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Місцеві артисти збирають 
більше глядачів, ніж заїжджі

с.8-9

40-річний стаж тренера: 
підсумки і прогнози 

Без матері: з ялинкою, в 
теплі. але її так не вистачає… 

11 січня 2018 року №2

в’ячеслав гончарук

На відміну від минулого року, свят-
кових днів у Козятині стало вдвоє мен-
ше і це радує. Немає нам що святкува-
ти. Ми не завершили війну за декілька 
годин. Нам не зменшили несправедливі 
тарифи. Нам підвищили майже на всі 
товари і послуги ціни і не пояснюють, 
як людям далі жити. Якби святкові дні 
скоротили до п’яти, було б, мабуть, ще 
краще. Та десять днів — не двадцять, 
як в році минулому. Значить, у влади 
є позитив. І дякуємо, що дослухались. 

Щоб розібратися в різдвяно-ново-
річних заходах, потрібно підбити 
підсумки цих святкувань. Тільки не бу-
демо аналізувати виступи всіх артистів, 
що веселили козятинців у цей період. 
Усі вони виступили достойно і їм мож-
на тільки подякувати. Мова тільки про 
те, кого сприймають в нашому місті, а 
кого - ні. 

Розпочали святкування гурт “Млада” 
і театр вогню, а завершили колектив 
бального танцю “Візаві”. А десь посе-
редині було шоу на ходулях. От остан-
ніх і середніх візьмемо на зразок.

Колектив бального танцю за 10 
днів виступав на сцені чотири рази. І 
всі рази приблизно збирав більше як 
дві третини глядацького залу. За час 
свого виступу дитячу виставу “Пригоди 
Лешика та лісових друзів” подивилися 
в залі близько тисячі двохсот глядачів. 

Для порівняння: веселу історію 
царівни-несміяни на ходулях у ви-
конанні професійних акторів могли б 
подивитися тільки 92 прихильники шоу. 
Тобто по 23 глядачі на кожну виставу. 
Адже професійні артисти знають толк 
у мистецтві. Впевнений, Козятин вони 
запам’ятають надовго, тому що в більш 
порожньому залі їм виступати, мабуть, 
не доводилось. Вони — професіонали, 
стерплять. 

А козятинським чиновникам не со-
ромно, що запрошують майстрів своєї 
справи, а глядача зібрати в залі не мо-
жуть? То може не треба запрошувати 
дорогих артистів, щоб не ганьбитися 
перед ними? 

Та повернімось до колективу баль-
ного танцю “Візаві”. Він не тільки 
прославляє Козятинщину на багатьох 
фестивалях і конкурсах, а й може гра-
ти і вистави, які подобаються глядачу. 

Ми допускаємо, що серед шануваль-
ників “Візаві” в залі є батьки, бабусі 
з дідусями і родичі. Але це наші міс-
тяни. Хіба є різниця, ким заповнений 
глядацький зал? Головне, що він за-
повнений людьми, які від побаченого 
отримали позитивну енергію. 

А може все набагато простіше? 
Може вихованці Надії Бортюк у Ко-
зятині стали народними? Коли грають 
на рівні з професійними акторами? 
Мабуть так, тільки ми того не знаємо. 

підбиваємо підсумки святкувань нового року
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наше поКоліннятема тижня
наші мікрорайони

найпотужніший 
тренд україни - 
це деМократія

на капітанці грали в футбол і ловили карасів, катались на 
лижах і освідчувались в коханні

колонкА редАкторА

Тетяна 
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нагадаємо, що у нас війна

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
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карта ато станом на 10 січня 2018

коли курсували ще паровози

закон - що дишло

на талиМонівці палала дача 
пенсіонерки

ситуація на сході країни

в’ячеслав гончарук

Капітанка - це не мікрорайон 
міста. Та не згадати за неї, ма-
буть, буде неправильно. На ма-
ленькому клаптику козятинської 
землі виросло не одне покоління 
наших краян. Тепер Капітанки 
немає, а була вона в трикутнику 
розвилок Західного та Шепетів-
ського парків і обвідною колією, 
що в залізничників іменується 
Луговою.

Капітанка - це колишній спор-
тивний майданчик, який створили 
самі діти. Нестандартне футболь-
не поле з більш рівними штанга-
ми і кривими попереченами на 
обох воротах. На Капітанці грали 
в футбол і ловили карасів, там 
катались на лижах і освідчува-

лись в коханні.
Від чого пішла така назва, на 

даний час залишається загадкою. 
Існує версія, що в один із літніх 
днів там проходив турнір між 
групами залізничного училища, і 
капітани команд пішли дивитися 
поле. Поле на ті часи там завжди 
було в ідеальному стані. І всі не 
хотіли повертатися в училище, а 
стали грати в футбол. Відправили 
тільки капітана кур'єра. Коли той 
прийшов, його запитали, а де 
капітани? Капітани - там. Так і 
виникла Капітамка. А вже потім 
виправили на Капітанку.  Як на 
мене, версія не переконлива. Та 
поскільки іншої версії немає, то 
така має право на життя.

  Коли зароджувалась Капі-
танка, ще курсували паровози. 

Скрізь біля колій було насипано 
шлаку, який залізничники назива-
ли ізгарем (дерга настил). Ізгар 
пропускав через себе  воду. І 
тільки дощ припинявся, хлопчаки 
знов гасали в футбол. 

Більш старше покоління 
пам'ятає, що за масовості гравців 
поле було сильно витоптане. І 
бігати в трусах чи в шортах по 
такому полі було навіть небез-
печно, тим що проїхатись голими 
коліньми по ізгару було мало 
приємним. Та поганяти м'яча було 
набагато приємніше від збитих 
колін. Які там турніри тільки 
не проводили! Змагання серед 
груп училища. Школа на школу, 
клас на клас, вулиця на вулицю. 
Зимою там проводили змагання 
серед лижників. 

Перестали ходити паровози, 
не сипався зверху ізгар. Стало 
заростати поле. А ще пізніше 
нехороші дяді і тьоті засипали 
Капітанку, збудувавши там те-

плиці і матеріальні склади. Ми не 
знаємо, яка виручка від теплиці, 
а місця, де пройшла юність ба-
гатьох людей нашого міста, не 
стало.

іван остапчук

Вислів “Не пройшло й півроку”, 
мабуть придумали для козятин-
ських чиновників. Вони протягом 
малого відрізку часу вміють міня-
ти своє рішення. Наприклад, на 
дорогу ринку “Хлібодар” повер-
таються люди, які там торгували. 
Чи прийшов у мудрі голови влади 
здоровий глузд? Чи, можливо, не 
вписуються новоспечені торгуючі 
в умови центрального ринку і 
вони вирішили повернутись назад 
на “Хлібодар”?

Як там не було, великої тра-
гедії не сталось. Хіба що людей 
поганяли туди-сюди, як тих, що 
чимось завинили. А от молочна 
продукція за період міграції про-
давців додала в ціні на дев’ять 
гривень. А такого підвищення на 
цей продукт мешканці нашого 
міста могли уникнути, коли б вла-
да вивчила ситуацію і не робила 
дурниць. 

Ринок, це прибуток. А у нашої 
влади  виглядає так: кінчай дядь-
ку торгувати, бо вже нічим здачу 
давати. На ринку не можна роби-

ти експерименти. Ринок повинен 
заробляти кошти для бюджету. 

От зараз люди повернулися 
назад. Можливо, ще не всі. Та 
це тільки питання часу. Що влада 
зробила за цей час, щоб люди не 
стояли на проїжджій частині до-
роги? Нічого! А могла на вулиці 
Антоновича поставити столики 
для торгівлі. І могла вже заро-
бляти в бюджетну скарбничку, 
повертаючи кошти, які пішли на 
виготовлення місць для торгів-
лі. Так, влада хотіла поставити 
лотки, хотіла зробити це руками 

підприємців. Навіть на сесії за 
конкурс проголосували. Та на 

сьогоднішній день ніхто нічого не 
вніс. Ось так і живемо...

чиМ завинили люди, що торгували і 
торгують біля “хлібодару”?

змагалися баскетболісти не зайняті діти 10 лютого у козятині пройдуть 
змагання з армспорту

в’ячеслав гончарук

Після новорічних свят у Ко-
зятині пройшла XV спартакіада 
Козятина серед підприємств 
і організацій з баскетболу. У 
наступні два дні змагалися 
спортивні колективи. Вони ви-
борювали Новорічний кубок 
Козятина. Спочатку провели 
турнір чотирьох. Помірялись 
силами команди ПЧ-7, Локо-
мотивне депо та дві команди 
вагонного депо. На цих змаган-
нях тріумфували баскетболісти 
локомотивного депо. Вони 
посіли перше місце. Віце-чем-
піонами турніру стала команда 
ВЧД-р. Вони - другі. Третє 
місце у представників колійної 
служби. А замкнула фінальну 
четвірку друга команда вагон-
ної дільниці.

На турнірі спортивних колек-
тивів, що проходив 4-5 січня, 
взяли участь п’ять команд. 
Господарі змагань відрядили 
на турнір три баскетбольні 
дружини — це спортсмени 
“Суперслонікс”, “Стара шко-
ла” Козятин та БК Козятин. 
Гостями були баскетболісти 
Калинівського “Авангарду” та 
БК села Глухівець. Цей турнір  
проходив також за круговою 
системою, тобто, той, що про-
грав, не припиняв змагання, а 
переможець зустрічі не вихо-
див у наступний раунд. 

Ігри велися за правилами 
повного матчу — чотири тай-
ми по 10 хвилин чистого часу. 
Серед всіх учасників не було 
рівних на майданчику баскет-
болістам команди Super slonx. 
Спортсмени цього колективу 
виграли всі свої матчі. За  дру-
ге-третє місце розгорнулася 
боротьба між двома козятин-
ськими клубами і баскетболіс-
тами з Глухівець. Спортсмени 
цих команд показали видо-
вищний баскетбол з рівними 
шансами на загальний успіх. 
Всі три колективи набрали по 
шість очок Тому організатори 
турніру прийняли рішення, не 
брати до уваги додаткові по-
казники команд учасників, а 
розподілити їх  за очковим до-
робком  Тож друге місце посі-
ли баскетболісти трьох команд. 

Окремо хочеться відзначити 
спортсменів Калинівського 
“Авангарду”, які виступали на 
цьому турнірі юніорським скла-
дом. Не зважаючи на вік, бас-
кетболісти показали пристойну 
гру і чинили шалений опір всім 
своїм суперникам. 

Після закінчення турніру 
його учасники були нагоро-
джені медалями від відділу 
фізичної культури та спорту. 
Головним суддею на цьому 
турнірі був один із організато-
рів баскетбольного видовища 
Дмитро Кучевський. 

дмитро артемчук

Ідучи біля річечки, що протікає між 
вулицями Героїв Майдану та Князів 
Острозьких, помітив двоє підлітків, 
які ходили берегом над самою во-
дою. Влітку буває, що після рясних 
дощів в річечці з’являється невелика 
риба. І часто малеча, та й буває під-
літки, ловлять там рибу. 

Запитую їх: ”Хлопці, що ви робите? 
Рибу ловите? Тож вода холодна!” 

— Ні, — відповідають вони.— 
Хтось сміття в річку накидав, а ми 
його вибираємо. 

Витягають з води великий пакет 
чогось важкого і кидають на берег.

— Хлопці, — кажу їм. — Ви ро-
бите корисну справу, але не вчасно і 
не по силі. Цим потрібно займатися 
в теплу пору року і разом з дорос-
лими, якщо такі знайдуться. А зараз 
вода крижана, від неї можна захворі-
ти. Ідіть краще додому і допоможіть 
щось батькам. 

— Та ми тільки з дому, а батьки на 
роботі, — відповідають вони.

От і виходить, вдома нічого ро-
бити, коли в школі канікули. Діти 
на вулиці. Представлені самі собі. 
Сьогодні вони робили добру, але не 
обдуману справу. Здоров’я дітей не 
порівняне з ніякими ділами. А ми, до-
рослі, повинні помічати, що роблять 
діти на вулиці. У нас немає чужих 
дітей. У нас всі діти — української 
нації.

P. S. Спілкувався я з семикласни-
ком та п’ятикласником школи № 9.  

влад повх

Голова Козятинської федерації 
армспорту Руслан Кухар повідо-
мив на своїй сторінці у Фейсбуці, 
що чемпіонат Вінницької області з 
армспорту відбудеться 10 лютого 
2018 року в м. Козятин. Він стане 
відбірковим на Чемпіонат України 
2018 серед дорослих та Чемпіо-
нат України 2018 серед юнаків та 

юніорів
“Уперше за час існування Ві-

нницької обласної федерації арм-
спорту ми приймаємо у себе Чемпі-
онат України 2018 серед дорослих, 
який проходитиме 16-18 березня у 
м. Немирів і стане відбірковим на 
Чемпіонат Європи (Болгарія) та Сві-
ту (Туреччина) 2018!” — пише він.

Календар змагань на 2018 рік 
наступний:

Демократія у нас виглядає 
жертовно, до того ж спотворено. 
Сотні, а то і тисячі людей б’ються 
і гинуть на Майдані. Декілька де-
сятків тисяч загинули на фронті. 
Більше 500 демобілізованих з 
ЗСУ чоловіків та жінок, прой-
шовши і виживши в пеклі війни, 
вдома покінчили життя само-
губством... 

Судячи з того, що США пере-
дає високотехнологічну зброю 
для ЗСУ, війна набирає обертів. 
Російську імперію валять руками 
українців на території України. 
Навіть, розваливши її, нас чекає 
ще більший апокаліпсис — мі-
грація мільйонів на територію 
України. А її між тим з великими 
потугами не може перенести фі-
нансово багата Європа з її спец-
службами. Останніх, на жаль, у 
нас немає. Що найганебніше для 
тих, хто пасіонарно бореться за 
демократичну державу. В Україні 
мільйони вихованого окупантами 
населення ідуть на вибори і ви-
бирають найгірших покручів, що 
здають, садять в тюрми перших і 
других, а потім фінансово доять 
третіх.

Інший тренд — не менше важ-
ливий і показовий — це молоко. 
Його заборонили приймати то-
варовиробникам у приватному 
секторі. На виду молоко є, а по 
суті знищується село. 

Корпорації, холдинги хочуть 
землі, звільнені від українського 
селянина. Щоб не плутались під 
ногами в його латифундистських 
поглядах. До речі, найбільше 
таких з тих, які придбали владу.

А ще у нас, і в Козятині в тому 
числі, є ігрова мафія. Електрична 
та газова. Земельна і до біса 
всякої іншої. В Україні вивелись 
представники специфічної касти. 
Не знаю, як їх назвати — крово-
жерні, жадібні, безжальні, які 
жиріють на людських сльозах та 
смертях, в яких мізки направлені 
тільки на збагачення себе самих, 
в яких відсутні повністю честь та 
совість. 

Зараз ми дивуємо світ повним 
негативом. Від головнокоманду-
ючого до служб силовиків, які 
стали придатком забезпечення 
певного кола та особистого 
збагачення. Коза-ностра, колум-
бійська мафія, сомалійські пірати 
виглядають блідо. 

Ким же стала наша влада? Що 
з цим робити, я не знаю. Отож, 
я не знаю, який устрій в нашій 
державі. Одне знаю, що без на-
ціональної Української унітарної 
держави ми станемо рабами, або 
зникнемо як нація, так і держава.

Скоро вибори. Чи вдасться ре-
алізувати свій проект олігархату, 
залежить від нас. Подумайте вже 
сьогодні добре, за кого підете 
голосувати і перековуйте насе-
лення, виховане окупантом, на 
патріотів України.

микола панасюк, юрист

У листопаді 2015 року у Верхо-
вній Раді України прийняла “За-
кон про Національну поліцію”, 
ліквідувавши міліцію. На виконан-
ня цього Закону Кабінет Міністрів 
України приймає постанову від 
11.11.2015 р. №988 “Про грошове 
забезпечення поліцейських Наці-
ональної поліції”, передбачивши 
перерахунок пенсій особам на-
чальницького та рядового складу 
органів внутрішніх справ України 
(міліції), з урахуванням грошово-
го забезпечення, установленого 
для поліцейських з 1 січня 2016 
року.

Але перерахунок пенсій до 
сьогоднішнього дня так і не здій-
снено.

Протягом 2016 року в обласних 
центрах та в столиці пройшли 
протестні акції пенсіонерів МВС, 
які вимагали забезпечити вико-
нання Закону. Тільки після цього 

влада почала робити видимість, 
що вона щось робить у даному 
напрямку. Листом Міністерства 
внутрішніх справ від 22.03.2017 
р. повідомлено Пенсійний фонд 
України про перерахунок пенсій. 
31.03.2017 р. Головним Управлін-
ням Пенсійного Фонду 

України у Вінницькій області 
було направлено списки пенсіо-
нерів МВС до ліквідаційної ко-
місії УМВС України у Вінницькій 
області.

Л і к в і д а ц і йною ком і с і єю 
22.05.2017 р. та 07.07.2017 р. до 
Головного Управління Пенсійного 
Фонду було надано довідки про 
розмір грошового забезпечення 
для перерахунку пенсій.

Пенсійним Фондом сформова-
но потребу в бюджетних коштах, 
необхідних для проведення пере-
рахунку пенсій та направлено до 
Міністерства соціальної політики 
України. Пенсійний Фонд обіцяє 
сьогодні пенсіонерам, що пере-

рахунок 
п е н с і й 
б у д е 
з а б е з -
п е ч е н о 
після ви-
ділення 
додаткових коштів з Державного 
бюджету України.

24 травня 2017 року та 5 грудня 
2017 р. у Києві знову відбулися 
багатотисячні протестні акції 
пенсіонерів не тільки МВС, а й 
інших силових структур та вій-
ськовослужбовців, які вимагали 
виділення коштів з Держбюджету 
на пенсії.

Реагуючи на це, Прем'єр-
міністр України на засіданні 
Кабінету Міністрів у грудні 2017 
року заявив, що з 1 січня 2018 р. 
пенсіонери-військовослужбовці 
та всіх силових структур будуть 
одержувати перераховану пенсію, 
яка у середньому збільшиться на 
1500 грн.

Але Верховна Рада відтерміну-
вала виділення коштів з бюджету 
до 2019 року. Зате собі депутати 
підвищили посадові оклади у 2 
рази. На свої потреби кошти в 
бюджеті вони знайшли.

Ось так у “правовій” державі (а 
фактично - в олігархічно-клано-
вій) законом можна керувати, як 
дишлом і, як виявляється, вико-
нання Закону для самих творців 
законів — не указ.

Чи є вихід? На даний час ре-
комендую пенсіонерам силових 
структур вирішувати питання на-
лежного пенсійного забезпечення 
у судовому порядку, доки нова 
судова гілка влади ще “не при-
ватизована”.

іван остапчук

Мікрорайон Талимонівка — 
це тихе містечко працьовитих 
людей. Саме тут розміщені два 
садових товариства “Урожай” 
та “Аіст” (лелека). На стику цих 
товариств з 8 на 9 січня сталася 
пожежа. Формально, вулиця тут 
є, та немає таких, щоб ці вулиці 
назвали. 

Хто підпалив і за що, поки не-
відомо. 

За версією сусідів постраж-
далої, приходили злодії, та їх 
хтось налякав. Утікаючи з місця 
злочину, вони щось з поспіхом 

кинули з того, чим присвічували. 
Окрім каністри з автомобільним 
маслом, нічого не вкрали. 

— Не за цим приходили, — ка-
жуть співчуваючі люди.  

На місце події прибули пред-
ставники правоохоронних органів 
і рятувальники. Склали протоко-
ли — одні написали, що щось 
вкрали, інші зафіксували, що все 
до тла згоріло. Можливо, будуть 
поліцейські проводити якісь 
слідчі дії. Та, пам’ятаючи минулі 
випадки крадіжок в садових 
товариствах, нікого не знайдуть. 

— Та як знайти? — кажуть 
правоохоронці. — Скоюють зло-

чин  професіонали! 
Коли нікого не шукати, то 

всі розбишаки професіоналами 
стають. Від таких слів іноді стає 
смішно, тому що правоохоронці 
такими словами ставлять на себе 

клеймо непридатності. 
Хочу вірити, що стражі поряд-

ку докладуть максимум зусиль і 
знайдуть тих, хто образив пенсі-
онерку, яка не так давно перене-
сла інфаркт. 

за даними рнБо україни

Минулої доби ситуація на лінії 
зіткнення суттєво не змінилася. 
Позиції Збройних сил України 
вкотре були піддані обстрілам зі 
сторони російсько-окупаційних 
військ.

Внаслідок ворожих обстрі-
лів, на щастя, загиблих у лавах 
Збройних сил України немає. 
Але в районі населених пунктів 
Луганське та Травневе зазна-
ли поранень двоє українських 
військовослужбовців. Їх було 
оперативно доставлено до вій-
ськово-медичних закладів, на-
разі життю поранених нічого не 
загрожує. Наші військові медики 
оцінюють стан їхнього здоров’я 
як задовільний.

Загалом протягом минулої 
доби російсько-окупаційні війська 
здійснили 3 обстріли наших по-
зицій по всій лінії зіткнення. Усі 
обстріли були прицільними.

Військовослужбовці Збройних 
сил України, суворо дотриму-
ючись домовленостей, вогню у 
відповідь не відкривали.

луганський напрямок. За ін-
формацією, яку повідомив сьогодні 
на брифінгу речник Міністерства 
оборони України з питань АТО 

полковник Олександр Мотузяник, 
противник двічі відкривав вогонь 
в бік наших захисників.

У районі населеного пункту 
Луганське наші позиції були 
обстріляні противником з авто-
матичного гранатомету, а біля 
Травневого, упродовж півгодини 
ворог намагався спровокувати 
наших військових вогнем зі стрі-
лецької зброї.

донецький напрямок. За-
фіксовано  один ворожий обстріл. 

Протягом 40 хвилин бойовики 
вели вогонь з мінометів калібру 
82 мм та стрілецької зброї, зо-
крема, й великокаліберної. Це 
сталося в районі Павлополя. Тоді 
в бік наших опорних пунктів во-
рог випустив 8 мін.

інформація головного 
управління розвідки моу. 
У з’єднаннях і частинах російських 
окупаційних військ посилюються 
протиріччя між кадровими росій-
ськими військовослужбовцями та 
найманцями з числа місцевого  на-
селення. Зокрема, це призводить 
до зростання кількості випадків 
відкритої непокори.

Так, 8 січня ц. р., в одному з 
підрозділів спеціального при-
значення т. зв. 1-го армійського 

корпусу противника, через неба-
жання підлеглими виконувати на-
кази російських офіцерів, сталася 
сутичка із застосуванням зброї. У 
результаті одного бойовика було 
вбито та одного поранено. Протя-
гом 2 тижнів на базі Навчального 
центру Військової служби право-
порядку у Збройних силах Украї-
ни інструктори з Великої Британії 
тренуватимуть наших військових

Понад 30 слухачів набувати-
муть нових знань та навичок, 
зокрема, з протидії саморобним 
вибуховим пристроям.

Варто зазначити, що іноземні 
інструктори співпрацюють зі 
Збройними силами України в 
рамках операції «Орбітал» і вже 
провели чимало різнопланових 
тренінгів та курсів для наших 
військовослужбовців.
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спортпро все

 
продовження стор. 6

наші інтерв’ю

дітки чекають непутящу Матір життя  прожити — не поле перейти. 
особливо, якщо поле — футбольне
володимир синяк: “Ті, хто любить себе в футболі, більше ніж сам футбол, у мене не 
затримуються, як і ті, хто слабкий духом” 

у ватикані заарештували 
активістку Femen, яка спалила 
макет трамвая у вінниці

 життя на вістрі ножа

рік розпочався зі сварок і бійок

тетяна лозінська

У 2018 році виповнюється 40 
років, як в дитячій юнацькій 
спортивній школі (ДЮСШ) на від-
діленні футболу працює Володи-
мир Синяк. Мабуть, немає жодної 
людини з тренерської спільноти 
в Козятині, яка б мала таку нео-
днозначну оцінку його діяльності.

— Робота тренера з футболу 
оцінюється не за принципом: 
хороший чи поганий хлопець, він 
комусь подобається чи не подо-
бається, а за результатами, — го-
ворить пан Володимир. — А вони 
в мене є. Інша справа, що далі 
все залежить від того, хто і що 
хоче бачити. Ті, хто хочуть бачити 
мої успіхи, побачать. Ті, хто по 
якійсь причині запрограмовані 
бачити мої недоліки та невдачі, 
теж побачать. Усе дуже просто 
— така тренерська доля. З цьо-
го приводу дуже влучно сказав 
мій земляк заслужений тренер з 
легкої атлетики Віталій Лонський: 
“По різному можна дивитись на 
калюжу — одні бачать болото, 
інші відображення сонця…”                                                              

— Якщо мова зайшла за 
результати, то які є пріоритет-
ними для вас?

— Головним завданням для 
мене, як для тренера, є така ро-
бота, при якій футбол допомогав 
би моїм вихованцям по життю. 
Далі все залежить від потенціалу 
гравця, його амбіцій. Тож одні за-
робляли і заробляють футболом 
на кусок хліба, інші — поєднують 
футбол із навчанням або з робо-
тою, граючи в чемпіонаті області, 
деякі грають на першість робітни-
чих колективів.

Проте, якщо футбол допоміг 
юнакові стати хорошим сином 
для своїх батьків, в майбутньому 
хорошим чоловіком для своєї 
дружини, хорошим батьком для 
своїх дітей, то це теж перемога. 
Не менш важлива, ніж на фут-
больному полі. Що стосується 
спортивних результатів, то голо-
вним успіхом для мене став 1982 
рік. У 1981-му, як тренер, я за-
йняв останнє місце в першості, 
виступаючи проти суперників, 
що були на рік-два старші. Що 
називається, ризикнув… І відра-
зу зрозумів значення прислів’я: 
“…у перемоги багато друзів, а 
з поразкою – ти залишаєшся 
один”. У Козятині мене придали 
анафемі, оглосивши ворогом і 
диверсантом “Козятинського фут-
болу”. І об мене почали витирати 
ноги всі, окрім ледачих і кількох 
людей, що вірили в мене. Тож 
успіх 1982 року був дуже важ-
ко вистражданим. Тому він для 
мене є найвагомішим. Ми тоді 
не тільки вперше в історії стали 
чемпіонами області, але й ви-
йшли на якісно новий рівень. До 
Київського РУФК були запрошені 
Олександр Сидорук та Олександр 
Рибачук. Вони, хоча недовго, за-
ймались у заслуженого тренера 
України Віталія Хмельницького, 
але це сприяло позитивному 
іміджу юнацького футболу м. 
Козятина. Майже всі гравці 
входили до збірних області, що 
брали участь в республіканських 
змаганнях. Згодом Ігор Денчук, 
Олександр Сидорук, Сергій Гав-

рилюк та Сергій Волков заграли 
на професійному рівні. Це спри-
яло тому, що Козятин почали 
сприймати в Україні, як серйозну 
футбольну школу. Це зовсім не 
означає, що ми були сильніші , 
ніж наші попередники, просто ми 
були інші. Володимир Тучак, Во-
лодимир Слуцький, Ігор Павлюк 
та Володимир Казмирчук внесли 
вагомий  вклад у розвиток міс-
цевого футболу. Олег Філонов, 
Сергій Масловський, Геннадій 
Шмельов, Микола Довбня та Ігор 
Казмирчук досягли певних успіхів 
поза межами футбольного поля. 
Тож, користуючись можливістю, 
хочу подякувати своїм першим 
вихованцям за спільну роботу і 
побажати їм здоров’я та благо-
получчя.

— Ви маєте репутацію жор-
сткого тренера… 

— Цю тему слід розпочати з 
опитування , яке було проведе-
не серед чемпіонів та призерів 
Олімпійських ігор. Воно вигляда-
ло так: “Хто був вашим першим 
тренером — деспот чи демо-
крат?” 97% відповіли схвально 
на перший варіант…Це говорить 
про те, що перший тренер за-
кладає основи характеру, який 
є визначальним в плані досяг-
нення мети. У спорті, і зокрема 
в футболі, окрім таланту, треба 
мати характер, бійцівські якості, 
здатність працювати на межі 
своїх можливостей, здатність 
«виживати» в умовах жорсткої, 
а інколи і жорстокої конкуренції 
як на футбольному полі, так і за 
його межами. Талантів є тисячі, 
а до цілі доходять одиниці. Як 
тренер, в своїй роботі на перше 
місце ставлю талант і характер 
юного футболіста і цим стараюсь 
довести перспективу роботи. Ті, 
хто любить себе в футболі, біль-
ше ніж сам футбол, у мене не 
затримуються, як і ті, хто слабкий 
духом. Одні розуміють мої вимо-
ги, іншим не дано це зрозуміти. 
А кращий суддя в цьому питанні 
- це час, який все ставить на свої 
місця.

— У чому, на вашу думку, 
полягає різниця поколінь 
футболістів, з якими починали 
працювати, і з тими, з якими 
ви працюєте зараз?

— Для цього треба зробити 
екскурс в історію. Моє покоління 
росло, немов бур’ян при дорозі. 
Батькам було не до нас. Одні 
працювали тяжко, у дві зміни, 
аби прокормити сім’ї, інші “бу-
хали” по-чорному. Адже було 
багато людей, що пройшли війну 
і мали контузії. Ми пройшли по 
повній програмі вуличні «універ-
ситети», де ненормативна лексика 
вивчалась набагато раніше, ніж 
Буквар. Першими вчителями були 
урки, що відсиділи в лагерях 
Воркути та Магадану по 15-20 
років. Отож, хто пішов в тюрми, 
хто — в спорт. Спорт був не тіль-
ки способом життя, але й давав 
шанс «вийти в люди». Це і ста-
валося. Згадую свій двір. Брати 
Шепелєви стали майстрами спор-
ту з лижних гонок, Володя Шиш-
ков став кращим бомбардиром 
серед команд другої ліги (237 
голів). Вітя Мудрий став чемпіо-
ном України серед команд другої 

ліги у складі команди «Кривбас» 
(Кривий Ріг). Ще кілька хлопців 
стали майстрами спорту з хокею 
на траві, виступаючи за команду 
тодішнього Ленінграду. Чимало 
успішних людей вийшло зі школи 
стрибунів у висоту Віталія Лон-
ського, яку ще в ті часи амери-
канська преса називала- «крини-
цею талантів».

Те покоління, з яким я почав 
працювати як тренер, було більш 
домашнім. Доводилося ходити 
по домівкам і вислуховувати від 
батьків, щось на зразок того, 
що, як буде погано вчитись, то 
на футбол ходити не буде. Але 
у мене займались такі екземпля-
ри, що цю проблему вирішували 
дуже просто. Вони заводили два 
щоденники. Один для вчителів, 
другий для батьків. Але, як би 
там не було, футбол відкривав 
певні перспективи. Завдяки фут-
болу, можна було вступити вчи-
тись, служити в спортроті в армії. 
На той час було багато команд, 
що грали в чемпіонаті України 
серед колективів фізкультури, 
які мали хороше фінансування. 
Тож, як висновок: футбол давав 
можливість отримати певний со-
ціальний статус.

Сьогодні футбол — не є тим, 
чим він був раніше. Сформува-
лось нове покоління батьків. З 
зовсім іншим менталітетом та 
моральними цінностями. І ці змі-
ни відбулись не в кращу сторону. 
Колись виховання будувалось за 
принципом: “Дітей треба обері-
гати від неприємностей, але не 
від труднощів”. Сьогодні багато 
що робиться, де навпаки… А 
щодо покоління дітей, то вони 
ні в чому не мають потреби. У 
них є все, окрім фанатичної від-
даності футболу. Тож футбол, 
як шанс «вийти в люди», вже 
не такий актуальний, як колись. 
Працюючи в ФК »Шахтар» (До-
нецьк), я роблю висновок, що в 
футболі успіхів досягають діти із 
сільської місцевості. Як приклад, 
Олександр Тимчик (“Динамо” 
Київ), який буде грати в оренді за 
луганську «Зорю» з Крижополь-
ського району, Віталій Кольцов 
з «Маріуполя» з Ямпольського 
району. Також успіхів досягають 
діти з сімей із невеликим до-
статком, і діти, у яких батьки в 
минулому займались футболом 
професійно. Як приклад — Ци-
ганков, Лучкевич, Калитвенцев, 
Ковалець , Шахов та інші.

— Якщо мова пішла за 
«Шахтар», то кілька слів про 
цей період вашоЇ роботи…

— У 2006 році футбольну Ака-
демію ФК “Шахтар” (Донецьк) 
очолили фахівці з Нідерландів 
і одною з їх вимог було ство-
рення селекційної служби. Мені 
подзвонили з клубу і запропо-
нували роботу в селекційному 
відділі. Я мав відповідати за 
певний регіон України. Ця робота 

потребувала тренерської інтуїції 
на перспективу таланта гравця, 
психології та дипломатії. Якщо 
говорити про результати моєї 
роботи, то за них не соромно. 
У мене склались хороші ділові 
стосунки з ФК “Металіст” (Хар-
ків). Тоді тренером там працював 
Мирон Маркевич, а спортивним 
директором був Євген Красніков. 
Сьогодні ті футболісти, яких я 
свого часу привозив на пере-
гляд чи рекомендував в Академії 
“Шахтаря” та “Металіста”, грають 
в таких клубах Прем’єр-ліги, як 
“Динамо” (Київ), “Шахтар” (До-
нецьк) , “Маріуполь”, “Карпати” 
(Львів) та “Сталь” (Камянське). 
Тут мова йде, як про основний, 
так і про дублюючий склади. Ще 
один мій підопічний по селекцій-
ній службі — гравець іспанського 
клубу «Валенсія» — хлопець з 
Чуднова сьогодні тренується з 
основним складом, але поки що 
грає в “Валенсіі-Б”. Ще троє, а 
саме футболісти з Новоград-Во-
линська, Баранівки та Житомира 
в сезоні 2017-2018 р взяли участь 
в юнацькій Лізі Чемпіонів УЕФА. 
У останньому матчі проти юнаків 
з “Манчестер Сіті”, в якому, до 
речі, «Шахтар» виграв 2:1, двоє 
вийшли в основному складі, 
третій вийшов із заміни. Поло-
вина усіх футболістів є гравцями 
юнацької та молодіжної збірних 
України. На початку грудня в мат-
чі національної збірної України з 
міні-футболу проти збірної Італії 
дебютував, і доволі успішно, ще 
один мій підопічний. Що приємно, 
передзвонили батьки і поздо-
ровили мене з цією подією. Тож 
мені буде за кого вболівати на 
чемпіонаті Європи, що відбудеть-
ся в Словенії.

— ФК “Шахтар” асоціюється 
з великими грошима?

— Дивлячись для кого. Крім 
того, не слід плутати роботу 
тренера-селекціонера з роботою 
футбольного агента, який вирі-
шує фінансові питання і який для 
цього має ліцензію, яка коштує 
недешево. Я своєю роботою, в 
першу чергу, заробив авторитет у 
своїх колег по тренерському цеху 
і також у людей, які досягли успі-
хів у цьому житті. А це те, що за 
гроші не купиш, як і досвід, який 
набув, співпрацюючи з кращими 
тренерами України і з фахівцями 
з Нідерландів та Великобританії.

— А як щодо перспектив ко-
зятинських футболістів?

— Олександр Півень та Артур 
Підручний грають в Словаччині. 
Наскільки я знаю, Артур може 
перебратись грати в Австрію. У 
пошуках команди Дмитро За-
галевич — пропозиції в нього є. 
Хороший потенціал для футболу 
має Валентин Поляков. Тут скажу 
більше. По ньому був варіант з 
донецьким “Олімпіком”. Його че-
кали на збори в «Олімпік»-U-19. 
Але Валентин вибрав інший 

шлях. Сьогодні він курсант вій-
ськового інституту зв’язку, що в 
Житомирі. Там, до речі, є дуже 
пристойна футбольна команда, 
за яку він зараз і грає. Знаючи 
характер Полякова і його потен-
ціал, думаю, що він своє слово в 
футболі ще скаже. Хороші дані у 
Дмитра Остапюка. Він, ставши в 
нашій команді кращим бомбарди-
ром, поїхав до Києва, де грає в 
юнацькій першості України. Але 
йому ще треба закінчити школу. 
Продовжуючи цю тему, згадую 
епізод з кінокомедії Гайдая “Кав-
казька полонянка”. Один з пер-
сонажів промовляв тост: “Маю 
бажання купити дім, але не маю 
можливостей. Маю можливість 
купити козу, не маю бажання”. Це 
я веду до того, що коли були та-
ланти, у мене не було можливості 
їх запропонувати у футбольні за-
клади. А сьогодні є можливості 
— пропонувати немає кого. Душа 
болить за тих, хто мав все, аби 
досягти серйозних успіхів в фут-
болі, але з різних причин не до-
сягли того, чого мали б досягти. 
Коля Файфер, Женя Ващук, Во-
лодя Пастухов, Сергій Шевченко 
з Махнівки, Коля Білоус з Маха-
ринець, Ігор Шевчук з Глуховець, 
Сашко Порхун, Віля Гуменюк та 
Толя Горопашенко з Йосиповки та 
інші. Я впевнений, якщо б вони, 
в свій час потрапили у футбольні 
школи, їхня б футбольна доля 
склалась зовсім по іншому. А як 
для декого — і життя…

— Ви “продаєте” футболіс-
тів?

— Скажу відверто, радий би 
кого продати, ніхто купувати не 
хоче. З досвіду роботи в ФК 
“Шахтар” знаю, що аби заробити 
на футболісті, треба щоб його 
“готового” купив “Шахтар” або 
“Динамо” (Київ), наприклад, або 
хорошого рівня європейський 
клуб. Тоді всі будуть в “шокола-
ді”: і ДЮСШ, в якій він займався, 
і тренер, і батьки. Справа лише 
за малим: треба, щоб футболіст 
біг 30 метрів за 3,3-3,4 секунди. 
Біг 400 метрів під 1 розряд і 
при цьому мав високий рівень 
тактико-технічних дій. Але тут 
справа в іншому. Сама професія 
футбольного тренера, по своїй 
природі передбачає наявність 
людей, які його не сприймають. 
Тож багато є наносної навколо-
футбольної гнилі. Причини різні. 
Це не сприйняття тренера, через 
особисту неприязнь, а може бути 
заздрість людей, які мають високі 
амбіції, але низьку стелю таланту 
і футбольного інтелекту. Як на-
слідок — можливостей. Таких 
футбольних “експертів”, які все 
знають і все вміють на словах, 
але нічого не можуть, — у фут-
болі вистачає. Але це нормальне 
явище. 

народився 31 травня 1954 року 
в м. Бердичів. 1976 р.поступив у 
вінницький педагогічний інсти-
тут, факультет фізвиховання. У 
1978 році прийнятий на роботу 
тренером з футболу в дЮсШ м. 
козятин. у 1982 — став першим 

тренером в історії козятинського 
юнацького футболу, що привів 
юнаків з козятина до звання 
чемпіонів області. 2007-2013 
рр — тренер-селекціонер фут-
больної академії фк “Шахтар” 
(донецьк).

синяк володимир володимирович 

вероніка люБіч

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” повідомили тривожну 
новину, що в одному селі Козя-
тинського району без догляду 
батьків залишені напризволяще 
троє діток дошкільного віку. 

— Залишені діти без їжі і засо-
бів гігієни! — прозвучало на тому 
боці слухавки. 

Щоб не шокувати читача, по-
відомляємо, що тривожна звістка 
не підтвердилася. Телефонував-
шій дали не зовсім достовірну 
інформацію. Та шокуюче повідо-
млення покликало журналістів у 
дорогу.

Ми розшукали дітей. І, зро-
бивши власне журналістське 
розслідування, прийшли до ви-
сновку, що єдина основна про-
блема цих дітей — відсутність 
мами. До другорядних негараздів 
відноситься питання дров для об-
ігріву малечі та з ким залишити 
малюків, коли голова сімейства 
відбуває на роботу. 

Тепер попробуємо розібратися 
з життям дошкільнят. Татко дітей, 
яким від п’яти до півтора року, 
не кидав малечу. Їх залишила 
тільки “мама”. Вісім місяців тому 
ця сім’я розпалась. Точніше, 
“зозуля” знайшла собі іншого, 
залишивши дітей на батька. Най-
меншому на той час було тільки 
півроку. Це якраз той період, що 
дитя повинно було засипати біля 
грудей матері. Хай кожен назве 
таку матір своїм словом. Навіть 
вовчиця не дозволить собі такого.

Зараз матір схаменулася і хо-
дять чутки, що збирається через 
суд повернути їх. Та чи вистачить 
у неї аргументів і чи доведе вона 
в суді, що у неї прокинувся ма-
теринський інстинкт. Скоріше за 
все, її приваблює допомога на 
дітей. Як не як, а за кошти до-
помоги  можна й самій непогані 
статки мати. Коли б воно було 
так, як вона думає сказати в суді, 
то заради дітей вона повернулася 
б до чоловіка. А, можливо, в цій 
ситуації від неї вже нічого не за-

лежить. Ми не судді і чужа сім’я, 
як кажуть, темний ліс.

З самим головою сімейства 
зустрітися не вдалося. Він, за-
лишивши дітей на дідуся (свого 
батька), поїхав у пошуках про-
дуктів харчування. 

Те, що ми побачили в цей день, 
свідчило, що, як для батька, 
діти добре доглянуті. Ці діти 
краще виглядають, ніж ті, що 
перебувають з матір’ю нашумілої 
козятинської родини, що в бруді 
по вуха. У цих діток чистенькі 
лиця, охайний одяг, в достатній 
кількості дитячих іграшок. На 
столі стояла новорічна ялинка. У 
будинку чисто.

Родина не самотня, їх провід-
ують представники з сільради. 
Сільський голова знає, хто за-
лишається з дітьми, коли тато 
Дмитро від’їжджає на роботу. 
Як відзначив очільник села, дров 
вистачає, хай тільки не лінуються 
пиляти. 

— Якщо не знають де пиляти, 
я покажу, — каже він. 

Щодо самих дітей, то в най-
старшого Максима добитися ви-
важеної відповіді не вдалося. Він 
мамку три рази не любить, а раз 
любить. Бо пам’ятає, що колись 
серед ночі, коли вона була під 
градусом, принесла йому йогурт, 
та бабуся виставила її за двері. 

Максим знає, що в нього мама 
погана та він вважає, що хай 
буде така, ніж немає ніякої. З ро-
ками малеча зрозуміє ціну такого 
материнства. А зараз хочеться 
мати маму. 

Ось така логіка покинутого 
матір’ю п’ятирічного сина...

Поліція Ватикану 
заарештувала акти-
вістку руху Femen Алі-
су Виноградову, яка 
намагалася викрасти 
статуетку немовляти 
Ісуса.

У понеділок, 25 
грудня, активістка 
Femen Аліса Виногра-
дова на площі святого 
Петра у Ватикані ви-
крала папську ляльку 
немовляти Христа з 
ватиканського різд-
вяного вертепу. На 
дівчині був напис «Бог 
— це жінка!», повідомляє «Гро-
мадське».

В організації пояснили, що акт 
був направлений «проти тися-
чолітніх утисків Ватиканом прав 
жінок на власне тіло».

Нагадаємо, що 14 листопада, 
біля магазину «Рошен», що на 
Соборній, напівоголена пред-
ставниця руху Femen підпалила 
макет трамвая. Уже 16 листопада 
відбувся суд над феміністкою.

1 січня
Жителька міста викликала по-

ліцію до своїх родичів, з якими 
вийшов конфлікт. У іншому мі-
крорайоні — сварилися сусіди. 

На вул. 8 Гвардійська біля кафе 
"Рідна хата" сварилися двоє так, 
що довелося дзвонити в поліцію, 
аби та їх утихомирила. На місце 
події виїжджала слідчо-оператив-
на група.

Близько 19-ї години цього дня 
на вулиці Васьковського біля 
магазину продтоварів 35-річний 
житель міста, керуючи авто-
мобілем Peugeot, не впорався з 
керуванням та допустив наїзд на 
перехожих. Постраждали 42-річ-
ний та 30-річний жителі Козятина, 
які рухалися обабіч проїжджої 
частини. За даним фактом слід-
чим відділенням поліції розпо-
чато кримінальне провадження за 
ознаками злочину передбаченого 
ст. 286 КК України (Порушення 
правил дорожнього руху). Про-
водиться досудове розслідування.

2 січня
У Іванківцях зять за місцем 

спільного проживання сварився 

з тещею.
Жителька міста звернулася в 

поліцію із заявою на сусіда, який 
пошкодив її паркан. Інша — по-
скаржилась на сина, який вчиняє 
відносно неї насильство в сім’ї.

У Глухівцях тітка викликала 
правоохоронців до племінника, 
який вчиняв сварку. У Дубових 
Махаринцях під час сварки жінці 
наніс тілесні ушкодження одно-
сельчанин.

А на вулиці Олега Кошового в 
м. Козятин мешканці багатопо-
верхівки викликали слідчо-опера-
тивну групу поліції на курильників 
в підвалі.

3 січня
У селі Козятині сварились мати 

з сином так, що довелося викли-
кати правоохоронців.

У Дубових Махаринцях бабця 
онука втихомирювала поліцією.

Інший мешканець цього села 
на автомобілі "Джелі" в Козяти-
ні на Героїв Майдану наїхав на 
60-річного пішохода, мешканця 
міста. Останній переходив вулицю 
по нерегульованому пішохідному 
переході. Внаслідок ДТП пішохід 

отримав “перелом правого колін-
ного суглобу та ампутацію зубів”. 
Його госпіталізували у травмато-
логію та розпочали криміналь-
не провадження за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 286 
КК України (Порушення правил 
дорожнього руху). Проводиться 
досудове розслідування.

4січня
Поскаржилася мати на сина 

(мешканці міста), який в п’яному 
вигляді за місцем спільного про-
живання поводив себе не адек-
ватно.

Надійшла заява від житель-
ки Києва, про те, що протягом 
останнього місяця 2017 року не-
відома особа пошкодила замок 
на вхідних дверях її будинку в 
селі Махнівка. Викрадені гроші та 
золото. За даним фактом слідчим 
відділенням поліції розпочато 
кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 185 КК України (Крадіжка). 
Проводиться заходи по вста-
новленню особи, причетної до 
скоєння злочину.

Жительці Лопатина за місцем 

спільного проживання погрожу-
вав фізичною розправою її чоло-
вік. У Козятині ж знову зафіксу-
вали насильство в сім’ї — матері 
погрожував син.

5 січня
Знову в Козятині мати скаржи-

лась на п’яного сина.
Написав заяву в поліцію жи-

тель села Лопатин, про те, що 
30.12.2017 року близько 00 год. 
30 хв. за місцем його проживан-
ня під час конфлікту йому було 
нанесено тілесні ушкодження 
жінкою на ім’я Тетяна. За даним 
фактом слідчим відділенням по-
ліції розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками злочину, 
передбаченого ст. 125 КК України 
(Тілесні ушкодження). 

Жителька міста конфліктувала 
зі своїм чоловіком стосовно ав-
тівки. На місце виїжджала слідчо-
оперативна група поліції. 

Виїжджала поліція і до беш-
кетувальників біля кафе на вул. 
Пилипа Орлика.
6 січня

У жительки Козятина виник 
конфлікт з її чоловіком за місцем 

спільного проживання. На місце 
події направлялась слідчо-опера-
тивна група поліції.

У Вернигородку на співмешкан-
ця заявила жінка, який за місцем 
спільного проживання вчиняє на-
сильство в сім’ї відносно неї.

7 січня
Пошкодили вікна в дачному бу-

динку, розташованому в дачному 
кооперативі "Тилемонівка". 

У Козятині поліцейські мусили 
виїжджати на сімейну сварку, на 
конфлікт між чоловіками.

8 січня
Понапивалися і билися сп’янілі 

відпочиваючі одного з місцевих 
барів.

Жительки Козятина звернулась 
за допомогою до правоохоронців 
зі скаргою, що невідома особа 
стукає у вікна її будинку. На міс-
це події направлено слідчо–опе-
ративну групу поліції. 

У Махнівці невідомі пошкодила 
вікна приватного будинку. На міс-
це події виїжджала слідчо-опера-
тивна група поліції. Проводиться 
перевірка.

в’ячеслав гончарук

На вулиці 8-Гвардійській в на-
шому місті п’ятого січня сталася 
аварія. Трапилася ця ДТП на по-
вороті виїзду з вулиці в бік міста. 
Водій іномарки не впорався з 
керуванням свого транспортного 
засобу і в’їхав у приватне по-
мешкання. Причиною цього став 
технічний стан транспортного 
засобу. За попередніми висно-
вками, в автівці розлетівся диск 
колеса і машина не вписалася в 
поворот. На щастя, в цьому ви-
падку серйозно ніхто не постраж-
дав. Хіба що сам водій відбувся 
великим переляком. Дісталося 
загорожі приватного помешкання 
та будинку. 

Прибулі на місце події право-
охоронці протокол не складали. 
Водій не був у стані алкогольного 
сп’яніння.

Чотириколісного відремонту-
ють. Паркан побудують новий. 
Тільки не радує така постановка 

питання меш-
канців нашо-
го міста, які 
проживають на 
тому повороті. 
Адже майже 
кожну зиму в 
ожеледицю на 
дорозі до них 
заїжджають в 
гості залізни-
ми конями. І 
після кожного 
такого випад-
ку бездіють як 
міська влада, 
так і дорожня 
служба. Вияв-
ляється, перед 
поворотом, як 
їхати з ПРБ в 
місто, не стоїть 
дорожній знак 
“поворот направо”. Та й при по-
воротах в 90 градусів на дорозі 
повинні стояти відбійники. Цього, 
на жаль, немає і люди залиша-

ються наодинці зі своїми про-
блемами. Вони молять Господа, 
щоб не залетів у їхній будинок 
черговий гість.

кримінальна хроніка
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новий ріК у Козятиніпозиція

2018-ий зустріли з “україною”

галина касянівська

За минулий рік кількість іммігрантів з України 
до Ізраїлю зросла на 20%. У 2017-му сюди при-

їхав 7 161 українець, серед них є ізраїльтяни, що 
повернулися, та репатріанти.

Про це йдеться в звіті, який опублікувало Міністерство інте-
грації.

З документа випливає, що в 2017-му році в Ізраїль перебра-
лося 34 200 осіб: 28 600 нових репатріантів та 5 600  ізраїльтян, 
що повернулися. Показник приросту чисельності нових грома-
дян у 2017 році в загальному зріс на 5%, в порівнянні з 2016-м 
роком.

Відзначається, що найбільше людей - 7 188 осіб - приїхало 
з Росії (в 2016 році - 7 192). На другому місці за кількістю ім-
мігрантів - Україна (7 161, в минулому році - 5 994). Із Франції 
приїхало 3 389 осіб (в минулому році - 4 802), зі Сполучених 
Штатів - 2 929 осіб (в 2016-му році - 3 150).

Також у звіті йдеться, що 5 тисяч репатріантів - це фахівці в 
сфері торгівлі та послуг, 1 953 - фахівці в галузі суспільних наук, 
1 293 - педагоги, 1 279 - бухгалтери та юристи. 1 291 репатріант 
не має спеціальності, а 1 682 особи - трудового досвіду.

Нагадаємо, вчені підбили аномальну статистику: в цей період 
чоловіки зникають найчастіше.

куди тікають тисячі українців
Блог

володимир сереБрянський

Згідно з результатами досліджень, проведених 
Гарвардською Медичною Школою, люди, які час-
тіше висловлюють вдячність за позитивні події в 
їхньому житті, почувають себе щасливішими.

Нещодавно двоє психологів, працівни-
ків Університету Маямі, провели цікаве 
дослідження. Вони розділили піддо-
слідну групу на три частини. Перша 
частина учасників експерименту 
щодня записувала, за що вони по-
чуваються вдячними. Учасники дру-
гої групи фіксували на папері все, 
що їх дратувало та виводило з себе. 
Третя, контрольна група, записувала 
поточні події без жодного емоційного 
супроводу.

Через два з половиною місяці ведення таких 
записів, учасники першої групи, відзначили, що ста-
ли більш щасливими та сповненими оптимізму, аніж 
до початку експерименту. Вони рідше відвідували 
лікарів та проявляли більше схильності до занять 
спортом, аніж друга група, що записувала свої не-

гативні емоції, або були нейтральними.
Інші дослідження доводять, що висловлення 

вдячності колегам по роботі, підвищує їхню про-
дуктивність. Так, в Уортонівській школі Пенсильван-
ського університету був проведений експеримент, 

під час якого дві групи волонтерів здійснювали 
дзвінки потенційним інвесторам. Результати 

виявили, що волонтери, які отримували 
повідомлення з подякою від керівника 
своєї групи, здійснили на 50% більше 
дзвінків, ніж учасники групи, в якій 
такі повідомлення не надсилались. 
Продуктивність першої групи волон-
терів виявилась вдвічі більшою, аніж 
другої!
Навіть коли вам катастрофічно бракує 

часу – напередодні чергового дедлайну, 
у метушні під час підготовки до свят, чи в 

процесі латання тріщин у ваших сімейних стосун-
ках – причепіть на холодильник записку  зі словом 
«Дякую!», складіть список речей у вашому житті, 
за які варто бути вдячним, або ж просто подякуйте 
сусіду, що притримав для вас ліфт, і ви неодмінно 
відчуєте себе краще!

висловлюйте вдячність за маленькі радості кожного дня
Блог

За традицією, козятинчани збиралися під 
ялинкою на центральній площі

старий новий рік: прикмети, 
традиції, як святкувати в україні

панахида за голубом

життя  прожити — не поле перейти. особливо, якщо поле — футбольне

дмитро артемчук

Свято Різдва відзначають по 
всьому світу. Католики сідають 
за святкові столи ще в грудні. А 
православні, до яких відносять-
ся й українці, День народження 
Ісуса Христа відзначають 7 
січня.

То як же святкували цей день 
у нашому місті. На окраїнах ма-
ленькі діти вдалися до колядок 
з самого ранку. Тільки багато 
господарів в цей час вже не 
були вдома. У більш ближній 
місцевості до центру міста різд-
вяні пісні заспівали діти після 
15-ої. Дорослі і молодь чекала 
на колядників вже у власних 
домівках.

Невеликий відсоток віруючих 
в цей день пішли до церкви. 
Наприклад, в церкві Пресвятої 
Богородиці відслужили службу, 
Божу літургію. Протоієрей хра-
му Василь Влізло помолився за 
Україну. Попросив в молитві до 
Господа миру в нашій державі 
і щоб Всевишній зберіг життя 
нашим воїнам. 

Таку ж саму службу від-
служили і в церкві Серафи-
ма Саровського, де також 
згадали за Україну. От тіль-
ки проскурок в цій церкві 
(богослуживий літургійний 
хліб) приготували мало. Є 
багато віруючих, які за ста-
ном здоров’я вже не можуть, 
не те що вистояти святковий 
молебінь, а й добратися до 
храму. Такі люди через своїх 
знайомих замовляють про-
скуру, як символ двох природ 
Спасителя (божественної і 
людської) . Вони дуже засму-
чені, коли прихожани церкви 
повертаються  із храму з пус-
тими руками.

Завершились святкові бо-
жественні літургії в церквах 
і храмах. Несподівано рано 
замовкли пісні колядників. 
Ще років десять тому в такий 
час діти тільки розпочинали 
колядки. Щодо святкового 
столу, то він є у кожного. А 
от як жити далі після свят, 
знають не всі.    

різдво сьогодення
Блог

тетяна лозінська 

Так завжди було, є і буде. А 
що стосується мене особисто, 
притримуюсь східного прислів’я: 
“собаки гавкають, а караван іде”.  

— А як щодо майбутнього 
козятинського футболу? 

— Для того, щоб дивитись в 
майбутнє, потрібно озирнутись в 
минуле. Як говориться в Біблії, “є 
час розкидувати каміння, а є час 
його збирати”. Спробуємо зібра-
ти. Півстоліття відділення футбо-
лу ДЮСШ м. Козятин було одним 
із найкращих і авторитетніших 
відділень в юнацькому обласному 
футболі. Цілі покоління тренерів 
та футболістів створювали авто-
ритет та імідж козятинського 
футболу. Олександр Володимиро-
вич Чорний своєю роботою і від-
даністю справі заклав фундамент 
відділення футболу, підготувавши 
багато хороших футболістів і ви-
ховавши успішних людей. Я, при-
йнявши від нього естафету, про-
ніс її гідно. Якщо взяти останні 
успіхи, то команди ДЮСШ тричі 
ставали чемпіонами і п’ять разів 

другими в обласних змаганнях з 
міні-футболу, першості області та 
спартакіади школярів. Це коман-
ди 1992-1993 років народження 
— чемпіони з міні-футболу серед 
спортивних шкіл Міністерства 
освіти, другі в спартакіаді школя-
рів. 1995-1996 — другі в першості 
області, 1996-1997— чемпіони 
області, 1997-1998 — другі в 
області, 1999-2000 1 другі з міні-
футболу, чемпіони спартакіади 
школярів. 2000-2001 р. н. — другі 
в області як в першості, так і 
в спартакіаді школярів. До цих 
успіхів причетні Павло Луцюк, 
який певний час працював трене-
ром ДЮСШ, та вчителі фізичного 
виховання. Олег Шеремет та 
Георгій Кирилюк, які виставляли 
збірну школярів. Запорукою цих 
успіхів було те, що в ДЮСШ 
були підготовлені футболісти, які 
були серед лідерів в обласному 
футболі і здатні були проявити 
себе і на республіканському 
рівні. Не бачу сенсу перерахову-
вати майже два десятки прізвищ. 
Ті, хто цікавиться футболом, 
знають, про кого йде мова.                        

Сьогодні це вже історія, якою 
можна не тільки гордитись, але 
і згадувати. Тому що майбутнє у 
нас в суцільному тумані. І туман 
настільки густий, що дороги, по 
якій треба рухатись, майже не 
видно… Головна причина такої 
ситуації — кадри. Після того, як 
роботу в ДЮСШ залишив Олек-
сандр Півень, який поїхав грати 
в футбол до Словаччини, у нас 
в ДЮСШ створився вакуум, який 
відразу заповнили футбольні 
шоу-мени, які організували на 
футболі бізнес. Причому свою 
діяльність розпочали з того, що 
“позичили” в ДЮСШ футболістів, 
які, прозаймавшись у нас чотири 
роки, вже досягли серйозних 
результатів. Я хотів би, щоб мене 
правильно зрозуміли (абсолютно 
нічого особистого). Ставки дуже 
високі — на кону стоїть майбутнє 
козятинського футболу…Цікавий 
факт. Людині, яка збирає гроші 
з дітей за зайняття футболом, 
запропонували посаду тренера 
в ДЮСШ. Ця посада передбачає 
відповідальність за результати 
роботи. А найголовніше, заборо-

няє брати гроші з дітей. 
Причому, на змаган-
нях діти самі отри-
мували б кошти. У 
футбольного ду-
ховного настав-
ника було два 
варіанти - або 
працювати за 
імідж , за ідею 
і за авторитет, 
або банально про-
довжувати «рубати 
бабло». Наставник ви-
брав другий варіант…     

— Чи є вихід з цієї ситуа-
ції?

— У Козятині немає ні опери, 
ні балету, ні філармонії. Єдине 
місце, де люди можуть зібратись 
разом, це стадіон “Локомотив”. 
Люди приходять не тільки по-
дивитись футбол. Вони хочуть, 
хоч на кілька годин забути про 
тарифи на газ і на воду, про ціни 
на ліки та все інше. 

У людей є можливість зустрі-
ти друзів, знайомих, поділитись 
останніми новинами , що відбу-
лись в світі та місті. Тож відділен-

ня футболу повинно 
готувати футболіс-

тів, які відповіда-
ють обласному 
рівню — щоб 
людям було на 
що дивитись. 

—  В а ш і 
побажання 
нашим чита-
чам.                              
— Здається, 

країна живе мир-
ним життям, пуска-

ють додаткові потяги, 
що везуть людей на відпочинок, 

у нічних клубах немає вільних 
місць. А повідомлення з фронту 
сприймаються, як рахунки фут-
больних матчів. 2:4 — це двоє 
вбито, а четверо поранено. Про-
грали ті, у чиї домівки прийдуть 
гроби та каліки? Виграють ті, хто 
на війні далеко від лінії фронту 
заробляють гроші? Тож я хотів 
би, аби ми не забували про тих, 
хто забезпечує мирне життя. 
Тому бажаю всім нам, в першу 
чергу, миру. Буде мир, буде все. 
У тому числі і футбол.

володимир синяк: “Ті, хто любить себе в футболі, більше ніж сам футбол, у мене не затримуються, як і ті, хто слабкий духом” 

продовження. 
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в’ячеслав гончарук

Новорічну ніч мешканці нашого 
міста відзначали по-різному. Одні 
приймали гостей в своїй оселі. 
Інші надали перевагу сімейному 
колу. Хтось, як і переважна біль-
шість пенсіонерів, лягли спати. А 
хто не відніс себе до жодної з 
цих категорій, прийшли до ялин-
ки. Були там і ми, представники 
газети “RIA-Козятин”.

Скільки побувало наших краян 
на центральній площі міста, до-
стеменно не відомо навіть при-
близно. Від половини на першу 
ночі і до завершення розважаль-
ного заходу відбувалася ротація 
наших краян. Одні вже покидали 
острівець гучної музики, а на їх 
місце приходили інші прихильни-
ки новорічного шоу. 

Надавали святкового настрою 
присутнім на площі вокальний 
гурт “Made in Ukraine”. Протягом 
двох годин дівчата-артисти дару-
вали присутнім свої пісні і самі 
були вражені гостинністю козя-
тинців. До речі, гурт “Україна” 

— це другий вдалий вибір органі-
заторів святкових заходів не міс-
цевих артистів. Ще не виникало у 
козятинців ніяких питань відносно 
професіоналізму золотоволосої 
Натаніки. Та повернімось до но-
ворічної сцени. Перед завершен-
ням виступу гурту одна із учас-
ниць жіночого тріо звернулась до 
чоловіків нашого міста і запитала, 
як вони називають своїх коханих 
жінок? Приїжджі артисти були 
приємно вражені арсеналом 
слів, що вживають чоловіки для 
своїх половинок. Тільки назвою 
наступної пісні у виконанні вока-
лісток “Королева” свою дружину 
серед присутніх козятинців ніхто 
не назвав. А коли настала черга 
відповідати жінкам, то й вони не 
називають своїх чоловіків назвою 
наступної пісні. Тож далі звучала 
пісня про козаків. (Дорогі жінки 
та дівчата, щоб ви виглядали за-
вжди королевами, бережіть своїх 
козаків. Не буде козаків, не буде 
й королев). А наостанок вокальне 
тріо виконали пісню “Смуглянка”.

Після завершення вокальної 

частини святкового заходу на 
сцену вийшла снігуронька в ролі 
ведучої. Вона разом з громадою 
покликали Діда Мороза. Дідусь, 
мабуть старий, бо почув не від-
разу. А коли прийшов, то після 
привітань мешканців нашого міста 
став роздавати виграші учасни-
кам новорічної лотереї. Снігурка 
подякувала організаторам свят 
— відділу культури та міському 
голові. 

Щодо організаторів питань не 
виникає. Організатори є органі-
затори. І коли б градоначальник 
мав офіційний бізнес, можна 
було б погодитись в цілому. 

Тож ні за яку підтримку мова 
не йде. Міський голова за участі 
депутатського корпусу виділив 
кошти з бюджету міста, що є 
коштами платників податків і є 
власністю громади. Але й йому 
можна подякувати, що він був 
присутній на площі від першої 
до останньої хвилини святкового 
заходу. Навіть взявшись за руки 
з працівниками бюджетної сфери, 
пустився в ехор (круговий бурят-
ський танець).

Вогняне шоу у виконанні театру 
вогню “Fieru Dream” на любителя. 
Для одних це було захоплююче 
дійство, для інших, це був феєр-

верк з великим вмістом кіптяви. 
Щодо оформлення, то воно ви-
глядало ефектно, та малоефек-
тивно. 

До новорічної дискотеки питань 
не виникає. Коли люди масово 
веселяться, значить вони задо-
волені. Не було помічено нікого, 
хто б порушував громадський 
порядок.

Щодо санітарного стану, то 
підприємство “Чисте місто” свою 
місію не виконало. Те, що пусті 
пляшки і пакети валялися в окре-
мих місцях, заслуга не працівни-
ків підприємства, а порядність 
святкуючих на площі.  

галина касянівська

За штучну ялинку, що по-
ставили на ПРБ, сказано та на-
писано стільки, що вже можна 
сказати - досить. Та мешканців 
міста інтересує, чому її поставили 
за парканом. Адже, скільки ми 
пам'ятаємо, кажуть люди: навіть 
живу ялинку, привезену з лісу, 
стараються поставити посередині 
майданчика. Дітки мають змогу 
кружляти біля ялинки. На нашу 
думку, в тому й полягає вся суть 
Новорічного свята.

Люди, що звернулись до преси, 
мають рацію. Повинно бути не 
так, як зробив депутат на ПРБ. 
За дітей ніхто не думав.

Ми вивчали думку людей, коли 
28 грудня на ПРБ відбувалися 
святкові заходи. Переважна біль-
шість мешканців нашого краю 
вважали абсурдністю таке рішен-
ня.Та й влада сама добре знала, 
як зробити, щоб було економічно 
вигідно і для дітей красиво. Але 
вони вирішили зробити вигоду 
для себе. Думаю, що всі розумі-
ють, про що йдеться. Хто сумні-
вається, зайдіть в двір будинків 
Кошового 50, 52, 54. Там меш-
канці за власні кошти придбали 
ялинку в сім разів дешевше на-
віть з прикрасами. Може влада 
не знала, що є дешевші ялинки? 
Знала. Адже в будинок 52 під-
селився депутат, який і пропихав 

таке абсурдне рішення. Зустрі-
чали ми й прихильників рішення 
влади. Не один нам сказав: “А 
що, красиво! Депутат роздавав 
дітям навіть цукерки. Діти весе-
лились! Що тут поганого?”

Діти, які  крутили хороводи, 
були з дитячого садочка і трохи 
зі школи. Їх використали, щоб 
створити масовку. 

Коли б депутат, який був осно-
вним заправилою штучної ялинки 
на ПРБ, робив цей захід для ді-
тей, він у першу чергу повинен 
був відкидати сніг та поставити 
ялинку в зручнішому для ді-
тей місці. Він цього не зробив. 
І ялинку поставили зі сторони 
паркану. 

Ніхто не переймався питанням, 
як буде дітям. Адже перед ялин-
кою маячів високий хребет на-
горнутого снігу. Нікого не покоїла 
продовгувата кучугура снігу, на 
якій виднівся загиблий голуб. Ді-
тей привели, а загиблого голуба 
з кучугури снігу не забрали. То 
дітки кружляли новорічні хоро-

води, чи проводили панахиду за 
загиблим голубом?

Там, де є діти, повинна бути 
чистота і правда. Ми ж хочемо їх 
навчити бути порядними в май-
бутньому. Зараз діти отримали 
подарунки і вони задоволені, а 
завтра пам’ятатимуть, що їх ви-
користали.

в’ячеслав гончарук

У переддень Нового року на центральній площі міста 
зібралися діти з обмеженими можливостями. Їх поздо-
ровили і вручили подарунки. Опікуються такими дітьми 
двоє ентузіастів Володимир Шульга і Олексій Франчук. 
Саме вони створили організацію “Повір у себе” десять 
років тому. За роки, що існує цей клуб, в ньому з’явилися 
чемпіони України, призери обласних змагань і кращі 
спортсмени Козятинського району. Отримавши привітання 
і подарунки на площі, колона незвичайних дітей рушила 
до будівлі районної ради. Часто буває, що до кабінетів 
чиновників ідуть дорослі з протестами. На цей раз ішли 
діти на запрошення.

У кабінеті голови райради на діток чекали подарунки.
Далі на дітей з обмеженими можливостями чекав сюрп-

риз в реабіталіційному центрі, що на вулиці Куликівського. 
Ще його називають будинком молитви. Тут ніхто не зби-
рався проводити дітям проповіді. У цьому приміщенні для 
зручності запрошених, заїжджати в середину інвалідними 
візочками, був орендований зал. Якраз сюрпризом для 
дітей тут була організована вистава. Після неї всі отри-
мали ще раз подарунки з солодощами. Діти відчули, що 
за них пам’ятають і пам’ятають, завдячуючи організації 
“Повір у себе”. 

14 січня — додаткове свято, яке 
з'явилося в результаті зміни літочислен-
ня. Це свято відзначається переважно 
в тих країнах, де православна церква 
продовжує користуватися Юліанським 
календарем. Ним раніше користувалися 
на Русі, він теж складається з 12 місяців, 
назви яких були пов'язані з явищами 
природи. До ХХ століття календар Ро-
сійської імперії (до складу якої входили 
території України) на 13 діб відставав від 
Європи, яка давно перейшла на Григорі-
анський календар. Щоб скоротити цей 
розрив, у 1918 році декретом Ради На-
родних Комісарів був здійснений перехід 
на Григоріанський календар – новий 
стиль, а 14 січня – день Святого Василя 
– виявився Старим новим роком.

як святкувати. До вечері, як і на Свят-
вечір, сідає вся сім'я. Дуже важливо, щоб 
одяг цього дня був ретельно випраний 
та чистий. Після вечері треба обов'язково 
зайти до сусідів і попросити один у одно-
го вибачення за можливу провину один 
перед одним, аби новий рік зустріти в 
мирі та злагоді.

В Україні в цей вечір готують "щедру" 
кутю. Вечір напередодні Нового року 
дає шанс і тим хлопцям, які зазнали не-
вдачі під час сватання. Саме в цей вечір 

можна зробити другу спробу. Правда, 
для цього потрібно застати дівчину вдо-
ма., а це дуже важко, так як по селу вже 
ходять дівочі ватаги щедрувальників. 
Щедрувати дівчата могли лише під вікна-
ми будинків і то лише ближче до кінця 
Щедрого вечора, тобто до опівночі.

Якщо вийти на подвір'я опівночі, то 
можна відчути, як Новий рік проганяє 
Старий. У перший день нового року 
найбільш поширеним був, та і зараз 
залишається, обряд посівання. Вва-
жається, що цей обряд прийшов до 
нас ще з дохристиянських часів, адже 
наші пращури зустрічали Новий рік не 
взимку, а навесні і тому обряд посівання 
пов'язаний з надіями на добрий урожай. 
Засівали здебільшого діти, причому най-
щедріше обдаровували тих, хто прийшов 
у будинок першим.

гадання на старий новий рік. Осо-
бливої   уваги заслуговують дівочі гадання. 
Що тільки не робили представники слаб-
кої половини, аби дізнатися, що ж готує їм 
примхлива доля. Спробуйте, хоча б таке: 
перед сном покладіть під подушку гребі-
нець, при цьому примовляючи: "Суджений 
мій ряджений, розчеши мені голову!". Той, 
хто уві сні буде чесати голову, той і буде 
судженим.

Що не можна роБити на старий 
новий рік. Вважається, що у цей день 
не слід вимовляти слово "тринадцять", а 
також рахувати дрібні монети. Кажуть, 
рахунок монет принесе сльози на весь 
рік. Також багато хто досі вірить, що на 
Старий новий рік та у Василів вечір не 
можна нічого давати в борг, інакше весь 
рік в боргах проведеш. Існує і більш дивна 
прикмета – якщо 14 січня винести сміття, 
то й щастя з хати винесеш. Забобонні 
люди вірять, що в перший день Старого 
нового року до хати першим обов’язково 
повинен увійти чоловік, саме тому посівати 
ходять тільки хлопці.

народні прикмети на старий 
новий рік. • Якщо небо ясне і зоря-
не – буде багатий урожай ягід.

• Якщо на Святвечір (6 січня) готували 
Багату кутю, то на Меланки (13 січня), 
день, що передує Василю, або ж Новому 
року за старим стилем – щедру, яку за-
правляли смальцем. Саме тому цей вечір 
і називається Щедрим.

• Якщо на Василя туман – до урожаю.
• Коли 14 січня багато пухнастого інію 

на деревах, рік буде багатий на мед.
• Завірюха у Василів вечір віщує вели-

кий урожай горіхів.

“повір у себе” в гостях 
у чиновників
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Несприятливі дні

Городникові

Несприятливі для роботи дні

С
іч

ен
ь

Б
ер

ез
ен

ь

Кв
іт

ен
ь

Тр
ав

ен
ь

Ч
ер

ве
нь

Л
ип

ен
ь

С
ер

пе
нь

Ве
р

ес
ен

ь

Ж
о

вт
ен

ь

Л
ис

то
па

д

Гр
уд

ен
ь

Л
ю

ти
й

М
іс

яц
ь

1-3
16-18
30-31

14-16
1-3
16-18
30-31

15-17
29-30

14-16
28-30

12-14
27-29

12-14
26-28

10-12
25-27

8-10
24-26

8-10
23-25

6-8
22-24

6-8
21-23

Лютий

кінець першої 
декади, кінець 
другої початок 

третьої

середина 
першої декади, 
початок другої 
кінець третьої

кінець першої 
декади, кінець 
другої початок 

та кінець третьої

кінець першої 
декади, кінець 
другої, початок 

та кінець третьої

кінець першої 
декади, кінець 
другої, початок 

третьої

початок-кінець 
першої декади, 
перша полови-

на третьої

друга половина 
першої декади, 
кінець другої, 

початок третьої

друга половина 
першої,початок- 

кінець другої, 
початок третьої

друга половина 
першої, кінець 

другої, 
початок третьої

середина 
першої, друга, 

третя

Березень Квітень Травень Червень

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2018 РІК

Календар городника 2018

Місяць/культура

Зелена цибуля, пе-
трушка, кріп, салат

Огірки

Помідори

Баклажани

Перець солодкий

Кабачки, патисони, 
гарбузи

Редис, редька, 
дайкон

Картопля, 
топінамбур

Морква, буряк

Травень ЧервеньКвітеньБерезеньЛютий

5-9
19-24

4
6-8

17-20
22-24

Наш супутник Місяць впливає не тільки на 
припливи і відливи, повені чи посухи. Він 
також має позитивний і негативний вплив 
на зелені культури рослин, які висаджу-
ються в землю, або обробляються в саду, на 
городі, в полі. Одні періоди сприятливі для 
роботи з землею, інші — кажуть, що краще 
почекати деякий час. Звичайно, останніх 
налічується менше, але вони все-таки 
існують. Пропонуємо місячний посівний 
календар на 2018 рік для України щодо не-
сприятливих для сільськогосподарської ро-
боти днів помісячно.
Звичайно, цей розклад не претендує на 
істину в останній інстанції, будь-який зем-
лекористувач має можливість проводи-
ти роботи в присадибному господарстві в 
будь-який день. Але, вважається, що якщо 
дотримуватися деяких усталених правил, 

восени можна сподіватися на хоро-
ший урожай. Це дозволить власни-
ку ділянки уникнути неприємних 
переживань з приводу очікуваного 
збору плодів своєї праці і використо-
вувати якомога ефективніше сприятли-
вий для землеробства період.
Цього календаря намагаються дотримува-
тися не тільки новачки сільського господар-
ства, але й досвідчені фермери. 
Висаджуючи дерева, насіння культур або 
проводячи роботи в полі, вони дотриму-
ються рекомендацій місячного календаря не 
за звичкою, а за необхідності. Він корисний 
тим, хто вирощує овочі, квіти, кущові куль-
тури та фруктові дерева. Проводячи роботи 
на заміській ділянці або агротехнічні заходи 
в полі, користуючись порадами місячного 
календаря, можна зібрати гарний урожай.

Відповідно 
до цьогорічного 

місячного календаря, заверши-
ти посадково-посівні роботи бажано до 
12 липня 2018 року (до Дня апостолів 
Петра і Павла). Ця дата в православ-
ному християнстві вважається сере-
диною літа, починається поворот до 
осені. 
Тому важливі сільськогосподарські 
посадкові роботи повинні бути 
закінчені до цього свята. Знову ж таки, 
поворот сонця в бік зменшення тепла не 
означає заборони висаджувати в землю 
насіння швидкозростаючої городньої зелені.

Місячний посадковий календар України 
на 2018 р. повідомляє землекористу-
вачам позитивні і негативні дні для 
праці на присадибній площі, городі. 
Городники зможуть знайти для себе 
інформацію про час посадки розсади 
овочів, насіння, розпушування, вне-
сення підгодівлі, добрив.
 Словом, використовуючи знан-
ня про низку місячних фаз, мож-
на буде розраховувати на щедру 
урожаєм осінь.
 

Внесення мінеральних і органічних добрив потрібно проводити 
за наступною схемою:

Квасоля, горох, 
боби

кавун, диня

Цибуля ріпчата

Часник

Капуста б.к, цвітна

Петрушка 
коренева

5-8
21-26

5-6
19-22
25-26

Календар несприятливих періодів підкаже 
нам дні, які небажані для роботи в полі або 
присадибній ділянці, а посівний календар на 

2018 рік для України в таблиці городника по-
радить найкращий час висаджування насіння 
деяких основних зелених культур, розсади.

Мінерали

Органіка
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на позитиві

42
42

 продам
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ 
äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì 
âîëîãîñò. 063-462-61-20
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîðó÷. 063-462-61-20
  Àêâàð³óì. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíè) çàã. äîâæ. 7.20 - 
6 øò. 097-690-98-02
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, 
ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 
063-608-92-55
  Áóìàãó ôîðìàò À-4 áàãàòî, äåøåâî. 097-628-49-
71, 073-422-08-14 Çîÿ
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ 
áàëîíè. 063-143-61-18
  Áóðÿê êîðìîâèé, ÏÐÁ. 097-449-53-50
  Áóðÿê. 097-318-91-22
  Âàçîí öèêëàìåí: äåòêè, ñåÿíöè, ñåìåíà. 093-
109-83-83, 097-556-89-47
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Â’ºòíàìñüêèé êàáàí÷èê 3.5 ì³ñ. 093-827-26-66, 
066-119-43-55

  Âðîäëèâ³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà, íåäîðîãî. 068-
591-62-77
  Ãàç. ïëèòà «Greta» ç äóõîâêîþ, ïðàêòè÷íî íîâà. 
097-690-98-02
  Ãàçîâà ïëèòà «Ãåôåñò», îáºì äóõîâêè 70 äì. 
êóá. 097-154-77-81
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, 
ò³ñêè. 073-793-55-95
  Ãàçîñâàðî÷íèé àïàðàò 1 íîâèé, 1 á\ó, êîðîáêà 
ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
  Ãàðàæ â öåíòð³. 063-676-63-02, 067-927-15-58
  Ãàðàæ âèñîêèé 4 õ 6 +2 ì, âèñîòà 3 ì., âîäà, 
â³äëèâ, 2 ïîâ. â ïîäàðóíîê. 098-701-76-16, 068-
157-02-33
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ äîâæ. 10 ì. äîâæ., øèð. 
4.50. 097-859-45-37
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé áåç âîð³ò 6 õ 3.20 õ 3.20 
âàãîþ, 13 000 ãðí. 096-854-65-07
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
  Äâèãóí äî ìîòîöèêëà ÌÒ ³ äâ³ íîâèõ ïîêðèøêè 
çèìîâèõ äî ìîòîöèêëà. 093-411-05-52
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, ñàìîðîáíèé. 097-
149-37-52
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó 2 â 1 êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. 
063-299-33-35

  Äî¿ëüíèé àïàðàò À²Ä-1 5 000 ãðí. 097-842-98-
28, 063-663-48-07
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ, ñ.Áðîäåöüêå. 068-622-84-52
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-264-
75-92
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-
49-69, 093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí. 093-
600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1, 
ì.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-131-99-14, 096-124-
94-49
  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
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ïî 4 ãðí./1 êã. 098-928-08-41
  Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-
10-42
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-
442-17-71
  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
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Êîðìîâèé áóðÿê, êë³òêè äëÿ ïàïóãè ³ øèíøèëè, 
çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-
193-65-18
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80

  Êîðîâà ò³ëüíà (äðóãå òåëÿ), ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 
067-925-48-71, 097-682-51-48
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ïåðâ³ñòêà. 063-733-27-95
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé 
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-
31-44
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 
063-671-67-61
  Êóêóðóäçó áèòó 10 ì³øê³â, íåäîðîãî. 097-436-
73-95
  Êóëüòèâàòîð, äèñêîâà íà Ò-25. 097-391-48-81
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
- ãðåéí äîáîâ³. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ëèæ³ «Òàéãà» ìèñëèâñüê³, ñòð³ìÿíêà 3 ì. 
äþðàëü, á/ó çàï÷àñòèíè ÂÀÇ 2101, áàãàæíèê ÂÀÇ, 
ñò³ë êóõîííèé. 067-386-48-35
  Ë³æêî ïîëóòîðíå, äèòÿ÷à ñò³íêà âñå á/ó â 
ãàðíîìó ñòàí³. 063-315-21-51
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáåëüíà ñò³íêà «Ôàñò³â». 063-275-71-98, 
097-369-60-59
  Ìëèíîê (çåðíîäðîáèëêó), ñ.Ïèêîâåöü. 097-878-
11-96, 073-463-75-40
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà (Í³ìåöüêà) - 2 øóõëÿäè. 
098-321-57-51
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-
3110, ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð 
òîìàñåòî íîâèé. 098-007-84-33
  Ì’ÿêà ìåáåëü «Áåðåçêà», äèâàí (äâîéêà), äâà 
êð³ñëà (íîâà îááèâêà). 068-210-77-01, 093-786-
38-21
  Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 
190 õ 90, â êîìïëåêò³: òðè ïîäóøêè, äâà âàëèêà ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-10-96
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робота та оголошення реКлама та оголошення

ремонт, послуги
Виконуємо ремонтні роботи всередині і зовні 
оселі. Деталі по телефону. Максим. 0637165569
В и к о н у є м о  в н у т р і ш н і  р о б о т и 
(штукатурка,шпаклівка) мілкі роботи по 
електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д... 
093-20-51-266
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець по району та області. Швидко та 
якісно. 096-298-53-52
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784
ЗНИЖКИ на работу+матерiали до 20%. РЕ-
МОНТИ будинкiв, квартир, балконiв пiд ключ. 
Перепланування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон. 
Опалення, тепла пiдлога, водопровiд,каналiзацiя. 
БУДIВНИЦТВО-будинки, прибудови, павiльони, 
гаражi, навiси, альтанки.Банi, басейни. Ворота, 
паркани любой склпдностi.  Доставка материалiв 
(098)0541960, (066)7215631
ЗНИЖКИ на работу+матерiали до 25% . 
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. 
М"яка покрiвля, металева, битумна, полiмIрна, 
керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатур-
ка, короiд, термопанелi. Доставка материалiв 
(098)0541960, (066)7215631

41
59

62

41
43

45

робота
На роботу потрібен водій на автомобіль ГАЗ-4301 
асенізатор,  викачка каналізацій. 050-706-82-77 
до 18:00
Потрібні кредитні інспектори (офіційне працевлаш-
тування). 067-537-45-84
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На роботу в продуктовий магазин потрібен про-
давець, бажано зі стажем роботи. 073-124-23-63
На роботу потрібен продавець - консультант. 063-
786-75-96 Валентина
На підприємство потрібна прибиральниця. 063-
676-63-02, 067-927-15-58
Запрошуємо працівника з медичною освітою на 
роботи косметологом з подальшим навчанням. 
097-759-18-66
На роботу потрібна працівниця - для виготовлення 
та жарки пиріжків. 067-776-70-00
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой выбор 
вакансий.т. 099-095-20-20, 068-095-20-20
на роботу запрошується з офіційним працевлаш-
туванням: кухар, помічник кухаря, висока з/п 093 
599-68-33
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
На роботу плотрібні водії категорії Е та автосюсарі 
вантажних автомобілів. 097-896-45-15
На постійну роботу порібен пекар, кухар, помічник 
кухаря, водій ЗІЛ - 130, різноробочий, продавець 
зі знанням ПК, касир-оператор.
Висока заробітна плата. 067 430-02-80
На постійну роботу в Козятині потрібен касир-
оператор та охоронник. Зп 3-5 тис. 063-299-33-35
В магазин "Обжорка" ПРБ потрібен касир-опера-
тор. 068-212-87-42
На роботу потрібен автомийник з гідною зп. Досвід 
роботи необов’язковий, але вітається. 063-299-
47-90
Охоронники для охорони обєктів в м. Києві. Вах-
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Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15 
7-й поверх без євро ремонту 

093-370-60-46

Куплю чорний метал, мідь, алюмі-
ній, латунь - дорого, макулатуру 

та картон. 073-793-55-95

Продам 3-х кімн. кв., 1 пов., 
вул.Г.Майдану 27, під бізнес, з ре-

монтом. 073-310-90-46 після 19:00

Прохання небайдужих людей по-
відомити за собачку пекінес, яку у 
нас украли біла з чорними вушка-

ми. Собачкі 1 р.2міс., можливо хто 
бачив чи знає де вона знаходиться 

зателефонуйте. Винагорода га-
рантована 500 грн, чесно і відвер-

то. 063-108-77-57

Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов. 700 

000 грн. 067-430-23-00

Дорого куплю металобрухт чорно-
го та кольорового металу. Мож-

ливий самовивіз.097-904-20-43

Загублено паспорт серія АВ 
№538755 та документи на авто 

Газель, прохання повернути за ви-
нагороду. 093-942-21-07

Пропав собачка хлопчик породи 
пекінес біленький з темними 

вушками. Прохання повідомити за 
винагороду будь-ласка. 

073-793-55-95, 097-793-55-95

Продам кухонну стінку довж. 
4м35см з витяжкою в хорошому 

стані, недорого. 067-783-63-17
Здам в оренду робочі місця з: 

перуки, манікюрний, педикюрні, 
нарощування вій, татуаж, шуга-
рінг, центр міста ТОЦ "Україна", 
недорого і тепло. 097-776-70-05, 

063-774-45-74
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товий метод. Місце для проживання та форма 
за рахунок фірми.Офіційне працевлаштування, 
заробітна плата від 5000 грн (виплачується  
своєчасно). Тел.: 0667268628, 0961598110, 
0509923940

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 

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 

Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт. 
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

  Íîâ³ ìåáë³: ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñïàëüíèé ãàðí³òóð, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, ïðèõîæà, ñò³ë - òðàíñôîðìåð, 
êèëèì 2 õ 1.5 063-629-49-24
  Íóòð³¿. 067-855-28-34
  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, çàáîð³â. 
097-369-60-59, 063-829-40-41
  Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
  Îïòîì ö³ë³ ãîð³õè, íåäîðîãî. 097-793-55-95
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., 
ðàìêè - êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê. 096-364-80-30
  Ïëåìåííèõ êðîë³â. 093-786-38-07
  Ïîêðèøêè 185 õ 65 ë³òí³ íà 15 â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàìè ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 10 êã., 
ñêîðîñïåëêà 15 êã. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà. 097-739-31-39
  Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 
20 ë., ïðàñêà  ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, 
ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ïðèöåï ç äîêóìåíòàìè â äîáðîìó ñòàí³, 
ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-411-05-52
  Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò 
Ñàëþò, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé. 096-364-80-30
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, 
íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñàí³ ³ äâà âîçè, îäèí íà ðåçèíîâîìó ³ îäèí íà 
äåðåâ’ÿíîìó õîäó. 096-115-18-44
  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-
òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà 
á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñêàòè äî òðàêòîðà Ò-40 â ãàðíîìó ñòàí³. 096-
983-27-99, 093-942-17-87
  Ñîáàêà ïîðîäè Õàñê³, åëåêòðî äåðåâîîáðîáíèé 
ñòàíîê. 096-634-43-45
  Ñò³ë óãëîâèé êîìïþòåðíèé ç òóìáîþ. 093-917-
10-43, 093-917-10-42
  Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: 
êàë³ôîðí³éñüêèõ, ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå 
ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé âåëåòåíü, 
ðàäÿíñüêà øèíøèëà, ôëàíäåð, â³äåíñüêèé 
ãîëóáèé, ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 
097-793-55-95
  Òèòàí, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», 
àêñåñóàðè äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, 
êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, 
ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
  Òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2 øò., òóìáà 2-õ äâåðíà 
90 ñì., òðþìî 3-õ äçåðêàëüíå. 097-154-77-81
  Òþêè ïøåíè÷í³. 097-886-27-25
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Õîëîäèëüíèê á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. 

096-370-12-26
  Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
  Öóöåíÿòà Àëàáàÿ. 067-366-50-14
  Öóöåíÿòà Õàñê³, áëàêèòíîîê³ (õëîï÷èêè), 
ïðèâèò³, ïðîãëèñòîâàí³, 3 ì³ñ. 097-483-42-09
  Öóöåíÿòêà ïåê³íåñà øóêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â. 
063-671-67-65
  Øàôà3-õ ñòâîð÷àòà ç äçåðêàëîì ñòàðà, 
ñò³ë ðîçêëàäíèé ñòàðèé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.
Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç åëåêòðî ïðèâîäîì, 
äçåðêàëà áåç ðàì, òðóáà à/ö ä³àì.10, 2.5 ì., 
ïîëèö³ êíèæí³ 2 øò., êîñòþì ÷îë. ð.48-50. 093-
681-01-44
  Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097-029-
93-77, 096-263-89-67
 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., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,. 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàáåëüíå TV, ó äâîð³ 
ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî. 097-643-
30-01, 093-878-32-10
  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, 093-760-98-31

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-745-00-20
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 35. 063-676-63-02, 
067-927-15-58
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
068-760-51-03, 063-231-59-64
  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, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-08-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
(öåíòð), ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, 
çîâí³øíº óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
  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., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà 
¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 
063-624-12-07
  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., 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., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Øê³ëüíà 23-Á, 2 
ïîâ./5 ïîâ. áóä. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  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
  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., 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.Êàòóêîâà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì., 
ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-
207-01-18
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï 
áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç 
ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26ö
  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 âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08 
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 
067-997-19-18 Â³êòîð
  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 ãàç., âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
  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 ³íä. îïàëåííÿì òà âîäîþ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 1, 
íåäîðîãî. 095-801-60-85 Âàëåíòèíà
  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 ïðîâ. Ê³ðîâà, ò8 . 096-107-00-47
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093-732-
76-11
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, 
îáêëàäåíèé öåãëîþ, âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, 
íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü ïðîâ.Ìèðó, ÷óäîâèé 
êðàºâèä, ñàðàé, ïîãð³á, ñ³ííèê, êðèíèöÿ, 60 ñîò., 
ãîðîäó ÿêèé âèõîäèòü äî öåíòð./ñòàâó 60 000 ãðí. 
097-878-11-96, 073-463-75-40
  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè, áåç ãàçó, âîäà - çàãàëüíà 
êðèíèöÿ, ñòàð³ ïðèáóäîâè, íà çåìëþ º êàäàñòðîâèé 
íîìåð. 097-469-64-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë. 90 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 38 
ñîò. ãîðîäà. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 
íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. 
ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 
20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-
296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 7 õ 12, ñ.Çîçóëèíö³, îïàëåííÿ 
ãàç, º ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãîðîä 
40 ñîò. 096-653-36-95

  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 âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò. 
çåìë³, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ëèñåíêà, â áóäèíêó º ãàç, âîäà 
òà ãàçîâà êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³ òà ðåìîíò, 
ñàðàé, øìàòî÷îê ãîðîäó. 063-727-42-74
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, 
ãîðîä 40 ñîò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä 
îêðåìî. 096-550-32-57
  ×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 çàã. ïëîùà 55 êâ.ì., ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, ñ.Ñèãíàë. 096-

082-87-28
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
 3-õ êì êâ. âóë Ã. Ìàéäàíó 15 7-é ïîâåðõ áåç 
ºâðî ðåìîíòó 093-370-60-46

  аВтомото
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, õîäîâà 
âñÿ íîâà, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 21013 1982 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-
488-07-54
  ÂÀÇ 2103 êîë³ð ñèí³é, ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-
942-20-35 Ä³ìà, 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
  ÂÀÇ 2104 â ãàðíîìó ñòàí³, íà õîäó. 096-255-
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  ÂÀÇ 2105 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí, íà õîðîøîìó 
õîäó, òåðì³íîâî. 097-152-49-22
  ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, 
çèìîâà ðåçèíà. 098-007-84-33
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Ìîñêâè÷ ÈÆ 2715 Ï³êàï. 097-116-47-26, 093-
998-07-49
  Ìîòîáëîê ZUBR 8 ê.ñ. â ÷óäîâîìó ñòàí³, â 
êîìïëåêò³: ïðèöåï, ôðèçà, ïëóã äëÿ îðàíêè, 
îêó÷íèêè, ïëóã äëÿ êîïêè êàðòîïë³ ñ.Ïèêîâåöü. 24 
000 ãðí. 097-878-11-96, 073-463-75-40
  Ñóçóê³ Ñâ³ôò 1997 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³, äâ. 
1.6, ìîíî ³íæåêòîð. 068-170-47-89
  Òîéîòà Êîðîëà 1985 ð.â., ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 
âñå ïðàöþº. 063-354-38-99
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 
097-577-26-86
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ôîðä-òðàíçèò Áóñ R14, êîðîòêà áàçà, áàæàíî 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íà õîäó, 063-775-57-96
  Øêîäà Ôàâîðèò 1994 ð.â., äâ. 1.3, êîðîáêà 5 
ñò., íà ïîâíîìó õîäó. 096-264-75-92
 Çàï÷àñòèíè äî Æèãóë³â âàÇ 2101 âñ³ íîâ³. 067-
302-07-95, 099-938-55-87
 Ôîðä ñ³ºððà 1989 ð.â., 1.8 + ìîòîð 2.0. 067-
302-07-95, 099-938-55-87

  КуплЮ
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 098-247-55-17
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 
097-793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî. 063-392-92-56
  Ãîð³õè, ï³ðÿ, àêóìóëÿòîðè, ãàç. êîëîíêè, 
ðàä³àòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, åëåêòðî 
ìîòîðè, ³ò.ä. 098-833-44-13, 098-918-03-40
  Äà÷ó (ìîæëèâî áåç áóäèíêó) àáî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ç/áåç áóä³âë³ â ñåëàõ:Ñèãíàë, Òèòóñ³âêà, ñ. 
Êîçÿòèí. 0632985060
  Äîðîãî áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 

ìàêóëàòóðó, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-143-61-18
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  ²íäèê³â. 068-006-81-70
  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-793-
55-95
  Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, 
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-
560-07-98
  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. 098-682-50-85

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, 
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, 
áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ 
âèâåçåì. 097-904-20-43
  Âsääàì â õîðîø³ ðóêè ïóäåëü á³ëèé. 098-705-
82-38
  Â³ääà â äîáð³ ðóêè äâ³ êèöþí³ Ìîòþ ³ Àíô³ñêó 
îäíà ãëàäêîøåðñòíà ñ³ðî-ãîëóáà, äðóãà ïóõíàñòà 
á³ëî-ñ³ðà, á³ëüøå ï³â ðîêó, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 
063-284-19-23
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÒ ¹108801 íà 

³ì’ÿ Àíäðóøêî Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî çàéíÿòîñò³ 
àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþê 
Þð³é Ïåòðîâè÷ òà ïîñâ³ä÷åííÿ àäâîêàòà íà ³ì’ÿ 
Ìàðòèíþê Þð³é Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó. 
067-745-00-20
  Çäàì áóäèíîê (Ìàòðîñîâà). 096-394-91-37, 
067-386-48-35
  Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ ì³ñòà òîðã³âåëüíó 
òà îô³ñíó ïëîùó ÒÎÖ«Óêðà¿íà», âñ³ çðó÷íîñò³ ³ 
òåïëî. 097-796-70-05, 063-774-54-74
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ öåíòð, âóë.
Ïèëèïà Îðëèêà 13à, îêðåìèé âèõ³ä, ïëîùà 40 
êâ.ì. 067-949-78-05, 063-533-35-56
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 
067-776-70-00
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³, ç ï³äâàëîì. 063-776-
65-20
  Çäàì æèëèé áóäèíîê ãàç, âîäà. 073-052-93-37
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 

067-170-96-34, 063-624-35-39
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-
052-15-74
  Ìàþ ñâ³é áóäèíîê, áàãàòî ê³ìíàò, âñ³ âîíè 
ç³ çðó÷íîñòÿìè, õî÷ó âçÿòè ïàðó ëþäåé, ùîá ¿õ 
äîãëÿäàòè. 063-860-99-80
  Øóêàþ ðåïåòèòîðà ç ìàòåìàòèêè 6 êëàñ. 063-
955-58-36, 098-008-97-30

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 

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 

Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт. 
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 
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овен 
ви сповнені сил та енергії. Збе-
рігайте спокій та позитивний 

настрій, не нервуйте і не метушіться, 
якщо доведеться щось міняти.

телець 
можуть виникнути маленькі 
постарайтесь зробити яко-

мога більше корисного, навіть 
якщо виникатимуть труднощі. 

Близнюки 
попереду чимало різноманітних, 
цікавих подій та поїздок. можете 

розраховувати на швидке вирішення про-
блем на вашу користь.

 рак 
непогані перспективи, але не ви-
ключено, що доведеться пройти 

якесь випробування. У вихідні відпо-
чиньте у комфортній обстановці.

лев 
спрямуйте свої сили та енергію 
на налагодження нових ділових 
зв'язків. У родині в новорічно-

різдвяні дні - мир, спокій і благополуччя.
діва
на початку року небажано по-
чинати нові справи, обмежте 

ділові контакти до мінімуму.
терези 
Усе залежатиме від вашої ціле-
спрямованості. Більше спілкуйте-

ся з небайдужими вам людьми, даруйте 
їм презенти й компліменти.

скорпіон 
вас не полишатиме гарний настрій, 
який прагнете передати навколиш-
нім, але сили бережіть.
стрілець 
вдасться нарешті розібратися у собі 
та минулих помилках. У вихідні не 

хапайтеся за сотню справ одночасно, зо-
середьтесь.

козеріг 
вдалий час для відпочинку та впо-
рядкування домашнього побуту. друзі 

залюбки допоможуть вирішити всі складні 
проблеми.

водолій
Чудова можливість поспілкуватися і 
проявити свої ділові та творчі якості.
риБи 
можна порадіти вашим успіхам у 
кар'єрі та в особистому житті. ви 
оточені людьми, які багато чого 
роблять для вас і навіть за вас.

ГОРОСКОП
з 11.02 по 18.02

середа,  17 сІчня

  - 5 0С   - 5 0С
  - 1 0С   - 1 0С

вІвторок, 16 сІчня

 -  8 0С   - 10 0С
 -  3 0С   - 5 0С

  понедІЛок, 15 сІчня

  - 8 0С     -  10 0С
  - 4 0С     -  7 0С

субота,  13 сІчня

 - 3 0С    - 5 0С
 - 3 0С    - 5 0С

п'ятниця,  12 сІчня

   - 1 0С    - 3 0С
   - 2 0С    - 2 0С

недІЛя, 14 сІчня

- 7 0С   - 6 0С 
- 5 0С   - 7 0С

четвер,   11 сІчня

- 1 0С   - 1 0С
+ 1 0С   - 1 0С

Прогноз погоди 
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(068) 308-01-25
маєш новину?

наша країна набагато цікавіша, 
ніж здається! 

41
61

51

 Станція метро «Арсеналь-
на» у Києві — найглибша у 
світі. Вона проходить під землею 
на глибині 105 м. Станцію біля 
будівлі парламенту побудували 
в 1960 р., однією з перших. За 
деякими даними, у тунелях біля 
«Арсенальної» є таємні схованки 
для політичної верхівки.

 Третій найвідвідуваніший у 
світі Макдональдс знаходить-
ся в Києві біля залізничного 
вокзалу. Цей заклад незмінно 
потрапляє до п’ятірки найбільш 
жвавих Макдональдсів світу.

  Україна посідає четвер-
те місце у світі за кількістю 
громадян з вищою освітою. 
Населення України належить до 
найбільш освічених, а кількість 
людей з вищою освітою на душу 
населення — вища за середньо-
європейський рівень.

 Одна з найвідоміших у світі 
різдвяних пісень — це «Ще-
дрик», народна пісня, записа-
на українським композитором 
Миколою Леонтовичем. Світ 
знає її як Carol of the Bells або 
Ring Christmas Bells. На You tube 
різні виконання «Щедрика» наби-
рають мільйони переглядів.

Пісня прозвучала у багатьох 
закордонних фільмах. Напри-
клад, в улюбленому всіма фільмі 
"Сам удома" вона є одним з 
найголовніших саундтреків. Крім 
того, численні кавери "Щедрика" 
набирають неймовірну кількість 
переглядів.

 На дніпропетровському за-
воді Південмаш виробляють 
екологічно найчистіші ракето-
носії у світі - Зеніт 3SL. Завдяки 
яким Україна є співвласником 
проекту "Морський старт" (разом 
з США та Норвегією).

 Олешківські піски часто 
називають українською "Саха-
рою". Площа пісків, які розкину-
лися на території кількох районів 
Херсонської області, становить 

понад 160 тисяч гектарів, 
що робить їх найбільшою 
пустелею Європи. Олеш-
ківські піски добре видно з 
космосу.

 
 На конкурсі краси мов у 

Парижі в 1934 році українська 
мова зайняла третє місце піс-
ля французької та перської 
за такими критеріями, як фо-
нетика, лексика, фразеологія, 
структура речень. А за мело-
дійністю українська мова зайняла 
друге місце, після італійської.

 Автор першої в світі Кон-
ституції - українець Пилип 
Орлик. 5 квітня 1710 його обрали 
гетьманом запорізького війська. 
У цей же день він оголосив «Кон-
ституцію прав і свобод війська 
Запорізького». У США Конститу-
цію прийняли в 1787 р., у Франції 
та Польщі тільки в 1791 році.

 Найдовший музичний ін-
струмент у світі - це україн-
ська трембіта. Її довжина може 
досягати чотирьох метрів, а її 
звуки чутні більш ніж за десять 
кілометрів.

 На території України зо-
середжено 1/4 всіх запасів 
чорнозему на планеті. Чорно-
земні грунти при правильній об-
робці дають найбільшу кількість 
врожаю. 

Під час Другої світової війни 
німці навіть вивозили чорнозем 
на поїздах.

 Серед яскравих досягнень 
українського літакобудуван-
ня – найбільший в світі літак 
АН-225 "Мрія", а також найпо-
тужніший літак АН-124 "Рус-
лан". У 2001 році, літак "Мрія", 
взявши на борт вантаж у 253 
тонни, за один політ встановив 
124 рекорди.

 Пам’ятники відомому укра-
їнському поетові Тарасу Шев-
ченку встановлені у 1200 міс-
цях по всьому світу.

 Українське містечко Рахів, 
розташоване серед Карпат, 
офіційно вважається геогра-
фічним центром Європи. А 
сама Україна є найбільшою євро-
пейською державою, вся терито-
рія якої географічно знаходиться 
в Європі.

 Найстарішим деревом в 
Україні вважається 1300-річ-
ний дуб в урочищі Юзефін 
Рівненської області.

 Більшість українських слів 
починаються з літери "п". Най-
частіше використовувана буква 
алфавіту – "о". Букви "ф" і "г" 
використовуються найрідше.

 Найдовша печера в Україні 
носить назву "Оптимістична" 
і знаходиться на Поділлі, це 
гіпсова печера на глибині 20 
м, що тягнеться на 216 км..Це 
найдовша гіпсова печера в світі, 
вона поступається лише Мамон-
товій печері в США.

 Перша гасова лампа винай-
дена у Львові в 1853 р. і в цьо-
му ж році в одному з львівських 
госпіталів була проведена перша 
операція при гасовій лампі.

 У селі Межиріч Рівненської 
області знайдено найстаріше 
поселення Homo Sapiens. Та-
кож знайдена найстародавніша 
мапа, яка вибита на кістці мамон-
та 14,5-15 тисяч років тому.

 У момент проголошення 
незалежності в Україні фік-
сувалося наявність 19,4 міль-
йона голів свиней, сьогодні їх 
менше вдвічі – 8,3 мільйона 
особин. Незважаючи на те, що 
українці носять звання салоїдів, 
середньостатистичний житель 
країни вживає в рік всього 18 
кілограмів свинини. Навіть німець 
з’їдає втричі більше.

 Український національний 

хор надихнув своїм виконан-
ням колискової «Ой ходить 
сон коло вікон» Джорджа 
Гершвіна на написання май-
бутнього всесвітнього хіта 
Summertime

 У Київському музеї мініа-
тюр можна побачити підко-
вану блоху, троянду в чохлі з 
видовбаного волоса, зробле-
ну з лусочок фарби і безліч 
інших робіт майстра Миколи 
Сядристого.

підготував володимир 
сереБрянський

Цікаві факти про Україну, які ви, 
можливо, не знали

проводи старого року
тамара Шепелєва, смт. 
залізничне

Проважаєм старий рік,
Зустрічаєм “Новий”.
Тож надіємось на краще,
Пани і панове.
Нехай буде в цьому році,
Тільки лиш добро.
Щоб вигравали 
в лотереї,
Більярд, в карти, 
в казино.
Бо тепер ми всі пани,
А панам тре гроші.
Щоб жили ми, як в Раю,
Щоб були хороші.
Тож нехай у цьому році,
Буде все на Вашім боці.
Тож нехай 
цей Новий рік,
Буде кращий як торік.
Тож везучого 2018 року 

Вам!
Нехай щастить!


