного, 
кожен із нас унікальний, але нас 
поєднує спільна любов до музики.

Головною ареною Євробачен-
ня-2017 обрано Міжнародний 

виставковий центр. Дизайн сцени 
для пісенного конкурсу в Україні 
розробив Флоріан Відер (Florian 
Wieder). У його портфоліо вже є 
сцени Євробачення в Дюссельдор-
фі, Баку та Відні.

Півфінал Євробачення-2017 від-
бувся 9, ще один півфінал пройде 
11 травня, фінал – 13-го.

Вперше в історії Євробачення 
конкурс вестимуть троє чоловіків 

— Володимир Остапчук, Олек-
сандр Скічко та Тімур Мірошни-
ченко. Стильні образи для ведучих 
Євробачення-2017 створюватимуть 
відомі українські дизайнери – 
LUVI, Indposhiv, Lake Studio і 
Burenina.

Внаслідок першого півфіналу 
"Євробачення-2017" стало відомо, 
хто пройшов до фіналу конкурсу. 
Сформована перша десятка фіна-

лістів, представники країн "Великої 
п'ятірки" та держави-господині 
музичної першості, а також – пе-
реможці другого півфіналу побо-
рються за перемогу 13-го травня.

Так, за результатами голосу-
вання та оцінок журі фіналістами 
стали конкурсанти з Молдови, 
Азербайджану, Греції, Швеції, Пор-
тугалії, Польщі, Вірменії, Австралії, 
Кіпру та Бельгії. 

джерело: https://112.ua

Переможниця Євробачення 
2016 року українська співачка 
Джамала 26 квітня вийшла за-
між. Про це співачка написала 
на своїй сторінці в Facebook. 
Вона стала дружиною крим-
ськотатарського активіста Бекі-
ра Сулейманова.

"День весілля. Ми з Сеит-Бекі-

ром чоловік і дружина! Спасибі 
всім за привітання! Ваша Джа", 
- підписала фото Джамала.

Джамала і Бекір Сулейманов 
познайомилися близько трьох 
років тому на вечірці спільних 
друзів. Сеит-Бекір молодший за 
співачку на вісім років. Крим-
ський татарин за походженням, 
родом з Сімферополя. Освіту 
він отримував в КНУ на фа-

культеті прикладної фізики, а 
кар'єрний шлях вирішив при-
святити аналітичної економіці. 
Хлопець є досить відомим 
активістом, що захищає права 
кримських татар.

Церемонія одруження прохо-
дила в Ісламському культурно-
му центрі міста Києва. Весілля 
пройшло з дотриманням націо-
нальних традицій.

дитячий клУБ жУрналістів 
«веселковий козятин»

На вулиці Грушевського в 
Козятині в одному з прибудин-
кових дворів 4 травня відбулося 
свято для дітей. Організатором 
виступила ГО «Рідне місто». А 
причиною було відкриття нового 
Центру для дітей «Clever owlet» 
(«Розумне совеня»). Разом з цим  
Центр інноваційного розвитку 
дитини «Easy English» нагородив 
переможців конкурсу «Великодні 
візерунки» та підвіві підсумки 
акції «Україна – це ми».

Відкриття нового центру було 
організоване у формі тематичних 
конкурсів. Першим конкурсом 
малюнків на асфальті було сим-
волічно намальовано велику 
сову з її друзями. Далі викладачі 
центру провели танцювальний 
флешмоб «Ми – українці». Свято 
продовжили конкурси з м’ячами, 
скакалками  та кругами. Учасни-
ки  отримували розфарбовки та 
цукерки. У кінці свята пройшли 
майстер-класи з малювання та 
поробок. Усі вироби і малюнки зі 
свята, а також конкурсу «Велико-
дні візерунки» — для захисників 

у зоні АТО.
Організатор свята пані Юлія 

так коментує подію: «Чергове 
дитяче свято закінчилось, але 
ми продовжуємо працювати для 
дітей і заради дітей. Адже, щоб 
отримати дитячу довіру, їх по-
трібно любити. Відкриття нашого 
Центру влітку передбачає робо-
ту як у формі літнього табору, 
комплексне вивчення англійської, 
німецької та польської мов, 
танцювального та театрального 
флешмобів так і майстер-класів 
з виготовлення різноманітних 
виробів та малюнків. Також про-
водиться набір на традиційні 
мовні та творчі гуртки. Наш го-

ловний девіз: «Навчаємось, гра-
ючись» передбачає комфортне 
навчання дітей для досягнення 
максимального рівня знань. Для 
нас головне – це індивідуальний 
та  творчий підхід до кожної ди-
тини. Отож усім дітям бажаємо 

приємного відпочину, а батькам 
нагадуємо, що ваші діти з нами 
будуть не лише відпочивати, але 
й креативно навчатися.»

Творчі діти – це творче майбут-
нє. Тел. для довідок: 0934547413 
та 0634458770.

вероніка люБіч

Кожної третьої суботи травня 
Україна святкує День Європи. 
У 2017 році цей день припадає 
на 20 травня, але переноситься. 
Причина цього — засідання Ради 
Міністрів ЄС, під час якого буде 
ухвалено рішення про скасуван-
ня візових вимог для громадян 
України. Тому вирішено об’єднати 
відзначення даної події та Дня 
Європи в один день.

Урочиста церемонія підняття 
Державного Прапора України та 
Прапора Європейського Союзу 
в Козятині пройде 11 травня на 
центральній площі міста. Початок 
о 12 годині.

день європи 
перенесли в 
козятині на 11 
травня

тетяна лозінська

«Санітарна обрізка» дендрофлори Козяти-
на, яку проводила влада Пузиря, привела до 
загибелі зелених насаджень

Абсолютно без листя дерева — явно хворі 
і з частково втраченої кроною вже можна 
записати в «неживі». Таку картину можна спо-
глядати на місцевому стадіоні.

Доцент кафедри ботаніки Одеського на-
ціонального університету імені Мечникова 
к. т. н. Володимир Немерцалов вважає, що 
«дендроцид» стався через неправильну об-
різку дерев: «Її, без сумніву, треба проводити, 
але вкрай обережно і з дотриманням цілого 
ряду правил, - розповів він. - Наприклад, ра-
нові поверхні треба обробляти фарбою або 
садовим варом, щоб запобігти проникненню 
небезпечних мікроорганізмів. Нічого цього 
комунальники не робили і не роблять».

в’ячеслав гончарУк

Про дитячий майданчик, який 
поставили в дворі будинків 8-ої 
Гвардійської та Олега Кошового 
вже повідомлялося. 

Над дитячим майданчиком 
звисають дроти під струмом. 
Депутат Малишевський обіцяв у 
двотижневий термін навести лад 
на цьому дитячому майданчику. 
Пройшло три тижні. На майдан-

чику так і немає тієї частини, що 
обіцяли довезти. Не замінений 
стовп, який нахилений на май-
данчик і дроти під напругою ніхто 
не пустив по іншій лінії. Немає 
обіцяної загорожі для дітей. Не-
має викладеної доріжки з плитки 
для мам.  

Головне, що “все під контр-
олем”. Так запевняв народний 
обранець три тижні тому.

наталія гончарУк

Начальник управління бо-
ротьби з наркозлочинами об-
ласної поліції Ігор Пайлик роз-
повів, що десять років тому 
більшість наркоманів ловили 
кайф від куріння канабісу. 
Співвідношення зафіксованих 
фактів розповсюдження цього 
наркотику рослинного похо-
дження до збутів синтетики 
тоді було 80 на 20. Сьогодні 
все навпаки. 80% чорного 
ринку займає вже амфетамін.

— Пожинаємо плоди розви-
тку технологій, — каже Ігор 
Пайлик. — Тоді не знали, не 
бачили, а тепер в інтернеті ре-

цепт виготовлення амфетаміну 
можна знайти легко. На відео 
розкажуть і покажуть всі хі-
мічні процеси, що взяти і що 
на виході отримати. Протиза-
конні сайти треба блокувати. 
Але це має бути вирішено на 
законодавчому рівні. Також 
Ігор Пайлик розповів, що 
основна маса вилученого 
амфетаміну — це речовина, 
виготовлена в підпільних ла-
бораторіях.

Що це за лаБораторії 
такі? Як правило, наймані 
квартири, де злочинці готу-
ють синтетичний наркотик із 
препаратів, які можна купи-
ти вільно. Таких лабораторій 

з початку року працівники 
поліції виявили на терито-
рії Вінницької області шість. 
Минулого року за аналогіч-
ний період (чотири місяці) 
задокументували одну нар-
колабораторію, де готували 
амфетамін для продажу ві-
нницьким клієнтам. 

Ціна грама амфетаміну 
«мейд ін Вінниця» одна тисяча 
гривень. Привозного в нашо-
му місті, як кажуть в поліції, 
мало. Але він теж є і коштує 
дорожче саморобного. 

Ще цікаво, що за кілька 
останніх років, незважаючи на 
подорожчання життя, вартість 
амфетаміну особливо не по-

мінялась.
Запитали у Ігоря Пайлика, 

чи є у Вінниці інші наркотики, 
крім канабісу і амфетаміну? 
Він каже, що з початку року 
більше нічого не вилучали 
(очолюване ним управління 
створили у січні). Важкі нар-
котики, як думає він, в наш 
регіон не потрапляють. 

а клУБні? Екстазі та інші 
заборонені речовини запла-
нували пошукати в міських 
клубах. А ще – запровадити 
перевірки 14-ти співробітни-
ків новоствореного управ-
ління на предмет вживання 
заборонених речовин. 

на слУжБУ за контрактом. Військова части-
на 3028 Національної гвардії України запрошує на 
військову службу за контрактом чоловіків віком від 
18 до  40 років, які не мають судимості та придатні 
за станом здоров'я.

Держава гарантує стабільне грошове утримання 

від 7 200 грн, соціальний пакет (медобслуговування, 
пільги, можливість безкоштовного навчання та здо-
буття спеціальності).

Звертатись за адресою: м. Калинівка, вул. І. Мазе-
пи, військова частина 3028, тел.: (043-33) 2-11-18; 
(043-33) 40-16.

катерина чекай

Козятинська земля багата на 
небезпечні сюрпризи. Місцевий 
житель копав траншею на при-
ватній земельній ділянці на вулиці 
Горького, 3. На очі йому потрапив 
підозрілий предмет. Про знахідку 
чоловік повідомив диспетчера 
рятувальної служби “101”. 

На місце знахідки виїхав за-
ступник начальника ДПРЧ-11 м. 
Козятин капітан служби цивіль-
ного захисту Олег Фещук. Він 
встановив, що це артилерійський 
снаряд калібру 122 мм часів Дру-
гої світової війни.

6 травня групою піротехнічних 
робіт аварійно-рятувального за-
гону спеціального призначення 
цей снаряд було знешкоджено 
на полігоні.

вячеслав гончарУк

У п’ятницю, 5 травня, прорвало 
водну артерію в центрі міста. По 
дорозі текла річка. 

А за цю воду платять мешкан-
ці Козятина. Але тариф, який 
заклали із запасом, терпить. Та 
коли знаєш, що в районі інші, 

значно менші тарифи на воду 
і вона якісніша, ставиш питан-
ня: “Чому за воду, яка втекла 
на проривах, повинні платити 
люди?”.

 А такі прориви водних трас, 
про які писала “RIA”, мали місце 
в районі ПЧ-7, вулиці Грушев-
ського, Героїв Майдану тощо.  

в’ячеслав гончарУк

У минулий четвер, 4 травня, на 
гарячу лінію газети “RIA- Козя-
тин” повідомили, що в № 17 за 
22 травня в статті під заголовком 
“Півроку старожителька добива-
лась правди” автором була дана 
не перевірена інформація. Обіцяли 
прийти в редакцію і розібратися. 
Та ніхто не прийшов з’ясувати суть 
“не перевіреної інформації”. Тож 
ми самі спробуємо допомогти ак-
тивному читачу газети з’ясувати всі 
обставини. 

Стаття писалася відповідно до 
документів. які лежали на столі 
пенсіонерки та стану самого де-
рева. Якщо 83-річна ветеран праці 
десь на горищі ховає друкарський 
станок та уміє підробляти підписи 
чиновників всіх рівнів — тоді той, 
хто телефонував, правий. Нам ві-
дома  інформація, як і за скільки 
зрізали ту колоду. Знаємо відстань 
від пенька напівгнилого ясена до 

помешкання заявниці. Знаємо до-
вжину спиляної колоди з гілками. 
Що не перевірили? Як виховали 
Івана Береговенка батьки? Так його 
батьків і його самого я знаю, коли 
маленький Ваня прийшов у перший 
клас школи № 9. Назвав підставним 
еколога, який є дійсно екологом за 
фахом? Еколог за посадою є дій-
сним екологом. А еколог за фахом, 
якщо він не на посаді, буде тільки 
підставним. 

Сама секретар сільради Юля? Я 
знаю її, як доброзичливу, чуйну лю-
дину. Та так сталося, що її посада 
зробила з неї головну винуватицю. 
Стаття за 22 квітня м’яка тому, що є 
інші сільські ради, де аварійні дере-
ва почергово спилюють мешканцям 
села. З екологом, з РЕМівцями все 
вирішує сільська рада. А селяни 
чекають тільки своєї черги. І вони 
знають дату, коли до них приїдуть. 
Можна послатися на закони. Тільки 
потрібно пам’ятати, що закону сові-
сті ще ніхто не відміняв.
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рУслан гУменюк , тренер дюфк “леви”

— Як вірно підмітив шановний В.В. Синяк, являючись 
віруючою людиною, відповідаю на вищевказані звинува-

чення коректно і виважено. Не порушуючи Божих заповідей. 
Цього року я успішно склав іспити у Обласній федерації фут-

болу та отримав ліцензію категорії С, яка дозволяє тренувати аматорські 
команди по футболу та дітей до 16 років. Ми навчаємо дітей любити 
футбол, заохочуючи їх міжнародними турнірами. Результати - призові 
місця та щасливі діти. Тренувати потрібно з любов’ю та самовіддачею, а 
не методом “мату” та “штурханів”. Тому, необґрунтовані заяви щодо пере-
манювання, непрофесійності та подібних нісенітниць вважаю звичайною 
людською заздрістю. 

Тому, дякую, шановний Володимир Володимирович, за стимул і абсо-
лютну впевненість, що роблю все правильно!

відповідь на звинувачування
Блог

ірина, козятин

Доки є сало, смага та 
цибуля,

візьміть у нас кацапи 
дулю. 

Не лізь своїм крисячим рилом
ти, Путін, на нашу Україну.
Бо наші славні соколи
пов’яжуть вам на шиї Коколи.
І хай там жирік не галдить,
Що Київ буде він місить.
Бо підіймемося усі
І за три дні будем в Москві
З перемогою, Україна. 

і Ще одна поезія на цю темУ

іван остапчУк

Сало й цибулю візьмем, 
як закуску,
Горілки знайдемо 
і хліба м’якушку.
Цибуля і сало — 
українські продукти.
Самі все з’їмо, 
кацапам лиш дзюськи.
Путін і жирік справді кацапи 
Не можуть без воєн 
ні їсти, ні спати.
Це вічнії психи такі агресивні
Зупинять їх 
грати колись перспективні.
Росія й кацапи — різні поняття.
Кацапи згорять, як буде багаття
Та є росіяни 
з українським корінням
Бракує лиш їм 
знати правду 
й прозріння.

Кацапам — дуля

володимир синяк, тренер дюсш 

У фінальному матчі 5 трав-
ня в Калинівці збірна школярів 

Козятина поступилась з рахунком 
0:2 команді Тульчина і зайняла друге місце в 
обласній спартакіаді школярів. Якщо взяти до 
уваги, що участь у змаганнях взяло 32 коман-
ди, то це можна вважати успіхом, який є, на 
жаль, прощальним салютом успішних виступів 
команд Козятина. 

Аби зрозуміти, про що йде мова, наведу 
конкретні факти. 

Відділення футболу Козятинської ДЮСШ 
було і поки ще є одним з найсильніших в об-
ласті і авторитетне в Україні. Головним здобут-
ком відділення в першу чергу можна вважати 
підготовку футболістів у дорослий футбол. 

Ми передали Козятинській команді "Моно-
літ" та ФК "Козятин" велику групу гравців. 
Крім того, для деяких наших випускників фут-
бол став професією. Так, Олександр Півень 
та Артур Підручний виступають у Словаччи-
ні, Дмитро Загалевич — гравець Вінницької 
"Ниви". Авторитет нашої школи в Україні 
склали вихованці, які виступають чи виступали 
в престижних футбольних школах. Таких як 
РУФК Київ,"Шахтар" Донецьк,"Металіст" Хар-
ків, "Дніпро" Дніпропетровськ. А те, що успіхи 
не випадкові, свідчать успіхи наших команд на 
обласних змаганнях.

Зокрема, команда 1992-1993 р.н.  — чемпі-
он області з міні-футболу і другі в спартакіаді 
школярів, 1995-1996 р.н. - другі в першості об-
ласті, 1996-1997 р.н. - чемпіони області - 1997-
1998р.н. - другі в першості області, 1999-2000 
р.н. - чемпіони спартакіади школярів, 2000-
2001 р.н. - другі в першості області і другі в 
спартакіаді школярів. На цьому можна ставити 
крапку, тому що далі нас очікує біла пляма. 

Причин проблем юнацького футболу Козя-
тина чимало, але одна із головних те, що фут-
бол став бізнесом і, на жаль, у футбольний 
бізнес приходять люди, які за великим рахун-
ком ніякого стосунку до футболу не мають.

Ось конкретний приклад, у Козятині існує 
футбольна бізнес-структура під назвою "По-
клик серця". Організатор Руслан Гуменюк. Не 
маючи освіти, кваліфікації, будучи при цьому 
дуже посереднім гравцем. Але організував 
футбольний бізнес. Скажу відразу - нічого в 
цьому поганого не бачу. Більш того, з точки 
зайнятості дітей, це справа потрібна і корисна. 
Але за умови, якщо цією справою займається 
кваліфікований фахівець і порядна людина. 
Гуменюк, для якого футбол в першу чергу — 
бізнес, відразу зрозумів різницю праці між 
футболістами, яких треба готувати і готовими 
футболістами. Тож, будучи людиною вірую-

чою, він піддався спокусі і порушив одну с 
Господніх заповідей — "Не вкради". Маючи 
талант проповідника, він перетягнув у свій 
клуб групу футболістів ДЮСШ, які вже 4 роки 
займалися футболом і були одні з найкращих 
в області. 

Пройшов рік. І ось ми маємо наслідки цієї 
“афери”. У Козятині відбулись змагання на 
призи шкіряного м’яча, переможцями якого 
стали футболісти ЗОШ №1. Основу склали 
колишні футболісти ДЮСШ і нинішні зірки 
"Поклику серця". Місто виділило кошти на 
харчування та на транспорт, аби команда 
представила місто Козятин в обласних змаган-
нях. Автобус приїхав під школу, але команда 
не зібралась... 

Тож маємо картину маслом. У змаганнях, де 
суперники сильні і треба грати на результат — 
команда участі не бере. 

Інша справа - комерційні турніри, де можна 
зірвати джек-пот і гроші з батьків зібрати, і 
обіграти суперників, які на рік-два молодші. І 
тим самим показати свою "роботу". 

Тож, підводячи підсумки, можна сказати, що 
через бардак, який сьогодні існує в юнацько-
му футболі, ми не здатні виставити команди, 
які можуть скласти конкуренцію . Тож про 
призові місця можна забути і зосередитись на 
підготовці футболістів до дорослого футболу. 

Кілька слів про дорослий футбол. Сьомого 
травня відбувся матч першості області з фут-
болу де ФК "Козятин" переміг з рахунком 3:1 
"Ниву" з Тростянця.

Маємо кілька позитивних моментів. 
По-перше, футбольний газон стадіону "Ло-
комотив" є сьогодні найкращим в області. Це 
визначають і судді, які обслуговують матчі, та 
представники команд. Від себе особисто та 
від імені футболістів хочу подякувати дирек-
тору стадіону Сергію Стецюку та його поміч-
никам за роботу. 

По-друге, приємно вразила чисельність 
вболівальників на стадіоні. 

По-третє, люди отримали позитивний заряд 
емоцій від гри обох команд. 

І нарешті, мені, як тренеру, приємно визна-
ти, що через муки, правдами та неправдами, 
вдалось створити боєздатний колектив прак-
тично на власних вихованцях. 

По суті справи у нас лише два легіонери. 
Це Владислав Куліш (19 років) — воротар з 
села Голендри Калинівського району та Олек-
сандр Головняк (25 років) — півзахисник з 
села Житомирської області. 

Усі інші представляють місто Козятин, се-
лище Глухівці, села Сестринівку, Махнівку, 
Самгородок. 

14 травня граємо в Хмільнику. 
21 травня приймаємо Іллінці.

прощальні салюти в міському футболі 
Блог

О л е к с а н д р 
СТАРУШОК, на-
чальник вироб-
ничого підроз-

ділу Козятинська 
дистанція колії

За 2016 рік на регіональ-
н і й  ф і л і ї  «П і в де нно -З а -
хідна залізниця» допущено                        
19 випадків ДТП на залізничних 
переїздах. У результаті 4 осо-
би загинуло та 12  травмовано. 
Станом на 5 травня поточного 
року допущено 9 випадків ДТП 

на залізничних переїздах, в яких 
4 особи загинуло та 3 травмова-
ні. Усі випадки допущені через 
порушення Правил дорожнього 
руху України водіями тран-
спортних засобів при проїзді 
залізничних переїздів, зокрема, 
ігнорування ними показань забо-
ронної світлофорної і звукової 
сигналізації. 

Щороку на автошляхах Укра-
їни гине понад 4 000 осіб та 
більш ніж 30 000 отримують 
травми. ДТП є першою за по-

ширеністю причиною смерті 
молоді у віці від 15 до 24 років 
та другою серед дітей у віці від 
5 до 14 років.

За дорученням Міністерства 
інфраструктури України та ке-
рівництва ПАТ «Укрзалізниця» 
з 8 по 14 травня проводиться 
Тиждень безпеки дорожнього 
руху в рамках Десятиліття дій з 
безпеки дорожнього руху 2011– 
2020 років, проголошеного Ре-
золюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй. 

Водій, пам’ятай!  
У момент увімкнення пере-

їзної сигналізації поїзд вже 
знаходиться на відстані менше 
1000 метрів та з’явиться в межах 
переїзду через 30-40 сек. Зва-
жаючи на значну вагу поїзда та 
швидкість його руху, гальмівний 
шлях поїзда складає близько 
1000 м. Тому машиніст не зможе 
миттєво зупинити поїзд, помі-
тивши автомобіль на переїзді, 
навіть застосувавши екстрене 
гальмування!

Залізничний переїзд – це зона 
підвищеної небезпеки! Від твоїх 
дій залежить життя і здоров’я – 
твоє та оточуючих! 

Порушення правил проїзду 
залізничних переїздів тягне за 
собою кримінальну відповідаль-
ність, може спричинити  значні 
матеріальні збитки та призвести 
до непередбачуваних тяжких 
наслідків із втратою людського 
життя!  

залізничний переїзд – це зона підвищеної небезпеки!
Блог

обхоДьте харчовий секонД-хенД не об'їДайтесь

у пошуках цигарки рахунки Дистрибюторів 
Заблоковані

автівка вріЗалась у товарняк на 
ЗаліЗничному переїЗДі
вероніка люБіч

Уночі на 1 травня на Бер-
дичевському переїзді загинув 
водій.

Мешканець Бердичева, якому 
було 32 роки, керуючи авто-
мобілем ВАЗ 2108, врізався у 

потяг на залізничному переїзді. 
Він об’їхав чергу машин, про-
ігнорував заборонений сигнал 
світлофора і закритий шлаг-
баум та здійснив зіткнення з 
вантажним потягом, який у цей 
час рухався залізницею.

Як результат — автівка 

вщент розбита, водій вилетів 
з неї в кювет. Від отриманих 
травм він загинув. Дуже схо-
же на самогубство...

Причини та обставини тра-
гедії з’ясовують правоохо-
ронці у рамках розпочатого 
досудового розслідування.

катерина чекай

Останній тиждень любителі па-
лити стурбовані. З кожним днем 
знайти цигарки улюбленої марки 
все складніше. У магазинах зали-
шилися лише дорогі, ментолові та 
слім. Та й то не усіх марок. Най-
більший вибір поки що у “Гроші”. 
У “Обжорці”, “Еліті”, “Табачку” та 
“Лотосі” полички для тютюнових 
виробів спустошені. 

Покупці у розпачі запитують 
продавців: “Чому нема цигарок? 
Коли буде завіз?” Продавці 
знизують плечима. Їм самим не 

відома причина. Постачальники 
кажуть, що цигарок нема на 
складах. Деякі пропонують ци-
гарки Львівської фабрики. Вони 
дешеві, але гірші за якістю. 

Припускають різні причини — 
чергове подорожчення, переділ 
ринку між виробниками… Ка-
жуть, що до кінця тижня ситуація 
виправиться. 

А поки що курці бігають по 
магазинах у пошуках “своїх” 
цигарок або купують те, що є. 
Користаючись нагодою, до речі, 
можна спробувати покинути цю 
шкідливу звичку.

валерій чУдновський , 
михайло кУрдюков

Кілька тижнів тому в продукто-
вих магазинах та кіосках Козяти-
на стали «зникати» цигарки.

Продавці однієї торгової точки 
розповіли, що в останнє поставка 
цигарок була два тижні тому. 

— До нас приходять покупці, 
обурюються, що немає їхньої 
марки сигарет. А ми що? Робимо 
замовлення, а постачальник не 
привозить товар, бо його немає, 
— розповідає жінка.

Чому зникають цигарки? З 
минулого року Антимонополь-
ний комітет та Генпрокуратора 
«воює» з найбільшим поста-
чальником сигарет в Україні — 
компанією «Tedis Ukraine». За 
даними системи Youcontrol, цю 
компанію заснували в 2011 році. 
Її засновниками є компанії, що 
зареєстровані на Кіпрі.

Через арешт складів та рахун-
ків виникли перебої з поставками 
сигарет. Коли вони закінчаться, 
наразі невідомо

Антимонопольний комітет у 
грудні 2016 року звинуватив 
компанію в монополії на ринку 
та в завищенні цін на цигарки. І 
оштрафував на 431 мільйон гри-
вень! З них монополіст сплатив 
300 мільйонів гривень.

Далі вступила в дію ГПУ. Гене-
ральна прокуратура з березня 

розслідує справу щодо TEDIS. 
У Фейсбуку генпрокурор Юрій 
Луценко заявив про розкриття 
схеми великого ухилення від 
сплати податків, виведення гро-
шей за кордон, в тому числі для 
фінансування тероризму:

“Департаментом у сфері еко-
номіки ГПУ разом з Головною 
Військовою прокуратурою при 
оперативній підтримці підрозділів 
Національної поліції викрито схе-
му особливо великого ухиляння 
сплати податків та незаконного 
виводу мільярдів грн за кордон, 
в тому числі - для фінансування 
тероризму. 

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що з 2012 до сьо-
годні дійсним власником моно-
польного дистриб'ютора тютю-
нових виробів ТОВ Мегаполіс 
Україна (тепер - Тедіс Україна ) є 
зокрема громадянин РФ Кесаєв, 
щодо якого рішенням РНБО за-
стосовано санкції у вигляді за-
борони виводу коштів з України 
за кордон. 

 Під впливом Кесаєва на клю-
чові посади в ТОВ Тедіс призна-
чено осіб, які всі свої рішення 
узгоджують з членом ради ди-
ректорів російського ЗАТ "Завод 
імені Дегтярьова" - одного з по-
стачальників зброї терористичним 
організаціями ДНР - ЛНР. 

Попри заборону РНБО та НБУ 
через рахунки фірм-транзитерів 

за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. 
Для утримання монопольного 

становища фірма також отриму-
вала сприяння з боку окремих 
державних органів. 

Наразі 1000 співробітників пра-
воохоронних органів проводять 
обшуки та інші невідкладні слідчі 
дії.” — пише Юрій Луценко на 
своїй сторінці у Фейсбуку.

«Економічна правда» повідо-
мила в квітні, що рахунки тю-
тюнового дистриб'ютора в При-
ватБанку заблокував Печерський 
районний суд Києва. За заявами 
тютюнової компанії TEDIS, товар, 
що був на складах компанії, — 
також оштрафували.

TEDIS  все спростовує. У офі-
ційному зверненні, що є на сайті 
компанії, керівництво спростовує 
всі звинувачення на свій бік:

«З початку 2016 року компанія 
TEDIS Ukraine знаходиться під 
тиском різних контролюючих 
органів, що значно ускладнює 
її операційну діяльність. За орі-
єнтовними підрахунками, кожен 
день простою компанії спричиняє 
втрати у 25 мільйонів гривень 
бюджетних надходжень.

 Серед прямих або непрямих 
власників TEDIS Ukraine немає ні 
російських компаній, ні громадян 
Росії. Власниками TEDIS Ukraine 
є фізичні особи - громадяни 
України, Ірландії і Великобрита-
нії», — йдеться в заяві компанії.

катерина чекай

Час від часу козятинці стика-
ються з тим, що їм продають 
неякісні товари, або помічають 
на полицях в супермаркетах 
продукти, які вже мають бути 
списані. Але ще місцеві цілком 
добровільно купують про-
строчену їжу і витрачають на 
це кошти.

На ринках (на вокзалі та “Хлі-
бодарі”) продають прострочені 
ковбаси, сири, консервації, цу-
керки, шоколадки тощо. 
Продавець не приховує 
того, що термін придат-
ності вже закінчився. Не-
ймовірно, але на товар 
“з душком” є попит у 
постійних покупців . 
Можна тут побачити дея-
ких представників місце-
вих забігалівок-рестора-
нів. Продавчиня нагадує: 
“Ви тільки не забудьте 
промити сосиски водою, 
а потім спокійно смажте, 
чи варіть!” 

Згідно з правилами 
торгівлі, на ринку про-
дукція повинна бути 
сертифікована і від-
повідати санітарним 
нормам. Продавець по-
винен мати при собі: 
документи про сплату 
ринкового збору та по-
слуг ринку; належним чи-
ном оформлену особисту 
медичну книжку в разі 
продажу продовольчих товарів 
(для суб'єктів підприємницької 
діяльності); копії документів, що 
підтверджують якість та безпеку 
продукції та товарів.

Та кож дир екц і я  ринк у 
зобов'язана контролювати якість 
продукції. Дивує, що у вільному 
продажу реалізовується про-

строчена продукція, яку не по-
мічають ні контролюючі органи, 
ані дирекція ринку. Проте, окрім 
ринків, для речей “із других 
рук”, в Україні з’являються бази, 
де люди мають змогу купувати 
прострочені харчі.

“Є більш-менш нормальна 
продукція за низькою ціною: 
упаковка сметани або молока 
— 3 грн., плавлені сирки — 1 
грн./шт., вершкове масло — 15 
грн./пачка. Це те, що нам по-
вертають супермаркети, а ми 

продаємо”, — розповів жур-
налістам співробітник бази. За 
словами співрозмовника, люди 
не нехтують товарами, а навпаки 
— скуповують, тільки-но товар 
надходить на базу.   

Продавець Дмитро розпо-
вів, що продукти закуповують  у 
магазинах партіями від 100 кі-

лограмів. За кілограм шоколаду 
платять 40-50 гривень, за печиво 
— 10 гривень… Головний крите-
рій продуктів — гарний вигляд і 
їстівний стан.

занепокоєні такою ситУ-
ацією лікарі

— Вражає  ситуація, що 
таких баз, які продають про-
дукти з простроченим терміном, 
з’являється все більше, — про-
коментувала лікар столичної 
приватної клініки Олена 

Здоровега . — Усе більше 
людей купують ці товари, бо 
не мають грошей на якісний, 
свіжий продукт. Особливо від 
цього страждають пенсіонери, 
які апріорі мають послаблений 
організм та імунітет, тому їм 
отруїтися дуже легко. Якщо та-
ких баз стане більше, то випадки 

з проблемами здоров’я у людей 
будуть неминучими. Зрозумійте, 
що ми і так сьогодні харчуємось 
продуктами, у яких перевищені 
показники Е, а додайте до них 
прострочений термін  придат-
ності, і результат — очевидний.

харчове отрУєння . Найбільш 
часто  отруїтися можна швидко-
псувними продуктами – кисло-
молочні, сирокопчені і майонезні 
страви. У кисломолочних продук-
тів, таких як йогурт, молоко, сир, 

сметана, занадто малий 
термін придатності, вжи-
вання прострочених 
продуктів може призвес-
ти до харчового отру-
єння. Також майонезні 
салати, які вживаються 
в їжу на наступний день 
після приготування, з 
великою вірогідністю 
можуть призвести до 
харчового отруєння. 
Справа в тому, що піс-
ля закінчення терміну 
придатності перерахо-
ваних вище продуктів в 
їжі з’являється велика 
кількість шкідливих бак-
терій, які призводять до 
інтоксикації організму.

Симптоми харчово-
го отруєння прояв-
ляються, як правило, 
через 2-3 години після 
вживання шкідливого 
продукту. Серед них — 
болі в животі, блювота 

і пронос, підвищується темпера-
тура тіла, прояв загальної слаб-
кості та млявості, через кілька 
годин після отруєння може 
спостерігатися втрата свідомості 
хворого, зниження артеріаль-
ного тиску, збліднення шкірних 
покривів, похолодання кінцівок, 
підвищена пітливість. 

Тяжкість у шлунку після застіл-
ля? Варто дотримуватися простих 
правил.

1. Не сідайте за стіл з пустим 
шлунком, краще за півгодини до 
застілля з’їсти яблуко, тоді ви тро-
хи “переб’єте апетит”.

2. Якщо є така можливість, ви-
бирайте місце ближче до салатів і 
легких закусок і починайте трапезу 
саме з них, а вже потім переходьте 
до калорійних основних страв.

3. Не поєднуйте непоєднувані 
страви.

4. Не поспішайте, їжте повільно. 
По-перше, ви ж прийшли на свято 
поспілкуватися з друзями, гарно 
провести час, а не їсти. По-друге, 
шлунку потрібен час, щоб зро-
зуміти, що він уже наситився. Це 
правило дозволить вам не з’їсти 
зайвого.

5. Не зловживайте алкогольними 
напоями. Це просто не позначиться 
гарно на вашому здоров’ї, до того 
ж алкоголь розпалює апетит, і ви 
втрачаєте пильність по відношенню 
до їжі.

Іноді встояти перед спокусою ну 
просто неможливо.

Якщо ви все-таки переїли і 
відчуваєте тяжкість, то є декіль-
ка порад:

1. Прогуляйтесь на свіжому 
повітрі, замість того, щоб лягти 
полежати. Це допоможе легше за-
своїти їжу.

2. Випийте м’ятний чай. Також 
дієтологи рекомендують зробити 
декілька ковтків лимонного соку 
– чистого або розведеного водою.

3. Пожуйте жувальну гумку. 
Нехай говорять, що це не дуже 
корисно, але вона допоможе ви-
діленню шлункового соку, необ-
хідного для того, щоб їжа швидше 
перетравилась.

4. Іноді справитися з пере-
їданням без лікарських засобів 
проблематично. Найбезпечніший і 
найвідоміший засіб, який може до-
помогти – активоване вугілля!

червоні маки

валентина зелінська 

Червоні маки розцвіли на жит-
ній ниві.
Червоні маки між зелених 
колосків.
У поле вийшла, горем вбита 
мати
На шлях, яким пішов в дорогу 
син.
Її син пішов у небуття наза-
вжди,
Бо пішов свою країну боро-
нить,
Та не повернувся до своєї 
хати, до своєї мами,
У якої серце тужить і болить.
І кожен рік цвіте той мак чер-
воний,
Де пролилась солдатика кров.
А сива мати йде на житнє 
поле,
Щоб зустрітись з сином знов 
і знов.
Той мак червоний між зеле-
ним житом,
Мов краплі крові солдата ба-
гряні,
А пам’ять про сина, завжди 
буде жити
В розбитому болем серці, у 
мами.
Сини-соколи, повертайтесь до-
дому живими,
Щоб ваші батьки не сивіли 
завчасно.
Сини-соколи, повертайтесь до-
дому здоровими,
Щоб в сім’ях у ваших завжди 
панувало лиш щастя.
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Діти приносять старожительці радість і сьогодні

Їх назвали біблійними іменами: павло, ілія, Міріам, лука, рувим, овідій, руф, захарій, есфір та рахіль

марія каЗьмірчук  та її роДина бажають 
матерям поЗитиву

юні Знавці біблії -2017

Десятеро Дітей виховує сім’я Загорних

увіковічнимо гарні моменти життя
нова рубрика

ілля (16), школяр:

—  І н т е р н е т , 
комп’ютер, електрика.

сергій (36), інженер:

— Колеса, паровий двигун, 
інтернет.

софія (9), школярка:

— Інтернет, ЗМІ, елек-
трика.

валентина (60), пенсіонер:

— Електрика, мобіль-
ний зв’язок, телебачення.

володимир (55), підприємець:

— Телебачення, мобільний 
зв’язок, інтернет.

ольга (36), начальник відділУ 
кадрів:

— Інтернет, електрика, ручка.

ми запитали У козятинчан Без яких трьох винаходів не можливо уявити цей світ?

тетяна лозінська

Жителька села Безименного 
Марія Казмірчук не може ходити. 
Її доглядає донька у Козятині — 
Надія Криницька та чоловік пані 
Надії Юрій. 

Пані Марії скоро 97 років, але 
вона в прекрасному настрої. При-
гадує життя багатодітної родини. 
До Дня Матері Марія Герасимівна 
погодилась через газету “RIA-
Козятин” повідати про нелегкий 
материнський шлях, підбадьорити 
сьогоднішніх мам, дати поради та 
поздоровити зі святом.

дитинство в двох сім’ях. 
Народилась наша героїня у дале-
кому 1920 році 26 червня. У сім’ї 
Янчуків було шестеро дітей. При 
народженні останньої, мати помер-
ла. Батько віддав одну з дочок 
в дитячий будинок десь у Грузії. 
Його ж засудила влада, як “кула-
ка”. І ніхто не знав, куди пропав 
батько Герасим... Сім’я бідувала. 
По сусідству жив голова колгоспу 
з Мшанця. Він пожалів маленьку 
Марійку і забрав до себе.

— Буває, бачу хліб лежить на 
столі, нікого немає в хаті, і я так 
хочу його, хоч би шматочок… 
— пригадує пані Марія. — Та з 
фотографій на мене дивляться 
мої благодійники голова колгоспу 
і його дружина. І я не можу взяти 
цей шматочок хліба — совість 
дитяча не дозволяла...  

Коли старша сестра вийшла за-
між, вона забрала назад Марійку 
до себе. Жила потім у бабусі. 
Пам’ятає, як страшно голодували. 
Згодом і вона вийшла заміж за 
гарного місцевого парубка Якова. 
Народила трьох діточок.

на 9 травня — похоронка…

Пішов чоловік на війну. За-
лишив її у хаті, яку саме почали 
обвальковувати. Усе сама тягнула 
на своїх плечах. Один з синочків 
помер. Дочекалася закінчення 
війни, але 9 травня отримала 
звістку про загибель Якова… 
Залишилася вдовою, як і багато 
хто тоді після війни. Пригадує, 
як гірко плакала ночами, а вдень 
працювала. Ростила синів.

Тяжко працювала Марія у кол-
госпі. У свої 27 років мала 17 — 
трудового стажу... 

з дрУгим чоловіком про-
жила майже піввікУ. Знай-
шовся гарний молодий чоловік 
Степан Казмірчук, який оженився 
на пані Марії. Її  синів почав на-
зивати своїми. Працював він го-
ловним бухгалтером у колгоспі. 
Розцвітала наша героїня — добро-
го і люблячого дав Бог чоловіка. 
Народилися у них ще троє діто-
чок — дві доньки і син. Прожила 
в парі з Степаном 44 щасливих 
роки. На жаль, залишив він пані 
Марію і пішов у потойбічне життя 
у далекому 93-му році. Пригадує 

з посмішкою, як при 
його житті їздили у 
Грузію на зустріч з 
сестрою, яку колись 
віддали у дитячий 
будинок.

— Їхали підводою 
в кожухах до станції 
тут у нас, а при-
їхали, там спека… 
Зустріч з сестрою 
Оленою була неза-
бутньою і хвилю-
чою. Ще одна сестра Текля жила 
у Москві. 

діти — то радість. Залишив-
шись без чоловіка, довго  Марія 
Герасимівна тужила. Але не дали 
звикнути до самотності її діти та 
внуки. Їх у пані Марії аж п’ятеро. 
Усіх пам’ятає як звати — Майя, 
Оксана, Владислав, Лариса та 
Ліля. А ще у нашої героїні шість 
правнуків. На день народження 
збираються в затишному будинку 
Надії Степанівни та Юрія Ана-
толійовича Криницьких. Звозять 
подарунки і квіти.

— Але мені від них нічого не  

потрібно, — каже ця скромна 
бабуся. — Я не хочу подарунків 
у свої 97. Найкращий подарунок 
для мене бачити їх щасливі об-
личчя і знати, що вони здорові і 
не голодують. Вдячна дочці, що 
доглядає за мною. Адже на ста-
рість я стала схожа на маленьку 
дитину, яку потрібно і погодувати, 
і помити, і допомогти справити 
нужду, і розчесати, і переодяг-
нути. Я вдячна Богу за те, що 
старість є з ким доживати.

рецепт довголіття. На запитан-
ня, як треба жити, щоб святкувати 
80-90-100 років, пані Марія відпо-
віла,  що  не знає. Нічого  спеці-
ального не вживала і не робила, 
аби вже готуватися до святкування 
97-річчя. А її дочка Надія каже: 

— У мами дуже серце добре. 
Вона сама ніколи за стіл не сяде, 
поки ми не поїмо. Вона весь вік 
хотіла всіх нагодувати і подару-
вати тепло. Вона людина щедра, 
веселої вдачі. Мабуть, саме це й 
запорука довголіття.

матерям. До  Дня Матері, який 
відзначається в Україні 14 травня, 
пані Марія бажає всім матерям у 
Безименному, в Козятині і взагалі 
у всій Україні — здоров’я,  енергії, 
віри в те, що  їхні діти найкращі в 

світі,  гарних чоловіків,  турботливих 
синів і дочок, внуків і правнуків. 
Справжній героїзм жінки полягає 
у самовідданості, у тому, що все 
краще вона віддає дітям — тоді 
вони виростають людьми, якими 
пишається світ і найрідніша їхня 
ненька. 

У нашім раї на землі 
нічого кращого немає, 
Як тая мати молодая 
з своїм дитяточком малим.
І мати молода, і сонце юне,
і в неї на колінах немовля, 
В прозорому повітрі,
наче струни, 
Гудіння оксамитного джмеля.
Це Гімн матерям, один із тисячі 

віршів, присвячених їм. Адже 
найніжніші слова ми  хочемо за-
вжди подарувати своїм ненькам. 
Бо немає любові сильнішої від 
материнської.

Українські жінки вдало по-
єднують трудову діяльність та 
материнство, одночасно будують 
успішну кар’єру та вигодовують 
немовлят, досягають неабияких 
результатів у праці, займаються 
активно громадською діяльністю, 
стають мудрими наставницями 
для власних дітей і онуків та 
щиро вірять у їх щасливе май-
бутнє, залишаючись дбайливими 
берегинями домашнього вогнища.

катерина чекай

Напередодні Дня Матері газета 
“RIA-Козятин” відвідала велику 
та дружню козятинську родину. 
Тетяна і Михайло Загорні з Ко-
зятина виховують десятьох дітей. 
Тетяні Альбертівні 50 років, 
вона пенсіонерка. До одруження 
8 років проробила бухгалтером 
у райспоживспілці. У неї також 
була велика родина — 11 братів 
і сестер.

Михайлу Васильовичу 48 ро-
ків, працює водієм. У його сім’ї 
було 5 дітей.

— Троє діточок одружилися й 
живуть окремо від нас, — розпо-
відають Тетяна і Михайло. — За-
раз з нами сім молодших — Лука 
(йому 19 років, він будівельник), 
Рувим (студент, 17 років) і наші 
школярики — Овідій (15 років), 
Руф (13 років), Захарій (11 років), 
Есфір (9 років) та Рахіль (7 ро-
ків). Старший син Павло, йому 25 
років, живе в Козятині, працює 
на залізниці. У нього двоє дітей 
— Емілі (3 роки) та дворічний 
Азарій (2 роки).

Ілія живе у Львові, йому 23 
роки. Також залізничник, має 

доньку Карину, їй 2 рочки. А 
наша старша дочка Міріам одру-
жилась і поїхала з чоловіком до 
Ізраїлю. Ми віряни-євангелісти.

На наше питання, чому у дітей 
такі незвичні імена, ми отримали 
відповідь, що це імена з Біблії.

Як розповіла газеті “RIA-
Козятин” багатодітна мати Тетяна, 
з майбутнім чоловіком познайо-
милася в дитинстві. Виросли на 
одній вулиці. Гралися, сварилися, 
навіть билися, але потім все одно 
мирилися. Навіть і не гадали, що 
будуть разом жити й виховувати 

дітей. Але з роками відношення 
одне до одного прийняли інший 
характер. 18 травня буде 26 років 
з дня їх одруження. 

Обидва вважають, що багато 
дітей не буває.

— Щоб ще було декілька, було 
б добре! — каже пані Загорна. 
— Ми навіть хотіли всиновити 
двох сиріт. На сімейних зборах 
одностайно вирішили, що візьме-
мо тих діток. Але держава відмо-
вила: мовляв, у нас не вистачає 
для цього місця. Дуже шкода. 
Молодші діти запитують: а чому 

нас так мало? Хочемо ще! Нам 
не страшно було народжувати 
стільки дітей. Усе в руках Божих. 
Раз Бог дає діточок, значить по-
турбується про них. Лікарі багато 
разів лякали нас наслідками 
чергових пологів, але все завжди 
проходило добре. Звичайно 
бували складні ситуації. Одного 
разу сім наших діток одночасно 
захворіли на коклюш. Молодшій 
Руф було тоді два місяці. Ми не 
спали більше двох місяців, але 
виходили всіх. 

У родині Загорних привчають 

дітей до праці. Головне, за сло-
вами батька, виховувати в них 
почуття справедливості, самодис-
ципліни, поваги до людей.

— Якщо бажаєте, щоб було 
добре в державі, треба починати 
з власної сім’ї. Держава нічим 
нам не допомагає. Мабуть, можна 
отримати якісь пільги чи гроші, 
але ми не хочемо бігати за по-
дачками, — розповідає Михайло 
Васильович. — Бог дає нам сили 
самостійно виростити та виховати 
наших дітей. Кожен з наших синів 
та дочок не обділений увагою 
та турботою. Ми тримаємо гос-
подарство, сумлінно працюємо, 
тому завжди маємо, що їсти та 
вдягнути. Якщо хтось не заводить 
дітей тільки через побоювання 
матеріальних труднощів, це по-
милка. З Божою допомогою та 
власними зусиллями все буде так, 
як треба.

— Усім матерям теперішнім 
і майбутнім я хочу сказати: 
жіноча доля, призначення — 
народжувати й виховувати 
дітей, — каже мати-героїня 
Тетяна. — Діти, це жіноче 
щастя і наше майбутнє. 

весілля внучки майї. (Бабуся Марія четверта ліворуч)

знайдіть на фото 
робітників цього 
хмарочосу

кіт нельсон полює

Байкал розумний, вміє 
подавати лапу

в феофанії зустрів 
таке дерево по дорозі 
до джерела

знову цвітуть каштани в 
козятині

пані марія в оточенні люблячихїї дочки надії криницької 
(праворуч) та онучки по чоловіку валентини Бінецької (ліворуч)

тетяна лозінська

Наші землячки — учениці 
сьомих класів повернулися з 
Х-ї Всеукраїнської олімпіади 
Національного універститету 
“Острозька академія”. Вони 
стали переможцями, чим і про-
славили Козятинщину. Ректор 
університету професор Іван 
Пасічник вручив їм Грамоти та 
цінні подарунки — книги.

— Мені 12 років, я їздила в 
Острозьку Академію на Олім-
піаду “Юні знавці Біблії-2017”, 
— розповіла газеті Анна Ді-
денко (7-Б клас шк. №5). — 
Вона проходила 27-28 квітня. 
А потрапили на цей конкурс ми 
за допомогою Андрія Горниша 
— нашого вчителя з християн-
ської етики. Ми писали тести, 
розповідали конкурсний твір 
“Міцна сім’я — міцна держава”. 
Головна тема: якщо діти будуть 
щасливі, то буде і міцна дер-
жава. Я отримала грамоту за 
аргументоване використання 
Святого Письма під час висту-
пу. Ще у нас були конкурси на 
розв’язання ситуації за допо-
могою Святого Письма. Мені 
подарували Біблії та релігійні 
журнали. Один з них назива-
ється “Яскраві барви любові до 
Божого творіння”. Ці журнали 
для ознайомлення всіх зі Свя-

тим Письмом.
Анна вже вдруге була на та-

кому конкурсі. Минулоріч вона 
отримала відзнаку за оригі-
нальність виступу в академії. 
Дівчина вивчає польську мову, 
ходить до костелу, отримує му-
зичну освіту з фортепіано 

— Я хочу, щоб всі мої одно-
літки вивчали Біблію, бо саме 
Біблія нас направляє в житті.

Інша учасниця олімпіади, яка 
привезла нагороду з академії, 
Єлизавета Карпюк. Вона од-
нокласниця Анни.

 — Я їздила на такий кон-
курс вперше, - каже Єлізавета. 
— Мені дуже сподобалося. Я 
навчаюсь в п’ятій школі. Хрис-
тиянську етику вивчаю з п’ятого 
класу вже два роки. На Олімпі-
аді були тестові завдання різної 
тематики по Біблії. Крім того, 
нам розповідали про Академію, 
Бога, сім’ю, сімейні цінності. 
Мій виступ був також на тему 
“Міцна сім’я — міцна держава”. 
У конкурсі брали участь дуже 
багато людей. Різні класи си-
діли по різних аудиторіях. Мені 
подарували Біблії для дітей, 
набір книжок та журналів. Усім 
учасникам конкурсу давали 
значки з написом назви Олім-
піади “Юні знавці Біблії”. Мені 
дуже сподобалася Академія та 

її гарна історія.
Своїм одноліткам 

я бажаю, щоб вони 
також поїхали на цей 
конкурс, вивчали Свя-
те Письмо, Біблію і 
щоб мали гарні здо-
бутки.

Єл ізавета вивчає 
різні мови. Зі слов-
ником володіє поль-
ською, словацькою та 
англійською мовами. 
Любить плести.

Ще одна козятин-
чанка, яка прославила 
наш край, — Наталія 
Тененчук.

— Я навчаюсь в 
першій школі у вось-
мому класі. У мене 
залишилися дуже чу-
дові враження від кон-
курсу. Ми в перший же день 
встановили Всеукраїнський ре-
корд по читанню Біблії різними 
мовами. Побачили Академію, 
вона дуже гарна, нам багато 
про неї розповідали: її історію, 
які там є факультети. Там дуже 
незвичайні красиві аудиторії, 
гарне подвір’я. Нам провели 
екскурсію по Академії та під-
земеллю. Усе мені дуже сподо-
балося. Я читала твір на тему 
“Щаслива родина — щаслива 

країна”. Отримала грамоту за 
розв’язання ситуації на основі 
Святого Письма. На Олімпіаді я 
зустріла багато чудових людей. 
У нас спільні думки, спільні 
захоплення. Ми з ними гарно 
потоваришували, дуже легко 
знайшли спільну мову. Це була 
моя перша Олімпіада. Я вивчаю 
Біблію протягом року на уро-
ках християнської етики.

Наталія через нашу газету по-
бажала своїм одноліткам читати 
більше Святе Письмо. 

— Можна почати з дитячої 
Біблії, — каже вона. — Тому, 
що для початку Біблія буде 
складна. Хочу, щоб учні були 
більш серйознішими до тако-
го предмету, як християнська 
етика і не забували про інші 
предмети.

Наталія любить малювати і 
бере відповідні уроки. Дівчатка 
— подруги. У вільний час вони 
відвідують наш басейн.

Вітаємо їх з перемогою!

тетяна лозінська

Сьогодні ми відкриваємо для 
юних колонку фотографа. Ініці-
ював створення такої рубрики 
школяр Богдан Кубашевський. 
У редакції газети “RIA-Козятин” 
він розповів про себе, про свої 

хобі.
— Навчаюсь у 

школі імені Тараса 
Шевченка у п’ятому 
класі. Ще відвід-
ую музичну школу. 
Граю на гітарі. Лю-
блю співати. Навіть 

був неодноразово учасником 
святкових заходів, де виконував 
пісню про Україну. Нещодавно 
у мене з’явилось нове хобі — 
фотографування. Я хочу, щоб в 
газеті була рубрика “Юний фо-
тограф”, де будуть розміщатися 
найвдаліші і найцікавіші фото 

моїх однолітків. Упевнений, що 
людям буде цікаво бачити фото 
Козятина з гарною природою і 
його мешканцями. 

Окрім фото я хочу знімати 
маленькі відеоролики про наше 
місто і розміщати їх на сторінці 
в ютубі.Богдан Кубашевський 

планує створити групу в соцме-
режах і згуртувати навколо себе 
команду юних фотографів.

 Ми  в свою чергу публікува-
тимемо цікаві фото цієї групи на 
сторінках нашого щотижневика 
та на сайті kazatin.com .
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Адміністрація, профспілковий комітет Комунального 
підприємства "Козятинська центральна районна лікарня"

Вітають всіх медичних сестер міста та районну
З Днем медичної сестри.

Шановні наші сестри милосердя, прийміть від нас найщиріші побажання міцно-
го здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших добрих 
справах, хай у Вашому домі завжди панують мир та злагода, у серці доброта, а у 
справах професіоналізм, мудрість і виваженість.Нехай доля буде прихильною до 
Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
    Нехай підтримка і розуміння колег, рідних та близьких
                        людей завжди будуть поруч з Вами.

Зі святом!

13.05.17 р. Вітаємо з 50-річним Ювілеєм дорогу матусю, бабусю

Лукашенко Людмилу Олександрівну
Є ювілеї досить різні
Та є одна з найкращих дат
Коли вітає вся родина
Тобі сьогодні – 50.
Хай життя твоє 
квітує цвітом
І день народження 
приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним 
          роком

Міцне здоров’я, 
щастя і любов.
Хай Мати Божа 
тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь добра посилає
Сьогодні, завтра і завжди.

З любов'ю: донька Світлана,  
зять Валентин, внучка Ліда.

От всей души поздравляем 
с прекрасным юбилеем нашего друга

ЮРИЯ КРЫМЧЕНКО
Удачи тебе во всех начинаниях, 
исполнения желаний, 
всегда светлого и хорошего настроения, 
веры в себя и продвижения к своим целям. 
А еще крепкого здоровья, достатка, успеха, 
любви, поддержки и верных друзей. 
Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя 
всегда было бы то, что тебе нужно.

С уважением, семья Буцероги.
398045

398047

Тебе сегодня 30 лет - 
Жизнь только начинается!
Пусть всюду ждет тебя успех,
Всегда всё получается.
Пусть силы в теле и в душе
Лишь только прибавляются,
Пускай надежды и мечты
Хоть каждый день сбываются!

Пусть ходит счастье по пятам,
Любовь не прекращается.
Пусть чудеса и тут, и там
С тобою приключаются!
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе – достижения
Любви, и радости тебе,
И счастья. С Днем рождения!

11.05.17 р. Вітаємо з Ювілеєм дорогу донечку, сестричку

Міськову Надію

З любов'ю: батьки, сестра з сім'єю.

С золотой свадьбой!
Живете Вы, не ползая- летая
Уже вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу "золотая":
Она – над миром золотой рассвет.
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь 
до дна,

Совсем судьба Вам не нужна 
другая
Пусть повторится трижды вновь 
– одна.
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо.
До векового свадьбы Юбилея
А там: еще – еще – еще.

13 травня Вітаємо з Золотим весіллям
Бойнюк Володимира Степановича та 

Олександру Степанівну

З повагою: дочки, зяті, онуки і правнуки.

продам 
  2 ðåëüñè ïî 4 ì. 067-761-98-56 

  2-õ êîçëèê³â ïîðîäà Ëàìàí÷, â³ê 2 ì³ñ. 098-
228-54-21, 063-296-91-94
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî, 2 ë³æêà (ìàíåæè), 
âåëîñèïåä Àðä³ñ, äåðåâÿí³ ïë³íòóñè, äèòÿ÷èé 
â³çîê (ë³òî - çèìà), àêóñòè÷í³ êîëîíêè 2-150 
W. 093-140-74-34
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí ðîçêëàäíèé, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-
276-07-38
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «Ðîëåò» íà 
ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-13-81
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 
ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  Àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, â³êíà á/ó 
140 õ 140, åë.äâèãóíè äëÿ ïðàëüíèõ ìàøèí. 
093-375-06-61
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ 
òàð³ëêè,  óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, âàçîí 
åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà 
ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà 
âåñü ³íâåíòàð. 097-149-12-94
  Áäæîëè ñ³ì’¿, ñèñòåìè Äàäàí. 063-577-
33-13
  Áäæîëîñ³ì¿, ñìò.Ðóæèí. 096-120-98-37 
Ïåòðî ²âàíîâè÷
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëêà íîâà, 
ïðèöåï ïîñèëåíèé äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-
òðàêòîðà, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, ìëèí 3-õ 
ôàçíèé, ³íâåðòîðíà çâàðêà. 068-216-34-20
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-
36, 063-288-42-72
  Áëîêè áóä³âåëüí³ ôóíäàìåíòí³ 40 õ (1.10), 
(1.20), (1.30), (1.40) - 4 øò., 50 õ (90), (1.40) - 
2 øò. 097-690-98-02
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, 
êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 
067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áóðÿêè, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ñ.Ìàõí³âêà. 
096-295-27-64
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, 
òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 
30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Âàçîíè âèñ. 2 ì.: Äðàöåëè, Þêà òà ³íø³ 
äëÿ îô³ñ³â, çàë³â, äóæå ãàðí³. 093-940-96-11, 
097-286-21-53
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 á/ó. 097-690-98-02

  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-
06-63
  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, 
êàðòîïëÿ âåëèêà 1 êã./3.00, íàñ³íüîâà 1 êã./2 
ãðí. 067-765-95-63
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³òåé 5-7 ð., ç³ çéîìíèìè 
ï ³äòðèìóþ÷èìè êîëåñàìè,  ñàìîêàò , 
áåçïðîâ³äíèé ñòàö. òåëåôîí Ïàíàñîí³ê. 063-
462-61-20
  Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ. 
063-299-32-96, 096-350-73-41
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé á/ó, ïðèâåçåíèé ç 
Í³ìå÷÷èíè â õîðîøîìó ñòàí³ 2 000 ãðí. 096-
779-60-83
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðåêðàñè äëÿ ìàøèíè. 
098-879-58-37
  Âèïóñêíå ïëàòòÿ ñèíüîãî êîëüðó ð.50-52. 
097-205-05-30
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ 
ßðî÷êè, 40 ãðí./1 êã. 096-969-45-99 ²ãîð
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè 
ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, êàðí³çè, 
áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 
097-436-73-95
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, äèñêè ç ðåçèíîþ á/ó 
ÌÒÇ, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240, ñ³íîçãîðòà÷êà 
3 000 ãðí., àâòîêëàâ, ãîëîâêà äî òîêàðíîãî 
ñòàíêà, êîðçèíà  ÞÌÇ â çáîð³. 068-024-27-05
  Âóã³ëëÿ, öåãëà á³ëà îáë³öîâî÷íà 4000 øò., 
äâåðö³ äî êîòëà ÊÑ. 063-279-94-04
  Ãàç. ïëèòà 4-õ êàìôîðíà + äóõîâêà 1 000 
ãðí., õîëîäèëüíèê âèñîêèé ìîðîçèëüíà êàìåðà 
çíèçó 2 500 ãðí. 068-051-93-60
  Ãàç. ïëèòà á/ó 4-õ êàìôîðíà â õîðîøîìó 
ñòàí³, äóõîâêà õîðîøî âèï³êàº. 2-06-10
  Ãàçîâà êîëîíêà «Ðîñü» â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 
000 ãðí. 096-779-60-83
  Ãàçîâèé ë³÷èëüíèê 700 ãðí., 2 êîíâåêòîðà 
ãàçîâ³ 1 500 ãðí., ìîðîçèëüíà êàìåðà 5 500 
ãðí. â ãàðíîìó ñòàí³, âñå íîâå. 098-826-39-91
  Ãàðàæ á/ó ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé 
«Âîëãîâñüêèé», çàâîäñüêèé ð 6.30 õ 3.20 - 16 
500 ãðí. 097-967-32-90, 063-774-40-71, 097-
722-73-93
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-
81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ. 068-753-34-43
  Ãàðàæ³ ìåòàëåâèé á³ëÿ òóíåëÿ, ³ 2 ïî âóë.

Ñîê³ëåöüê³é. 093-995-37-56
  Ãàðíåñåíüê ³  ÷èñòîêðîâí³  öóöóíÿòà 
Êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 6 òèæí³â (ëèøèâñÿ 
õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000 ãðí. 063-600-58-51
  Äà÷à íà ñò.Ïëàíîâèé êîîï. «ßáëîíüêà» 
(Òóáäåñïàíñåð). 2-48-06, 097-235-76-33
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè, 
êîëîíêà, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-
61-41, 096-193-65-18
  Äâ³ ãàçîâ³ ïëèòè «Åëåêòà» á/ó.  097-556-86-79
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 
2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-
74-88
  Äèâàí, äâ³ êðîâàò³ áåç ìàòðàö³â ïî 300 ãðí., 
ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, êîâðè 2 õ 3, êàðòîïëÿ, 
íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-
748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë/ç (á³ëî-ãîëóáà), òóìáî÷êà 
ïðèêðîâàòíà, äçåðêàëà áåç ðàì íîâ³. 093-681-
01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà. 067-747-10-56
  Äî¿ëüíèé àïàðàò. 063-791-27-17, 096-904-
15-30
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äðîâà ïëîäîâèõ äåðåâ ÿáëóíü ïîð³çàíèõ íà 
êîëîäêè. 098-993-35-42
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 067-369-13-23
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð 
òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-
793-55-95, 063-600-58-51
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. ºìí³ñòü, 
40 ëèñò. âîùèíè, êàðòîïëÿ äð³áíà, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà  Ïëàíåòà. 097-154-
49-36
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º ãîñ. àêò, 
íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 
10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., âóë.Ôðóíçå ç³ âñ³ìà 
äîêóìåíòàìè, ñò³íêà á/ó äëÿ â³òàëüí³ â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.15 ãà, çàáóòîâàíèé 
ôóíäàìåíò 110 000 ãðí. 063-320-32-07, 067-
959-54-43
  Çåì. ä³ë-êà Ïîëå ×óäàêîâ 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-44-27, 096-561-
86-23
  Çåì. ä³ë-êè 16 ñîò. ³ 15 ñîò. ð-í Ìàòðîñîâà. 
097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49, 067-430-75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü 
ç ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ 
äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî 
âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî êóêóðóäçè 1 ò. 3 000 ãðí. 093-403-72-98
  Çåðíîäðîáèëêà ßðìàø 1 200 ãðí. 063-037-07-
99, 068-056-55-52
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 
098-477-37-33, 093-596-41-07
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - 
êðàâ÷ó÷êà, ãèðà 32 êã. ñïîðòèâíà. 096-463-00-66
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, 
ì’ÿêà ³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 067-779-47-57
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ãðí./êã. 067-451-84-62, 

5-21-65
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã - 200 êã. 063-
600-58-51
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ³ ñåðåäíÿ, ìåäîãîíêà. 093-
849-93-36
  Êàðòîïëÿ äð³áíà òà ïîñàäêîâà. 063-026-
27-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íàñ³íüîâà. 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-024-75-13
  Êàðòîïëÿ íà êîðìà 10 ãðí./â³äðî. 093-591-
91-38, 097-051-61-78
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, õàð÷îâà. 067-960-35-
26, 063-828-27-80, 097-311-96-79
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 30 â³äåð. 063-758-
05-68
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà, âîéëî÷íå ïîêðèòòÿ 2 õ 
4 ì. 2-48-83, 097-688-63-33
  Êàðòîïëÿ ð³çíà, à/çàï÷àñòèíè, ìàãí³òîëà, 
ñêàòè, êàìåðè, áî÷êà æåë³çíà. 096-983-18-68
  Êàðòîïëÿ õàð÷îâà, õóäîá³, êîðìîâ³ áóðÿêè, 
ñ.Êîçÿòèí. 093-837-14-24, 097-241-54-91
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà 
â³êíà, ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó. 067-779-47-57
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 
096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîçà 1 ð³ê - ïåðâ³ñòêà, êîçåíÿòà 1.5 - 2 ì³ñ. 
067-756-06-27
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè. 096-427-77-64, 095-
770-63-87
  Êîçåíÿòà, êàðòîïëÿ. 068-518-35-30
  Êîëåñî äî ñêóòåðà. 093-237-35-59
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ 
öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, åëåêòðîã³òàðà ç 
ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
  Êîìá³êîðì äëÿ ïåðåïåë³â. 097-887-92-54, 
063-120-25-40
  Êîìïþòåð 4-õ ÿäåðíèé AMD + 4 Ãáò. ÎÇÓ 
+ HDD-250 Ãáò. DVD-RW + ìîí³òîð Ñàìñóíã 
17« + êëàâ³àòóðà + ðàä³îìèøêà 4 500 ãðí., 
â³äåîêàìåðà »Panasonic« ï³ä êàñåòó 700 ãðí. 
096-797-90-53
  Êîíäåíñàòîðè á/ó îïòîì ÊÁÃ-ÌÍ 4 ì F x 
600V-26 øò., ìàðêè ËÑÅ - 13,75 ì F x 400 V 20 
øò., ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà Ïîëå ×óäåñ, áàíêè. 
097-207-88-44
  Êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó. 097-011-22-11
  Êîðìîâèé áóðÿê 300 êã., 1.50 ãðí./êã., 
êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ì³øêà, ì.Êîçÿòèí. 098-
462-79-09
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-311-
99-25
  Êîðîâà ç 7 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-799-
72-43
  Êîðîâà ç ìàëèì òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-
152-61-69
  Êîðîâà ìîëî÷íà, äîáðà, ò³ëüíà 6 òåëÿì, 8 
ì³ñ. 20 000 ãðí. 096-772-01-94
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 098-718-14-21
  Êîðîâà Ñåìåíòàëêà ç 4 òåëÿì. 067-151-
29-62
  Êîðîâà ÷îðíà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ïîðîñÿòà äî 100 
êã. Â’ºòíàìö³. 097-750-05-22, 093-064-82-74
  Êîðîâó ÷åðíî-ðÿáó. 098-245-76-02
  Êîðïóñà äî ê³ííîãî ïëóãà 3 øò., êîëåñà äî 
ÃÀÇ-66 2 øò. ñòóï³öè ç ï³äøèïíèêàìè äî ÃÀÇ-
53 çàäí³. 068-704-95-73
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 400 
ì. êóá., òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîä., äâåð³ çàäí³ ë³â³ 
³ ïðàâ³ íîâ³ 2105-2107. 063-293-14-22, 097-
327-27-34

  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé 
áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êðîâàòü ï³äðîñòêîâà, êîë³ð ñàëàòîâèé, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Êðîëèêà ôðàíöóçñüêèé áàðàí ñàìåöü. 067-
264-80-65
  Êðîëèê³â âÒºòíàìñüêèé ãîëóáèí. 067-264-
80-65
  Êðîëèê³â íà ðîçâ³ä ôðàíöóçñüêèé áàðàí. 067-
264-80-65
  Êðîëèê³â í³ìåöüêèé ñòðîêà÷. 067-264-80-65
  Ëîøà 7 ì³ñ. (æåðåá÷èê), ñïîê³éíèé, íå á’ºòüñÿ, 
íå êóñàºòüñÿ. 096-231-90-76 Ðóñëàí
  Ëóøïèííÿ ç ãîð³õà 17 ì³øê³â 250 ãðí. 096-979-
21-18, 063-828-27-30
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó 
Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Gorenie íà 7 øóõëÿä, âèñ. 
1.8 ì., â³äì³ííèé ñòàí 9 000 ãðí. 093-664-51-00, 
068-025-79-93
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Ìÿêèé êóòî÷îê ó â³òàëüíþ 2.20 õ 2.30. 096-
887-12-18, 063-403-36-50
  Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 85 ãðí./ðåáðî. 098-500-
10-54, 063-600-58-51
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïèëà Äðóæáà-4 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç 
çàï÷àñòèíàìè. 067-761-98-56
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-
29-75
  Ïîðîñÿòà  10-12 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-
44-47
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 12-15 êã. 073-
060-52-16, 067-657-39-03

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  Ïîñàäêîâà êàðòîïëÿ 15 ãðí./â³äðî, ñ.Âåëèêå. 
066-247-57-54
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ùî ÷³ïëÿºòüñÿ äî 
ìàøèíè áåç äîêóìåíò³â. 097-154-49-36
  Ïøåíèöÿ. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-
00-32
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê ç ïëàñòèí òà 
àðìàòóðè. 097-793-55-95
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12êã, 1900ãðí. çà 
ïàðó. 093-941-03-84
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Ñêàíåð USB Mustek. 093-403-72-98
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, 
ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
   Ñ ò à í î ê  ä å ð å â î î á ð î á í è é 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â. 5 Êâò. 093-375-
06-61
  Ñò³ë êóõîííèé, êîâðè, äèâàí, êðîâàòü áåç 
ìàòðàöà, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 096-160-69-70, 
093-407-29-89
  Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë Äàíêî á/ó, 1 ð³ê, 12 
Êâò. 097-690-98-02
  Òåëèöÿ íà êîðîâó. 096-825-20-14
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. ñ.Âåðáîëîçè, 
Êàë³ôîðí³éñüêèé êîðîëü 300 ãðí., äåêîðàòèâí³ 
êóðè 30 ãðí./øò. 068-044-24-68
  Òåëè÷êà 10 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 067-705-
85-98 Ñàøêî
  Òåëè÷êà. 098-291-77-54, 063-346-24-62, 063-
607-16-22, 097-307-51-64
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-757-12-27, 
067-307-70-94
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, ïîñò³ëüíà 
á³ëèçíà, øòîðè, çàíàâ³ñè, ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè,  
âàçîí «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 
õ 11.5, íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, á³ëÿ 
Ñòàä³îíà, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, ö/âîäà, ñâ³òëî. 063-
191-91-27
  Ôàðêîï Øêîäà Îêòàâ³ÿ À5 îðèã³íàëüíèé 2 
500 ãðí. 096-779-60-83
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó 
æåëåçîáåòîíí³ 100 øò., â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà äîâæ. 1.20 â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-234-29-75
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé ÁÅÊÎ, 3-õ 
êàìåðíèé Íîðä. 097-353-17-70
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé äëÿ âîäè. 067-

250-12-52
  Õîëîäèëüíèê Samsung 2-õ êàìåðíèé, 
òåëåâ³çîð Samsung. 063-190-42-97, 097-569-
62-90
  Õîëîäèëüíèê Íîðä âåëèêèé â äîáðîìó 
ñòàí³ 2-õ êàìåðíèé, äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, 
òåëåâ³çîð LG ðîáî÷èé, òà÷êà õîç., êë³òêà äëÿ 
êóð÷àò âåëèêà. 097-324-11-50
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-
73-30
  Øèíè äî Êàìàçà 4 øò. òà òîðìîçí³ êîëîäêè. 
097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.
ÃðóøåâñüêîÃî 10, Ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè. 063-
392-93-20, 098-974-29-35
 ñ³òêà ñàäîâà ïëàñòèêîâà âèñ. 0.50 ì; 1.0 ì; 
1.50 ì., ïëàñòèêîâ³ îÃîðîæ³. 093-917-31-91, 
096-313-92-78
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-
83-28

  НЕрухомість
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé 
âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.
Â³íí³÷åíêà 44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. 
íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, 
âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-
053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 
3/5. 063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 39.8 êâ.ì., ñ.Áðîäåöüêå âóë.
Ðîá³òíè÷à 2/6, º ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, 
òåïëà âîäà, äóøîâà êàá³íà, ì/ï â³êíà, 2 
êîíâåêòîðà, ïîãð³á, ãàðàæ, õë³â 50 000 ãðí. 
097-983-48-33, 097-266-69-16
  1-ê³ìí. êâ., â ïàíåëüíîìó áóä., öåíòð âóë.
Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 6/9, çàã. ïëîùà 34 êâ.ì., 
æèëà 17.7 êâ.ì, êóõíÿ 7.5 êâ.ì., êâàðòèðà ç 
ìåáëÿìè. 067-498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5 ïîâ., êóòîâà, áåç 
ðåìîíòà, åë. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 063-319-
58-67
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-979-47-27
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 4/5, 38 
êâ.ì. 050-085-88-17 ²ðèíà
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, 
êàáåëüíå, ïîãð³á. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, 
åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 063-274-92-51
  2-õ ê³ìí. êâ. (ñìò.Çàë³çíè÷íå) âóë.Äðóæáè, 2 
ïîâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 

4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 063-296-30-12, 
073-031-90-07
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà. 063-475-
38-38
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 
098-749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 45 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, â õîðîøîìó ñòàí³, æèëà, 
ìåáåëü, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè âîäè - ãàçó, 
áàëêîí çàêðèòèé, º ñàðàé, ïîãð³á. 096-429-61-28, 
063-288-71-97 äî 19:00
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 
êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, 
áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà 
êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, 
íåäîðîãî. 097-350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., â õîðîøîìó ñòàí³. 098-012-20-75
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà 39, ð-í ó÷èëèùà, 
³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, óòåïëåíà, 1 ïîâ., 
áàëêîí - òåðàññà 3 õ 9 ì. 063-289-00-91
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, ì.Ìàõí³âêà. 
093-407-27-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-
40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, 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., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, º 
ñàðàé, ïîãð³á, 2 ïîâ. 098-624-94-28, 096-469-
81-28
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, 
àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-
49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, òåïëà 
ï³äëîãà, óòåïëåíà çîâí³, 46 êâ.ì. 093-984-20-15
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, 
ñóï. àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò 
òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, õîðîøèé 
ðåìîíò, ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, ñàðàé, ïîãð³á, 
òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 
093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé. 098-
444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. 
ïëîùà 54.8 êâ.ì., æèëà ïëîùà 28.3 êâ.ì., ãàç. 
êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, àâòîíîìíå 
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, çàã. ïëîùà 43.4 êâ.ì., 
1 ï./2 ï.á, º ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í íà 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-816-12-18
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рЕмоНт, послуги
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
Откоси, вагонка, ліноліум, ламінат, обої, 
штукатурка, стяжка, гіпсокартон, покраска, 
шпаклівка, сварочні роботи, утеплення 
будинків, заливка фундаменту. 098-928-
29-29
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Каменьщик,Камінь БУД.Кладка 068-534-
73-78 Віктор

робота
Фірма запрошує на роботу охоронника. 
097-364-46-50
На роботу потрібен монтажник - антенник, 
з/п до 10 000 грн./міс. 063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібні різноробочі чоловіки 70 
грн./день. 097-691-24-53
Пропоную роботу на Комбайнах CASE 2388. 
067-783-64-75
На постійну роботу потрібен перукар. 097-
759-18-66
На постійну роботу потрібен менеджер в 
автомагазин. 093-578-85-18
На роботу потрібен водій, продавець, 
офіціант. 067-509-08-00, 063-615-56-02
«Вертиевский кирпичный завод» в Нежин-
ском р-н, Черниговской обл.Приглашает на 
роботу от 18 до 60 лет. проживание, пита-
ние. З/п от 3000 до 6000 грн. 0507068277
Срочно на работу требуется: -бармен-офи-
циант З/П гідна! 0939118110
Запрошується менеджер з прода-
жу непродовольчих товарів. Вимоги: 
комунікабельність, зібраність, освіченість, 
бажання працювати та заробляти. 063-
269-75-25
Охоронники (чоловіки та жінки). Охоро-
на промислових об’єктів по Вінницькій, 
Одеській та Черкаській областях. Вахта 
15/15, 30/15 днів. Кар єрний ріст, заробітна 
плата своєчасно. Доставка та проживання - 
безкоштовне. Харчування. З/п 160-200грн/
доба т. (098)3113472, (097)9318280, 
(063)6999454
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
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Терміново потрібна доглядальниця-
домогосподарка по догляду за хворою 
жінкою робота тиждень через тиж-
день, цілодобове проживання. 093-920-

72-02, 067-403-69-80, 066-760-19-26
Уроки Англійської по м.Козятин

063-875-68-77

393800398008

398047

 нерухомiсть: продам або обмiняю 
Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, житл/стан, термiн.. Цiна: 23000у.о, 
тел.: (097) 212-61-47 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 5/5/ц, площа: 
67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан. Цiна: дог., тел.: 
(097)250-10-05, (093)411-33-51 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, влас-
на. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

Будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-
41, (068)003-25-53 

автомобiлi 
 С/г технiка та iнвентар 

А я продам прес Сiпма z 224-1, хороший стан, можл.доставка в 
будь-який регiон. З/ч в наявностi. Тел.:(098) 680-10-73 

Продам Сiпму z 224-1, вiдм.стан з драбинкою. З/ч в наявностi. 
Тел.:(098) 680-10-73 

 Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 350 тис.грн.+6 тис.грн на харч., донорства 
яйцеклiтини до 18 тис.грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, 
(063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Автомийцi (вул.Ген.Арабея) термiново потрiбен мийник. З/п 
висока. Тел.:(096) 816-22-20 

Охорона пiд-ств, вахта. Набiр чол., жiн., з/п вчасна. Житло, про-
їзд за рах.фiрми. Тел.:(097)617-27-27, (093)544-64-40 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму 
надає фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Охоронцi чоловiки, жiнки (вахта). З/п 5000. Тел.:(093) 647-35-34 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на роботу. 

Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

ТОВ "Сяйво" потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахта. Проїзд, житло 
оплачується. Тел.:(095) 341-19-02 

продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

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

 Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 
445-66-67, (093) 096-43-44

  2-õ ê³ìí. êâ., ö/ç Ìàõàðèíö³. 097-858-31-83
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 53 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-217-47-17
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 
êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³,åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³ä. äâåð³ 
áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 067-729-
81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-
474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê 
óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - 
ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-
55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé 
ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 
063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê ³ìí.  êâ. ,  (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í 
«Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, 

³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 
êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 
067-908-39-21, 063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
³íòåðíåò, êîòåë, êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï â³êíà, êàôåëü â 
âàíí³é òà íà êóõí³, ëàì³íàò, êëàäîâêà íà ïîâåðñ³, 
íå óãëîâà, òåïëà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 096-215-
55-85, 063-276-64-74
  3-õ ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 
çàã. ïëîùà 61.5 êâ.ì., êóõíÿ 9/4, æèëà 38.3, ³íä. 
îïàëåííÿ, º ï³äâàë, â ãàðíîìó ñòàí³. 093-515-
96-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ãàðàæ, ï³äâàë, 
ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-
392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.
Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 
òåðì³íîâî. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ.. 62.9 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà. 
096-307-15-37, 063-304-03-90
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5 â öåãëÿíîìó áóä., áåç 
ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-
04, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.
Ëåí³íà 9, íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 
78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, 
æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12, 098-227-82-74
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Áîæåíêà 40, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïàðêåò. 096-555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà (ð-í BOSH 
ñåðâ³ñà). 067-431-12-00
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-
ðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2, 2 ïîâ., 42 êâ.ì. 067-

ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш" 
каменообробне підприємство

 запрошує на постійну роботу:
 - фрезерувальників каменю
 - коліїв плит та блоків
 - упраковщиків готової 
   продукції
 - розбуровщиків  граніту
 - слюсарів-ремонтників
 - електриків
Наша адреса: с. Макхнівка, вул. Київська, 45. 

Звертатись за телефоном: 097-284-30-01.

698-37-27
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. 
ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ 
º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Øê³ëüíà 
17/4, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-336-81-15 
Â³êòîð³ÿ
  3-õ ê ³ìí.  êâ. ,  öåíòð ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 35, 5/5, íå êóòîâà, çàã. ïëîùà 
72 êâ.ì., ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî. ðåìîíò. 063-460-89-05, 097-397-81-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5. 097-218-34-01
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-
207-01-18  
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, 
ì/ï áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë 
ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, 
òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., ó âàíí³é 
áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-
17. 095-596-63-78
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-
712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-
712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÒÓ-17, 
ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 068-519-07-04, 063-
289-24-74
  Àáî îáì³íÿþ ç äîïëàòîþ 2-õ ê³ìí. êâ., 

âóë.8-Ãâàðä³éñüêà íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-
516-46-80
  Áóäèíîê 10 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., íîâèé, 
âåðõ ñò³íè ôðîíòîí, ò³ëüêè âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í 
àâòîñòàíö³ÿ. 067-761-98-56
  Áóäèíîê 120 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 40 ñîò., ð-í Öàðñüêå ñåëî, ãàðàæ, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàç, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 2-43-
60, 068-174-58-05, 063-194-85-76
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, âîäà, 
ó÷àñòîê 5 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-
63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà 
Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 

ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 
098-971-88-04
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, 
ñàä, ãîðîä 8.6 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 
Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-
40-56, 097-624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, 
çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-
ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. 
âîêçàë. 067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., 
ãàðàæ, âðåìÿíêà, êðèíèöÿ. 093-812-70-18
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. 
Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî (êîë.
Òåëüìàíà) 18, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä 7.4 ñîò. 096-445-01-58
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 050-442-44-47
  Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 
18 ñîò. çåìë³. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêî. 067-462-84-17
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8 травня минуло 9 днів,
як невблаганна смерть забрала від нас 
найдорожчу донечку і матусю

Коломійченко 
Ольгу 

Григорівну
Душа болит, кричит и 
рвётся
На части, на куски
Куда ж ты улетела
И как смогла уйти?
Не выплакать все слёзы
И не найти тот путь,
Который все же смог бы
Тебя назад вернуть.
Ты не обнимешь маму,
Не встретишь сына ты,
Не поцелуешь папу,
Друзьям не позвонишь.

З глибоким сумом і вічним болем: мама, папа, синочок Влад.

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 (можливо на дому) freelance, 
вільний графік

тел: 063-66-20-675

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

397820

Вічно сумуючі:  син, внучка, 
сестра та її родина.

13.05.17 р. минає 9 днів, як пішла з життя

Як боляче без тебе, рідна, жити,
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, як струмок біжить.
За все, за все ти нас прости,
Що не змогли тебе спасти.
Тобі земля хай буде пухом,
І вічна пам'ять в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших серцях.

Кирій 
Галина Миколаївна

Дружина, дочки, зять, внуки 
і правнук.

7 травня минуло 9 днів, 
як пішов з життя люблячий чоловік, батько, дідусь, прадідусь

Осиротіла наша хата
Нема тебе, твоїх очей
Ніхто до нас тебе не верне
Хоч ми і плачем кожен день.
Прожив життя своє ти і пішов навіки,
Лишивши добрі спогади й ім'я,
Тож спи спокійно, безтурботно, рідний!
Завжди з тобою вся твоя сім'я.
В скорботі голови схиляєм
Сумуєм, любим, пам'ятаєм:

Павлюк 
Микола Григорович
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  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, âîäà â áóä., àáî 
îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-
46-17
  Áóäèíîê ãàç.  + ï ³÷íå îïàëåííÿ. 
ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçèíþêà, çàã. ïëîùà 
çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, 
êðèíèöÿ. 096-512-16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 84 êâ.ì., 33 ñîò. 
çåìë³, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³. 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 
2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., â äâîð³ êðèíèöÿ âóë.Ùîðñà 67. 
098-073-76-85
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. 
âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, 
ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-
37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç. ì.Êîçÿòèí 
ïðîâ.²íòåðíàòñüêèé 8, çåì. ä³ë-êà 8.52 ñîò., 
º ñàðàé, ãàðàæ, òåïëèöÿ, ñêâàæèíà. 097-565-
12-69
  Áóäèíîê ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà, êðèíèöÿ, 
³íòåðíåò, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56. 097-905-37-10, 
063-406-82-39, 093-998-01-24
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-
22-76, 050-144-17-82
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ìàéñòåðíÿ, ÷àñòêîâî ç 
ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 096-901-70-55
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, 59 êâ.ì. æèëà ïëîùà, çåì. ä³ë-êà 9 
ñîò., ñàäîê, âóë.Âîëäàºâñüêà. 063-296-30-12
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, öåíòð, íà 2 ïîëîâèíè, 
2 âåðàíäè, 5 ê³ìíàò, ãàç, êðèíèöÿ, âîäà â áóä., 

ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî 5 ñîò. 
çåìë³ îêðåìî. 063-390-42-83, 096-751-76-96
  Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-
784-45-97
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 
Êè¿âñüêà, 8, ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. 
ãîñï. áóä³âë³. 067-986-47-25, 093-093-89-25
  Áóäèíîê íîâèé âóë.Êàòóêîâà 4, ãàç, 
ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â áóäèíêó, ïîâí³ñòþ 
óòåïëåíèé, íåäîðîãî. 067-757-47-79
  Áóäèíîê íîâèé, ó÷àñòîê 18 ñîò., ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9. 096-573-69-28
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç, ïîãð³á, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, âóë.Áåðäè÷³âñüêà. 098-551-
29-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, çàã. ïëîùà 67 
êâ.ì., óñ³ ãîñï. áóä³âë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
òâåðäîïàëåâíèé êîòåë, ãðóáà, ãîðîä 0.35 ãà. 
098-025-28-78
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà, Ðóæèíñüêèé ð-í, 3 
ê³ìíàòè, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 35 ñîò. 067-401-
21-38 Îëÿ
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-
995-09-93, 096-217-44-71
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ãàç, 
ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 20 ñîò. çåìë³, 
îáêëàäåíèé öåãëîþ. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., 
îïàëåííÿ áàòàðå¿, ãàç, âîäà â áóä., ïîðÿä 
îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-
86-78, 068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, áåç 
ãàçó. 093-286-33-37, 096-423-32-00

  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, 
ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. îïàëåííÿ, â 
áóä. âîäà, º êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, äâà 
ïîãð³áà. ãîðîä 40 ñîò. äî áåðåãà, ÷åðåç äîðîãó 
ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
096-836-89-04
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), çàã. 
ïëîùà 84 êâ.ì., ó÷àñòîê 22 ñîò., º ãàç, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäà, âàííà, òóàëåò, ãàðàæ, 2 ë³òí³ 
êóõí³, ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî. 093-795-40-41, 
096-325-20-97
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê âñ³ ãîñï. áóä³âë³, ãàç. 
067-661-26-14
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 
098-626-99-83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Ùîðñà 28, êðèíèöÿ, 
âîäà â áóäèíêó, ãàç, 0.48 ãà çåìë³. 096-644-
02-21
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 
ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç 
ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í 
öåðêâè). 096-878-36-64
  Áóäèíîê ö/ç Ìàõàðèíö³, 20 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ïîãð³á. 096-050-99-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), 
çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. 
îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, 
êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 12, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Ï³ðîãîâà, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä 12 ñîò. 063-829-73-48
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33 
ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà. 097-909-24-
46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. âñ³ ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, ñ.Ñîê³ëåöü. 
067-142-93-08, 098-974-34-28
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà 

(öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. 
çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.
Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà, ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-
296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç çåì. ä³ë-êîþ 6 ñîò., 
º ïðèðîäí³é ãàç, êîòåë, ð-í 3 øêîëè, âóë.
Õàðê³âñüêà 3 - 295 000 ãðí. 073-424-19-43, 067-
902-34-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í 
ó÷èëèùà âóë.Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ º âóã³ëëÿ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
íåîáõ³äíà ìåáåëü. 098-713-10-02
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-
259-20-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ 
æèâè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á 
êàìÿíèé, òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ â 
áóäèíêó, 12 ñîò. ñàä - ãîðîä, îãîðîæà, öåíòð, 
âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-57
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 
120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî 
îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 
Äìèòðî   
  Áóäèíîê, ãàðàæ, 76 ñîò. çåìë³., ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 
095-406-36-06, 050-328-43-98
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ 
ïîâåðõîâèì, º ö/âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ãàðàæ, ñàí.
âóçîë ïîãð³á. 096-702-36-28, 063-294-75-66
  Äà÷à ñò.Êîðäèø³âêà ç áóäèíêîì 10 ñîò., ïîðó÷ 
ñòàíö³ÿ, º äåðæ. àêò íà çåìëþ, òåðì³íîâî. 067-
729-81-09
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 
145, ç áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç 
ÿìîþ, ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ 
ãàç ð-í Í³êðàñîâà, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 
067-442-17-71

  Ìîæëèâî íà âèïëàòó áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, 
âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-
20
  Ï³â áóäèíêó 58 êâ.ì., áåç çðó÷íîñòåé 
ì.Áåðäè÷³â (ð-í öåíòð. ðèíêó). 098-551-29-46
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
âóë.Êóòóçîâà 11. 093-823-07-38 ²ãîð
  Ï³â áóäèíêó ñ.Äóáèíà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., 
ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, 
ãîðîä 16 ñîò., íåäîðîãî. 097-390-09-23, 063-
581-16-17
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 21/1, 
3 ê³ìí., êðèíèöÿ, â³õä îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, 
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-
896-03-78
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 097-740-22-42, 063-424-
23-90
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç 
ôóíäàìåíòîì. 067-274-64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â 
áóäèíêó, ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-
51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., º ãàðàæ, ãàç, 
îêðåìèé äâ³ð. 063-386-02-00, 093-188-18-21
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 
ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., íåäîðîãî. 097-
149-46-33, 063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Áåññàðàáîâà 44, âîäà, 
ãàç. îïàëåííÿ, çåìë³ 7 ñîò. 098-540-01-93
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà âóë.
Ëèñåíêà 3/1, á³ëÿ âåò. àïòåêè. 063-727-42-74
   × à ñ ò è í à  á ó ä è í ê ó  ö å í ò ð , 
âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, ãàç, âîäà, ãàðàæ, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, 
çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ (ãàç), 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ àáî îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 

067-298-04-95, 067-297-96-18
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè 
îïàëåííÿ, âñ³ Çðó÷íîñò³, Çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 
063-670-31-47, 068-515-77-21
 Áóäèíîê íîâèé öåÃëÿíèé, Çåìëÿ ïðèâàòèÇ. 063-
736-50-81
 Áóäèíîê öåÃëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-
854-94-76
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ 
ÃàÇ ð-í í³êðàñîâà, íåäîðîÃî. 093-774-81-64, 
067-442-17-71

  аВтомото
  CHERY QQ 2008 ð.â., ãàç/áåíçèí, 55 000 ãðí. 
063-813-36-53
  ÂÀÇ 2101 ïî ö³í³ ìåòàëîëîìó. 096-634-36-30
  ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîêðàøåíà, 
ïîâàðåíà. 096-778-87-12
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., 1.3 ñì.êóá, íå ôàðáîâàíà. 
067-407-62-92
  Æèãóëü 1982 ð.â. íà ðîçáîðêó + êðèëà, ïîðîãè 
íîâ³. 096-264-75-92
  Ëàíîñ 2008 ð.â., æâ. 1.4, ñòàí ³äåàëüíèé. 097-
352-95-44, 063-999-74-78
  Ë³òíÿ ãóìà 195 õ 65 õ 15 ïàðà, ïðàêòè÷íî íîâà. 
097-690-98-02
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Ìîïåä Äåëüòà îáºì äâ. 49.8 ñì.êóá, íîâèé. 068-
951-95-89
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ íåôàðáîâàíèé 25 000 ãðí. 093-
995-37-56
  Ìîòîáëîê â õîðîøîìó ñòàí³, ³íâàë³äíà êîëÿñêà. 
0093-797-77-33
  Ìîòîáëîê Çóáð 10 ë. ç ôðåçîþ ³ ïëóãîì. 096-
649-53-83
  Îïåëü Êàäåò 1986 ð.â., 1þ6 äèçåëü, ñèí³é 27 000 
ãðí. 067-175-85-50
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ç íàâ³ñíèì 
îáëàäíàííÿì, ïëóã ê³ííèé 2-õ êîðïóñíèé äî 
òðàêòîðà. 096-649-53-83
  Ñêóòåð 4-õ òàêòíèé äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 097-
407-07-20
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ-²² â äîáðîìó ñòàí³ á/ó. 5-21-
65, 067-451-84-62, 063-294-52-66
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 18, ïîâí³ñòþ â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 093-538-15-96
  Ñêóòåð Õîíäà Òàêò 30 ç ðåºñòðàö³ºþ, ñòàí 
êëàñíèé. 063-305-96-60 ²ãîð
  Ñòàëüí³ äèñêè R-14, ç çèìîâîþ ãóìîþ Gislaved 
175/65/R-14, òà êîëïàêàìè. 093-095-17-57, 098-
600-83-18
  Õîíäà Àêîðä 2000 ñì.êóá., 1990 ð.â., â äîáðîìó 
ñòàí³. 097-407-07-20

  КуплЮ
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., íà 1-ìó àáî 2-ìó ïîâ., 
íà ÏÐÁ ð-í êàôå Öåñ³ñ â æèëîìó ñòàí³. 063-131-
86-02
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ 
ïîð³ä. 2-30-43, 097-255-51-60
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ 
óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ 

áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-
67-65, 098-500-10-54
  Äîñêè äóáîâ³ 30-40 ìì. 2-30-43, 097-255-51-60 
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, 
äîðîãî. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 
093-767-69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 
063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 
097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øèíè ÊÎÐÄ²ÀÍÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 175 õ 70 R 13 îäíó 
àáî äâ³. 063-684-22-99, 2-45-85
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 063-537-86-00
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
 âàÇ, ÇàÇ, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà 
- â Áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîÁëåìí³, 
íåðîÇìèòíåí³. 098-682-50-85
 ñòàòóåòêè, Çíà÷êè, ìåäàë³, æîâò³ Ãîäèííèêè, ³êîíè 
òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-045-20-79

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 62.9 êâ.ì., íà 1-ê³ìí. êâ. 
â ð-í³ ó÷èëèùà ç äîïëàòîþ. 096-307-15-37, 063-
304-03-90
  Êâàðòèðó â öåíòð íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 

âàð³àíòè. 068-753-34-43

  різНЕ
  Áðèòàíñüêèé êîòèê øóêàº ñîá³ íàðå÷åíó. 068-519-
07-04, 063-289-24-74
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-
731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-331-26-84, 093-
782-40-32
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êóöþê 
Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Íàãîðíèé 
Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÒ ¹ 059982 ³ì’ÿ Êóöþê 
Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ 
Êóöþê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïðàâà òà òåõ. ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü òà 
òðàêòîð  ³ì’ÿ Êóöþê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-293-13-33, 2-32-21
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 063-530-83-82
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 096-289-18-42
  Çäàì áóäèíîê ãàç, º âîäà, ïðîâ.Ê³ðîâà. 068-951-
87-17
  Çäàì áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ç ïîäàëüøèì âèêóïîì, 
ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. 097-585-10-81, 063-294-75-52
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, 
ï³ä á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî 2-õ, 
3-õ ê³ìí. êâ. íà äîâãèé òåðì³í ç ìåáëÿìè, ïîðÿäîê òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-433-04-35
  Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ-äîìîãîñïîäàðêà 
ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ æ³íêîþ ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç 
òèæäåíü, ö³ëîäîáîâå ïðîæèâàííÿ. 093-920-72-02, 067-
403-69-80, 066-760-19-26
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овен 
обережніше поводьтесь з 
новою інформацією, інакше 
надмірна відкритість може 
зашкодити важливій справі.
телець 
 Можлива цікава пропозиція, 

однак не варто квапитися з відпо-
віддю.
Близнюки 
вдасться втілити в життя свої 

таємні плани та задуми.
 рак 
Можливі певні проблеми у вза-
єминах керівництвом та дітьми.

 
лев 
 Домогтися успіху й прибутків змо-
жете лише завдяки особистим 

організаторським умінням.
 діва
Чим активніше братиметесь за 
роботу, тим більше встигнете.

терези 
імовірні затримки у справах. 
зверніться за підтримкою до 

надійних помічників, рідних та друзів.
скорпіон 
 неспокійний тиждень, тож 
ваше головне завдання – вміло 

керувати своїми емоціями.
стрілець 
Можливі конфлікти в колективі 
й з керівництвом, тому нама-

гайтеся стримувати емоції.
козеріг 
 Цього тижня ви цілеспрямовані 
та рішучі. і все ж прислухайтеся 
до ідей колег.

водолій
 якщо ви чимось незадоволені, 
спробуйте щось змінити в собі .
риБи 
здійснити всі ваші плани та задуми 
буде непросто.

ГОРОСКОП
з 11.05 по 17.05
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неділя, 14 травня

+ 10  + 10 0С
+ 12  + 11 0С

середа,  17 травня

   + 8   +  9 0С
   + 12    + 10 0С

вівторок, 16 травня

 + 8  +  13 0С
+ 14  +  13 0С

понеділок, 15 травня

+ 10    +  12 0С
+ 17    +  13 0С

субота, 13 травня

  +  9    + 12 0С
  + 16    + 13 0С

пятниця, 12 травня

  + 5   + 11 0С
  + 13     + 11 0С

четвер, 11 травня

+ 1    +9  0С
+ 13    + 10 0С

Прогноз погоди


