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з новим 2018 роком і різдвом !!!
Ми запитали у козятинчан

Альона (39), вчитель:

Що б ви побажали Козятину та козятинчанам у Новому 2018 році?

Василь Дука, дільничний

Олег (44), залізничник і Євгеній Юлія Канівська (29),

Михайло Прозоровський, заст.

Макс Кідрук (33),

письменник:
голови облфедерації футболу:
— Щоб прийдешній Рік Соба- офіцер, ст. лейтенант поліції: (6), школяр:
вчитель:
— Щоб всі мрії здійснили— Побільше здоров’я. — Щоб козятинський футбол — Козятинчани, читай— Міцного здоров’я, поки не кусав, а навпаки захищав
і був вірним і надійним другом більше позитиву і щоб не ся, всі були щасливі. І головне І натхнення робити різні піднявся на вищий щабель. Щоб те хороші книжки, слущоб діти ніколи не плакали. гарні вчинки.
ефективніше запрацювала спор- хайте прикольну музику і
порушували закон.
для всіх жителів України.
тивна школа.
вірте, що все буде добре.

Олексій Гречухін (62), пенсіонер:

Альона (32), тимчасово не

Андрій Рябоконь (25), старший

Людмила

Дмитро Микитюк,

Валентина Кугай (34),

Миколаївна (59),
— Всім козятинчанам — міцного працює і Олександр (36),
начальник слідчого відділу старший солдат Нацгвардії:
сержант Нацгвардії:
козятинської поліції, майор
— Мирного неба, усміхнених пенсіонерка:
— Бажаю, щоб Новий рік
здоров’я. Щоб всі жили в достатку. залізничник:
— Міцного здоров’я, облич. І допомагайте хлопцям,
— Всього найкра- поліції:
приніс нові враження, поПоменше негараздів. А найголовніше
— Миру, спокою, родин- чуття і мир в Україну.
— щоб панував мир і злагода, як і щоб збувалися мрії і ро- які воюють з російським агре- щого, миру, злагоди,
ного щастя.
любові.
сором на сході країни.
в країні, так і серед жителів нашого динного щастя.
міста.
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Яку ялинку ви поставите у себе вдома?

Ми запитали у козятинчан

колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Найкращі
побажання
з Новим
роком!
Зрозуміло, що 2018 рік буде
різним, але я вірю – цей рік
стане позитивним для людства,
в цілому. Цього і хочеться побажати Вам, наші читачі.
Нехай у новому році дні
проходять так само яскраво і
весело, як новорічні свята! Неприємності тануть самі собою, як
сніг на долонях! Бажаю у всьому
знаходити користь і радість. Нехай вороги допоможуть відчути
смак життя, а друзі допоможуть
подолати всі перешкоди. Нехай
неприємності дадуть безцінний
досвід, а натхнення допоможе
зробити життя кращим.
Нехай ці нові 365 днів стануть
кращими за ті, що пройшли. Нехай нові 12 місяців подарують
надію та впевненість у світлому
майбутньому, а кожна нова
хвилина життя буде яскравіше,
радісніше і веселіше.
Нехай у новому році удача
не покине ВАШ поріг, а запросить ще своїх подруг — любов
і красу. Разом вони допоможуть
подолати будь-які неприємності і
надихнуть на нові справи.
Нехай друзі завжди будуть
поруч у важку хвилину. Бажаю,
щоб у ВАШИХ батьків було міцне здоров’я, а на ВАШІЙ душі
не було тривог і переживань.
Благополуччя, успіх, неперевершеність, стабільність, процвітання, радість, забезпеченість і
шарм стануть в нагоді в новому
2018 році! Нехай він подарує
ВАМ нові вагомі здобутки та помітні успіхи, нові яскраві емоції
і приголомшливі враження, нові
втілення в реальність навіть неймовірних задумів і зміни в житті
на краще!
Нехай новий рік увійде у Ваше
життя пахучим і квітучим килимом весняних фарб. Літо подарує незабутній смак і аромат
плодів, осінь огорне ковдрою з
жовтих листків, які зберігають
тепло літнього сонця, а зима
зігріє келихом глінтвейну біля
потріскуючого каміна.
Відмінного здоров’я ВАМ у
новому році! Нехай ноги будуть
сильнішими, щоб пройти нові
кілометри, руки міцнішими, щоб
утримати нові призи, голова –
відчайдушнішою, щоб покритися
лавровим вінцем. І тільки серце
хай залишається колишнім – гарячим!
І найголовніше — щоб державу очолили лідери нації, які
спроможні вести Україну до
перемоги у відвертій війні з
Російською імперією. Солдатам
— талановитих командирів, командирам — терплячих воїнів,
усім — удачі уникнути втрат,
раненим — зцілитися, покаліченим — влитися в турботу
родини. Усім живим — пам’ятати
загиблих воїнів за соборну незалежну державу Україна.

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

Козловська Раїса
принесла речі

Лідія Палазнікова,
пенсіонерка, принесла
340 кришечок і речі для
нужденних

Альона і Олександр
принесли речі для
передачі подарунків
дітям, які мешкають в
зоні проведення бойових
дій на сході країни

Олена Вікторівна (65),
пенсіонерка і Макарчик (3):

Антон (21) і Яна (18), залізничники:

Валентина Іванівна,
постійна учасниця акції,
принесла кришечки (240
шт.) та дитячі речі

Для новорічної атмосфери
краще жива ялинка

В’ячеслав Гончарук

До Нового року залишились лічені дні. Але ще можна встигнути придбати зелену красуню на будь-який
самак. Живу чи штучну — вибір за вами.
Як розповіли газеті “RIA-Козятин” містяни, ялинка на
Новий рік в домі повинна бути обов’язково. З тридцяти
опитаних козятинчан, більшість планує поставити вдома живу ялинку. Перевагу надають соснам. Деякі вже
прикрасили штучні ялинки ще на початку грудня. Але
прихильники штучних красунь все ж хочуть мати вдома
живі ялинкові гілки. Кажуть, що для створення святкової новорічної атмосфери, необхідний аромат хвої.

Принесли кришечки 3-А клас. Ліцейшкола—Радзіковський Денис, Макарова
Анна, Борисенко Іван та класний
керівник Сушко Ірина Броніславівна

ГО “Рідне місто”.
Нагадаю, що минулого тижня через
“Нову пошту” нами були відправлені зібрані вищезгаданими центрами дитячі
малюнки і поробки, чай, печиво, цукерки,
крупи, ковбасні вироби та консерви довготривалого зберігання, цигарки, сірники,
свічки, рукавиці робочі, теплі речі та те,
що вважали люди за потрібне передати
хлопцям, які перебувають в зоні бойових
дій.
До речі, батальйон ОУН воює з російськими загарбниками тільки за рахунок
волонтерської допомоги. Слава нації!
Смерть ворогам!

Краща десятка

Гордість України — наші
спортсмени
В'ячеслав Гончарук

Лідирує в неофіційному рейтингу боксер
Василь Ломаченко. Він втретє захистив титул чемпіона світу. Його останній бій проти
Гілєрме Редондо був яскравою перемогою
одесита. Адже на рингу зійшлися два дворазових олімпійських чемпіони.
Друге і третє місце розділили гімнаст
Олег Верняєв та тенісистка Еліна Світоліна.
Олег тріумфував на чемпіонаті Європи, де
став чемпіоном у багатоборстві і був кращим у двох індивідуальних видах програми.
Еліна, вигравши 5 престижних турнірів,
стала третьою ракеткою світу.
Дар’я Білодід у свої 16 років мала змагатися серед юніорів. Та українка в своєму
юному віці досягла такого рівня майстерності, що їй немає рівних на змаганнях
серед дорослих дзюдоїстів.
Легкоатлетка Юлія Левченко стала чемпіонкою Європи в стрибках у висоту. Вона
показала кращий результат на континенті
в закритих приміщеннях - 196, а на чемпіонаті світу в Лондоні 19-річна спортсменка
взяла висоту 2.01.

Юлія (28), у декреті:

— Завжди обирає- — Живу сосну або ялин— Зазвичай, ставимо
мо живу.
живу.
ку.

800 гривень, 180 см —1200, найбільша,
що 2,3 м — 1600 грн.
На перехресті вулиць Грушевського
та В. Земляка товар завезений був із
Закарпаття. Там живі саморобні смереки продавали за ціною 65 гривень за
штуку. Висота такого витвору мистецтва
не перевищує 60 сантиметрів.
У дворі вулиці Грушевського продавали сосни. Штучні дерева висотою 60,
85 та 180 см відповідно — за 80, 250 і
400 гривень.
На перехресті вулиць Грушевського
та Склярова асортимент товару був

невеликий. Живі сосни коштували 300
гривень, а вироби з гілок живих смерек
— від найменшої за 50 гривень, до найбільшої за 250. Товару багато, а вибору
мало. І ті живі сосни, вартістю 300 грн
зі значно завищеною ціною. І навряд
чи знайдеться багато охочих принести
у власну хатину таку розкараку та ще й
за такі гроші.
А от ялинки і сосни, які привезли з
Хмільницького заповідника, були стрункі
та пухнасті. Кому підходила ціна ялинки
150 гривень за метр та 160 гривень за
сосну такого ж розміру, купували.

Що б ви побажали Козятину та козятинчанам у Новому 2018 році?

Волонтери Миколаївської школи

На волонтерські центри в Новий рік поспішають
листи-подяки

Громадська організація “Волонтери батальйону ОУН” прозвітувала на сторінках
Фейсбуку про отримання нашої волонтерської допомоги: “Надійшла посилка-бандероль для бійців та працівників ДР ОУН та
ДБ ОУН. Речі і продукти розподілені між
ДР ОУН та бійцями ДБ ОУН і в найкоротший термін будуть надіслані адресатам”.
Отож новорічні листи-подяки, відправлені волонтерським центрам: газети
“RIA-Козятин”, ринку “Хлібодар”, лікарні
відновного лікування, школи села Миколаївка, ПРАТ “Козятинський м’ясокосбінат”,

На Новий рік для всіх українських
родин постає питання, де і за скільки
можна придбати новорічну ялинку. Така
ж проблема непокоїть і наших городян.
Журналісти газети “RIA-Козятин” провели опитування серед продавців новорічних красунь.
Пройшовши торговельні точки, які
були 21 та 22 грудня в нашому місті,
можемо повідомити: штучні сосни, які
продавали на дворі вулиці Антоновича
мали такі розцінки: півтораметрова —

Ми запитали у козятинчан

Батальйон ОУН вдячний
Козятинщині
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Альбіна (8), школярка: Валентин (22), залізничник:

Новорічні красуні на базарі: від 65 до 1600 грн

Катерина ЧЕКАЙ

Жорноклей Маша 6
років, 5 школа, принесла
кришечки

Віктор (46), водій:

— Штучну, але прикріплю до
— Плануємо сосну, гривень
— Уже стоїть штучна ялинка. за 200.
неї живі гілки — для запаху.

Боксер Олександр Усик в рейтингу шостий. І як спортсмен і як українець анексованого Криму, повинен стояти в рейтингу
вище. Олександр нокаутував німця сербського походження Марко Хука (Марко
Хукіча), який шість років не мав рівних у
своїй ваговій категорії. Зараз Олександр
Усик готується до захисту титулу чемпіона
світу за версією WBO. Він також є півфіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії.
На сьомому місці жіноча збірна України
з біатлону. У складі Ірини Варвінець, Юлії
Джими, Анастасії Меркушеної та Олени
Підгрушної дівчата завоювали срібні медалі на чемпіонаті світу в Хохфільцені в
естафеті. І добилися вони такого успіху,
виступаючи без лідерів команди сестер
Семеренко.
Шахістку Анну Музичук поставили на
восьме місце рейтингу.
Плавець Михайло Романчук дев'ятий. Він
став чемпіоном Європи на короткій воді,
тобто в басейні 25 та 50 метрів у довжину.
Замкнула десятку кращих спортсменів
України переможниця етапу Кубка світу з
фехтування в Тунісі Ольга Харлан.

Микола Іванович (70),
пенсіонер:

Марія, пенсіонерка:

Руслана (23), у декреті:

Наталя (29). у декреті:

Валентина (65),

Вікторія (27), тимчасово не

працює:
— Всього найкра- пенсіонерка:
— Щоб в кожній роди- щого, щоб збувалися
— Я бажаю мешканцям
— Бажаю щастя, здоров’я,
ні був хліб на столі. Якщо мрії! І вітаю доньку міста достатку, здоров’я, злагоди в сім’ях. Щоб у кождозволять статки і ковба- Людмилу і внука Ан- святкового настрою на ного було більше яскравих
са буде не зайвою.
цілий рік.
моментів в житті.
дрія зі святами!

Наталя, бухгалтер і Людмила,
тимчасово не працює:

Віталій (60), пенсіонер:

— Я всім бажаю того, що
кожен сам хоче мати. А ще,
щоб наш “Моноліт” виступав в
першості України. Всім щастя,
здоров’я і з Новим роком.

Таня (20), продавчиня і Сергій
(29), слюсар:

Богдана (10), Катя (10) і Лєра
(10), школярки:

Олександр (62), пенсіонер:

— Бажаю всім любові до ближнього. Щоб неприємності обходили стороною. А новорічний стіл
був накритий, як в часи Брежневського застою.

Вікторія (35), бухгалтер і Олексій
(37), підприємець:

— Щоб всі відчували
— Щоб закінчилася
— Хороших доріг і щоб по— Мирного неба, процві— Миру, злагоди, щоб
— Цільового використання бюпідтримку від наших де- війна, щоб влада більпутатів. Щастя, здоров’я, ше робила для людей. міняли трубу на котельні біля тання Козятину, щоб всі були всі були дружніми і не сва- джетних коштів на користь місту
ЦРЛ.
здорові і щасливі.
рились.
і людям.
прибутку.

По дорозі на
автостанцію у
сльоту наражаємося
на смертельну
небезпеку

Євген (21), студент:

Станіслав (65), охоронець:

Валя (8), школярка:

— Витримки, терпін— Щастя кожній родині
— Гарні подарунки дітям
ня і віри в позитив.
і ненці Україні!
і щастя.

Людмила (47),
держслужбовець:

— Миру і здійснення мрій.

Діма (32), тимчасово не
працює:

— Гарної погоди.

Людмила (42):

— Більше любити Україну і Козятин. Бути позитивними.

Галина КАСЯНІВСЬКА

Найбільш надійний вид транспорту був і є
залізничний. І, якщо потяги в негоду курсують без великих збоїв, то деякі залізничні
організації не виконують своїх обов’язків. Та
й місцева влада не переймається долею пішохода. Погано чистять нерегульовані переїзди
та пішохідні доріжки.
Коли пройшло більше трьох днів після снігової стихії, перехід через залізницю, що біля
автостанції, був у суцільному льоду. На такій
стежині може бути, що завгодно! Травмуватися, чи, ще не доведи Господи, щось інше.
Адже людина, йдучи по слизькій дорозі, не
надіється, що впаде. А локомотив з вагонами
— не велосипед, його швидко не зупиниш.
Чому через чиєсь розгільдяйство повинні
страждати люди? Якщо пішохідну доріжку
будуть доводити до ладу так, як прибирали
зрізані тополі, то це затяжна історія…
Лід розстанув швидше, ніж посипали переходку. Чекаємо другу серію.

Микола (62), пенсіонер:

— Щоб не було війни і козятинчани
ходили по хороших дорогах.

Каріна (12),
школярка:

Юрій (32), оператор:

Аня (7), школярка:

— Го л о в н е
здоров’я!

— Щоб підняли пенсії і
цукерки були безкоштовними.

Настя (9) і Данил (8), школярі:

—

Інна (32), у декреті та
Владик (7), школяр:

Ольга (38), економіст і Ольга
(36), домогосподарка:

— Здоров’я і мирного неба.

Сніжана (8) і Оля (8), школярки:

Михайло (40), тимчасово не
працює:

— Удачі та успіхів в усьому.

Світлана (33), у декреті:

Валентина Іванівна
(64), лікар:

— Миру!

Богдан (33), керівник фірми:

— Щоб Козятин був завжди мо— Щоб в Козятині
— Здоров’я щастя, достатку.
— Злагоди в сім’ях та між
— З д о р о в ’я , лодим і збагатився. І щоб людей
— Б л а г о п о л у ч ч я , з’явилося більше розваг для любові і розуміння.
людьми, кращих доріг і хорощастя, кохання.
здоров’я, розвитку.
не вбивали.
дітей.
ших господарників.
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Наші мікрорайони

Був колись Циганський хутір
В'ячеслав Гончарук

У Козятині є мікрорайон Циганський хутір. Чому в нього така
назва, і звідки вона пішла? Документальних даних про мікрорайон, який містить тепер тільки
одну вулицю, не збереглося. Тож
висновки робимо з розповідей
людей, які проживають тут тепер,
чи проживали раніше.
Існує версія, що така назва
пішла від того, що в лісі, який
знаходиться недалеко від Циганського хутора, стояв циганський
табір. Тому й пішла назва. Така
версія має право на життя.
Але чому тоді ліс назвали Махаринецьким, а не циганським?
Ліс міг називатися, як і сам хутір,
двома іменами як Махаринецьким, так і циганським. Кожна
версія має право на життя. Та
мудрий народ дає назви завжди
влучно. Тож за іншою версією
така назва пішла від того, що на
Циганському хуторі жили цигани

декількох поколінь. Але всі покоління ромів жили в одній хатині.
Скільки їх було тих родин? Також
не відомо. Відомо тільки, що
остання циганська родина, яка
жила на хуторі і в кінці 60-тих.
Саме тоді вони залишили своє
місце проживання.
Причиною такого рішення могли бути три події, які відбулися в
тій родині. Трагічний випадок на
залізниці зі старшим сином Миколою. За іншою версією казали,
що прийомна дочка Надія була
заручена і родина ромів переїхала ближче до сватів. І третя версія, яку свідки тих подій вважають правильною, була пов’язана з
гаданням Тамари (Тавулі, що була
дружиною господаря циганського
сімейства Микити).
Хатина, в якій проживала
циганська сім’я, до теперішніх
днів не збереглася. Нагадувала
вона своїми розмірами і видом
дореволюційні часи. Роми весь
день порались надворі біля

вогнища, готуючи собі страву,
чи якийсь ритуал за відомими
тільки для них обрядами. До них
майже кожен день приїздили
багато родичів на бричках. На
дорозі близько їхньої оселі була
знаменита циганська криниця.
Її особливості були в тому, що
там брали воду мешканці цього
мікрорайону, і вода в ній була
завжди свіжою. Дістати її з криниці було зручно і легко, тому
що колесо з корбою циганського
витвору дорівнювало наповненому відру води.
У теперішній час до цього
мікрорайону ще не дійшла цивілізація. Тут немає дороги з
твердим покриттям. А дорогу, що
відсипали однією вантажівкою
по всьому хутору, роз’їздив один
підприємець своїми КамАЗами.
Бізнесмен, за словами мешканців
хутора, звертався до голови сільради села Махаринець відносно
ремонту дороги, а вона відповіла
по справедливості: “Розбив до-

Шахраї використовують електроннообчислювальну техніку!
Катерина Чекай

За останній час суттєво почастішали шахрайства по телефону.
Про це газеті “RIA-Козятин”
повідомив начальник слідчого
відділу козятинської поліції майор поліції Дмитро Микитюк.
— Люди, які стали жертвами
злодіїв, розповідають, що завжди
телефонує чоловік, — розповідає
поліцейський. — Шахрай представляється працівником служби
безпеки Приват- чи Ощадбанку.
Використовуючи різні приводи,
він намагається взнати у своїх
жертв будь-які відомості про їх
особистий рахунок. Цікаво, що
шахрай завжди обирає людей з
“кругленькими” сумами на картках.
За словами правоохоронців,
протягом останніх трьох тижнів
було більше 10 випадків шахрайства. Деякі люди запідозрили
щось недобре та повідомили поліцію. Інші “повелись” і звернулися до правоохоронців вже після
втрати грошей.
Поліція ще раз нагадує усім
про необхідність бути пильними
та не довірятись незнайомим по
телефону.
Щоб не стати жертвою, правоохоронці рекомендують:
1. Нікому не повідомляти свій
ПІН-код і номер карти, навіть
особам, які по телефону представляються працівниками банку.
2. Не носити записаний ПІНкод в гаманці чи в мобільному

телефоні.
3. У разі втрати (крадіжки)
карти негайно зателефонувати
до банківської установи для її
блокування. Те ж саме необхідно
зробити, якщо картка залишилась в банкоматі та не видається
держателю.
4. Підключити послугу "SMSбанкінг" та відслідковувати всі
свої фінансові операції.
5. Встановити щоденний ліміт
видачі коштів за картковим рахунком.
6. При здійсненні розрахунків
в мережі Інтернет користуватися
перевіреними сайтами (тобто
такими, де використовується захищений протокол https://).
7. На комп’ютерах використовувати актуальне антивірусне
програмне забезпечення.
8. Здійснювати розрахунок
платіжною карткою в кафе, ресторанах, магазинах тощо лише
особисто або при візуальному
контролі (тримати картку в полі
зору).
9. При отриманні коштів в банкоматі, звертати увагу на його
зовнішній вигляд, наявність чужорідних або сторонніх предметів
(так званих "накладок"). При підозрі у виявленні "накладки" телефонувати до банківської установи
та повідомляти про свою підозру.
10. При отриманні телефонного дзвінка на ваш мобільний телефон (отриманні СМСповідомлення про блокування
платіжної картки чи наявності

22 грудня
Зареєстровано 4 смерті. 50-,
68- і 67-річні козятинчани при
житті хворіли. А ще один 67-річний — повісився у себе в бу-

динку.
На шосе біля Жежелева на
повороті на Глухівці водій “Фольксваген” 43-річний житель Бердичева збив 37-річну мешканку
Жежелева. Жінка перебігала
дорогу по пішохідному переходу.
Вона отримала закриту черепномозкову травму, струс головного
мозку і забій грудної клітини.
Невідомі через вікно проникли
до житлового будинку на Івана
Мазепи та обікрали його.
23 грудня
Поліцію повідомили, що в Марківцях незаконно вирізають ліс. У

Астрологічний прогноз для
владної еліти Козятина
Олекса Довбуш

Біля цієї хатини була й циганська
рогу, то й роби”.
Була така розмова голови села
з підприємцем чи не була, факт
не доведений. А от, що дорога

розбита — факт наяву. Сам Циганський хутір є частиною села
Махаринець, а формально він
відноситься до міста Козятина.

Головне для птаха не погодні
умови, а відсутність корму

невідомої раніше заборгованості
перед банком) від осіб, які представляються працівниками банку,
НЕ ПОВІДОМЛЯТИ їм ніякої
інформації про свою платіжну
картку (ПІН-код, CVV номер,
строк дії картки, слово-пароль
тощо). У разі необхідності краще
приїхати особисто до банківської
установи для з’ясування всіх обставин або зателефонувати за номером, який вказаний на картці;
11. У разі отримання на
мобільний телефон СМСповідомлень про "перемогу в
конкурсі", "перемогу в розіграші",
"виграші автомобіля" у жодному
разі нікуди не пересилати кошти, а негайно повідомляти про
такі "пропозиції" правоохоронні
органи.
Пам’ятайте, що сьогодні такий
вид шахрайства – один з найбільш розповсюджених.
Водночас, навіть якщо ви не
стали жертвою шахраїв, радимо
в обов’язковому порядку інформувати поліцію про всі відомі вам
факти вчинення шахрайських
дій в мережі Інтернет. Вказана
вами інформація є важливою для
наших працівників для оперативного реагування на правопорушення та подальшого розкриття
злочинів.
Якщо ж ви все-таки стали
жертвою шахрайства, поліція
просить відразу звертатися в Козятинське відділення поліції (м.
Козятин, вул. Героїв Майдану, 30,
тел. 2-03-30, 102).

Про красенів лебедів, що гніздилися на ставку села Козятина,
була написана не одна стаття. І
дуже приємно, що в нашому місті
є справжні любителі природи,
які спостерігали і раділи за цих
птахів від ранньої весни до пізньої
осені. Та випав сніг і пернатих на
ставку не стало. Ще вдень минулого вівторка птахи з великими
труднощами долали снігові перешкоди на воді. Вони добрались до
самого краю, де стояли мисочки з
кормом для них. Та погодні умови
внесли корективи в розпорядок
пернатих.
Відсутність корму змусило лебедів шукати порятунок в іншому
місці. На рідній для них водоймі
все замело снігом. І надвечір того
дня вони покинули територію
ставу. За словами очевидців, їхні
улюбленці пролетіли над ставом
і набравши висоту трохи вище
дерев, розвернулись і полетіли в
сторону села Іванковець. .
Хочеться вірити, що шестеро
вище згаданих птахів вже знайшли
собі притулок. І скоріш за все, в
пошуках водойми без снігу, вони
покинули Козятинський район.
Адже молоді лебеді вже почали
міняти колір пір’я, а це означає,
що вони здатні летіти на далекі
відстані. Якщо все-таки вони знайшли водойму в нашому краї, то
люди обов’язково допоможуть
птахам при потребі. Лебідь - птах
не думаючий та він відчуває турбо-

офіційному повідомленні поліції
йдеться: “На місці події правоохоронці виявили зрубаний ясен
25-ти метрів заввишки та п’ять
молодих кленів по 10 см в діаметрі. Як з’ясувалось згодом, це
працівники ФГ “Влад” здійснювали законну порубку з метою
чистки лісопосадки.” Насправді,
зі слів очевидців: ясен 30 метрів,
діаметром 30 см, шість кленів
діаметром 12 см.
У ніч на 21 грудня в Титусівці
невідомі зірвали навісний замок
з дверей майстерні, що знаходиться на території пилорами, та
вкрали звідти зарядний пристрій

до АБК вантажівки, кабель живлення, ручний ліхтар, електричні
ручні ваги, бензин і мастило.
У 54-річної жительки Михайлина шахрай виманив майже 7
тисяч гривень. Він зателефонував
їй та, представившись працівником ПриватБанку, скористався
довірою жінки.
У селі Козятин застілля перейшло в суперечку, а потім в
бійку. 35-річний житель Іванківців
відгамселив 33-річного господаря
столу. Згодом хлопці порозумілися і ще трохи хильнули. Хазяїн
ліг відпочивати, а його гість пішов
собі геть. Близько опівночі ро-

В’ячеслав Гончарук

ту людей.
Якось у році 1998 чи 99-му
лебідь-одиночка був улюбленцем
рибалок. Він літав між двома ставками сіл Вільнопілля та Голубіївки.
Чим рибалки тільки не частували його з домашнього вузлика!
Хіба що тільки випивали за його
здоров’я по чарчині без його участі. Так пернатий і перезимував біля
рибалок. Головне для птаха не
погодні умови, а відсутність корму.
У лебедів потужна мускулатура.
Вони в пошуках водойми за зиму
можуть долати тисячі кілометрів.
А ще, як розповідає фахівець з
області птахівництва Василь Ільчук, у лебедів досить тепле пір’я.
Отож, коли люди бачать, що птах
сидить на кризі, часто помилково
думають, що він примерз. В Україні є лебеді, які перелітають, та ті,
що залишаються на зиму. Головне
для них — це клаптик не замерзлої водойми. У цих пернатих довгі
шиї, тож вони спокійно можуть
шукати їжу під водою. А за потреби можуть перелітати на далекі
відстані. В Україні є місця, де
вода не замерзає в найбільш люті
морози. Багато пернатих зимують
на водоймах Хмельницької АЕС...

Кримінальна хроніка тижня
21 грудня
У Глухівцях замерз 50-річний
місцевий житель. При житті
чоловік зловживав спиртними
напоями. Ще одна смерть була
зафіксована цього дня: сусіди
звернулися в поліцію, що 74-річна
жінка два дні не виходить з квартири та не відповідає на телефонні дзвінки. Виявилося, що жінка
померла. При житті вона хворіла.

влада і ми
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дичі побачили, що він не дихає.
Поліція прибула на місце події в
лічені хвилини.
Труп відправили на судовомедичну експертизу. Причиною
смерті 33-річного чоловіка стало
захлинання блювотними масами.
Отже, його товариш по чарці відбувся переляком.
25 грудня
У 48-річної жительки нашого
міста на ринку “Хлібодар” з сумки поцупили мобільник.
У Махнівці з одного будинку
вкрали 5 радіаторів. З місця події
вилучено два сліди взуття.

Не встиг у 2017 році смажений,
пардон, Вогняний Півень нас як
треба клюнути, як йому на зміну
Жовта Собака поспішає. Усі можливі засоби інформації зарясніли
астрологічними прогнозами і гороскопами. Не зайвим буде і нам
познайомитися з тим, що віщують
зірки владній еліті Козятина,
щоб у всеозброєнні прийняти всі
удари, вірніше, дари від міського
голови & Ко.
Отже, розташування Козятина
відносно Юпітера незаперечно
передрікає третій рік профанацій,
соррі, імітацій, вірніше, новацій і
помітного прогресу в роботі нашої влади. Як і протягом двох
попередніх років, наш мер невтомно витрачатиме міську казну
направо і наліво, пардон, звичайно ж, на праве діло.
По шолому віртуальності
Свою прихильність молодому
і прогресивному меру виявить
Марс. Як показала остання сесія,
протидіяти його зухвальству, з
поки що не зрозумілих причин,
перестали навіть такі опозиціонери, як Панчук і Рожук. Ображена на бездіяльність Марса
Венера теж самоусунеться, і за
таких умов ґвалтувати інтереси
громади міста мер і його команда
зможуть і в природній, і в неприродній способи.

Повертаючись до надрукованого

Люди вже
можуть
сказати
спасибі

Відтак, 2018 рік стане слушним
моментом для реалізації найбезглуздіших, пардон, найамбітніших
планів Пузиря. Наприклад, закупити кожному мешканцю міста по
шолому віртуальної реальності.
Пам’ятаєте, в казці про чарівника
Смарагдового міста мудрий Гудвін
зобов’язував жителів носити зелені окуляри. У такий спосіб він
довгий час дурив усіх, що місто
збудоване зі смарагду. Уявляєте,
який ефект буде від шоломів віртуальної реальності в Козятині!
Начепив – і насолоджуйся: вся
передвиборна програма Пузиря,
реалізована з перевиконанням!
У квитанціях за послуги з водопостачання обіцяні справедливі
тарифи, а з кранів несмердюча
водичка тече. Вулиці і двори від
снігу почищені, тротуари пісочком посипані, причому не тільки
там, де живе мер. Таким чином
громада нарешті зможе побачити
те, чого досі не могла розгледіти:
вагомі результати виснажливої
праці корумпованого мудака, соррі, мудрого керівника!
Але повернемося до астрологічного прогнозу щодо наших мучителів, пардон, наших правителів. 2018-й буде сприятливим для
тих депутатів, хто з відданістю
Бобіка служитиме на задніх лапках. Їх чекають підряди за завищеними розцінками, перебування
на повному пансіоні за рахунок
будинку пристарілих, паразиту-

вання на високооплачуваних, але
нікому не потрібних посадах.
Собаки. Атрофія совісті і порядності,що посилиться в наступному
році серед представників депутатського корпусу, допоможе їм, як і
в цьому році, з олімпійським спокоєм реагувати на обурення своїх
виборців задимленістю, зимовими
колапсами на дорогах і тротуарах,
численними нападами на дітей безпритульних собак.
До речі, про останніх. Політичну апатію опозиції і готовність до
всього коаліції в 2018 році варто
використати для суперпроекту
з легалізації бродячих собак у
місті. Для цього їх усього лише
потрібно перефарбувати в жовтий
колір. Роботи під міцний напій,
соррі, під хороший настрій виконає ТОВ «100 послуг». І бігатимуть вулицями міста численні
живі символи року Жовтої Собаки, а якщо і нападатимуть на людей, то це розцінюватиметься, як
знак обраності постраждалого.
Якщо все пройде «гуд», то можна
буде піти далі: оголосити жовтих
собак священними тваринами
Козятина. Як корову в Індії. І це
буде ще однією видатною перемогою нинішньої влади.
Озеленення. Протистояння Меркурія і Плутона сприятиме проекту
з озеленення. Аби уникнути повторення фіаско з туями, мер, за

Козятинський
бюджет —
більше 300
мільйонів грн

Тетяна
ЛОЗІНСЬКА

В’ячеслав ГОНЧАРУК

У минулому номері газети ”RIAКозятин” була надрукована стаття “Нова
покрівля з не залатаними дірами”. У ній
йшлося про те, що
мешканці будинку вулиці Героїв Майдану, 8 були
не задоволені якістю ремонту
даху, через великі щілини в
новій покрівлі. Під стріхою не
були поставлені вітрові дошки.
Протягом двох років туди залітав сніг, дощем заливало. Ще
один дефект полягав в тому, що
у верхній частині вікна горища
також була велика щілина.
Після публікації в нашій газеті, мерія відреагувала. До
згаданого будинку завезли
дошки, якими обшили стріху.
Також зашиють щілини і біля
вікна горища.
Приємно, що відбулася здорова реакція на справедливу
критику. Влада такими діями виправила становище і заслуговує
на подяку.

Минулої п’ятниці на позачерговій сесії Козятинської міської
ради затвердили бюджет міста.
Як стало відомо, дохідна
частина міського бюджету становить майже 312 мільйонів
гривень, в тому числі доходи
загального фонду 307 мільйонів з хвостиком. І доходи
спеціального фонду — майже
5 мільйонів.
Видаткова частина бюджету
Козятина збігається з дохідною
частиною. А обсяг видатків
загального фонду на 13 з половиною мільйонів менший і
становить майже 294 мільйони.
Видатки спеціального фонду
вищі за показники дохідної частини на тих же 13 мільйонів. У
цілому бюджет збалансовано.
Чи всіх поділили по справедливості?
Зупинимося на малозахищених верствах населення, медицині та дорогах.
На субсидії населенню виділили майже 63 мільйони гривень. На соцзахист ветеранів

війни та праці — 63 тисячі. На
компенсаційні виплати інвалідам
на бензин, ремонт та технічне
обслуговування автомобілів,
мотовізків і на транспортне обслуговування — аж 127 тисяч.
Видатки на чорнобильців — 13
з половиною тисяч. На будівництво соціально-культурного
призначення 517 тисяч (стільки
коштує хороша хата в Козятині).
На будівництво доріг виділено
трохи більше 10 мільйонів. А
на медико-санітарну допомогу
населенню — 11 мільйонів 400
тисяч.
Наряду з видатками малозабезпеченим громадянам, інвалідам, на медицину та дороги, на
виконком міської ради виділено
21 мільйон 303 тисячі гривень.
На прохання прокоментувати
газеті “RIA-Козятин” бюджет
2018 року, голова міської депутатської бюджетної комісії
Олексій К аратєєв, кор отко
сказав:
— Бюджет прийняли. Усі видатки є в таблиці на офіційному
сайті “Перелік питань до сесії”,
отож, дивіться таблицю.

всіма ознаками, проводитиме цю
процедуру особисто з кількома
довіреними особами, переводячи
свої кревно відкатані, типу чесно
зароблені в американські «зелені».
Масштаби такого варіанта індивідуального «озеленення» будуть
збільшуватися з наближенням
виборів.
Премія. У 2018 році бику,вірніше
Тельцю за гороскопом Пузирю,не
варто упустити можливість помочитися з усієї своєї висоти на гідність міської громади і встановити
собі на весь рік премію,як мінімум
500% посадового окладу. А що?
Громада ж в особі її представників
і захисників–депутатів ковтнула
те, що в цьому році дороги почали ремонтувати восени, дим як

валив з котельних, так і валить,
перший-ліпший снігопад паралізував місто, а відлига перетворила
його на Венецію — лише гондол
не вистачає. Це при тому, що в
міському бюджеті стільки грошей,
що при продуманому керівництві
про зимові колапси громада вже
мала б забути. А мер без будьяких докорів сумління щомісячно
отримує премію за зразкове виконання своїх обов’язків (тисяч
сім, як мінімум, щоб ви знали) і
зробить правильно, встановивши
собі з допомогою депутатів на наступний рік ще більший її розмір.
На відміну від мера і його
найближчого оточення, міській
громаді у 2018 році зірки віщують
лише стабільність існуючих проблем, з чим вас і вітаємо!

Читач написав на сайт

Коментар до фото - "в
очах туга і скорбота:
так Обговорювали
проект бюджету міста
на 2018 рік”
Андрей

Принимают депутаты новый для Казатина бюджет.
Денег нету на зарплаты. И на пенсии их нет.
Денег нету на дороги, на науку и на спорт,
На культуру и остроги, на ремонт домов.
Денег нету на больницы и на детские сады...
Это что в Казатине творится?
Далеко ли до беды? Деньги есть на депутатов.
И на Пузыря у нас есть есть.
На любые их растраты денег столько, что не счесть!
Денег пруд-пруди у депутатов наших нищих,
У сыночков, у мажоров, олигархов-воротил.
Если б жутко так не крали,свято чтили б все законы,
Мы бы с вами процветали, без сомненья, испокон.
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Чи готові ми
попрощатися
з Пушкіним?
Олена УДВУД

Ініціативна частина громади міста на початку грудня почала збір підписів з приводу
того, аби перейменувати парк імені Пушкіна у
парк Шевченка. Активістів обурює, що сквер
в центрі Козятина носить ім’я російського
поета-шовініста, який зневажливо ставився
до української нації й називав нас «малоросами».
— Погруддя Пушкіна встановлено в радянські часи, — каже Юрій Мотронюк, один з
ініціаторів. — Воно переслідує мету віддалити
українську мову і все українське та поширити
російське. Пушкін звів наклеп на Мазепу,
козаків, які захищали Батурин, називав їх
зрадниками.
У нас немає пам’ятника Шевченку. Чужинського поета країни-агресора ми шануємо, а
свого — ні.
За словами Юрія Мотронюка, він звертався
з цим питанням до міського голови, запропонував демонтувати погруддя і встановити на
вулиці Пушкіна, або ж поставити пам’ятник
Тарасу Григоровичу Шевченку біля міського
будинку культури, де раніше стояв монумент
Леніна.
— Він відмовив, - додає пан Юрій. — Сказав, що там має бути проїзд.
— Пам’ятник напівзруйнований, — констатує Владислав Повх, представник козятинського осередку ОУН, один з ініціаторів
зняття погруддя. — Основна фігура в російській ідеології зневажливо ставилася до
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українців, як
до нації. Тому
тут не може
стояти пам’ятник
Пушкіну, це все
одно, що
поставити
п а м ’я т н и к
Ст а лін у ч и
Гітлеру.
Активісти мають
кілька варіантів
перейменування парку. Один з них – назвати
сквер іменем одного з воїнів, якого Козятинщина втратила у війні з Росією. Кажуть, все
вирішать громадські слухання, на якому населення висловить власну думку.
Та чи готові козятинчани попрощатися з
Пушкіним? За даними опитування, проведеного редакцією «RIA-Козятин», думки мешканців міста різняться. 21% опитаних ставиться
до цього нейтрально, половина – категорично проти, 29% - обома руками «за».
— Пушкін нічого поганого не зробив, каже пан Сергій. — Я цього не розумію.
Не парки треба перейменовувати, а робити
дитячі майданчики.
— Я підтримую цю ідею, - говорить інший
мешканець Козятина пан Василь. — Адже
Шевченко — український поет.
— Я “за”, — відповідає на запитання про
доцільність зняття погруддя Пушкіна пані
Віра. — Хоча мистецтво не має жодного відношення до політики.
Ініціативна група збирає підписи козятинчан, небайдужих до цієї теми.
Якщо бажаючих змінити назву парку, зняти
погруддя та встановити там пам’ятник Шевченку виявиться достатньо, постане не менш
вагоме питання – де на це взяти кошти?
— Можливо згодом організувати збір коштів серед населення на цю справу, — каже
Юрій Моторнюк. — Хто по гривні дасть, хто
більше...

Неякісні ліки в українських аптеках
Вероніка ЛЮБІЧ

Хто займається ліками в аптеках?
У Єгипті за таке чекає смертна
кара
Це загроза національній безпеці.
— Ситуація з обігом підроблених ліків повинна розглядатися на
рівні Ради національної безпеки,
— заявив відомий український педіатр
Євген Комаровський. — Лікарі не можуть
повноцінно лікувати людей, тому що куплені в українських аптеках медикаменти не
дають належного терапевтичного ефекту.
Відомо, що у Великобританії лікарський
фальсифікат становить 14%. А у нас скільки? 50% у кращому випадку. Я реально
бачу, як ліки взагалі не працюють. А чи є

у нас структура, яка цим займається?
Ситуацію з підробкою ліків він
вважає загрозою національній
безпеці. За фальсифікацію
ліків у Єгипті чекає смертна
кара.
Не дивно, що наші співгромадяни з Єгипту везуть
парацетамол, ібупрофен, судинозвужувальні краплі. Бо
вони працюють.
— Я уявити собі не можу, щоб Рада
національної безпеки зібралася для розгляду питань вакцинації, проблем онкохворих,
ситуації з інфекційними захворюваннями,
дитячим ожирінням, ситуації зі смертністю
від серцево-судинної патології, — каже
педіатр. — Таке враження, що там зайняті
тільки війною і фінансами.

Кабмін затвердив чотири госпітальні
округи Вінниччини
Катерина ЧЕКАЙ

В уряді затвердили остаточний варіант
чотирьох госпітальних округів Вінниччини.
Раніше передбачалося в області — три.
Північний госпітальний округ — найпотужніший і великий. Він включає в себе всі установи вторинного рівня медичної допомоги,
розташовані у Вінниці, Жмеринці, Козятині
та Хмільнику, а також лікарні Вінницького,
Жмеринського, Іллінецького, Калинівського,
Козятинського, Липовецького, Літинського,
Немирівського, Оратівського, Погребищенського, Тиврівського та Хмільницького
районів.
У Західний госпітальний округ включили
лікарні і територію Могилева-Подільського,
а також Барського, Могилів-Подільського,
Мурованокуриловецького, Чернівецького,

Шаргородського і Ямпільського районів.
Східний госпітальний округ зібрав заклади
Ладижина, Бершадського, Гайсинського,
Теплицького, Тростянецького та Чечельницького районів.
Південний госпітальний округ об'єднав
лікарні Крижопільського, Піщанського,
Томашпільського та Тульчинського районів.
Як розповів газеті “RIA-Козятин” головний
лікар Комунальної установи “Козятинська
лікарня відновного лікування” Олександр
Євтушок, скоріше за все ці зміни будуть на
краще.
— Нічого погано в цьому немає, — каже
Олександр Петрович. — Тепер завдання
кожної лікарні визначитися з аспектом і видом надання медичних послуг. Я припускаю,
що ці зміни — на користь. А життя і час
покажуть, так, чи ні.

Збираємо гроші на поховання
Дмитро Портнов

Може так статися, що у багатьох
псевдопатріотів ця стаття викличе
велике обурення. Почервонівши
від гніву, вони будуть схвильовано
верещати та вимагати, щоб автор
розкаявся. Я – український пенсіонер і цим званням мені немає чого
особливо гордитися.
Мої надбання. Я не буду говорити про тарифи і про ціни – всі
відчувають їх на собі. Від батьків мені
залишилась пуста хата, холодна як
льох, бо газ, дрова та вугілля коштують стільки, що очі на лоба лізуть. А
на урядову «компенсацію» я можу
купити собі тільки відріз на калоші,
або зарання замовити домовину і
то найдешевшу. Може так статися,
що скоро людей пристойно ховати
не будуть, бо елементарно немає за
що, Їх будуть просто заривати у лісі,
або ще в якихось глухих місцях. До
речі, такі випадки вже є. Не секрет,
що смертність різко зростає. Продовжую. Єдину з двох кімнат обігріваю
електроплиткою, на ній же і готую.
Ще я маю чотирьох котів і собаку,
які з’їдають чверть мого бюджету.
Але жодного не викину, бо то невинні душі.
Мої кишенькові борги по місту
окремим людям складають вже
тисячу гривень. Тому по вулицях
я повзу дуже обережно. Уникаю
Петровича, Михайла, Стасіка та
інших. Але іноді пересікаємось і
вони мене дотискують питанням: Ну
як? (тобто «Коли?») Тоді я кручусь,
як змій і бурчу: «Мабуть, на тижні».
З тим і розходимось. Ми розуміємо
одне одного. Але буває, що я віддаю, бо знаю, що їм теж скрутно.
Доповню картину окремими деталями. Телевізор не працює, пральна
машина «гавкнула», якось ще три-

мається холодильник, хоча він з тих
часів, коли Микита Хрущов ще у
кукурудзу ходив. Одним моїм надбанням є хороша бібліотека, але
книжки тануть, бо хочеться жерти,
а на їжу не вистачає. Я маю свій
бізнес - здаю пляшки з-під пива.
Але люди вживають пива менше,
бо їм не вистачає на елементарне.
Єдиною і справжньою цінністю у
моєму житті є дружина. У неї золоте серце і прекрасна душа. Але
останнім часом вона стала такою
емоційною, що нехай мене вибачить, якби увірвалась у Верховну
Раду, то мабуть би когось загризла.
У людей немає грошей, у
влади—совісті. Гроші не встигають за цінами. Уже здав частину
книжок, вивіз увесь метал з подвір’я,
залишилось тільки зірвати коронки
з зубів і теж здати на брухт. Нещодавно став свідком того, як наші
клошари освоюють новий бізнес.
Вони витягають зі смітників картон,
складають його та здають на макулатуру. Хотів би я бачити за такою
справою когось з тих «гопників», що
призначили нам таку пенсію. А ще,
щоб хтось з них пожив у холодній
хаті на ті нещасні гривні, вишукував
би дрова, рахував би копійки на хліб
і ліки. До речі, я можу урядовим
бевзям навіть порадити, де шукати
дрова. Для цього потрібно піднятися
літом десь о четвертій годині ранку,
взяти пилочку і сокирку та гайнути
до найближчої посадки чи старого
садка на пустирі. Дуже зручно,якщо
є візочок, якщо немає, вибачайте.
Береш гіляку на плечі і тягнеш, бо
знаєш – зима не за горами. Багато
в мене побажань тим телепням, але
найщиріше з них, щоб їх лихоманка
усіх взяла.
«…Нам так добре сьогодні!»

Дуже часто я себе запитую, чи
потрібна мені така держава? Відповідь однозначна – ні, не потрібна.
Хіба на це розраховували люди, які
голосували за неї. Хіба вони хотіли,
щоб їх кинули у злидні, у безвихідь.
Чи вони бажали, щоб декілька
жалюгідних відсотків збагатилися
за рахунок їхньої праці, талану та
здоров’я. Я щасливий, що не маю
дітей. Бо син не стане бандитом,
не буде гнути, як раб, спину на
чужого дядю і не загине в АТО, а
дочка не стане проституткою і її
дитина, моя можлива онука, не
буде хворіти лейкемією, або ще
якоюсь страшною хворобою. Адже
дочці довелось би збирати гроші на
операцію для дитини вартістю десь
тисяч 50 євро при зарплаті трохи
більше трьох тисяч грн.
Дивишся на представників тих
відсотків і ловиш себе на думці: це
ж не люди, якісь обточені болванки. Одним словом - недоробки. На
одну пані Супрун глянеш і помреш
від жаху. Інші не кращі, так розпухли від недоїдання і турботи за
народ, що аж серце болить, коли
бачиш.
Ми пережили вже дві революції.
Один президент став зрадником,
інший бандитом. Третього наче
нечиста сила поплутала. Скільки
ж можна давати себе в оману. На
місцях теж обираємо тих, хто сидів
у міськраді по три-чотири строки!?
Люди, ви що, зовсім з глузду
з’їхали? Не за горами вибори, що,
знову оберемо тих, що вже не
тільки штани, але й зади до дірок
протерли в кріслах. У мене є приятель. Літом городи копає, дахи
ремонтує. Зимою, коли немає халтури, допомагає стареньким. Хтось
щось подає. Іноді ми з ним теревенимо просто так, або він грає
на гітарі свої пісні. Хоче поїхати за

кордон, і одного разу висловився
дуже конкретно: “Треба валити, бо
тут біда”. Я відповів цим виразом:
“Найбільше горе – почати завтра
все з початку! Адже нам так добре
сьогодні!”
Лють, це соціальна хвороба.
Здається,цього не зрозуміли в Києві,
не розуміють в областях і навіть у
Козятині. Негатив пре,як пара,з усіх
дірок. Котел ось-ось лусне, а «олігофрени» та «гобліни» в краватках, з
депутатськими значками підхопивши
цицькатих дівок солодко щиряться
з екранів. Що стосується совісті, то
жодна влада її не має. Але у цивілізованих країнах існує закон самозбереження — якщо немає першого,
то потрібно мати хоч якісь гальма. А
у наших клоунів вони відсутні. Коли
йдеш задимленим містом і чхаєш від
того чаду, виникає бажання рознести
вщент міську раду. Вибачте на слові,
прос… місто обласного значення повністю. Усі установи юридично підкоряються другим регіонам. Якого
біса депутати роблять, невідомо, як
і те, навіщо ми їх обирали? За цей
час наші сусіди помітно підтягнулися: Жмеринка, Калинівка, Бердичів,
як не скрутно у такий важкий час,
виглядають краще. А тут – взагалі
помийна яма. Але скоро може полетіти у прірву все: «хитрі» базарчики,
шиночки, тиночки, лавочки. Гикнуться
комусь кошти з міського бюджету,
розікрадені з будівництва доріг, медицини, освіти, з комунальної сфери.
Примара громадянської війни. Якщо читач вважає,що це жарт,
то дуже помиляється. Тільки сліпий
не бачить, що країна знаходить на
межі громадянської війни, а що за
тим стоїть — дурному зрозуміло.
Може хтось має ілюзії щодо її політичного стану, надії на раптовий

розквіт та
економічне чудо,
як у Південній
Кореї чи
якійсь Малайзії, тоді
проковтніть
ті ілюзії разом
з і
слиною. Можете разом із шинкою,
якщо купуєте її по тій божевільній
ціні. Державність висіть на волосинці, а та межа, за якою почнеться
страшне і невідворотне, дуже умовна
і примарна. За це треба дякувати
правлячій владі та національній еліті,
що як свині влізли в болото офшорів
і рохкають від щастя.
Тільки не треба обурено скрикувати: «Що він меле?!” Усі умови
президент, уряд і нардепи вже
створили. На Донбасі війна, Крим
окупований, Верховна Рада – це
стадо слухняних баранів. У країні
страшенний розгул терору криміналу, на руках купа зброї. На очі повне розтління всіх силових структур
і адміністративного апарату. Міна
тікає і ось-ось вибухне.
Збираємо гроші на поховання?. Мене й без грошей якось
зариють. А коли почнеться кривава толока, будуть трощити владні
установи та витягати з крісел, то
я особисто не переймаюсь. Може
хтось склеїть ласти, з тих, хто накрав, а такі приклади вже є – але
у родичів є за що ховати. Як не
сумно, але гроші потрібно збирати
на пам’ятник державі, загубленій
політичними невігласами, казнокрадами, кримінальними негідниками
і тупими «гоблінами», що крадуть
з міських бюджетів і видувають їх
через труби котелень, або інші хитро
роздуті проекти.
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Стихія 2018 року

Гороскоп на рік Земляного Собаки
Стихія наступаючого року Жовтої Собаки - Земля. Яка саме
сила природи протегує вам відповідно до року вашого народження
і що несе вам «земляний» 2018
рік.
Дерево:
1944,
1945,
1954,1955,1964, 1965, 1974,
1975,1984,1985,1994, 1995,2004,
2005.
Вогонь: 1946,1947, 1956,1957,
1966, 1967, 1976,1977, 1986, 1987,
1996, 1997, 2006, 2007.
Земля: 1948,1949, 1958,1959,
1968,1969,1978,1979, 1988,1989,
1998, 1999, 2008, 2009.
Мета л: 1950, 1951, 1960,
1961, 1970,1971, 1980, 1981,
1990,1991,2000,2001,2010, 2011.
Вода: 1952, 1953, 1962, 1963,
1972, 1973,1982, 1983, 1992, 1993,
2002, 2003, 2012, 2013.
Стихія ЗЕМЛЯ обіцяє підтримку і надію. По праву народження ви міцно стоїте на ногах
і впевнено крокуєте вперед, ціну-

єте практичність і раціональність,
поважаєте порядок і дисципліну.
І Жовта Собака повністю вас в
цьому підтримує: перераховані
якості - саме те, що принесе успіх
в 2018-му. Жовта Собака здатна
відмовити в успіху тим, хто занадто
голосно ділитися своїми планами і
жадає яскраво блищати. Знайдіть
в своєму графіку час для спорту,
прогулянок, поїздок з друзями і
навіть вечірок. Ці заходи - саме те,
що підзарядить ваші «батарейки».
Стихія ВОГОНЬ обіцяє пошук
себе, уроки стриманості і
смиренності. Ви з Землею належите до полярних елементів, і
це проявляється навіть в різниці
темпераментів: Вогонь витрачає Земля економить,Вогонь спалахує
миттєво - Земля терпляча і довго
ростить плоди, - Вогонь створює
хаос - Земля поважає порядок,Вогонь обожнює свята - Земля любить спокій. Щоб досягти успіху,
вам доведеться вчитися жити за

новими правилами, інакше є ризик
буквально «випалити» можливий
успіх занадто імпульсивними вчинками. Варто включити режим затишної домівки або романтичної
свічки. Від вас повинно бути не
гаряче, а тепло.
Стихія МЕТАЛ обіцяє придбання чогось нового і
приріст старого. Земля вас
цінує, ви робите її багатшою. У
2018-му ви «обросте» знаннями,
досвідом, становищем в суспільстві, а також, звичайно, фінансами і любов'ю. Очікуються зміни
на особистому фронті (якщо ви
холостяк, то в прийдешньому році з
великою ймовірністю обзаведетеся
«половинкою»); збільшення в сім'ї;
серйозне розширення поточного
бізнесу на «дочірні» фірми. Девіз, який приведе вас до успіху:
«Менше слів - більше діла». Зараз
саме час «кувати залізо» своєї Долі
і закладати фундамент успіху на
багато років вперед.

Стихія ВОДА обіцяє щедрі
плоди від прикладених
зусиль. Земля і Вода створені
одне для одного: волога зрошує і
оживляє грунт, а грунт «в подяку»
дає рідині опору, русло для течії
і сенс існування в цілому. 2018
рік стане для вас тим роком, коли
ви чітко усвідомлюєте, що саме
є змістом і метою вашого життя.
Для когось цим «найважливішим»
стане сім'я, весілля, народження
спадкоємця (-ці) або ж інша подія,
пов'язана з родинними стосунками
або дітьми, відкриють вам очі на
те, заради чого ви живете. Хтось
зрозуміє, що сенс життя сховане в
ньому самому, і стане на складний
шлях самовдосконалення. Хтось,
навпаки, прийме рішення про самопожертву, присвятивши життя і
всього себе змінам в суспільстві
і соціумі. Як би там не було, в
справах, на яких ви зосередитеся, практично гарантований успіх.

Стихія ДЕРЕВО обіцяє зростання і розвиток. Для вас правляча стихія - мати рідна. Земля
дасть вам і опору, і необхідну турботу, і харчування, і інші ресурси.
Тому успіх в 2018-му вам гарантовано! Багатьох з вас чекає справжнє
«збування мрій». Однак є й нюанси:
не зазнаватися і не рости щосили:
відриваючись від коренів (забуваючи про людей, які оточували вас на
старті). Земля образиться і навіть
може влаштувати вам легкий «землетрус» - щоб ви прийшли до тями
і взялися за розум. Якщо раптово
низкою підуть життєві негаразди,
знайте - це воно.
Правила взаємодії стихій
Земля породжує Метал, знищується Деревом. Метал породжує
Воду, знищується Вогнем. Вода
породжує Дерево, знищується
Землею. Дерево викликає Вогонь,
знищується Металом. Вогонь
створює Землю, знищується
Водою.

Що має бути на
новорічному столі 2018
Новорічний стіл потрібно продумувати так, щоб догодити собачці. Хоч вона і вважається домашньою твариною, але за своєю
природою собака – це хижак.
Тому, щоб її порадувати, у новорічну ніч варто зробити акцент на
м’ясних стравах.
Собачці сподобається будь-яке
м’ясо – птиця, яловичина або
свинина. А ось кількість рибних
і грибних страв на столі в цьому
році можна скоротити. Звичайно, Новий рік не може обійтися
без традиційних бутербродів з
червоною ікрою або сьомгою і
маринованих грибочків. То нехай
вони теж будуть на столі!
Ось тільки основне гаряче блюдо обов’язково має бути з м’яса.
Крім того, в цьому році в пошані
різні м’ясні закуски – нарізка з
шинки і ковбаси, холодець, паштети в тарталетках.
Як гарніри в рік Собаки будуть
актуальні яскраві страви з овочів. А ще собачка дуже любить
десерти з кисломолочних продуктів. Наприклад, солодкі страви
з сиру, морозиво і торти зі сметанним кремом. Ну і, звичайно,
на столі повинні бути фрукти і
овочі. Вони не тільки зроблять

стіл особливо ошатним, але і
прекрасно розбавлять велику
кількість м’ясних страв.
Ці основні принципи складання
меню на новорічний стіл допоможуть зробити чарівну святкову
ніч. Найголовніше правило, яке
потрібно пам’ятати – собаці подобається ситна їжа. Традиційні
страви, такі як олів’є, оселедець
під шубою, крабовий салат також
будуть доречні на святковому
столі.

Додаток до м’ясного меню
А що на столі у вегетаріанців,
прихильників дієт, роздільного
харчування, здорового способу
життя? Багато собак з великим
інтересом ставляться до сирих
овочів, практично всі з задоволенням смакують траву.
Легкі салати з капусти, моркви,
огірків, різноманітної зелені, з
краплею оливкової олії, прикрашені горіхами, шматочками сиру,
помідорами чері будуть прийняті
на ура.
Зустрічаються тварини-гурмани,
вони не проти поласувати солодкими фруктами, ягодами, кисломолочними продуктами, шоколадом. З усього цього готуються

смачні домашні десерти: випічка
на основі сиру; домашнє морозиво; смузі з ягід; желе з шматочками фруктів. Не відмовляться
хвостаті ласуни і від традиційного
торта або імбирного печива.

Сервірування на Новий рік
Жовтої Собаки. Страви для новорічного столу готуються невигадливі,наряди підбираються скромні,
макіяж – неяскравий. Але треба
ж чимось здивувати господиню
балу, привернути її увагу, інакше
удача пройде стороною. Спробуйте зіграти на найтонших струнах
душі. Жовтий Земляний Собака,
байдужий до вишукувань, йому не
до вподоби химерність, а зайва
манірність може навіть віджахнути. Сервіруйте новорічний стіл
так, щоб головна (хай і віртуальна) гостя відчула себе як вдома.
Візьміть за основу рустикальний
стиль (акцент на грубій природній
красі, який передбачає природну
текстуру, прості землисті відтінки,
і, звичайно ж, теплу атмосферу).
Напої на столі
Шампанське повинно бути
на столі в будь-якому випадку.
По-перше, свято зобов’язує, по-

друге, хлопок пробки, як
постріл на полюванні. У
Собаки хороший апетит,
а значить, подайте гостям
аперитив: вино,коктейлі,
лікер, коньяк, горілку, сік
і мінеральну воду. Тварина
нагадує вовка, отож можна назвати його морським
і вжити для новорічного настрою
ром, джин, віскі.
Характеристика господині 2018 року. На астральному
небосхилі з’являється спокійна
енергетика, філософські погляди
на життя, неквапливість і стабільність. На перший план повинні
вийти сімейні цінності, дружні
прихильності, вірність, надійність і
здорове бажання смачно поїсти, з
комфортом відпочити, повеселитися в компанії однодумців. Усе це
до душі господині 2018 року. А ще,
вона практична, в міру ощадлива
вміє радіти дрібницям, непричіплива до деталей.

Не бажано в цей рік. Популярне віяння — оформляти салати у
вигляді собачок — зовсім не актуально в собачий рік. Приходить
друг, і уявіть, що ви будете його

їсти.
Креативний підхід . Хочете заслужити особливе розташування
віртуальної покровительки – приготуйте гарбуз. Цей овоч,такий же
оранжевий і жовтий, як господиня
року. Він відмінно поєднується з
м’ясом, хороший для гарнірів, самостійних страв, десертів.
Постеліть скатертину з грубого полотна – льон, бавовна
натурального невідбіленого відтінку. Можна обмежитися довгою доріжкою в середині столу
і серветками під тарілки. Посуд
краще вибрати білого кольору
або керамічний, келихи і чарки
без декору. Під хліб і фрукти –
дерев’яні або солом’яні тарілки
і вази.
Бажаємо всім удачі і заступництва від Жовтого Земляного
Собаки!

У чому зустрічаємо Жовту Земляну Собаку
У новорічну ніч необхідно не тільки
правильно накрити святковий стіл, купити
подарунки та привітати своїх близьких,
але і правильно підібрати одяг, щоб сподобатися покровителю майбутнього року.
У якому кольорі. Сам покровитель підказує нам свій улюблений колір. Однак це
не означає, що в новорічну ніч не може
бути різноманітності в одязі і всі ваші гості
будуть в однаковому жовтому вбранні.
Це свято є яскравим і веселим, тому
різноманіття образів тільки порадує господаря 2018 року.
У новорічне свято блискучими можуть
бути не тільки іграшки на ялинці, а й
ваше вбрання. Прекрасно підійде одяг
золотистого кольору.
Незважаючи на те, що покровителем

2018 року є Земляний Пес, це не означає, що єдиним бажаним для нього кольором буде колір землі - коричневий.
Відомо, що собаки люблять проводити
час на свіжому повітрі. Тому ваш наряд
може бути будь-якого відтінку природньої гами. Це можуть бути сині, зелені,
кольору хакі або пісочний елементи
одягу. Не кожен з представників чоловічої статі віддасть перевагу відтінкам,
які до вподоби покровителю 2018 року.
Не варто засмучуватися: чорні або сірі
костюми нітрохи не роздратують тварину-талісман, незважаючи на те, що такі
кольори не є святковими.
Не нехтуйте сорочками і аксесуарами
яскравих відтінків - вони доповнять ваш
образ і привернуть увагу з боку оточуючих.

Новорічні аксесуари. Не бійтеся декорувати своє вбрання. М'який і пухнастий
покровитель року, що наступає, не буде
проти, якщо і ви доповните образ аксесуарами з хутра. Таким чином ви додасте
собі елегантності та витонченості, а ваш
стиль буде особливо вишуканим.
Якщо як додаткові прикраси ви виберете біжутерію, то вона повинна бути
не менш яскравою, ніж те, що на вас
одягнуто.
Не забувайте про улюблені кольори
господаря 2018 року і не приділяйте увагу надмірно химерним аксесуарам. Так
як золотий колір є одним з улюблених
відтінків Жовтого Собаки, прикраси з
цього дорогоцінного металу будуть доречні.

Нехай в наступному році у вас все
буде добре!
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Софійка
Андрущенко
стала “МініМіс року”!

новий рік
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Що б ви побажали Козятину та козятинчанам у Новому 2018 році?

Її щастя — це праця всієї
родини, вихователів і тренерів

н

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

ісце 224 гол
3м
ос
а
и
р
о

Тетяна, 55 років,
провідниця:

Ольга, 39 років,
головний бухгалтер:

Ірина Боримська, 57 років, головний
бухгалтер:

- Миру, родинного
щастя, хай збуваються
мрії

- Гарних доріг, і
- Миру, добра, світла, щастя, усього,
- Чистоти, мирного
- Гарних доріг не лише для тих, хто на авто,
що бажають хорошим людям, а я вірю, щоб дбали про мо- неба і тоді все буде а для тих, хто ходить пішки. Тепла і затишку - Здоров’я, щастя,
лодь.
що у нас живе багато хороших людей.
добре.
в оселях. Щоб закрили котельні, які димлять. благополуччя.

Алла, 43 роки,
медсестра:

Людмила
Олександрівна, 68
років, пенсіонерка:

Іван Боровський, 51 рік, приватний
підприємець:

Ел

ео

Завершився конкурс від
газети “RIA-Козятин” під
назвою “Міні-Міс-2017”.
Він тривав десять місяців.
Учасниками стали 38
дівчаток Козятинщини
віком до 10 років. Третє
місце в конкурсі зайняла Елеонора (набрала 224 бали в голосуванні на сайті kazatin.
com), друге — Адріана
(564).
На першому місці мешканка місце 56
4г
міста Софія Андрущенко (726 на 2
ол
ос
голосів). За умовами кон- иа
р
курсу, фото переможниці
розміщене на календарі
2018 року від редакції
“RIA-Козятин”. “Міні-Міс”
сидить серед зелені і
квітів на гойдалці і в руках тримає собачку —
символ 2018 року. На
роль господарки року
погодилась дати свою
улюбленицю Боніту наша
землячка Марина Пащенко.
Фотограф — Євгеній Лукашук.
Нашій героїні 4 роки. Це весела
дівчинка, від якої відчуваєш позитив- (726 голосів) з
ма
ну енергію. Вона дуже комуніка- ко
м
бельна. Розповіла, що вивчає ен
англійську мову. Ходить на
танцювальний гурток та
тренується у гімнастичному
залі. Допомагає няньчити
9-місячного братика Тихона. Отож, по-англійськи
вільно розповідає про
себе, може станцювати
під будь-яку музику, та
робить “коробочку, мостик
і розтяжку”! Її мрія — мати
жовтеньке плаття, як сонце і
стати русалкою, яка потім перетворюється на принцесу.
Не зважаючи на свій юний вік, справи наповнюють її
життя, яке розписане на дні, хвилини і години. Весь час
її супроводжуть дорослі: мама Віра, тато Віталій, бабусі
Алла і Надія, прабабуся Надія та прапрабуся Галина.
Міні-Міс має вже своїх улюблених виховательок —
Юлію Сергіївну і Тетяну Василівну з садочка №5.
Здавалось би, вона не приймає рішення особисто, але
все, що пропонують дорослі, які її оточують, вона втілює
в життя з повною віддачею.
Отож дорослі розуміють, що їй потрібно! І вона скрізь
отримує призові місця — найкраще танцює, найкраще
співає, найкраще розмовляє, найкраще зі своєї вікової
категорії дівчаток виконує гімнастичні вправи, найцікавіше дивиться на життя, а ще — стала переможницею
нашого конкурсу “Міні-Міс-2017”. І вона зі щирою дитячою вдячністю обнімає тата, маму, бабусь, вихователів
і тренерів. Це дає Софійці повне право на мрію — бути
русалкою і принцесою. У неї найчудовіша мрія для такого юного віку!
У ході ексклюзивного інтерв’ю, яке наша героїня дала
газеті, вона побажала своїм одноліткам багато подарунків у новому році.
А ми в свою чергу бажаємо їй мирного неба, здійснення мрій, подальшої родинної опіки.
Яскраво можна стверджувати, що благополуччя дітей
визначає родина. Це і є спадкове виховання поколінь.
Коли одне накопичує кращі якості і передає наступному.
Ми ж спостерігаємо, як ще молоді тато і мама, які в собі
вібрали кращі традиції сімейного виховання, вже втілюють мудрість і спадковість поколінь у своїй дочці.

Юрій Костянтинович,
63 роки, працівник КП
“Відродження”:

Микола, 54 роки, сільський
голова села Безіменне:

Наталія Жарська, 44 роки,
формувальник у ПАТ “Козятинхліб”:

Аліна, 17 років,
студентка:

Катерина, 34 роки, перебуває
у декретній відпустці:

Наталія, 28 років, перебуває
у декретній відпустці,
Марія, 3,8 р.:

- Процвітання, нормальних доріг,
- Процвітання, щоб наше
- Усім здоров’я, гарно зу- Щастя, здоров’я,
- Нормального, чуйного стріти Новий рік. Головне - це і щоб міська влада більше звертала кохання.
- Здоров’я, миру, злагомісто стало найкращим в
і грамотного керівництва. здоров’я, а все інше буде.
ди, побільше грошей.
уваги на людей і робила добрі вчинки.
області.

и

Ад

календар 2018
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Ірина, вчитель:

Наталія, 34 роки, перебуває у

Антоніна Саленко,

Зінаїда Кучерук, пенсіонерка:

Олена, 52 роки,

Юрій Миколайович, 65 років,

пенсіонер:
пенсіонерка:
- Процвітання, ста- декретній відпустці:
- Чистих доріг, порядку на дорогах, і тимчасово не працює:
- Стабільності, здоров’я - Доброго життя людям і розуму
більності, миру, добро- - Процвітання і нових дитя- - Миру та зла- щоб нарешті вирішили проблему з сочих майданчиків.
і менше безробітних.
владі, бо все робиться намарне.
годи.
буту кожній родині.
баками й відкрили для них притулок.

ою
ою
ьвір
Ел

Софія Ан
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Олександр Левчук (32), ст.
дільничний офіцер, капітан
поліції:

Валентина Іванівна (62),
пенсіонерка:

Олександр Чагін (26), дільничний
офіцер, ст. лейтенант поліції:

Віктор Цибульський (32), майор
Нацгвардії:

Олександр Волох,
підполковник
Нацгвардії:

Іван Миропольський,
полковник Нацгвардії:

— Здоров’я, миру,
— Добре відсвяткувати ново- — Бажаю, щоб поруч були
— Бажаю, щоб Дід
— Весело та спокійно зустрі- благополуччя. Процві- річні свята, не порушуючи зако- любимі люди і близькі друзі, а
— Нехай серце співає, Мороз приніс мішок
ти Новий рік і залишатися опти- тання нашому місту і ну. Щирих почуттів, вірних друзів проблеми і сумний настрій пішли нехай хочеться жити, здоров'я і веселого намістами в будь-якій ситуації.
творити, любити і мріяти! строю.
Україні.
і коханих.
далеко-далеко!

Андрій Чорненький (31),
дільничний офіцер, капітан
поліції:

Іван Антонюк, дільничний
офіцер, капітан поліції:

Євген Трайдакало (33), начальник
сектору первенції, капітан поліції:

Лідія Палазнікова,
пенсіонерка:

Микола Іванович (61),
пенсіонер:

Олег Демчик (34), інспектор
СРПП, лейтенант поліції:

— Нехай в цьому році в житті
— Щоб закінчилась війна, щоб
— Бажаю щастя,
— Здоров’я, щоб в Но— Здоров’я, кохання,
— Щоб у новому році в козятинчан з'явиться все, чого влада порозумілася з народом. здоров’я, кохання. А вому році народ і влада побільше приємних сюрпжитті кожного відбулися не вистачає для щастя.
Спокійно провести новорічні свята Козятину — розвитку і дійшли злагоди. І підняли ризів.
зміни на краще.
в сімейному колі.
процвітання.
зарплати та пенсії.

Віталій Грабовський
(30), старший інспектор
ювеніальної превенції:

Володимир Білоус (35),
дільничний офіцер, майор
поліції:

Валентина (64), пенсіонерка:

Олег Іщук, ст. дільничний
офіцер, підполковник
тер- поліції:

Володимир Явурек,
дільничний офіцер, ст.
лейтенант поліції:

Петро Міськов, мешканець
Перемоги:

— Здоров’я, оптимізму,
— Бажаю, щоб в Новому
— Гарно зустріти Новий піння, благополуччя в родинах. — Головне, щоб закінчи— Хочеться, щоб люди
— Оптимізму, наснаги, році всі досягли поставленої
стали добріші і уважніші рік, щоб збулися всі мрії і Гарно провести новорічні свята. лась війна і всі військові по- успіхів в особистому мети. Успіхів, міцного здоров’я,
миру в державі і родинах.
вернулися до своїх рідних. житті і в усіх справах.
один до одного.
родинного щастя!

Вітання

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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продам

 1 íîâèé ãàçîñâàðî÷íèé àïàðàò, 1 àïàðàò á/ó, êîðîáêà
ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
 2 ìîí³òîðà, ìóç. öåíòð «Aiwa» 2 õ 100 W, êîëîíêè
«Sven» 2 õ 18 W, Maxi-cosi, 2 òåëåâ³çîðà, äâèãóí äî
ïðàëüíî¿ ìàøèíêè «Â³ðïóë», ã³òàðà «Êîðò», àêóñòè÷í³ ñ-ìè
2 õ 100 W, 2 õ 300 W. 093-140-74-34
 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
 DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ôîòîàïàðàò Ñàëþò,
ñîêîâèæèìàëêà, ìàòðàö 2-õ ñïàëüíèé âàòíèé, îä³ÿëî
ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-364-80-30
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-46261-20

Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Áåíçîïèëà Øò³ëü 180. 068-024-27-05
 Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 500 Âò
âñå íîâå, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí çàâîäñüêèé,
ßÂÓ-350, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí, åëåêòðîïëèòà, òàãàíîê.
068-216-34-20
 Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé,
ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
 Áóðæóéêà çàâîäñüêà-1400 ãðí òà ñàìîðîáíà-900 ãðí,
Êë³òêè äëÿ êðîë³â, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà
ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067137-87-38
 Áóðæóéêó, ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, ÿê³ ï³äõîäÿòü äëÿ
àâòîêëàâó äåøåâî, íàêîâàëüíþ. 063-600-58-51
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
 Áóðÿê. 097-318-91-22
 Âàçîí öèêëàìåí: äåòêè, ñåÿíöè, ñåìåíà. 093-109-83-

83, 097-556-89-47
 Â³ç - ñàí³. 063-607-16-22, 097-307-51-64
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, âîäîíàïîðíà ñòàíö³ÿ. 097-031-32-66
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ «Áåëàðóñü», 4-õ
êàìôîðíà, âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³ 1 700 ãðí. 093-623-0091, 067-944-65-95
 Ãàçîâà óñòàíîâêà Ìåòàí 1 500 ãðí. 097-859-45-37
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64,
067-442-17-71
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-61533-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-01326-80, 068-077-20-37
 Ãàðíåñåíüêèõ, ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà ç äóæå
ïðèïëþñíóòèìè ìîðäàøêàìè. 063-671-67-65
 Ãîð³õè ì’ÿê³ ö³ë³, íå ìàë³. 063-600-58-51
 Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷³ ñàí³ á/ó 300 ãðí. 096-340-88-15
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-45622-41
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì,
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë.
(òîðñ). 097-643-40-14
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-97429-35, 063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69,
093-189-77-54
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64. 093-

600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ.
àêò. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, äîêóìåíòè â íîðì³

ð-í Ïîëå ×óäåñ 110 000 ãðí. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà,
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-

925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó â ãàðíîìó
ñòàí³. 098-477-37-33, 093-596-41-07
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð ïî 20 ãðí./çà â³äðî. 096-22401-71, 073-026-55-19
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-44217-71
 Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà äîêóìåíòàìè,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À.
093-457-18-48, 098-888-21-88
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-2176 ï³ñëÿ 17:00
 Êîæóõ òà êóðòêà ç íàòóðàëüíî¿ îâ÷èíè. 067-727-83-26
 Êîçåíÿòà 4 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè, äîãëÿíóò³. 096-33510-67
 Êîçè. 096-632-10-40
 Êîëÿñêà Àäàìåêñ Ìàêñ çèìà/ë³òî. 096-702-36-93,
063-349-60-62
 Êîðìîâèé áóðÿê, êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, äëÿ øèíøèëè,
ìóçèêàëüí³ øàõìàòè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-398-82-68, 093-640-13-96, 068627-51-46
 Êîðîâà ç 2 òåëÿì, ò³ëüíà 5.5 ì³ñ. 068-315-54-84
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 2 òåëÿì ñ.Ïåðåìîãà. 098-87060-85
 Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» 2-õ êîíòóðíèé á/ó, â
ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷èé. 068-519-07-18
 Êðàñèâ³ âàçîíè ð³çíèõ ñîðò³â âèñîòîþ 1-2 ì. 068-33466-72, 093-940-96-11
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò,
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093510-45-63
 Êð³ñëî ðîçêëàäíå. 097-426-64-94
 Êðîëåíÿò âåëèêèõ ïîð³ä, íóòð³é «ñàìö³». 063-299-32-96,
096-350-73-41
 Êðîëèêè ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó. 097-904-20-43
 Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä, ðàäÿíñüêà
øèíøèëà, ïîëòàâñüêå ñð³áëî, ôðàíöóçüêèé áàðàí,
ôëàíäåðè, ñ³ðî - çàÿ÷à, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷ òà ³íø³. 063671-67-65
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü
(Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êóêóðóäçà 1 ò./3 000 ãðí. 097-149-12-94
 Êóêóðóäçó 097-417-10-79
 Êóðè Öåñàðêè, êóðè Áîíäàíêè, êà÷êè øåïóíè. 067492-89-78
 Ëèæ³ «Òàéãà» ìèñëèâñüê³, ñòð³ìÿíêà 3 ì. äþðàëü, á/ó
çàï÷àñòèíè ÂÀÇ 2101, áàãàæíèê ÂÀÇ, ñò³ë êóõîííèé. 067386-48-35
 Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå ìåõàí³÷íå,

415456

410422

413977

411015

414063

413773

äèâàí - êðîâàòü ðîçêëàäíèé, ñòàðèé ñåðâàíò, êèëèì
íàñò³ííèé. 093-588-66-17
 Ë³òíÿ ðåçèíà íà 15 185õ65 â õîðîøîìó ñòàí³,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ëóê ñïîðòèâíèé, äèòÿ÷èé,êîìïàêòíèé, ðîçêëàäíèé
äëÿ ïîäàðóíêà, àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó, ï³äãîòîâêà äî
ÇÍÎ ç ô³çèêè. 093-799-12-51
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 068334-66-72, 093-940-96-11
 Ìèéêà íîâà âèñîêîãî òèñêó ÌÀÊ²ÒÀ HW 112, òèñê äî
120 áàð, ïîòóæí³ñòü 1.6 Êâò/ãîä, âèêîðèñòîâóº âîäè 370
ë./ãîä. 093-632-67-42, 096-068-22-73
 Ìèñëèâñüêà ðóøíèöÿ 16 êàë. ²ÆÁÊ 46, ñåéô,
ïàòðîíè, ïîðîõ, äð³á. 063-303-23-24
 Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110,
ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé.
098-007-84-33
 Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190
õ 90, ïðóæèííèé áëîê â êîìïëåêò³, òðè ïîäóøêè, äâà
âàëèêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-541-10-94, 096-16011-85
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-2046, 063-629-01-49
 Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â.
068-334-66-72, 093-940-96-11
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³: øåéõ, ¿æàê, ÿëèíêà, ï³ðàò,
ñîáà÷êà. 063-623-13-57
 Îá³ãð³âà÷³ - 2 øò., ïðàñêà 2 øò., íî÷âè, áàë³ÿ - äîâãà,
êàñòðþëÿ ìåòàë., ºìàë. ïî 10, 20 ë., â³äðî ºìàë., ñóë³ÿ
30 ë., êîñòþì ÷îë. íîâèé. 096-364-80-30
 Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093091-22-38, 096-467-88-94
 Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè 2 øò. ä/ðàìîê, ðàìêè êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷, ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó.
096-364-80-30
 Ïîðîñÿòà 15-18 êã., á³ëà Óêðà¿íñüêà Âåëèêà +
Ìàêñòåð. 067-657-39-03, 073-060-52-16
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàìè ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 10 êã.,
ñêîðîñïåëêà 15 êã. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 097-693-09-24,
063-174-01-32
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ + Ëèòîâñüêà. 097555-10-06, 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 10-11
êã. 097-569-62-94, 068-053-48-01
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ïîðîñÿòà, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïîñ³áíèê «Àâòîìàòèêà ñâî¿ìè ðóêàìè», ïîñ³áíèê
«Ðàä³îåëåêòðîíèêà äëÿ þíèõ», ïîñ³áíèê «Ñàìîäåëüíûå
åëåêòðîííûå óñòðîéñòâà», ïóòåâîäèòåëü ïî æóðíàëó

«Ðàäèî» 1973 - 1979 ðð., ïîñ³áíèê « Ðàä³îëþáèòåëüñüêà
òåëåìåõàí³êà», ïîñ³áíèê «Ïðèñòàâêè äî ðàä³îïðèéîìíèõ
ïðèëàä³â». 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Êëàäêà ïå÷åé ñâî¿ìè ðóêàìè»,
óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê «Îïàëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
áóäèíê³â», ïîñ³áíèê «Ïîðàäè ñ³ëüñüêîìó óì³ëüöþ», äëÿ
ðîá³ò ç ìåòàëàìè, äåðåâèíîþ, ñêëîì, ïëàñòìàñàìè,
êëå¿, ìàñòèêè, çàìàçêè, ñìîëè, ñóðãó÷, ãðóíòîâêè,
øïàêë³âêè, ôàðáè, ëàêè, åìàë³. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Ñîëîäêå ïå÷èâî» îïèñàíî øèðîêèé
àñîðòèìåíò âèðîá³â ç ò³ñòå÷êàìè (áóëêè, áóëî÷êè,
áàáè, ïèðîãè, êîðæ³, ïåðåêëàäåíö³, ñèðíèêè, ðóëåòè,
çàâèâàíö³, ìàê³âíèêè, ìåäîâèêè, ïàìïóøêè - äóæå
ö³ííèé ïîñ³áíèê). 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Óçáåöüê³ ñòðàâè» íà 192 ñòîð³íêè äóæå
ö³ííèé ïîñ³áíèé, ïîñ³áíèê «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè)
ðîçðàõîâàíèé íà øèðîêèé êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 +
166 ñòîð³íêè. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ðåâîëüâåð Îëîáåðà ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé,
íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ðó÷íà «Ïîäîëêà», íîæíà «Îðøà», îâåðëîê áèòîâèé
4-õ íèòêà. 097-046-11-75, 063-502-68-94
 Ñàìêè òà ñàìö³ êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
 Ñâàðî÷íèé ³íâåðòîð «Ïðîêðàôò»-250 À, åëåêòðî
äèñïëåé, ïëàâíå ðåãóëþâàííÿ, íîâèé â óïàêîâö³, íà
ãàðàíò³¿, äåøåâøå í³æ â ìàãàçèí³. 067-451-84-62, 063294-52-66
 Ñ³÷êàðíÿ. 068-622-84-52
 Ñêàòè äî òðàêòîðà Ò-40 â ãàðíîìó ñòàí³. 096-983-2799, 093-942-17-87
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
380 Â, 5 Êâò, àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà,
åëåêòðîäâèãóíè á/ó ð³çí³. 093-375-06-61
 Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ 0.75, êóõíÿ 2 ì., øêàô íåäîðîãî.
067-796-11-99
 Ñò³ë ðîçêëàäíèé, øàôà ñòàðà, õîëîäèëüíèê ðîáî÷èé,
ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
 Òåëåâèçîð JVC 54ñì, åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Òåëåâ³çîð á/ó ðîáî÷èé «Ðåêîðä ÏÖ 381 Ä», Ø³ëÿë³ñ
32 ÒÖ 401 Ä ïî 180 ãðí. 068-762-96-56
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 5 ì³ñ. ñ.Ñîøàíñüêå. 097-311-99-25
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
 Òîðìîçí³ êîëîäêè äî Êàìàçà. 097-691-24-53
 Òþêè ëþöåðíè. 067-336-19-34
 Òþêè, äðîâà, êîëåñà ÌÒÇ âóçüê³, êóëüòèâàòîð äî
ìîòîáëîêà, ïøåíèöÿ ÿðà, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240,
âô³ÿëêà äëÿ çåðíà. 068-024-27-05
 Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096370-12-26
 Õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé á/ó â ðîáî÷îìó
ñòàí³. 097-185-46-02, 097-709-63-99
 Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå (Ëàòâ³ÿ), 2-õ êàìåðíèé, ó
ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-979-21-18, 063-828-27-30
 Ö³ë³ ãîð³õè äåøåâî. 068-591-62-77
 Öóöåíÿòà ³ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà. 063-694-57-25,
097-281-93-90
 Öóöåíÿòà ñèá³ðñüêî¿ Õàñê³, òðîº ñ³ðåíüêèõ
áëàêèòíîîêèõ (õëîï÷èêè), ïðèâèò³, ïðîãëèñòîâàí³, 3 ì³ñ.

097-483-42-09
 ×åðåâèêè ëèæí³ íîâ³ ð.44-45. 2-13-00, 096-567-75-43,
097-612-85-23
 Øóáà íàòóðàëüíà íîâà ìóòîí ðð.52-54 - 6 500 ãðí.
068-056-55-82
 Øóáêà ç êðîëèêà ð. 52-54 â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîðè÷íåâà
ç êàïþøîíîì 1 000 ãðí., ÷îáîòè æ³íî÷³ ð.38 4 ïàðè
íåäîðîãî. 067-592-43-32, 093-020-23-02
 Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097-029-93-77,
096-26 3-89-67
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé,
êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-85-58
 1 ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ,
ñòàí æèëèé. ÒÅÐÌ³ÍÎÂÎ 093-767-59-25, 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., íàâïðîòè ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ,
ºâðî â³êíà òà áàëêîí, óòåïëåíà íàâ³òü ç êîðèäîðà, â
ãàðíîìó ñòàí³, º ï³äâàë. 093-885-32-80
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó (ìàã.«Ãðîø»), 5
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ìåáë³, ì³ñüêèé òåëåôîí,
³íòåðíåò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. 098-584-71-50, 093760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-750-77-77
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 3/8, 36 êâ.ì., íåäîðîãî.
093-566-23-14
 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, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,
³íòåðíåò, ïîãð³á, ñàðàé. 093-878-32-10, 097-643-30-01
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå
ðîçì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, îïàëåííÿ ãàç. êîëîíêà,
ºâðî áàëêîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 067-843-8154, 063-780-65-82
 2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27.
063-452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, 44 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, äåøåâî. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â 4-õ ïîâ./áóäèíêó, 2 ïîâ.,
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 067-411-14-21
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 096-650-40-34,
093-453-05-84 äî 21:00
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò,
íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîíòåéíåð. 098-585-28-33,
050-417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ,
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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ремонт, послуги

Виконуємо ремонтні роботи всередині і зовні
оселі. Деталі по телефону. Максим. 0637165569
Виконуємо
внутрішні
роботи
(штукатурка,шпаклівка) мілкі роботи по
електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д...
093-20-51-266

робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу в дитяче кафе "Кіндерленд" потрібен
повар. 063-384-04-56
На роботу потрібен водій на автомобіль ГАЗ-4301
асенізатор, викачка каналізацій. 050-706-82-77
до 18:00
На роботу потрібен художник по каменю. 096-98327-99, 093-942-17-87
На роботу потрібен терміново працівник (ця) в
кафе, залишилось одне місце! 073-424-19-43,
067-902-34-58
Запрошуємо працівників з медичною освітою для
роботи Косметологом з подальшим навчанням.
097-759-18-66
На роботу в Кав'ярню "Кубік Рубік" потрібна
відповідальна людина. 063-187-41-52 Максим
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апаратника борошномельного виробництва та
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується
продавець з ветеренарною зоотехнічною або медичною освітою 063-554-18-81
Магазин з продажу господарських товарів проводить конкурс на посаду керуючий магазином.
Резюме: NewBud25@gmail.com Тел.073-410-51-81
Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та проживання за
рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна.
098-315-50-59
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Поставте, будь ласка, жирним шрифтом оголошення на 3 виходи
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ.
Робота позмінна. Допомога з житлом. Оплата
проїзду до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. Тел.:
0675268435, 0660611520, 0730307424
На роботу в кафе требуется : бармен, повар, ночной сторож 093-599-68-33
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу барменів,
офіціантів, помічника повара. Досвіт роботи не
обовязковий. 067-264-95-70, 093-145-82-34

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

7. Все для дому, меблi, побутовi
товари, побутова хiмiя
7.3. Товари для дiтей продам
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт,
тел.:kramnicya.com.ua

8. Автомобiлi
8.8. 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

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Запрошуємо робiтникiв на вир-во автомоб. джгутiв. Завод
знаходиться в Закарпаттi Тел.:(067) 747-70-60
Рiзноробочi. Розмотування/змотування польового обладн.
Прожив.в польов.таборi. Тел.:(067) 554-53-42
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

25. Загальнi оголошення
25.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий
вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструктори, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua

ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79

Ремонт
Виконуємо
внутрішні роботи
(штукатурка,шпаклівка) і.т.д
мілкі роботи по електриці,
заміна розеток, вимикачів
і.т.д... 093-20-51-266
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1 (Øåâ÷åíêà
- Ï³äãîðáóíñüêîãî). 093-279-47-80
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., êóõíÿ 8 êâ.ì.,
ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè. 093-875-71-85
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³,
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56
êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7
êâ.ì.. 067-181-05-28
 3-õ ê³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì., 2-é ïîâ. òðèïîâåðõîâîãî áóä.
³íèâ³ä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à âîäà, ñàíâóçîë îêðåìèé,
äâà ïîãðåáà, ñàðàé, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, àáî îáì³í ç
äîïëàòîþ. (067) 501Ö16Ö20
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, æèòëîâèé
ñòàí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí óòåïëåí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-448-43-19 Âàñèëü
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà») âóë.8-Ãâàðä³éñüêà,
íåäîðîãî. 093-579-46-93
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ. 063530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ íà
ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., â 5 êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà
53.3 êâ.ì., º çåì. äë³-êà 3.24 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 093430-43-48
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, íå óãëîâà, 3 ïîâ.,
íåäîðîãî. 093-018-91-48
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 64
êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84,
063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã.
ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³,
ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí.
067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063446-91-42, 098-755-31-34
 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., ð-í 3 øêîëè. 067-125-91-30
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19

- Прибиральники

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ.
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí æèëèé,
ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 7 ïîâ., íå
óãëîâà. 063-349-51-27, 067-811-07-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74. 093-24869-03
 Àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî
ð-íó, áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, º êàì³ííèé ïîãð³á,
öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ òà ³íø³ ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ
áóäèíêó 60 òñîò. ãîðîäó. 093-947-43-61
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4
ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
 Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³
ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ øêîëà,
àâòîáóñí³ çóïèíêè, äî öåíòðó 1.5 êì. 097-753-65-54
 Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.
ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3 ç â³äëèâîì, 10
ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á. 195 òèñ. ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, ïëîùà áóä. 62 êâ.ì.,
º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà, ñàä, ãîðîä, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò. 097-905-37-10, 063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà
ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ,
ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-966-19-14
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Íåïåä³âêà, âåëèêèé äâ³ð, êðèíèöÿ,
âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ
áóäèíêó. 098-441-37-71, 093-054-98-69 Ãàëèíà
 Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò. çåì. ä³ëêà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063-296-30-12
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå + ãàç.
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ
ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí.
067-783-36-23
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà
120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,

Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95

Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та
проживання за рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна.
Тел.: 0983155059

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43

Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов. 700
000 грн. 067-430-23-00

Загублено паспорт серія АВ
№538755 та документи на авто
Газель, прохання повернути за винагороду. 093-942-21-07

³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êîíäðàöüêîãî 29 ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ. 097-170-33-88
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ,
ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî
ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, äðîâà,
âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ïîðó÷
àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 097-029-91-70
 Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç.
îïàëåííÿ, ñàäîê, çåìëÿ, ð³÷êà â ê³íö³, íåäîðîãî. 096364-80-30
 Áóäèíîê ï³ä Â³ííèöåþ íåäîðîãî àáî îáì³íÿþ íà
Êîçÿòèí. 067-316-91-84
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 18
ñîò. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093-732-76-11
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 067-44026-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ñàðàé. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç. 063-289-28-95, 097112-63-71 Ñâºòà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ö/çàâîä), çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.,
äîêóìåíòè ãîòîâ³. 096-050-99-31
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà
28. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà âóëèöÿ,
ãîñï. áóä³âë³. 067-278-43-14, 063-276-51-04
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 7, ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäó. 096-887-12-09
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01,
098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå (öåíòð ñåëà), ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, 25 ñîò. ãîðîäó. 097-393-66-88
 Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé
ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
 Áóäèíîê öåãë. ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 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, 067-94883-38
 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, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà.
063-854-94-76
 Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á, äâà ñàðà¿,
ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë,
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., îïàëåííÿ ãàçîâå òà
ï³÷íå, âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
 Ï³â áóäèíêó âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò. çåìë³, ãàç,
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
 Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77,
097-264-46-76
 Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí, 8 ñîò. ãîðîäà, îêðåìèé âõ³ä,
êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-89603-78, 093-017-87-05
 Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, ï³ä êîðèäîðîì º ïîãð³á, âîäîïðîâ³ä çàâåäåíèé â
êóõíþ, îïàëåííÿ ãàçîâå, º ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5
ñîò. 098-466-44-27, 050-705-41-75, 068-007-21-00
 ×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 â öåíòð, ãàç. îïàëåííÿ, âîäà,
õîðîøèé æèëèé ñòàí, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ìàëåíüêà
çåì. ä³ë-êà, áëèçüêî äî áàçàðà ³ äî ìàãàçèíó «Ðîìàøêà».
093-630-62-05
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ,
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-91781-85
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â
- Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., íà ïîâíîìó õîäó, òåðì³íîâî.
098-560-29-07
 ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096-964-62-62
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097-488-07-54
 ÂÀÇ 2103 êîë³ð ñèí³é, ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-942-20-35
Ä³ìà, 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
 ÂÀÇ 2109 1994 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097152-49-22
 ÂÀÇ 2114, ñòàí ³äåàëüíèé 84 000 ãðí. 093-679-43-84
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 Äåî Íåêñ³ÿ 2011 ð.â., 92 òèñ. ð³äíîãî ïðîá³ãó, ñòàí
³äåàëüíèé 4 000 ãðí. 093-995-48-89
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà òàâð³¿. 096-264-75-92

Продам шини (зимова 2 шт.)
Barum 205 /65 R16 C, 107/105 Т, зимова шина 2 шт., GOOD YEAR 2 шт.
205/55 R-16/91 Т. 097-446-20-09
Водіїв кат С,Е. З/п від 15000грн,
- Автослюсарів (вахта), з/п
6000грн на ПП "Укртранс" Київська обл. Офіційне працевлаштування, безкоштовне проживання.
Вчасна з/п. Тел.: 0504469849
Маргарита Володимирівна
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 097577-26-86
 Òðàêòîð, ïëóã ïðèöåï ÞÌÇ-6. 098-657-19-89
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2008 ð.â., íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Øêîäà Ôàâîðèò 1994 ð.â., íà ïîâíîìó õîäó, õîðîøèé
åêîíîìíèé àâòîìîá³ëü. 096-264-75-92

КУПЛЮ

Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07
 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
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098500-10-54



Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15
7-й поверх без євро ремонту
093-370-60-46
 Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà íåðîáî÷èé,
êîìïðåñîðà, ìëèí áóäü-ÿêèé, ìîòîáëîê íåðîáî÷èé àáî
ðîçêîìïëåêòîâàíèé, åëåêòðîçâàðêó íåðîáî÷ó. 068-21634-20
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-36801-68
 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî.
067-456-66-51
 Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097793-55-95
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, äîðîãî.
063-143-61-18
 Ïíåâìàòè÷íó ãâèíò³âêó «Hatsan» á/ó â äîáðîìó ñòàí³.
098-132-22-28
 Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
 Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-25659-52
 Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä
íàñåëåííÿ. 067-982-68-38
 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063671-67-65, 098-500-10-54
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè,
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè,

4242

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги

415545

6. Будiвельнi матерiали

Продам магазинчик 15 кв.м. на
автостанції. 093-767-69-07
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реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

413991

414039

412681

413124

414896

414041

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. Ñòð³ëüö³â, 13 34,3 êâ.ì. òà áóäèíîê
Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 57 êâ. ì. íà 2-õ
ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90

РіЗНЕ

 Â³ääàì áåçêîøòîâíî ÷óäîâèõ 2-õ ì³ñ. êîøåíÿò,
ïðèâàáëèâ³ ³ íåñëóõíÿí³, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå.
093-459-21-36

 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà èìÒÿ Ùåïêèí
Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³ñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè òà çðó÷íîñòÿìè. 097710-21-05
 Çäàì 2-õ ê³ìí. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. 063-650-25-20
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäíèì ëþäÿì. 063-564-54-30
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç îïàëåííÿ. 063-35940-07
 Çäàì áóäèíîê (Ìàòðîñîâà). 096-394-91-37, 067-38648-35
 Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-485-01-72, 097-26347-53
 Çäàì âðåìÿíêó äëÿ îäí³¿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå
íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ º. 097-762-17-87, 093-73260-43
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-17096-34, 063-624-35-39
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-052-15-74
 ×îëîâ³ê ñåðåäí³õ ë³ò áàæàº ïîçíàéîìèòèñÿ ç æ³íêîþ
äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà ñåðéîçíèõ â³äíîñèí, ïðî ñåáå:
íå ï’þ, ïðàöþþ, ñïîê³éíèé, àäåêâàòíèé. 067-457-32-71
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³,
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67

7. Все для дому, меблi, побутовi товари,
побутова хiмiя

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

7.3. Товари для дiтей продам
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт,

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю

тел.:kramnicya.com.ua

8. Автомобiлi
8.8. 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

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Запрошуємо робiтникiв на вир-во автомоб. джгутiв. Завод
знаходиться в Закарпаттi Тел.:(067) 747-70-60
Рiзноробочi. Розмотування/змотування польового обладн.
Прожив.в польов.таборi. Тел.:(067) 554-53-42
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог.,
тел.:(067) 775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99

25. Загальнi оголошення
25.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих!
Картини за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика,
фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструктори, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua

Конкурс!

Пригадайте історію вашого кохання
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Газета “RIA-Козятин” вже з
перших днів нового 2018 року
оголошує конкурс, підсумки
якого підведемо 14 лютого на
День закоханих. Пропонується
написати невеличку розповідь
про своє кохання. Найцікавіші
історії будуть публікуватися у газеті “RIA-Козятин”. Кожен автор
опублікованої історії отримає
подарунок від спонсора конкурсу
(коли визначиться, повідомимо).
Автор найкращої розповіді отримає у подарунок романтичну подорож на двох (куди, повідомимо
пізніше).
Історію Вашого кохання приносьте в редакцію, або надсилайте на
електронну адресу до

1 лютого. Вкажіть у супровідному
листі ваше справжнє ім’я, прізвище та контактний номер телефону. Редакція лишає за собою
право здійснювати скорочення,
коректуру та літературне редагування історій, не впливаючи на
їхній зміст.
У конкурсі мають право брати
участь громадяни України, що
досягли 18 років.
Учасники
конкур с у
(а вто р и
листів)
гарант у ють,
щ о
ав-

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ №
830-188-Р
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

28 грудня 2017р.

№52 (972)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

торство розповідей належить
винятково їм та несуть особисту
відповідальність за порушення
авторського права, якщо таке
буде встановлено, відповідно до
чинного законодавства України.
Відправляючи листа, учасники
конкурсу автоматично дають
згоду на захист та обробку персональних даних відповідно до
чинного законодавства України.
Автор, що став Переможцем конкурсу, у момент
відправки листа дає згоду
на проведення фото з й о мки
себе та
особи, у
супроводі
якої Пе-

Козятин”, за адресою: м. Козятин, вул. Незалежності, 39, телефон для довідок (04342) 2-04-53.
Листи, отримані після 00.00
годин 2 лютого 2018 р., розглядатися не будуть. Рішення журі
конкурсу про публікацію історій
та визначення Переможця є остаточними та оскарженню не підлягають. Суперечки щодо участі
та умов проведення конкурсу не
розглядаються.
Участь у конкурсі є добровільною та не передбачає
придбання
будь-яких
товарів
чи послуг.

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

реможець відбуде у турпоїздку
відповідно до умов цього Конкурсу, а також публікації цього фото
та імені і прізвища Автора, імені
і прізвища особи, у супроводі
якої Переможець відправиться в
романтичну подорож відповідно
до умов цього Конкурсу, у газеті
“RIA-Козятин” 14 лютого 2018
р. Співробітники редакції газети
“RIA-Козятин” та члени їх родин,
співробітники спонсора та члени
їх родин не беруть участь
у конкурсі з етичних
міркувань. Призи авторам опублікованих
історій вручаються
у редакції газети “RІА-

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення №170351

Цікаві факти про новорічну ялинку
Петро гриневич

Встановлювати живу ялинку
вдома, купляти штучну чи
змайструвати щось
більш незвичне? Кожна
людина схиляється до
різних варіантів, але всі
хочуть одного — створити
святковий настрій у домі.
Традиція прикрашати дерева з’явилась надзвичайно давно, відколи люди
вірили в те, що у деревах живуть духи. А дерева, такі як ялинка, що
залишаються зеленими
навіть узимку — вважаються
символом безсмертя.
Традицію прикрашати
новорічну ялинку датують 1605 роком — саме
тоді її існування було

вперше “задокументовано” на території Саксонії. А от за часів Київської Русі ялинка була символом
абсолютно протилежним і характеризувала смерть, а не безсмертя.
Лише згодом ми запозичили цю
традицію у європейців. Прикрашали ялинку раніше не спеціальними
іграшками, а фруктами, цукерками,
печивом, а згодом і свічками. У дім
спочатку приносили лише гілочку
ялинки, а не ціле дерево. Маленька гілочка біля столу чи комина
— була оберегом від злих духів.
Вважається, що першим приніс цілу
ялинку в будинок — Мартін Лютер,
німецький релігійний реформатор.
До цього німці встановлювали вічнозелене дерево у подвір’ях. Що
теж непогана традиція, адже потім
не доводилось прибирати підлогу
вітальні від голок.
Проте німці все ж знайшли вирішення проблеми з голками, адже

с аме вони вперше вс тановили
штучну ялинку. У 1747 році вони
створили ялинку із розфарбованого пір’я гуски, та поклали початок
виробництву шт у чного ана лог у
головної новорічної прикраси. Це
дозволило зменшити щорічне вирубування дерев, адже кожна ялинка
перед продажем зростає протягом
близько 10 років, аби її могли використати на 2 тижні.
Проте штучні пластикові аналоги
— теж сумнівна послуга природі,
адже вони хоч і служать 5-7 років,
та розкладаються потім у землі
ще кілька століть. Сьогодні ті, хто
дійсно турбуються про природу,
знаходять цікаві способи замінити
ялинку. Наприклад, розвішують
електричну гірлянду на стіні у
формі ялинки. Першу таку гірлянду
винайшли в Америці у 1895 році.
Тоді вона прикрашала ялинку Білого дому.

4242

áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë.
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè,
ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ áàëîíè. 063-143-61-18
 Òîêàðíèé ñòàíîê ïî ìåòàëó á/ó. 093-407-27-64, 097477-05-06
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 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. 098682-50-85

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25

RIA-К, Четвер, 28 грудня 2017
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Артисти на ходулях підняли настрій

31.01.18

Маєш новину?
(068) 308-01-25

У неділю, 24 грудня, в нашому місті розпочались
різдвяно-новорічні свята. У цей день влада спланувала
відкриття новорічної ялинки в центрі міста. Свої програми показали гурт “Млада”, театр вогню і пародист,
Дзі-Дзюк та вечірня дискотека. Днем пізніше “Біблійська історія Різдва”, вистава “Мудра господиня”, дитячі
колядки.
Коли в приміщенні згадували про справедливість і
Бога, на дворі в своїх палатках на каруселі “банкували”
люди, які давно забули, що таке совість. За п’ять хвилин
посидіти на холодній каруселі обходилося батькам дітей
у 30 гривень. Постріляти в тиру — така ж сама ціна. А
іграшкова лотерея в двох палатках скоріш мала вигляд
дитячого… Тільки не можна дітей назвати лохами. Діти
не вирішували і платили батьки. Як потрапили в Козятин
гості з Тернополя та ще й з таким апетитом? Тому й не
дивно, що 26 грудня бізнес-групи на центральній площі
не стало. Хоча планували, за їхніми словами, “розважати дітей” до кінця року Півня.
Тож козятинські діти нічого не втратили, а їхні батьки
заощадили.
Тільки не все так погано в нашої малечі і школярів.
Підняли їм настій артисти на ходулях. Спочатку на сцену
будинку культури вийшла Снігуронька. До неї приєднались ведуча програми Ірина і помічники Катерина та
Марія. Вони з малятами зіграли світлофора. Зелений,
жовтий, червоний — діти знають досконально. Вони
разом з ведучими і Снігуркою покликали Діда Мороза. Шкода, що спостерігали за цим дійством невелика
кількість дітей. На початок вистави їх було всього 23...

Казковий персонаж закрутив з малечею
хоровод, дав дітям незвичний подарунок
(“робота пришельця”) і подався до своєї
резиденції. За версією, доки подарунок
Діда Мороза летів до землі, в нього підсів заряд. Довелось маленьким козятинцям рятувати робота. Спочатку команди
“ялинка” та “сніжинка” зіграли в баскетбол
і зарядили гуманоїда тільки на 37 відсотків. Виправили становище маленькі волейболісти, які разом зі своїми батьками
зарядили інопланетянина на всі сто. Робот
подався до своєї країни та діти за ним не
жалкують. Такого непотребу та ще й на
поганих батарейках і в наших магазинах
вистачає.
Та без подарунка місцева малеча не залишилась. Виручили Санту артисти на
ходулях. Вони подарували виставу “Царівна несміяна”. На ходулях — головний
персонаж Трубадур. Баба Яга мала молоде
обличчя і сучасну спідницю. Змій Горинич —
лагідний, милий, за добро добром платить.
Царівна почистила йому зуби, він їй ключ
віддав, щоб вона від ланцюга звільнилась.
Один тільки злий чаклун був поганим. Та
Трубадур з ним впорався і Царівну несміяну
врятував.

Тамара Шепелєва, смт. Залізничне

З Новим Роком, земляки!
Щоб здорові Ви були,
І багаті, і кмітливі,
І везучі, і щасливі!
Також гарних Вам свят,
Побільше любові —
Влюбляйтесь, кохайтесь,
І будьте здорові.
Щоб зуб не болів,
Не кололо в боці.
Нехай залишеється все
в старому Році
Щоб в Новому році
найкраще жилося,
Усе що задумали,
У Вас відбулося,
А головне любити,
влюблятись, кохатись.
І щоб там не було,
завжди посміхатись.
Тож наливаймо повнії чари,
Аж по самі вінця.
Давайте вип’ємо за націю,
За свій народ,
бо ми є сильні Українці.
А сила в тім,
що ми тут не одні,
Те кожен Українець
мусить знати,
В нас сильний дух, і воїн на коні,
Це войовнича жінка,
Україна-мати.
Яка палала у вогні,
Зо всіх сторін вили гармати,
Но вистоявши, Україна довела!
Що не чужа, не їхня,
а наша Україна мати!
З Новим Роком, Україна!
З Новим Роком, Вас, пани!
Тож гуляйте, веселіться.
Щоб здорові ви були.
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Бажано уникати необдуманих
слів і необережних вчинків, тому
що відрив від реальності може дорого
обійтися.

Телець

Можуть виникнути маленькі
проблеми на роботі через
вашу непевність у власних можливостях.
Близнюки

Цього тижня важливо не ухвалювати скоропальних рішень, будьте
мудрі та завбачливі, тоді ви з легкістю
досягнете бажаного.

Рак

Хочете перемогти – не зупиняйтеся, навіть коли все намічене
зроблено, закріпіть результат, відпочинете пізніше.

Лев

Бережіть сили, бо доведеться
відстоювати свої інтереси. У суботу-неділю уникайте конфліктів.

Діва

Гарний період. Допомога знадобиться тільки в крайньому
випадку. Може надійти приваблива
пропозиція.

терези

На вас чекають цікаві зустрічі та
знайомства. У спілкуванні з друзями, близькими та колегами йдіть на
розумний компроміс.

Скорпіон

З легкістю розберетеся і з роботою, і з особистим життям. На
вас чекає прибуток і моральне
заохочення.

Стрілець

Вдалий період. Якщо робота перестала влаштовувати вас, її можна
змінити на більш перспективну.

Козеріг

Прогноз погоди
четвер, 28 грудня

P
D

Новорічне вітання

Події на новорічній сцені

субота, 30 грудня

+ 4 0Ñ
+ 1 0Ñ

+ 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

середа, 3 січня

+1 Ñ +1 Ñ
+ 2 0Ñ + 1 0Ñ
0

0

неділя, 31 грудня

- 3 0Ñ	
+ 3 0Ñ	

- 1 0Ñ
+ 2 0Ñ

Час високої активності, особливо
в інтелектуальній сфері життя. Постарайтесь не перевтомлюватися і приділіть
увагу родині.

Водолій

Настав час для планування та поступового втілення сміливих проектів у
життя. Поїздки будуть вдалими.

Риби

Зосередьтесь на невідкладних
справах. Не нервуйте, якщо щось
забудете чи не встигнете. У новорічну ніч
не засніть за святковим столом.

