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• Відкрита для Всіх, але не підВладна нічийому ВплиВу
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Маєш новину?

с.5

тетяна (25), залізничник: 
— Проблем вистачає 

та ми надіємося тільки 
на себе. Я люблю квіти і 
насолоджуюсь їх красою.

ольга (51), Волонтер, залізничник, 
Вантажний касир:

— Ми живемо в чудовому місці, не об-
ділені природою. Далекі від цивілізації, в 
повній антисанітарії і поганими дорогами.

оксана (49), залізничник:
— Крім природи, яка в 

нас є, хорошого мало. Одна 
із проблем — маршрутки, 
які часто ламаються.

роман (25), залізничник: 
— Не вистачає сміт-

тєвих баків, на вулиці 
Бушилова немає освіт-
лення.

Віра мусіїВна (80), 
пенсіонерка:

— Потрібно навести лад 
в лісі: зібратись на субот-
ник і більше не смітити.

геннадій самохВалоВ 
(69), пенсіонер: 

— Дорогу зробили 
хорошу, тільки мало 
від ставка. Одні ями... 

ми запитали у козятинчан мешканці про проблеми в залізничному (про це на стор. 5)

інша праВда про їдальню 
махніВського садочка
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Розміщення Реклами

с.6-7

зВільниВ крісло голоВи 
рда о. оркуша. чому? 

газета чесних ноВин

Причина — відверта брехня директорки 
закладу, що програш у суді і відшкодування 
коштів за вимушений прогул працівниці буде 
відшкодовувати за рахунок колективу
Влад поВх

Неймовірно по-військовому 
та аномально почалася робота 
дошкільного навчального 
закладу №6 в м. Козятин на 
вулиці Героїв Майдану, 29. 
Починаючи з 7 год. 30 хв., на 
гарячу лінію газети почали те-
лефонувати стурбовані батьки, 
повідомляючи, що садочок не 
приймає дітей, двері зачинені. 
Миттєво “RIA-Козятин” звер-
нулася на гарячу лінію поліції. 
Уже на місці біля парадного 
входу журналістів зустрів гурт 
бурхливо налаштований людей. 
Двері відчинені, дітей немає. 
Прибув наряд поліції. Зі слів 
одного із мітінгувальників, 
стало відомо причину страйку. 
Виявляється, директор навчаль-
ного закладу оголосила праців-
никам, що не бачитимуть довго 
зарплати, оскільки вихователь-
ка Зоя Піркл виграла суд і за 
вимушений прогул (коли вона 
її звільнила не законно) по-
кривати цю виплату будуть за 
рахунок працівників.

Присутня громадянка Піркл 
пояснила, що вона за поста-
новою суду поновлюється на 
роботі, але вже другий день 

директор перешкоджає і не ви-
конує постанови суду.

 Мало того, спровокувала 
протистояння між нею та колек-
тивом, втягнувши у розборки 
батьків.

Мета та ціль бунту - не до-
пустити до роботи за постано-
вою суду.

Дивно, що в місті є ще п’ять 
аналогічних закладів, але тіль-
ки в цьому дитсадку постійно 
відбуваються події, де люди 
протистоять, з поліцією захи-
щають права дітей та робітників 
закладу. Нічого подібного не 
спостерігається в жодній пе-
дустанові.

Й м о в і р н о ,  що  в с е  ц е 
пов’язано з керівником Люд-
милою Гаврилюк. Вона - депу-
тат міської ради від партії БЮТ, 
раніше очолювала бюджетну 
комісію. Її колеги-депутати 
звинувачували в одноосібних 
рішеннях про освоєння значних 
фінансів з бюджету міста тільки 
для її закладу, де вона керів-
ник. Тому і раптово замінили її 
на іншого члена від БЮТу.

Цікавим є і те, що всі судові 
тяжби нею, як керівником, про-
грані в суді або кінцеві рішення 
суду не на її сторону.

У дитсадкУ №6 страйк

перша праворуч - вихователька, 
яку суд поновив на роботіВона програла суд

продоВження теми с.3
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життя Козятинщинитема тижня

Я жахаюсь, 
це трагедіЯ: одне 
підлабУзництво!

Заказуха конкурентів?

Продовження. початок теми: стор. 1

У нас немає родичів. надіЯ на 
допомогУ людей з серцем

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

милосердя

Голова Козятинського осередку ПП "Грома-
дянська позиція" 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

молоде поколіннЯ вражає світлим розУмомсУдитимУть лікарЯ лкк

не сприйнЯттЯ “сігнетУ” 
аж до колективного опорУ

страйк перейменували в зібрання батьків
поліція 
втрутилася в 
ситуацію

коли робочі 
дні перенесли 
на вихідні

Влад ПОВХ

В'ячеславу Кособуцькому 9 ро-
ків. Він навчається в Козятинській 
СШ №1 ім. Т. Г. Шевченка. Екс-
клюзивне інтерв’ю газеті “RIA-
Козятин” хлопчик дав з дозволу 
бабусі і дідуся в їх присутності. 

— Що б ти хотів сказати про 
інформатику?

— Всі люди звикли до системи 
Android. Це — найпоширеніша 
система в усьому світі. Але ще 
придумали Iphone, і в магази-
нах стоять кілометрові черги 
за ними. Люди забули про сис-
тему Microsoft, хоч вона теж 
поширена. До речі, у бабусі 
на комп’ютері є теж Microsoft, 
система Windows 7, а у мене — 
Windows 8.1. На планшеті в мене 
Android.  

— Чи є якась грань між 
можливостями комп’ютера і 
думкою людини? 

— Калькулятор - дуже хо-
роший знавець математики. З 
нього робиться комп’ютер, який 
захований в системі під виглядом 

мікрочіпа. 
— Як ти думаєш, на сьогод-

нішній день таких, як ти, се-
ред твоїх ровесників багато? 

— На даний момент їх кіль-
кість може збільшуватись, якщо 
говорити про наукові знання 
інформатики. 

— Хто твій основний на-
ставник, вчитель? Чию думку 
ти цінуєш?

— Ціную думку вчителя. Пер-
ший вчитель - Анастасія Андрі-
ївна.

— На скільки школа, в якій 
ти займаєшся, є науково-піз-
навальною, інформативною? 
Чи ти один такий, чи все це 
доступно всім твоїм ровес-
никам. Може, їм просто не 
цікаво?

— Буває, що не цікаво, бо на 
інформатиці вже частіше не на-
вчаються, а граються. 

— Вчитель не контролює 
процес?

— Вона контролює процес, але 
не дуже. Вона нам на електро-
дошці показує. 

— Діти не хочуть навчатись, 
а більше гратись. Хто, на твою 
думку, винен в цьому?

— Я думаю, що 50 на 50. 
Вина дітей полягає в тому, що 
їхню захопленість грою потрібно 
зменшувати.

— Як ти думаєш, які зник-
нуть професії в найближчі 
часи через комп’ютеризацію?

— Хакер, як небезпечна про-
фесія. Це полягає в тому, що її 
можна використовувати негатив-
но, якщо щось взламати за допо-
могою хакерського обладнання. 
Але хакер потрібен навіть і по-
ліцейським, тому він може бути і 
позитивною професією. 

— Кого із вчителів ти най-
більше поважаєш?

— Двох вчителів - Олену Мико-
лаївну та Ірину Самуїлівну.

— Із продвинутих україн-
ських поетів, письменників, 
кого ти поважаєш найбільше?

— Вікторія Солодюк, одна із 
учнів. Але поважання української 
мови дає Тарас Григорович Шев-
ченко, який боровся і бився за 

нашу Україну. Жертвував своїм 
здоров’ям для того, щоб захис-
тити і нашу країну, і нашу мову 
солов’їну. Росії не потрібно під-
даватися.

— Як ми можемо піддава-
тися Росії, вони ж нападають 
на нас... 

— Вони нападають на нас че-
рез те, що ми були до них приєд-
нані. Люди тоді не обдумали цьо-
го, тому й запросто приєдналися. 

— У чому тобі не щастить? А 
в чому щастить?

— Не щастить в рибалці, а 
щастить в математиці і в майн-
крафті. Майнкрафт - це звичай-
ний кубічний світ. Там багато чого 
цікавого: квіточки, дерева, будин-
ки і т. д. У ньому треба виживати. 
Добувай і розвивайся, як можеш. 
Поки що я можу максимально 
розвинутись до заліза, якщо зна-
йду його купками. 

— Ким ти хочеш себе бачити 
в майбутньому? 

— Я в майбутньому став би 
архітектором. Я би міг зробити 
навіть 11-поверховий будинок. Я 

його побудував в майнкрафті ді-
вчинці Лізі. 

— Ким ти хочеш бути: робіт-
ником чи мислителем?

— Робітником не хочу бути. Я 
буду робити креслення та інше. У 
мене взагалі фантазія дуже роз-
винена. Я можу будувати й свіжі 
будинки... 

Події про не законне звільнення вихователь-
ки дитсадка №6 мають велику історію. Роками 
депутат міськради від БЮТ — єдиний в місті ке-
рівник, постійно як не суб’єкт, то об’єкт судових 
тяжб. То було з батьками, а тепер з персона-
лом. Як так, що депутат Людмила Гаврилюк до 
депутатства не мала проблем, а тут враз стала 
конфліктною? Влада окрилила?

У соцмережах з’являється пост директриси, 
в якому вона блукає в своїх думках, чому про-
грала апеляцію, адже в суді першої інстанції в 
Козятині вона справу виграла. 

Завідувачка свою працівницю, вихователя гру-
пи дітей звільнила за прогул, якого фактично не 
було. Маючи “своїх людей” в освіті, в міськраді 
та суді, суд першої інстанції вона виграла, а 
апеляцію програла. Чому так? Відповідь дуже 
проста. У апеляційному суді міста Вінниці 
рішення проголошуються Іменем України. У 
Козятинському суді також звучать ці слова, тіль-
ки, може, проголошує їх “Ваша честь” без честі? 
Можна тільки вголос подумати, чому рішення 
судді Козятинського суду Воронюк стають не 
правомірними в апеляційному суді.

Звичайно, пані Людмила Гаврилюк і її адвокат-
депутат Сич не надіялись, що бідна жінка зна-
йде кошти на апеляцію. Думали, що не повірить 
у справедливе правосуддя. 

От і мучиться тепер директор дитячого садоч-
ка і шукає для себе виправдання, чому про-
грала. І поскільки в депутата винні всі, крім неї, 
то й дописи її в соцмережах цілком зрозумілі. 

Оскільки постанова суду про виплату боргу 
за незаконне звільнення підлягає виконанню, 
то кошти виділяються з бюджету міста (НЕ ЗА 
РАХУНОК КОЛЕКТИВУ!), а вже потім покрива-
ються винуватцем добровільно, або знову через 
суд за позовом адміністрації. Як це буде, по-
відомимо при нагоді. Думаю, що телебачення 
з Києва є також доволі не безкоштовною заба-
вою, тільки пересічних городян цікавить, хто за 
це заплатив? Найбільшою проблемою є те, що 
про інтереси дітей ніхто і не думав, їх просто 
проігнорували.

Те, що наговорили на відеокамери (в день 
другої спроби виховательки поновитись на поса-
ді, коли її, як і 27 квітня, не допустили до робо-
ти) представники колективу, батьківського комі-
тету, — не вкладається в голові нормальної 
людини. Неймовірні порушення всіх християн-
ських норм моралі. Там не вихователька хвора 
(як деякі дозволяють виражатися), а вони всі з 
діагнозом: брехливі, байдужі, не щирі і це збо-
рище — шайка шарлатанів. Сьогодні вони ствер-
джують, що вихователька прив’язувала дітей, чи 
що там? То чому ж ви мовчали і не звільнили її 
за невідповідністю до займаної посади? Чому не 
придали розголосу таке? 

Однозначно, педколектив має бути роз-
формований за покриття злочину по від-
ношенню до дітей. І як це позначиться на 
психиці дітей, знатиме Бог і діти, чию мораль, 
однозначно, поламали.

Коли я розмовляю з представником правоохо-
ронних органів, який свою дитину водить в цей 
садочок і він говорить: “Ви ж бачите, колектив 
проти неї”, хочеться гвалт кричати. Є рішення 
суду і є спровокована ситуація директоркою, 
яка програла суд, влаштувала страйк, довела 
до відома батьків, не приводити діток в садок 
2 травня і зараз намагається за рахунок “під-
лизників” обілити себе. Де ж ви бачили, щоб 
проти цариці-завідувачки хтось слово, що їй 
не сподобається, сказав? Як результат, за таке 
— завтра полетиш з роботи! Що і сталося з 
вихователькою, яку вона звільнила незаконно. І 
судом це доведено!

Практика показує, що від свавілля чиновниць-
кої влади може і захищає слово. Приходьте в 
редакцію. Не змовчуйте подібні ситуації. Не 
будьте безхребетними.

Вероніка люБіч

Справа “хабаря”, в якому звинува-
чують колишню козятинську лікарку 
ЛКК, призначена для розгляду. Пер-
ше судове засідання віждбудеться 3 

травня, сьогодні, в четвер, у Козятин-
ському міськрайонному суді на вулиці 
Грушевського, 64. Сторони по справі: 
обвинувачений — Ірина Слободяник, 
прокурор — прокуратура Вінницької 
області. Суть позову — прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою. форма судочинства — кримі-
нальні справи.

Судове засідання відкрите. Бажаючі 
можуть стати слухачами в залі.

Влад поВх 

У понеділок, 23 квітня 2018 року, 
представники громад сіл Козятинсько-
го району організували акцію протесту 
проти свавілля чиновників від вищої 
ланки управління “Сігнет-центру”, 
офіс яких знаходиться в с. Андрушки 
Попільнянського району, що на Жито-
мирщині. ТОВ “Сігнет-центр” - одне із 
найбільших орендарів земельних паїв 
в Козятинського району. Точкою опори 
вибрали с. Махаринці. Але протисто-
яння з пайщиками виникли як у Маха-
ринцях, так і в Сестринівці і Сокільці. 
Це не завдило згрупуватися селянам в 
групу для спільних дій по захисту своїх 
прав та інтересів.

До активних дій протидії були і інші 
чинники. "Сігнет" організував у Маха-
ринцях перебування до 30 "тітушок" 
(хлопів у спортивному вбранні 
кремезної статури). Як нам стало 
відомо, з них 10 осіб офіційно пра-
цевлаштовані в товаристві на посадах 
охоронців. Впродовж всієї посівної 
кампанії вони перешкоджають та вмі-
шуються в діяльність абсолютно не за-
лежної структури. Їх мета: перешкоди-
ти засіятись та довести до банкрутства 
ТОВ “СанАгроСід”, яке очолює учасник 
бойових дій Сергій Бенедичук. Таким 
чином, хочуть знищити конкурента, 
а не покращити умови оренди зе-
мельних паїв у селян. А паї — одні 
із найкращих у районі!

Намагання журналістів отримати 
коментарі у посадовців в Андрушках 
не увінчались успіхом, в зв'язку з від-
мовою спілкуватись з незалежною пре-
сою. До офісу “Сігнету" селяни при-
були організовано на автобусі до 30 
осіб. Вимоги одні — розірвати договір, 
підняти ціну до загально прийнятих 
норм в районі. В даний момент вони 
значно занижені. Селян завірили, що 
по осені представники “Сігнет-центру” 

умови переглянуть в сторону покра-
щення, придбають трактори під орання 
присадибних наділів пайщиків тощо.

Після завершення акції протесту в 
Андрушках події перемістились в при-
міщення райдержадміністрації Козяти-
на. Представники влади рекомендува-
ли селянам індивідуально звертатися в 
суд. Козятинські чиновники гарантува-
ли пенсіонерам безкоштовну юридичну 
допомогу.

У дебатах представники Доброволь-
чого Руху ОУН запропонували інший 
шлях вирішення проблеми:

- організувати з селянами, депута-
тами, правоохоронцями комісійне об-
стеження всіх земель;

- на основі фактів порушення 
земельного та податкового законо-
давства та зловживання чиновників 
владою порушити кримінальні про-
вадження;

- по справі визнати потерпілими всіх 
селян, що подадуть заяви;

 - через суд дати можливість під-
твердити або спростувати дії дер-

жавних чиновників, їх протизаконну 
діяльність або бездіяльність. 

З досвіду нашої юридичної служби 
іншого шляху не існує, або нам не 
відомо.

 Станом на сьогодні протиправні дії 
по розорюванню засіванню земель 
ТОВ “Сігнет-центр” не припинились.
Так 1-2 травня вони розорали і засі-
яли понад 5 гектарів резервної землі 
під кладовище в с.Махаринці та іншу 
землю, що використовували селяни 
для пасовищ худоби приватників, що 
мешкають поряд. У той же час нами 
встановлені земельні паї, що поросли 
лісом, але — дивно — “Сігнет” їх не 
обробляє. 

Як так виходить, здогадатись не 
тяжко, тому що маса землі викорис-
товується не облікованою. Про це не 
знають, мабуть, навіть засновники ТОВ 
“Сігнет-центру”, що і їх обкрадають їх 
же персонал? Але це лише гіпотеза, 
припущення, спростувати яке може 
лише внутрішнє розслідування, яке на-
вряд чи оприлюднять.

Події розгорнулися на Вінниччину та Житомирщину

станіслаВа оВчарук

Я проживаю сама з сином 
в орендованому житлі, на яке 
витрачаю кошти. Хоча отри-
мую 1950 грн пенсії на дитину 
і 250 грн, як мати-одиночка, 
плюс моя пенсія з інваліднос-
ті 1450 грн. Мало того, що я 
рухаюсь завдяки щоденному 
прийому знеболюючих пре-
паратів, дитина внаслідок 
стресу постійно хворіє про-
студними захворюваннями. 
Нам з трудом вдається купу-
вати продукти харчування. 

На мої ліки в тиждень по-
трібно 100 грн. На ліки для 
сина потрібно 60-70 гривень 
в місяць. 

Буду вдячна всім людям, 
хто допоможе нам з дитиною 
грошима для купівлі власної 
оселі, оскільки через пожежу 
в березні 2011 року ми з ди-
тиною опинилися на вулиці. 
Родичів, які нас прихистили 
б, у нас немає, а від чинов-
ників я вислуховую лише 
образи і погрози “вилучити 
дитину” в спеціальний заклад.

Наш рахунок в Приват-
Банку: 5168757324109430, 
номер телефону 068-210-
24-68 Станіслава.

Усім людям, які допомага-
ють таким як ми, знедоленим, 
бажаю здоров’я їм і їхнім 
родинам.

В’ячеслаВ гончарук

У середу, 2 травня, на подвір’ї 
садочка №6 зібрався натовп. 
Причиною такого дійства стало 
недопущення вихователя дитя-
чого садочка, яку поновив на 
роботі апеляціний суд.

Спочатку те зібрання хо-
тіли подати, як страйк бать-
ківського комітету садочка. 
Тільки коли мітингуючі з чийо-
гось пояснення зрозуміли, що 
в дитячих установах страйки не 
проводяться, переграли. Тоді це 
стало зібранням батьків, які 
підтримують завідувачку дитячого 
садочка та не згодні із судовим 
рішенням другої інстанції. 

Крім батьків, в цей день зі-
бралися педагогічний колектив 
дошкільного закладу, батьки 
окремих дітей, які не на камеру 
звільнення вихователя за прогул 
(в той час, як вона була в лікарні) 
вважають розправою над нею. 
Вони кажуть, що вихователька 
стала не зручною для завідувач-

ки не через погане ставлення до 
дітей, а за її відверту і чесну по-
зицію в колективі.

Події, які відбулися пізніше, 
дають підстави погодитись, що 
вихователька не вписувалася в 
“аморальне життя” колективу 
(колективні трапези, застілля в 
дитячому закладі). 

Крім названих персонажів, 
були присутні представники пре-
си, поліція, депутати. Голова місь-
кої ради минулих скликань, нині 
депутат міськради Олександр Гве-
лісіані провів серед мітинигуючих 
“роз’яснювальну роботу”. Воно й 
не дивно — ніяких представни-
ків влади не було, хоча місце 
події — під носом “білого дому”.

Дивним стало те, що на цьому 
зібранні спочатку не було самої 
завідувачки дитячого садочка. 
Потім вона прийшла. З її слів, 
вона зараз перебуває у відпустці.  

Телеканалу “Україна” завід-
увачка дала інтерв’ю, не за-
бувши брудом полити газету 
“RIA-Козятин”. Після чого одна 

із присутніх викрикнула “ганьба 
газеті Ріа”.  Ораторку ніхто не 
підтримав. А ми за дану особу 
навели довідки. 

Це медсестра дитячого садоч-
ка, дружина батюшки Соця (який 
тут на півставки сторож нічний) 
— матушка, яка є “віручою лю-
диною”. Щоб догодити своєму 
керівнику, можна й змінити релі-

гійні переконання? 
З побаченого та почутого мож-

на зробити висновок: батьки зі-
бралися з ініціативи завідувачки; 
всі отримали від неї цілі інструк-
ції (ображає дітей, хоча це ніким 
ніколи не оприлюднювалося і 
відповідно карається законом, як 
приховування злочину!); ніхто не 
подумав про дітей.

Вероніка люБіч

Коментар заступника началь-
ника Козятинського ВП Кали-
нівського ВП ГУНП у Вінниць-
кій області В’ячеслава Сушка з 
приводу подій, які розгорнулися 
зранку 2 травня біля садочка №6:

— Давайте, ми підійдемо до 
цього питання з юридичної точки 
зору. Є рішення суду. Я просто 
хочу пояснити, що невиконання 
рішення суду також має певні на-
слідки. 

Зараз працівники поліції ві-
зьмуть письмові заяви від однієї 
та іншої сторони. Дані заяви бу-
дуть об’єднані, тому що це одна й 
та сама подія. Буде надано право-
ву оцінку даній ситуації і вже тоді 
буде рекомендовано звернутись 
до суду або іншим якимось чином 
вирішувати це питання. Тому що 
це, самі розумієте, поки що ще не 
кримінал. До речі, я закликаю до 
того, щоб воно сугубо тільки на 
словесному рівні залишалося.

Вероніка люБіч

Як повідомляв УНІАН, згідно з 
рішенням, уряд рекомендує ке-
рівникам підприємств, установ та 
організацій для працівників, яким 
встановлено п'ятиденний робочий 
тиждень з двома вихідними дня-
ми в суботу та неділю, перенести 
в 2018 році робочі дні, у зв'язку 
з Днем праці - з понеділка, 30 
квітня, на суботу, 5 травня; у 
зв'язку зі святкуванням Дня Кон-
ституції України - з п'ятниці, 29 
червня, на суботу, 23 червня; у 
зв'язку з Різдвом Христовим - з 
понеділка, 24 грудня, на суботу, 
22 грудня; також Кабмін пропо-
нує перенести робочий день з 
понеділка, 31 грудня, на суботу, 
29 грудня.

В’ячеслаВ гончарук

Ми живемо в країні, де один 
закон суперечить іншому закону. 
Враховуючи, що ще існують під-
законні акти, то знайти істину в 
якомусь окремому випадку склад-
но. У такій ситуації є унікальне 
українське прислів’я: до кожного 
закону чи інструкції ще потрібно 
мати голову. Це за умови, якщо ді-
ють за інструкцією. Тільки бувають 
випадки, коли виконується чиясь 
вказівка на замовлення. 

Минулої неділі водій “одинички” 
біля провулку Партизанський здій-
снив посадку пасажирів у автобус. 
У районі вулиці Білоцерківської 
водій третього маршруту висадив 
пенсіонерку. На обох водіїв було 

складено адмінпротокол за зупин-
ку в не встановленому місці. Тобто, 
в місці, де немає облаштованої 
автобусної зупинки. З постанови 
Кабміну випливає, що посадку-
висадку пасажирів можна здій-
снювати тільки на облаштованих 
зупинках. 

Окремим пунктом посадка-ви-
садка пасажирів може бути про-
писана  в документах перевізника, 
як зупинка на замовлення. Якщо 
слідувати таким правилам, то з міс-
та до зупинки “Червоної Калини” 
транспорт може зупинятися тільки 
біля магазину? Таблички “зупинка 
автобусів” немає на всьому третьо-
му маршруті. То чому протокол 
складають на  перевізника, а не 
міську раду, яка не спромоглася 

облаштувати автобусні 
зупинки по місту?

За законом, водій 
має право відмовити 
у висадці чи посад-
ці пасажиру, якщо до 
зупинки громадського 
транспорту менш як 100 
метрів. Як бачимо, що 
за іншим нормативним 
актом водій має право 
зупинитися на вимогу 
пасажира. Виникає питання, за 
якими правилами водії виконують 
маршрутні зобов’язання. І ми ди-
вуємося, чому водії бувають злі.

Я не писав би цієї статті, якби не 
знав відгуків пасажирів відносно 
нового перевізника третього марш-
руту. Ще немає жодної скарги від-

носно його роботи. Виходить, за 
ввічливість та порядність ми його 
протоколом за адмінпорушення, 
якого він не скоював. Водії можуть 
не зупинятися на зупинках, де ча-
тують поліцейські. Тільки постраж-
дають від такого “ноу-хау” пасажи-
ри і більшість із них — пенсіонери.

на 1 та 3 маршрУти поліціЯ 
склала адмінпротокол
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життя Козятинщинижиття Козятинщини

вода в крані не Якісна, бо 
забрУднюють водозабори

згадали про забУте залізничне

кримінальна хроніка

повертаючись до надрукованого

олександр земляк

У минулому номері газети 
“RІА-Козятин” була надруко-
вана стаття “У Махнівському са-
дочку не доїдали діти!” У читачів 
викликав здивування той факт, 
що начальник відділу освіти Ко-
зятинської райдержадміністрації 
особисто провела перевірку після 
звернення батьків дітей, які хо-
дять в махнівський дитсадок. Зі 
слів пані Діденко, на кухні була 
повна антисанітарія, працівники 
не дотримувалися технологій 
приготування їжі, не було до-
тримано норм видачі продуктів 
харчування.

У дитсадку з 2007 року за ра-
хунок коштів місцевого бюджету 
та ініціативи виконкому сільради 
розпочався ремонт спальних 
приміщень — вивели грибок, по-
міняли підлогу, утеплили, провели 
заміну вікон, замінили газовий 
котел, купили нові електроплити, 
пральну машину. 

Повністю поремонтували ста-
ре приміщення, замінили труби 
водопостачання. За ініціативи 
виконкому працівники сільської 
ради написали проект та взяли 
участь у районному конкурсі роз-
витку територіальних громад. За 
власні кошти та грантові зробили 
капремонт вбиралень. За домов-
леністю з підприємцями, подвір’я 
вимостили плиткою. Приміщення 
та територія стали окрасою села. 
Депутати виділяли додаткові 
кошти на використання газу для 

підтримки теплового режиму в 
кімнатах. Створювалися всі на-
лежні умови для повноцінного пе-
ребування дитини, оптимального 
розвитку й виховання, зміцнення 
здоров’я.

за сімома замками кричу-
щий факт!  Держава піклується, 
виділяє кошти, зарплата виплачу-
ється без затримок, весь колектив 
дитсадочка отримує премії, батьки 
справно вносять батьківську пла-
ту, а діти не доїдають!!! Народні 
сільські обранці знизують плечи-
ма? Ніхто не каже правди, що ж 
відбувалося в дитячому садочку!

І ми не цікавимося, бо голова 
села не створює спільної депутат-
ської комісії. А самим проявляти 
ініціативу якось не зручно.

Ці замки мала б відкрити за-
відувачка дитячої установи пані 
Барчук, яка навіть була відсутня 
під під час перевірки працівників 
кухні. Та пані Діденко мала б за-
просити і представників сільради. 
Українське законодавство наділяє 
органи виконавчої влади повно-
важеннями у сфері дошкільної 
освіти.

Хочу нагадати Діденко та 
Барчук, що керівники дошкіль-
них навчальних закладів є від-
повідальними за організацію 
харчування дітей та зобов’язані 
забезпечити виконання інструкції 
з харчування дітей. Директор 
закладу зобов’язана перед бать-
ками відповідати за будь-яку їжу, 
яка запропонована дітям, що 

вона є безпечною та корисною. 
Виходить, що Барчук не викону-
вала свої посадові інструкції, а 
Діденко справно підписувала на-
кази про її преміювання? А діти 
голодували?

 
тридцять сріБникіВ. Звіль-
нені з роботи працівники (двоє 
працюють більше року: кухар та 
помічник кухаря) розповіли, що  з 
тих пір, як поміняли постачальника, 
продукція в дитячий садок часто-
густо  надходила не якісна. Крупи 
з личинками та черв’яками, сосиски 
не якісні. Останні повертали по-
стачальнику, бо вони були ослизлі 
та відганяли неприємним запахом. 
Масло — дешеве — одна назва. 
Дітям на хліб не мастили, боялися, 
щоб його вживання не принесло 
зла здоров’ю дітей. Масло вико-
ристовували для приготування каш 
та макаронів. 

За тиждень до звільнення пра-
цівників кухні, почали поставляти 
якісне масло виробництва м. 
Хмільник. Але чим далі — тим 
трагічніше! Телятину поставляли 
темного кольору (припорчену). 
У додаток до ваги були жили та 
фляки!!! Медсестра не дозволяла 
з м’яса готувати. Але Барчук 
дозволила вживати діткам таке 
старе з плівами м’ясо, так як по-
стачальник продукції, яка виграла 
тендер, є кумою Діденко, і з нею 
вона не хоче зіпсувати стосунки.

Вона хоче ще працювати, хоча 
вже майже 10 років на пенсії. І 
дійсно, питання з начальницею 

освіти владнала, про що заявила 
у колективі. Тому ніхто не хотів 
відкрити таємничу завісу інци-
денту.

просто глянь і заБудь!. Це, 
напевно, життєве кредо таких 
керівників, яких вище було зга-
дано. Скарги батьків у пресу та в 
управління освіти на незадовільний 
стан навчально-виховного проце-
су в місцевій школі пройшов повз 
вуха районного та місцевого ке-
рівництва. Відписались. Папір ви-
тримає все! 

Завідувачка районної освіти 
могла б звернути увагу на те, що 
в кімнатах, де дітки приймають 
їжу, відсутні мийки та тепла про-
точна вода. Білизна діткам міня-
лась один раз за зиму, в котельні 
лежить місяцями білизна, бо вже 
багато років не відремонтоване 
наявне приміщення для прання 
білизни. Відомий факт, коли нову 
постільну білизну, яка почала 
гнити, спалили!

одним миром мазані. Люди 
голосують за голову ради, депутатів 

усіх рівнів. Надіються на їх обі-
цянки, довіряють долі свої та своїх 
дітей, очікують кращого майбутньо-
го… Та ситий голодному не това-
риш!  За 20 метрів від сільської 
ради знаходиться дитяча установа, 
в ній працювала молода жінка, яка 
з 6 років без чоловіка-батька ви-
ховує сина-інваліда. 

Вона, окрім корови, не має 
прибутків ніяких. І медсестра без 
зауважень працювала добрий 
десяток років. Залишилася без 
роботи, бо написала заяву після 
приниження та нелюдських криків 
зі сторони очільниці освіти. Але і 
тут Барчук вийшла з положення: 
тимчасово призначила добру лю-
дину, але яка майже 15 років не 
працює за спеціальністю “медсе-
стра”, а просто прала та ще й по-
гано білизну у дитсадочку. Вона 
ж не пройшла перепідготовки, не 
атестована!

Діти — не кролики! На чиїй 
совісті бездушність, коров’яче 
ставлення до своїх обов'язків, 
розберуться читачі, новий очіль-
ник району та інші вищі контр-
олюючі органи.

правда про недоїданнЯ 
махнівських дітей

В’ячеслаВ гончарук

з’яВиВся позитиВчик. Ді-
лянка хорошої дороги і квітників, 
які облаштовують самі мешканці 
Залізничного, це єдиний позитив у 
цьому мікрорайоні. 

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” повідомили, що на 
вулиці Дружби, що в мікрорайоні 
“Залізничному”, проклали дорогу: 
щоб діти ходили до школи хоро-
шою дорогою. Приємно!

Проінспектувавши стан дорож-
нього покриття та зустрівшись з 
мешканцями Залізничного, мо-
жемо повідомити, що дорога на 
дану пору якихось значних недо-
ліків не має. Вона рівна і має при-
родний схил для водовідведення. 
Товщина асфальту достатня для 
вантажного транспорту. Та якщо 
по ній буде їздити важкий тран-
спорт,  розіб’ють за один сезон.

Самі мешканці Залізничного но-
вою дорогою задоволені. Тільки 
хочуть, щоб її зробили від пере-
їзду до переїзду і далі до вулиці 
Довженка. Адже найбільші ями та 
нерівності починаються від ставка 
до військових складів.

Люди, звичайно, праві. Зважаю-
чи, що цю дорогу робила міська 
рада, вона тільки в межах житло-
вого кварталу.

 За інші шматочки, що за меж-
ами населеного пункту, відпо-
відальні районна рада, Козятин-
ська сільська рада. Отож, щоб  
була відремонтована дорога від 
переїзду до переїзду, потрібно 
об’єднати зусилля трьох рад.

мало сміттєВих БакіВ. Се-
ред основних проблем, з якими 
щоденно  стикаються жителі від-
даленого  мікрорайону, недостат-
ність сміттєвих баків на вулицях 
Грибна,  Весняна,  Бушилова. Сміт-
тя забирають регулярно, тільки під 
час завантаження непотребу, сміття 
розлітається в різні боки і ніхто 
його не підбирає. Велика пробле-
ма — сміття в лісі. Тут 50 на 50. 
Одні вважають, що це вина самих 
місцевих жителів. Купи сміття з 
неба не впали, кажуть вони. Якби 
декого оштрафували, то інші в ліс 
сміття не носили б. Інші мешканці 
Залізничного мають позицію, що 
недостатньо сміттєвих баків, тому 
й носять сміття в ліс.

жахи місцеВих уБиралень.
Також непокоять жителів ви-

щевказаних вулиць громадські 
туалети. З цим тут просто жах. 
Якщо хтось і прибирає їх, то 
тільки самі мешканці. Санітарний 
стан громадських вбиралень за 
межами такого поняття. Іншими 
словами можна сказати, що то 
місце для епідемії. Довелося по-
бачити взагалі неординарне. Біля 
туалету є дерев’яна решітка, в яку 
виливають відрами лайно. Від во-

логи накриття-сітка розширилось 
і через малі проємини фекалії 
застрягають та залишаються на 
поверхні... 

під’їзди не ремонтуються.
У під’їздах будинків на ву-

лиці Грибній ї ї мешканці не 
пам’ятають, коли там робилися 
ремонти. Прибудинкова територія 
обслуговується лише жильцями. 
Хто висаджує квіти (правда, ту 
красу іноді нищать ті, які люблять 

дарувати квіти своїм коханим, 
чи просто не люблять природу). 
Є такі, що стоять на позиції: “за 
прибудинкову територію відпо-
відає “Відродження”.  

Вхідні двері одного з під’їздів 
не бачили ремонту, за словами 
самих жильців, скільки років 
будинку. Кажуть люди, що вла-
да звертає увагу на Залізничне 
тільки перед виборами. Один до-
бродій пообіцяв громаді замінити 
двері та “пролетів” на виборах.

25 кВітня
В с. Іванківці “крили матом” 

малолітніх дітей. Про це повідо-
мили поліцію.

У мешканця Козятина з дачної 
ділянки в с. Флорянівка викрали 
металевий контейнер.

У мешканця Козятина з дачної 
ділянки в с. Флорянівка викрали 
металевий контейнер.

26 кВітня
Зять, що проживає в Козятині, 

поскаржився на тещу, яка по-
стійно вчиняє конфліктні ситуації.

27 кВітня
Невідомі особи, застосовуючи 

насильство, відкрито заволоділи 
двома мобільними телефонами 

та ключами від квартири одного 
з городян. 

Проведеними оперативно – 
розшуковими заходами праців-
никами сектору кримінальної 
поліції Козятинського ВП було 
встановлено, що у скоєнні зло-
чину обгрунтовано підозрюється 
24-річний житель м. Стрижавка, 
Вінницького району, який був за-
триманий. Проводиться досудове 
розслідування.

 Надійшло повідомлення від 
жителя м. Козятин, про те, що 
невідома особа шляхом вільного 
доступу скоїла крадіжку належ-
ного йому велосипеда, який він 
залишив без нагляду. За даним 
фактом розпочато кримінальне 
провадження за ознаками зло-

чину, передбаченого ст. 185 КК 
України (Крадіжка). Проводяться 
заходи по встановленню особи, 
причетної до вчинення злочину.

У Сокільці злодії пошкодили 
металеву скобу вхідних дверей 
господарського приміщення та 
поцупили звідти бухти мета-
левого дроту, непрацюючий 
холодильник, металеву тачку та 
рукомийник.

Водій автомобіля ВАЗ, житель 
с. Іванківці, рухаючись вулицею 
Незалежності в м. Козятин 
допустив наїзд на 44-річну ко-
зятинчанку, яка перебігала до-
рогу. У результаті ДТП потерпіла 
отримала тілесні ушкодження у 
вигляді перелому кістки верхньої 
кінцівки. 

У Збаражі за місцем спільного 
проживання виникла сварка між 
дочкою і п’яним батьком. Дове-
лось викликати поліцію.

28 кВітня
У Лозівці сварились дві сусідки, 

матір з сином в стані алкогольно-
го сп'яніння.

У Кордишівці жінка викликала 
правоохоронців до нетверезого 
чоловіка.

29 кВітня
У селі Гурівці сварились за 

місцем спільного проживання 
співмешканці.

 
30 кВітня

У Бродецькому син вчиняв на-

сильство у сім’ї, застосовував фі-
зичну силу і ображав брутальною 
лайкою свою матір. Втрутилась 
поліція.

1 траВня
У Козятині на вул. Незалежнос-

ті сталася ДТП. Водій автомобіля 
«АУДІ» житель с. Козятин, Козя-
тинського району, не переконав-
шись в безпеці маневру, здійснив 
рух заднім ходом та наїхав на 
73-річну мешканку міста, яка 
рухалась по проїжджій частині. 
Внаслідок ДТП потерпіла отрима-
ла тілесні ушкодження у вигляді 
садна та забою кінцівок. Про-
водиться досудове розслідування.

У селі Лопатин сварились одно-
сельчани.

Вероніка люБіч

Як усе чудово починалося у мі
ської ради з ремонтом доріг 

на початку квітня. Багатообіця-
ючі промови, що тепер ремонти 
доріг будуть проводитись за 
новою технологією. Навіть була 
скликана робоча нарада в ЖКГ 
3 квітня відносно якісного ре-
монту доріг. Було й інтерв’ю в 
кишеньковій газеті, де наголо-
сили: ”Тому, аби дійсно покра-
щити стан дорожнього покриття 
в Козятині, міським управлінням 
ЖКГ започаткована практика ка-

пітального ремонту доріг”. Щоб 
слова не розходились з ділом і 
якісним виконанням ремонтних 
робіт, обіцяли, що будуть переві-
ряти доржньо-ремонтні бригади.

Хочеться запитати тих переві-
ряючих, де вони були, коли на 
вулиці Васьковського закатали 
люк водяної магістралі? Адже, 
за словами заступника мера, 
начальника управління ЖКГ Єв-
гена Малащука, мав бути контр-
оль на всіх етапах виконаних 
робіт. Крім того, на дорогах 
мали виправляти брак і огріхи, 
які були допущені попередніми 

виконавцями 
р е м о н т н и х 
робіт. І що? 
У чому від-
булися зміни? 

Тепер щоб 
виправити си-
туацію будуть 
з під ново-
вкладеного 
асфальту діставати люки водних 
магістралів. За задумом нова-
торів ремонту доріг, наростять 
криниці водогонів. А потрібно 
робити навпаки. За кожним ре-
монтом знімати старе дорожнє 

покриття і дорогу підганяти на 
висоту люків. Категорично не 
можна нарощувати криниці водо-
гонів чи каналізацій!  На стику з 
часом з’явиться тріщина і криниця 
водогону розрушиться. В про-

ектній документації капітального 
ремонту дороги, саме й закла-
дені такі норми. Та що ж буде 
робити міська влада коли всі 
дороги якісно відремонтують? .

закатали люки 
водогонУ в асфальт!

олександр земляк

Питання водопостачання та 
вживання якісної води в нашому 
місті дуже важливе та актуальне 
десятками років. Вирішення його 
не зрушило з місця і на йоту! 
Може після друку цього матері-
алу активізуються жителі міста 
та в першу чергу місцева влада? 

У першу чергу хочеться заува-
жити на тому, як мешканці сіл, 
через які протікають водозабірні 
річки, відносяться до природо-
охоронних смуг. Майже сорок 
відсотків цих жителів на берегах 
облаштовують смітники. Там 
можна побачити все: від пляшок, 
гною до кісток загиблих тварин. 
Власники автобусів, вантажних 
автомобілів систематично тут 
миють транспорт. Вода стікає у 
ставок, потрапляє у зону водоза-
бору. Трапляються такі господарі, 
які лінуються виносити відходи 
від тварин, прокопують траншеї і 
це потрапляє у річку. Кози, теля-
та, вівці, корови, які випасаються 
в природоохоронних смугах, 
також забруднюють воду. 

Впливають на якість води роз-
орення сільгоспвиробниками при-
родоохоронних смуг їх засівання 
та внесення міндобрив, гербіци-
дів, інших препаратів.

Міська влада жодного скли-
кання не розробила спільних за-
ходів із сільськими радами, аби 
направити на дієву активізацію 
територіальних громад щодо до-
тримання санітарно-екологічних 

норм в прибережних смугах та 
водоймах. А сільські ради мають 
зобов’язання та повноваження в 
контролі санітарно-екологічних 
норм! Тільки хто цим займається?

Чи не простіше затвердити де-
путатами міської ради програми 
на 5 чи 7 років та й всі кошти 
премії акумулювати, щоб вирішу-
вати проблему водопостачання? 

Розробити проект та взяти участь 
у конкурсі розвитку тергромад, 
залучити залізницю, народних 
депутатів, жителів міста. Є і 
європейські програми в галузі 
екології та чистої питної води. 
Просто потрібно ворушитись, під 
лежачий камінь вода не тече та 
і пень на одному місці обростає 
мохом.

Усе живе у житті пов’язане з 
водою, тому немає більше хви-
люючою і обговорюваної теми, 
ніж тема питної води. Без неї не 
можливе життя людей, тварин, 

рослин. Людина без води може 
прожити 5-6 діб. Але більше 1 
млрд людей на землі не мають 
доступу до безпечного водо-
постачання.

хвилююча і більш обговорювана тема

прес-центр пп “громадянська 
позиція”

У п’ятницю, 20 квітня, на під-
приємстві ПП «Агро-дружба», що 
в Теребовлянському районі Тер-
нопільської області, під час роз-
слідування нелегального продажу 
дизельного пального жорстоко 
побили та тримали у замкненому 
приміщені журналіста відділу 
розслідувань «Волинь24» Сергія 
Шаповала та оператора «12 ка-
налу» Романа Харченка. 

За попередньою інформацією, 
оператор отримав струс головно-
го мозку, а у журналіста Сергія 
Шаповала розсічення щоки. 
Окрім цього, нападники знищили 
техніку, адже відомо, що опера-
тора били по голові камерою. 

Лідер партії «Громадянська по-
зиція» Анатолій Гриценко проко-
ментував «12 каналу» інцидент із 
побиттям волинських журналістів. 

«Це грубе порушення закону, 
брутальне ставлення до журна-
ліста і до журналістської профе-
сії. Має бути швидке розслідуван-
ня та покарання, для того, щоб 
іншим неповадно було. Журналіс-
ти несуть дуже важливу функцію. 
Працюють для того, щоб владу 
тримати за горло незалежно від 
прізвищ, щоб всі у суспільстві 
дотримувалися і законів, і норм 
поведінки. І коли таким людям 
заважають не тільки в нас, а й в 
усьому світі – це питання стає і 

піднімається на вищі щаблі», - за-
явив Анатолій Гриценко. 

«У світі зрозуміли: стримування 
противаги, взаємний контроль і 
повага до людини – це має бути 
головним. Влада повинна дати 
чітку відповідь – не можна жод-
ним чином закрити це питання. 
Не можна допустити, щоб стало-
ся, як із Павлом Шереметом, чи 
з кимось іншим, коли доводять 
до трагедії. Я вважаю, що пре-
зидент не повинен чекати якихось 
петицій. Він – гарант дотримання 
прав, свобод. Він прекрасно знає, 
що таке журналістська професія. 
І такі випадки йому доповідають 
так само, як і міністру внутрішніх 
справ», - додав лідер «Громадян-
ської позиції».

брУтальне 
ставленнЯ до 
жУрналіста
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Олег Оркуша: “Два отамани на одну булаву завжди приводять 
до конфліктів…”

вплив порнографії на 
організм людини

тетяна лозінська, Влад кірган

Минулої п’ятниці, 27 квітня, 
голова Козятинської райдер-
жадміністрації Олег Оркуша 
запросив газету “RIA-Козятин” 
на прес-конференцію з приводу 
свого звільнення з посади. За 
“круглим столом” зібралися 
працівники прес-служби РДА та 
районки “ВК”.

До вашої уваги - найбільш 
цікаві відповіді голови РДА на 
запитання журналістів.

 
Без голоВи райради не оБі-
йшлося. — Чи дійсно, що 
написали заяву і йдете з цієї 
посади? Яка причина? 

— Я дійсно написав заяву 
18 квітня. Поставлена крапка. 
Це моє особисте рішення. На 
сьогоднішній день я знаходжу-
ся у відпустці. Я 16-го пішов у 
відпустку, а 18-го подав прези-
денту заяву про складання по-
вноважень голови Козятинської 
районної державної адміністра-
ції. Практично з усіх керівників 
райдержадміністрації в нашому 
Козятинському районі “довгожи-
телів” немає. За часом перебу-
вання найдовше був Горбатюк, 
я, виходить, вже на другому 
місці. Повірте, ця посада не з 
легких. Вона виснажує в такий 
час, який припав і довелося 
пройти. Я дійсно виснажений, 
я дійсно вичерпав свої ресурси. 
І для того, щоб бути далі, не 
можу. До того ж, певні моменти 
кризи, які відбулися у стосунках 
між радою і адміністрацією, не 
працівників, а керівництва. Я та-
кож не хочу далі ставати на той 
рівень, з тим керівником опус-
катися так низько, як наскільки 
на низькому рівні ведеться 
керівництво районною радою. 
На жаль, мені прикро говорити, 
бо я депутат, але, думаю, що ця 
ситуація буде змінюватись. Це 
ганьба для Козятинщини. 

— Кого ви маєте на увазі?
— Голову районної ради. 
— Віктора Миколайовича 

Слободянюка?  
— Я вже сказав.
— Скажіть, будь ласка, 

який відсоток в цій вашій 
причині займає це протисто-
яння з РДА?

— Найменший. Повірте, най-
менший.

— Думали, що саме стало 
поштовхом?

— Ні, це найменше. І я не 
хотів би, щоб на цьому заго-
стрювалась якась увага. Ну, це є 
певною частиною якогось нега-
тиву, який також віддається при 
роботі. Це не приємно, і не про-
сто не приємно. Це не приємно, 
коли не за законом робиться, 
навіть не за людським якимось 
розумінням, а робиться так, як 
хочеться комусь одному. Ми 
живемо в правовій державі, ми 
живемо в державі, де є закон і 
цей закон має бути дотриманий. 
Як будуть розвиватися події 
далі, ми будемо бачити. 

що не зроБиВ — “дороБи-
мо”

— Про що шкодуєте, що не 
встигли зробити за час своєї 

каденції перебування на цій 
посаді?

— Цікаве питання, дякую. 
Я думаю, те, що не встиглося 
зробити мною особисто, буде 
дороблятися командою, яка є 
в районі. Я не планую повністю 
йти з політики. Я є депутатом 
районної ради і найближчим 
часом будуть прийняті певні пе-
реформатування самої районної 
ради в депутатському корпусі, у 
фракціях. Тому, якщо все буде 
позитивно складатися, то бу-
демо продовжувати ту роботу, 
яку не встигли зробити. Знаєте, 
людина жива, а завтра людини 
нема. Будь-хто з нас не встигне 
щось зробити, коли закінчиться 
час перебування на Землі. Тому 
є певні справи, які ще не завер-
шені, але я впевнений, що вони 
будуть завершуватись.

які присВоїВ заслуги. — Ну, 
а чим задоволені, що ви ви-
конали за час перебування 
на посаді? До плюсів що б 
віднесли?

— До плюсів можна відне-
сти те, що от приїжджаємо в 
Миколаївку. Довгобуд, який 
стояв, а на сьогоднішній день 
це чудовий дитячий садочок. До 
плюсів можна віднести те, що 
фактично уже майже на 89-90% 
в наших школах замінені вікна 
на енергозберігаючі. Хай це 
не є тим показником, який має 
бути в європейській державі. 
Але зрушено з мертвої точки 
ремонт основних шляхів по ра-
йону. Ми стали одним із фактич-
но двох районів, які отримали 
прекрасний сучасний пожежний 
автомобіль із п’яти автомобілів, 
які прийшли на Вінниччину. Ви 
знаєте, що три автомобілі за-
лишилися в м. Вінниця, а два 
автомобілі було передано на 
райони. Один із цих автомобілів 
прийшов у Козятинський район. 
Це сучасна техніка і це дуже 
велика допомога і підтримка 
працівникам, які працюють в 
пожежній безпеці і гарантія, не 
дай Бог, ті пожежі, які трапля-
ються, будуть набагато швидше 
ліквідовуватись і буде менше 
жертв. І було багато інших мо-
ментів, які зроблено. Хай люди 
скажуть, що зробилось.

БалотуВатись не зБираєть-
ся, куди піде — секрет. — У 
разі створення ОТГ Самгоро-
децький, чи погодитеся її очо-
лити, чи будете балотуватись?

— На все потрібен час. Я не 
можу сказати однозначно. Не 
думаю. Усе буде залежати від 
ситуації, хто буде об’єднуватись, 
які будуть процеси об’єднання 
і як вони будуть проходити, ці 
процеси. 

— Після звільнення, на-
скільки стало відомо, ви ма-
єте очолити центр зайнятості. 
Чи це відповідає дійсності і 
на скільки?

— Коли буде прийняте рі-
шення президентом, будемо 
бачити. На сьогодні даю прес-
конференцію, як голова адмі-
ністрації. Як буде далі, покаже 
життя. У політиці немає чогось 
чіткого. 

— Мова йде не про політи-
ку, а про ваше працевлашту-
вання. 

— Ну, моє працевлаштування, 
знаєте, я скажу по-простому: 
“Була б шия, ярмо знайдеться”. 

— У центр зайнятості?
— По-любому! Попередній 

керівник теж пішов у центр за-
йнятості.

на скільки розБагатіВ, не 
сказаВ. — Скажіть, будь лас-
ка, за час займання цієї по-
сади на скільки зросли ваші 
статки і на скільки у вас стало 
більше в оренді землі?

— Абсолютно недолуге пи-
тання. Я дякую вам за нього 
тому, що мої статки висвітлені 
безпосередньо в декларації так 
само, як і статки дружини, сім’ї. 
І безпосередньо ті землі, які є, 
знаходяться в нашій родині.

— На камеру не хочете 
розповісти?

— Я сказав те, що є. 
— На скільки зросли, ви 

можете проаналізувати? 
— Математика проста. Ві-

зьміть попередню декларацію, 
візьміть цю і побачите різницю, 
на скільки піднялась заробітна 
плата. 

про причини саБотуВан-
ня минулої сесії райради. 
— Ми подали клопотання про  
скликання позачергової сесії з 
підписом голови районної адмі-
ністрації. Однозначно. У  порядку 
денному було три чітких питання. 
Це прийняття програми делегова-
них повноважень, це інформацій-
на Козятинщина і розподіл цільо-
вих коштів. Усі ті інші питання, які 
були внесені головою районної 
ради, попри їх легітимність, тому 
що, я думаю, вам більш детально 
розкаже голова бюджетної комі-
сії, яка, я знаю, залишила саме 
засідання. І нелегітимність самої 
президії зразу ж, коли вивели без 
будь-якого голосування Прохо-
рова. Дії однієї людини перечать 
будь-якому здоровому глузду. 
Тому було прийняте рішення для 
того, щоб не заблокувати кошти 
і подальшу життєдіяльність ра-
йону, було прийняте рішення про 
те, що сесія має не відбутись. 
Якби відбулася ця сесія, якби 
були проголосовані ті рішення, 
які вносив голова районної ради, 
то адміністрація обов’язково по-
давала б до суду, тому що це 
протизаконне рішення. Подання 
до суду ввела б повну блокаду 
коштів, ну, я не знаю, в найкра-
щому випадку на три місяці, на 
півроку. Це найгірший варіант. Ми 
не могли цього допустити. Тому 
дійсно фракція в цілому складі 
БПП не була присутня так, як і 
радикальна, і європейська. Віль-
ний залишок не міг бути розпо-
ділений, так як не були передані 
делеговані повноваження. Це все 
розпочалося ще перед Новим ро-
ком. Ота тема “Батьківщини” і 
аграріїв, де і фактично ваші (на 
газету “ВК”- прим. авт.) кошти 
тоді не пішли перед Новим роком 
і наші найкращі учні не отримали 
стипендії і багато інших коштів. 
Фактично, звідти пішла політика 
і фінанси. А в фінансах політики 

не може бути, там має бути тільки 
здоровий глузд. 

хто замість нього, каже: 
“не знаю”. — Чи вам відо-
мо, скільки подань пішло на 
президента в плані осіб, які 
претендують очолити зараз 
районну державну адміністра-
цію? І чи відомо вам вже, хто 
саме її очолить?

— Ні, кажу відверто. На рів-
ні слухів і обговорень, так, є 
певні прізвища. Хто очолить, я 
ще раз кажу, приймає рішення 
президент. 

— Взагалі, коли це буде 
відомо?

— Дивіться сайт розпоря-
джень Президента України.

упеВнений: оБ’єднання 
громад знищить конфлік-
ти

— Чи може змінитися від-
ношення між представниць-
кою і виконавчою зі зміною 
керівництва?

— У першу чергу, для того, 
щоб менше конфліктів було в 
Україні, потрібно внести зміни 
до Конституції. Або пришвидши-
ти реформу об’єднання, децен-
тралізації. Якщо ми візьмемо на 
прикладі Іллінецький район чи 
там Оратівський район, фактич-
но ці конфлікти там вичерпані. 
Чому? Тому що є об’єднана те-
риторіальна громада і об’єднана 
територіальна громада приймає 
своє рішення. Бачте, так спочат-
ку повелося, що районні ради 
не мають своїх виконкомів. І 
два отамани фактично на одну 
булаву завжди приводить до 
конфліктів. Усе, що залежить, 
звісно, від тих чи інших людей, 
від їх харизми, від розуміння 
державного управління, міс-
цевого самоврядування і суті 
самої людини. Хтось конфліктна 
людина, а хтось не конфліктна 
людина. Хтось розуміє, що за 
прийнятими рішеннями стоять 
люди, а хтось просто приймає, 
бо це так хочеться. Загалом 
тоді, коли буде змінена сама 
система, ці конфлікти відійдуть 
з історії. Ми фактично являє-
мось заручниками цієї систе-
ми, яка породжує конфлікти 
районних рівнів, обласних. Не 
стільки обласних, як районних. 
Козятинщина взагалі цікава, 
завжди тут рідко коли сходи-
лися інтереси, завжди є певні 
бачення, свої певні конфлік-
ти, свої ситуації. Тому я бачу, 
що об’єднання територіальних 
громад, реформа тих самих 
адміністрацій. Відбудеться пре-
фектура, значить, має бути пре-

фектура, мають бути вже чітко 
виписані обов’язки префектури, 
префекта і вже тієї структури, 
яка буде. А об’єднана територі-
альна громада вже буде безпо-
середньо своїм господарем на 
своїй території. І воно вичерпає 
всі ці конфлікти, хоч і не по-
вністю. Але вже таких конфлік-
тів не буде. Це моя думка, моє 
бачення. Можливо, в чомусь 
помиляюсь.

з мером розуміВся, з ра-
дою — ні. — Так само  могли 
бути певні протистояння із міс-
том. Навіть при ситуаціях, ска-
жімо, медицини, з інших питань. 
Але ми знаходимо розуміння, 
тому що ми розуміємо, я маю 
на увазі ми - голова адміністра-
ції, мер - розуміємо, що, якщо 
ми підемо конфліктом, тоді вза-
галі вже тупікова ситуація. Тому 
між нами для того, щоб мати, 
скажімо, путьовий якийсь лист, 
маршрут якийсь, ми відпрацюва-
ли й підписали меморандум про 
взаєморозуміння, про співпрацю. 
І фактично цей меморандум дав 
дуже гарну основу для вирішення 
всіх конфліктних ситуацій, які є 
зараз, зокрема, дуже-дуже важ-
ких процесів, які відбуваються в 
медицині. 

— Цей меморандум по-
казує, що ви все-таки маєте 
можливість іти на компроміс 
якийсь, є бажання.

— Однозначно. 
— А тут між радою і адмі-

ністрацією… Ви йшли мири-
тися?

— Тричі. Після вересневих 
подій 16 року, давайте поверне-
мося в історію, фактично голова 
адміністрації подав руку і за-
хистив від тієї ситуації, що тоді 
була. Ви ж розумієте, пам’ятаєте 
цю історію. На скільки цього 
вистачило? Рівно на півроку, 
майже. Далі пішло знову те, що 
пішло. Перед тим, як починали 
далі робити, також. Переверну-
ли сторінку, розпочали начебто 
нормально. І третій раз було 
ще. У грудні минулого року. 
Вибачте, скільки можна вже пе-
реступати через чисто людські 
якісь достойності і т. д. і т. п. Я 
ж кажу, опускатись до рівня я 
не збираюсь.

хоче передати Владу з рук 
В руки

— Ви кажете, що конфлікт 
із радою - це якийсь не-
величкий відсоток. А якби 
не було цього конфлікту з 

радою, то пішли б, написали 
заяву?

— Так. Ми маємо Україну 
змінювати, починаючи з себе. 
Я за цей час дуже гарно вивчив 
історію керівництва попередни-
ків, як передавалася влада і т. 
п. Я хотів би переламати всю 
цю ситуацію, я хотів би пере-
дати нормальну владу з рук в 
руки. Розумієте, за що я гово-
рю? Щоб не було ворожнечі. 
Щоб не ховалися поза кутами 
один від одного і з ненавистю 
дивилися один на одного, тому 
що ти був вчора керівников, а 
я прийшов сьогодні і так далі. 
Влада для мене, це, в першу 
чергу, відповідальність і дуже 
велике випробовування для са-
мого себе. Повертаючись назад, 
якщо чесно, коли я прийшов на 
цю посаду, то розумів її на 35-
40%, а зараз - на всі 100%.

— Має бути на посаді лю-
дина з аграрною освітою, 
щоб зрозуміти повністю?

— Не завжди. Вже зараз 
більшість країн доходить до 
того, є те, що міністром зброй-
них сил не завжди є військова 
людина і не завжди це чоловік. 
Не обов’язково має бути аграрій 
в аграрному районі чи навіть 
державі, а інші напрямки. Вза-
галі нам потрібно відійти від тих 
старих стереотипів. Чому? От 
аграрний район сто відсотків. А 
хто такі аграрії? Це бізнесмени. 
У 2016 році сільгоспуправління 
було реорганізовано. У нас 
зараз відділ управління регіо-
нального розвитку. Фактично 
ми були першими в області, 
хто пішов на такий крок. Це 
нав’язано в Козятинському 
районі, що скрізь мають бути 
аграрії, всі рішення мають при-
йматись аграріями. Будь ласка, 
обробляйте землю, сплачуйте 
податки і займайтесь своїми 
справами. Хочете бути в політи-
ці, ідіть в депутати, займайтеся 
громадською роботою. Ну, чому 
не підприємці? Вони ж такі 

самі бізнесмени. Нам 
потрібно відійти ще 
від того колишнього 
радянського принципу, 
що де що тільки є, 
то кругом вирішують 
аграрії.

 Я нічого не маю 
проти аграріїв. Я фак-
тично з усіма керів-
никами господарств 
в гарних нормальних 
стосунках. У мене не-
має на сьогоднішній 
день якоїсь опози-
ції від аграріїв так, 
як було спочатку або 
було в інших керів-
ників. Вони обража-
ються, що не відігравали таку 
велику роль за ці роки під час 
керівництва Оркуші на посаді 
голови адміністрації. Але це по-
трібно було зробити. Вони ма-
ють займатися своїм бізнесом. 

Новому керівнику — здоров’я, 
мудрості, витримки. Народу — 
позитивно дивитися на свою 
державу 

— Ваші побажання громаді 
Козятинського району, міста 
і побажання новому керівни-
цтву, яке буде після вас.

— Нам всім потрібно мати 
витримку. Я дуже не люблю 
українського слова “терпіння”. 
Нам всім потрібно мати витрим-
ку. Нам потрібно мати холодний 
розум і бажання змінювати дер-

жаву, не починаючи з сусіда, а 
самого себе. Тому наступному 
керівнику я побажав би міц-
ного здоров’я, в першу чергу, 
мудрості і витримки. А громаді 
— більш позитивно дивитися 
на свою державу і на самих 
себе. А то дуже прикро, що в 
багатьох розмовах українців ми 
найбільше хаємо свою державу. 
Повірте, що будучи в Польщі, 
Румунії, маючи знайомих з Ні-
меччини, інших країн, бачу, що 
вони люблять свою державу, 
якби там що не було. А в нас 
все починається із себе, якщо 

ми почнемо змінювати самі 
себе, а потім сусіда, то в нас 
все тоді буде виходити. Потріб-
но дивитися на краще, потрібно 
дивитися в кращу сторону і не 
шукати ворогів. Ворогів в житті 
і так вистачає, потрібно робити 
так, щоб вороги ставали друзя-
ми. Витримки і мудрості.

Н а  з а в е р ш е н н я  п р е с -
конференції, Олег Оркуша на-

голосив: “Коли в 2013 році роз-
починалась Революція гідності, 
спілкуючись з однією людиною 
в Києві на Майдані, я почув: 
“Це не просто так. Це много-
ходовка”. Я ще молода людина 
і в мене є свої бачення. Моє 
бачення змінилось кардинально. 
І навіть у депутатській діяльності 
не буде вже того Оркуши, який 
був раніше”.

З 06.1994 по 07.1996 проходив 
строкову військову службу. З 
вересня по листопад 1996 року 
працював рибоводом по 4 
розряду Прилуцького рибце-
ху СВАТ «Вінницярибгосп». З 
10.1999 по 08.2001 — рибово-
дом по 3 розряду там само. З 
09.2001 по 08.2003 — різноро-
бочий СВК «Вівсяницький» Ко-
зятинського району Вінницької 
області. З 09.2003 по 12.2006 
працював підручним робочим 
електроцеху ЗАТ «Юзефо-Ми-
колаївська аграрно-промисло-
ва компанія» Козятинського 
району Вінницької області. З 
04.2007 по 12.2007 працював 
техніком відділу по впорядку-
ванню гаражів міського кому-
нального підприємства «Архі-
тектурно-будівельний сервіс» 
Вінницької міської ради. З 

12.2007 по 07.2008 працював 
помічником-консультантом на-
родного депутата України без 
поширення дії Закону України 
«Про державну службу» апа-
рату Верховної Ради України. 
З 07.2008 по 12.2012 працював 
помічником-консультантом 
народного депутата України з 
поширенням дії Закону України 
«Про державну службу» апара-
ту Верховної Ради України. З 
12.2012 по 07. 2013 — виплачу-
валась допомога з безробіття 
Козятинським міськрайонним 
центром зайнятості Вінницької 
області. З 07.2013 — головний 
спеціаліст з питань організацій-
ної роботи Козятинської район-
ної ради Вінницької області. З 
10.2014 — голова Козятинської 
районної державної адміні-
страції Вінницької області.

де, коли і ким працював.

За 2015-2017 роки були за-
декларовані наступні дохо-
ди декларанта і родини: 2015 
рік — 60 745 і 48 099, 2016 рік 
— 124 839 і 57 634, 2017 рік — 
207 388 і 92 951 відповідно. 
За 2015-2017 роки декларант 
і його родина незмінно во-
лоділи нерухомістю площею 
24600 м, з них декларант — 
2500 м і 5700 м, родина — 
1400 м і 15000 м.  

що задекларував.

Олег Оркуша народив-
ся 11 червня 1976 року у 
с.Самгородок Козятинсько-
го району Вінницької об-
ласті. Має дві вищі освіти. 
2008 р. — базова вища, 
Вінницький державний 
педагогічний університет 
ім.М.Коцюбинського, пе-
дагогічна освіта, бакалавр 
педагогічної освіти, вчитель 
географії. 2009 р. — вища, 
Вінницький державний 
педагогічний університет 
ім.М.Коцюбинського, педа-
гогіка і методика середньої 
освіти, вчитель географії і 
екології.

Біографічна довідка.

люди під час переглЯдУ 
фільмів длЯ дорослих

Бразильський фотограф 
Патрік Струйс створив серію 
знімків "Порнопортрети", на 
яких продемонстрував людей 
під час перегляду фільмів 
для дорослих. Кожна модель 
сиділа перед екраном, їх по-
просили поводитися природно 
і невимушено. Кадри виклика-
ли багато емоцій в учасників 
проекту. Пропонуємо до ва-
шої уваги.

подав У відставкУ

Час сексуальних революцій ще 
не пройшов. Він тільки почався 
на території колишнього «со-
ціалістичного табору». І основну 
роль у цих «революційних діях» 
надає порнографія і еротика. В 
Україні навіть ввели посилений 
контроль за еротичними сюжета-
ми, приписуючи до них великих 
майстрів живопису середньовіччя. 
Та й в Україні поборників пури-
танських звичаїв чимало, оскільки 
багато сучасні жителі цих держав 
– «зроблені в СРСР», де і сексу-
то не було. З початком перебудо-
ви до нас лавиною стали валити-
ся різні «кінушкі» з сумнівними 
сюжетами, але зате з відвертими 
сценами. Останнім часом спосте-
рігається «зворотний трансфер», 
тобто фільми «місцевого роз-
ливу» активно проштовхують на 
Захід. Але що несуть ці взаємні 
реверанси нашим користувачам і 
західним? 

Про мораль і звичаї вже сказа-
но-переказано. Але є ще й деякі 
фізіологічні аспекти, які не мо-

жуть бути враховані просто через 
не знання процесів. Адже не всі 
замислюються над тим, як впли-
вають перегляди порно і зйомка 
в таких сюжетах? Скоріше, навіть 
мало хто про це думають. Оскіль-
ки свідомість у такі моменти ви-
микається, вірніше – витісняється 
тваринними інстинктами. З цієї 
позиції варто провести чітку межу 
між матеріалами еротичного та 
порнографічного змісту. 

У багатьох книгах, фільмах і т. 
д. згадуються «постільні сцени», 
але сам процес не акцентується. 
Говорити в даному випадку про 
порнографію не доводиться, 
оскільки навіть вид оголеного 
тіла не можна вважати «порно», 
якщо це красиво. 

Чи можна вважати порногра-
фією картини середньовічних 
майстрів або Венеру Мілоську? 
Навряд чи комусь це прийде в 
голову. 



8 RIA-К, Четвер, 3 травня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 9 RIA-К, Четвер, 3 травня 2018    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
медицина на позитиві

день відкритих дверей 
з врУченнЯм “оскарів”

ліза (9), учениця 
школи №2:

— Ходили з дру-
зями гуляти в парк.

Володимир (56), 
доцент кафедри теорії, 
практики, перекладу:

— Приїхав у відря-
дження до батька.

Валентин (14), учень 7 класу 
школи- інтернат-гімназії:

- На районних змаганнях 
з математики зайняв друге 
місце.

Володимир (56), пенсіонер-
залізничник:

— На 1 травня ми зустрічаємо-
ся з братом та однокласниками. 
Брат вже приїхав.

олена (24), продаВець-
консультант з сином 
матВійком (3):

— Зробили візу на 
Польщу.

настя (13), учениця 
школи №2:

— Настали весняні 
канікули, є багато 
часу для відпочинку.

оксана, медсестра, 
сину (28):

— Мій позитив, як 
і у всіх, спасіння в 
Христі.

ми запитали у козятинчан що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Але козятинський “Моноліт” переміг - 1:0

мамине святопобажання 
"швидкій" у день 
професійного свята

леонід ящук, заВідуВач Всп 
козятинський мВлд 

 
У останні роки переважно ви-

являється головний педикульоз 
(завшивленість), але нерідко 
буває враженість платтяною чи 
лобковою вошею.

Епідеміологічне значення ма-
ють головні та платтяні воші, 
які являються носіями збудників 
висипного тифу, Волинської лихо-
манки та зворотного тифу. Воші, 
напившись крові хворого на такі 
хвороби, через 4-7 днів можуть 
передавати збудників від хворої 
людини здоровій.

Головні воші заводяться за 
неохайного утримання голови. 
Вони живуть та розмножуються 
у волосяній частині голови пере-
важно на потилиці та скронях, за 
розмірами менші за платтяну.

Платтяна (або білизняна) воша 
живе переважно в складках оде-
жі, особливо в швах білизни, де 
відкладає яйця.

Харчується 2-3 рази на добу 
кров’ю, насичується за 3-10 хви-
лин. Самка щоденно відкладає 
10 яєць, протягом життя 200-300. 
Через 7-14 днів із яєць утворю-
ються личинки. Живе воша в 
середньому 34-46 днів. Сухий 
жар (47-50 °С) воші переносять 
10 хвилин, а тоді гинуть. У воді 
воша живе до 2-х діб, добре 
плаває.

При високій температурі воші 
покидають хворих і переповзають 
на здорових людей. При мінусо-
вій -13°С температурі воші живуть 

до 7 днів.
Щоб уникну-

ти зараження 
педикульозом, 
навчіть дитину 
правильно ві-
шати свій одяг. 
Його слід ви-
вернути, схо-
вавши рукави, 
капюшон, комір усередину і 
так вішати на гачок. Підкладка 
у верхнього одягу, як правило 
гладка і слизька, тож паразитам  
буде важко нею пересуватися.

Щодня перевіряйте дитині го-
лову. І поясніть їй, що не можна 
користуватися чужими гребінця-
ми, шапками, загальним одягом. 
Якщо дитина принесла додому 
паразитів, її білизну та одяг слід 
покип’ятити в 2% розчині каль-
цинованої соди – 15 хв., а потім 
випрасувати з двох боків.

У аптеках є спреї, шампуні для 
лікування педикульозу. Але деякі 
препарати вбивають тільки до-
рослих комах і не впливають на 
гнид. Тому обов’язково повторіть 
обробку через 7-10 днів, щоб 
позбутися гнид. Їх не так просто 
зняти, вони щільно прикріплю-
ються до волосся, тож перед тим 
треба змастити волосся олією, 
оцтом або кондиціонером. Можна 
вичісувати, змочуючи гребінь у 
цих речовинах і дуже ретельно 
перебираючи кожне пасмо.

народні методи лікуВання 
Мазь: взяти порошок анісу зви-

чайного – 15 г, порошок коренів 

чемериці – 15 г, топлене свиняче 
сало – 60 г підігріти до 90 С, 
постійно перемішуючи. Після 
охолодження мазь втирати в шкі-
ру голови на ніч. Процедуру по-
вторюють щодня протягом 6 днів.

Один-два рази на тиждень 
рекомендують обробляти ура-
жені ділянки сумішшю гасу та 
соняшникової олії (1:1). Суміш 
наносять на волосся закривають 
компресною пов’язкою на 4-6 
год. Маленькій дитині можна над-
ягти на голову шапочку з марлі 
просоченої цією сумішшю. Потім 
волосся миють з милом, ретельно 
полощуть водою 40-45°С, додав-
ши 5% розчин оцтової кислоти 
(розчиняє хітинову оболонку, 
якою гниди прикріплюються до 
волосся). Гниди можна вичісувати 
густим гребінцем із ватою, яку 
періодично змочують 5% роз-
чином оцтової кислоти.

Товчене насіння петрушки, змі-
шане з оливковою олією у спів-
відношенні 1:1, втирають у шкіру 
голови при педикульозі.

З цією метою використовують 
свіжий сік часнику, а також мазь 
(товчений часник змішати навпіл з 
розтопленим смальцем).

софія шеВчук

Найпотужніша трава для моз-
кового кровообігу, серця, судин, 
надниркових залоз, суглобів, шкіри, 
волосся і не тільки — розмарин! 
Він зарядить вас енергією і допо-
може впоратися навіть з важкими 
захворюваннями!

Люди багато століть лікують 
артрит, подагру, астму, екзему, 
захворювання печінки, жовчного 
міхура, серця... А розмарин до-
помагає відновити організм після 
важких хвороб!

Ви відчували, що ваш розум і 
тіло втомилися? Знайте, що є по-
тужна і ароматна трава, здатна 
забезпечити необхідну енергію. 
Вона добре росте в теплому кліматі 
і широко використовується як при-
права. Люди багато століть лікують 
проблеми зі здоров'ям, використо-
вуючи цілющу силу розмарину.

переВаги. Розмарин покращує 
роботу серця і кровообіг. Він має 
антисклеротичні властивості, знижує 
рівень холестерину. Дослідження до-
вели, що ця рослина корисна після 
важких хвороб, особливо для літ-
ніх людей з порушенням мозкового 
кровообігу.

рецепт. Для поліпшення мозкового  
кровообігу і поліпшення роботи серця 

рекомендується 
застосовувати 
розмарин  так: 1 
чайну ложку листя за-
лити 2 склянками окропу, 
настояти 30 хвилин в термосі, 
потім процідити. Приймати по  
1-2 столових ложки 3 рази на день 
до їди.

 
омолоджує клітини шкіри

Розмарин зволожує шкіру, змен-
шує зморшки, активізує циркуляцію 
крові, відновлює еластичність шкі-
ри, знімає набряки, покращує колір 
обличчя, усуває пігментні плями.

Рекомендується пити розмари-
новий чай, додавати ефірну олію 
розмарину в креми і маски, а також 
протирати обличчя відваром роз-
марину.

зменшує Біль у суглоБах. 
Особливо корисний розмарин для 
усунення запальних процесів в орга-
нізмі, тому він корисний при різних 
захворюваннях суглобів, дихальних 
шляхів і для лікування ран і виразок.

діє на мозок. Покращує здоров'я 
мозку. Це пов'язано з тим, що роз-
марин збільшує приплив крові до 
голови. Трава містить сполуки, які 
запобігають деградації важливого 
нейротрансмітера, здатного забез-
печити хорошу пам'ять.

знижУємо рівень 
холестеринУ 
разом з 
розмарином

найкращим працівникам 
відзнаки!

зросла враженість 
населеннЯ завшивленістю

минУлорічний чемпіон атакУвав арбітра

Влад поВх

Хто б що не казав, не пи-
сав, але день професійного 
свята робітників швидкої 
медичної допомоги в Козя-
тині пройшов на “ура”. Хто 
вільний від праці, зібрались у 
залі, де їх вітали адміністра-
ція, голова міста, обласні 
депутати, місцеві корифеї 
сцени. Набажали всього 
хорошого.

Відомо, що галузь рефор-
мується. Дуже велика кіль-
кість фахових спеціалістів 
емігрували. Мізерні ставки 
по оплаті розчаровують мо-
лодь. Досвідчених спеціаліс-
тів дуже багато звільнилися. 
Служба діє на грані вижи-
вання, а не повноцінного 
функціонування. Тим не 
менше, медперсонал отримав 
шквал оплесків та премій.

За сумлінне служіння 
справі охорони здоров'я, 
високий професіоналізм та 
з нагоди свята - Дня пра-
цівників швидкої (екстреної) 
медичної допомоги Подяки 
від міської ради отримали:

Тамара Павлівна Ле-
вандовська – фельдшер 
(ветеран) швидкої медичної 
допомоги.

Микола Федорович Ума-
нець – водій (ветеран) авто-
транспортних засобів. 

Максим Юрійович Хав-
рук - фельдшер з медицини 

невідкладних станів, 
переможець ІІ облас-
ного чемпіонату бригад 
екстреної медичної до-
помоги.

Світлана Микола-
ївна Сторожук-По-
ліщук - фельдшер з 
медицини невідкладних 
станів, переможець ІІ 
обласного чемпіонату 
бригад екстреної ме-
дичної допомоги.

Євген Анатолійович 
Шевчук – водій автотран-
спортних засобів, перемо-
жець ІІ обласного чемпіонату 
бригад екстреної медичної 
допомоги.

Євген Борисович Гижа 
- фельдшер з медицини не-
відкладних станів. 

Микола Павлович Підго-
рецький - фельдшер з ме-
дицини невідкладних станів. 

Олена Миколаївна Ро-
манюк - фельдшер з меди-
цини невідкладних станів. 

Олександр Григорович 
Антонюк – водій автотран-
спортних засобів. 

Людмила Василівна 
Жмуцька – сестра-госпо-
диня.  

Подяки від Козятинської 
райради та райдержадмі-
ністрації отримали:

Ганна Петрівна Чогло - 
фельдшер з медицини невід-
кладних станів. 

Ірина Юріївна Шевчук 
- фельдшер з медицини не-
відкладних станів. 

Валерій Георгійович 
Штепа - фельдшер з меди-
цини невідкладних станів. 

Сергій Анатолійович 
Жилко - фельдшер з меди-
цини невідкладних станів. 

Людмила Степанівна 
Франчук - фельдшер з ме-
дицини невідкладних станів. 

Віктор Васильович Че-
решнюк – водій автотран-
спортних засобів. 

Олександр Іванович Ша-
дурський – водій автотран-
спортних засобів. 

Ігор Михайлович Череш-
нюк – водій автотранспорт-
них засобів. 

Борис Леонідович Ко-
зеревия – водій автотран-
спортних засобів. 

Руслан Петрович Лад-
нюк – водій автотранспорт-
них засобів. 

Подяки від Хмільниць-

кої СЕМД отримали:
Микола Петрович Боро-

вічук - фельдшер з медици-
ни невідкладних станів. 

Федір Валентинович 
Бондарук – водій автотран-
спортних засобів.

Подяки від народного 
депутата П. В. Юрчишина 
отримали:

Лариса Петрівна Лука-
щук - завідувачка Козятин-
ського відділення екстреної 
медичної допомоги.

Олена Миколаївна Вол-
кова - старший фельдшер. 

Подяки від депутата 
обласної ради Ірини Ми-
колаївни Колесник отри-
мали:

Валентина Костянтинів-
на Осьмірко - фельдшер 
(ветеран) швидкої медичної 
допомоги. 

Олександр Васильович 
Гроголь – водій (ветеран) 
автотранспортних засобів.

Влад кірган

Минулої п’ятниці 
відбулися святкові 
заходи з приводу 
120-річчя Козятин-
ської швидкої до-
помоги. У міському 
будинку культури 
міська влада орга-
нізувала святковий 
концерт-привітан-
ня. Міськрада з 
бюджету виділила 100 тисяч гривень Козятинській 
підстанції швидкої та невідкладної допомоги Хміль-
ницької станції швидкої медичної допомоги. Цільове 
призначенням даних коштів – встановлення сучасних 
металопластикових вікон та дверей, повна заміна 
електричної проводки.

Гарно поздоровила присутніх заступник головного 
лікаря з дитинства та пологової допомоги Козя-
тинської ЦРЛ пані Станіславчук:

— Усі працівники швидкої медичної допомоги — це 
наші працівники. Ми працювали разом довго, плідно. 
Працювали, ділили радощі й негаразди. Дійсно, ми 
перший раз відзначаємо свято працівника швидкої 
медичної допомоги. Я хочу від щирого серця побажа-
ти, від себе особисто, від нашого колективу, щоб ви 
завжди і вчасно встигали на виклики, щоб вам завжди 
вдавалося вчасно надати медичну допомогу. Я хочу 
побажати, щоб ви за це отримували подяку від паці-
єнтів. А взагалі я хочу вам побажати міцного здоров'я, 
бадьорості духу, успіхів, особистого щастя, щоб у 
вас все було добре. Терпіння вам, мудрості. Хочу по-
бажати вам завжди мати почуття гумору, тому що без 
гумору нам нікуди. Я вас всіх люблю, зі святом, я вас 
від душі вітаю!

За словами пані, у неї одне бажання — все-таки 
перейти повністю на комп'ютеризацію, звільнити ме-
дичних працівників від паперової роботи.

— Тому що завжди скаржаться на те, що доктор 
щось написав, а потім неможливо прочитати...

В’ячеслаВ гончарук

Минулої суботи на стадіоні 
“Локомотив” відбулася футбольна 
зустріч команд “Моноліт” (Козя-
тин) та “ЕМС Поділля” (Вінниця). 
Це була гра 11-го туру у вищій 
лізі обласної першості. З ра-
хунком 1:0 перемогли господарі 
поля.

Ще до початку гри між при-
хильниками футболу зав’язалася 
суперечка, як завершиться матч 
між цими командами. Оптимісти 
вірили в успіх футболістів з Ко-
зятина, а песимісти були впевнені, 
що переможуть гості з Вінниці. 
Адже минулорічний чемпіон зна-
ходиться в трійці лідерів та пере-
буває в хорошій фізичній формі.

Почалася гра в швидкому тем-
пі. Це був розрахунок гостей, що 
козятинські футболісти під кінець 
гри підсядуть фізично. Функціо-
нальна готовність подолян значно 
краща від гравців нашої команди. 
Гравці.”ЕМС”, це команда, яка 
майже не припиняє тренувальний 
процес.Тому їм часто вдається 
схилити шальки терезів на свій 
бік під кінець поєдинку. Саме так 
вінничани в минулому турі здо-
лали лідера першості команду 
“Світанок Агросвіт” (Шляхова), 

забивши їм три м’ячі за останніх 
10 хвилин матчу.

Козятинські майстри шкіряного 
м’яча прийняли високий темп, 
запропонований гостями. Вони 
менше ігрового часу контролю-
вали шкіряного та під час своїх 
атак виглядали видовищніше від 
гостей. 

На 31 хвилині зустрічі, під час 
стрімкої атаки спортсменів на-
шого міста, вінничани порушили 
правила не далеко від лівого 
кута карного майданчика проти 
Максима Кисіля. Виконав вирок 
учень прославленого в минулому 
футболіста Олександра Аліє-
ва  Дмитро Загалевич. Дмитро 
зробив свою справу на стільки 
красиво, що гол у його виконанні 
став окрасою всього матчу. 

Гості відразу занервували. 
Атакуючи гравців нашої команди, 
вони провокували їх на грубощі 
в надії, що суддя зустрічі буде 
роздавати жовті картки тільки 
монолітівцям. Також надіялись, 
що і свистітиме арбітр в один бік. 
Тільки гості творили на полі таке, 
що й арбітр з Вінниці не міг явні 
порушення правил залишати поза 
увагою. Тільки на кожен свисток 
рефері в бік воріт подолян вони 

реагували бурно, атакуючи арбі-
тра. Та першу половину зустрічі 
гості дограли у повному складі.

У перерві матчу, як і в мину-
лому турі з командою “Інтер 
Фенікс”, був проведений кон-
курс, спонсором якого виступила 
команда “Моноліт”. Цього разу 
призом був футбольний м’яч. Пе-
реможець конкурсу мав поцілити 
ним у ворота із середини поля. 
За кількістю вдалих спроб приз 
дістався Олександру Шевчуку 
(новий директор КП “Відроджен-
ня”).

Другий тайм, розпочавши з 
центру, вінничани кинулись зрів-
нювати рахунок та наткнулися на 
бездоганний захист гравців “Мо-
ноліту”. З кожною хвилиною гості 
все більше нервували та втрачали 
контроль над продуманими ко-
мандними діями. Вдавшись до 

провокацій і грубої гри, вони не 
вірили, що можуть залишитися в 
меншості. 

І гості повинні дякувати долі 
і арбітру зустрічі, що вони до-
гравали десятеро, а не у вісім 
польових виконавців. 

Прізвищ грубіянів називати не 
будемо, а за номерами — це ви-
лучений з поля 22-ий, № 9 та № 
2, що залишились на полі.

Козятинські футболісти довели 
гру до перемоги. Але не було 
б “валідольної” кінцівки матчу, 
якби наші спортсмени вдаліше 
використовували гольові ситуації. 
Використай хоч один момент із 
трьох, що команда створила, гру 
було б зроблено. При рахунку 2:0 
чемпіони заспокоїлися б. Тільки 
переможців не судять, а вітають 
з перемогою.  

тамара шепелєВа, смт. залізничне

Матусю, рідненька, найкраща й миленька,
Ви нас народили, дали нам життя.
У вашеє свято ми всіх Вас вітаєм,
Хоча вже й багато матусь тих нема.
Ми в Бога попросим здоров’ячка, рідні,
Щоб смутку не було, й не були Ви бідні.
Нехай Бог Вам здоров’я з небес посилає,
Бо кращих за Вас вже й на світі немає.
Ви є берегиня любові й тепла,
Ви наш Оберіг проти кожного зла.
Ви рідна матуся, найкраща бабуся,
Живіть якнайдовше, рідненька матуся.
Нехай косяться внуки й правнуки в кишеню
Нехай баба насипить їм насіннячка жменю.
Нехай обнімають за шию й брюшко,
Нехай полоскочуть бабусю за вушко.
Коли Ви у хаті, то більше тепла,
Коли залишили, нічого нема.
Вже й небо не синє, цвіркун не цвіркоче,
А серце матусю так бачити хоче.
Держіться, матусі! Щоб довго ви жили,
Щоб діти й онуки ті сльози не лили.
Держіться, матусі, бо Ви самі рідні.
Держіться, матусі, бо так нам потрібні!

Влад поВх

Навчальний заклад 
“Школа-інтернат-гімназія” 
Козятинської районної 
ради, яку очолює Зіновій 
Москалевський, доречно 
алегорично назвати куз-
нею розвитку дитини в її 
творчості, як особистості. 
Підтвердженням цього 
став “День відкритих две-
рей”. Свято відбулося 27 
квітня 2018 року в актово-
му залі школи. Кількість 
глядачів та задіяних в 
постанові свята вражає. Сфера 
активності педагогів і вихованців 
максимально розширена. Скла-
лось враження, що діти і вчителі 
живуть разом вдень і вночі, ніхто 
нікуди додому не йде, бо інакше, 
як можливо освоїти такий обсяг 
праці, зрежисувати, відшліфувати 
та продемонструвати.

Свідчить це лише про одне — 
колектив стабільний, професійний, 
скріплений правильним маркетин-
гом управління закладом. 

У спілкуванні з дітьми, вдалося 
взнати дивну річ: багато хто з учнів 

готові долати труднощі дороги, 
інколи десятки кілометрів, аби на-
вчатись не деінде, а саме у цьому 
закладі. Це і є найкраща оцінка 
успішності закладу та педагогічно-
го колективу.

У програмі свята пройшло 
вручення нагород (оскар-2018) 
талановитим учням. Їх отримала 
більшість дітей. Також відбулося 
відкриття оновленого Музею Бо-
йової

Слави та презентація пошуково-
дослідницького учнівського клубу 
“Terra Incognita”.
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продам 
  3 ï³äâ³êîííÿ á³ë³ ïëàñòèêîâ³ á/ó 170 ñì., äåøåâî. 096-307-15-29
 Брусчатка гранитная покостовская .размер 10*10*5.Цена ниже 
рыночной.14 м*.Возможна доставка. 067-412-49-94; 093-371-
69-67;
  Áàðàíà íà ì’ÿñî. 096-525-55-00
  Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà ðàìêè), ç 5 òðàâíÿ 
â³äâîäêè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, ïåðãó, â³ñê, ìåä, âîùèíà, ïèòíèé 
ìåä. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì’¿, âóëèêè. 067-445-75-52
  Á³ãîâó äîð³æêó, íå åëåêòðè÷íó, á\â â äîáðîìó ñòàí - 2500 ãðí., òîðã. 
063-688-92-14, 096-131-98-66 Òàìàðà
  Áî÷êè ìåòàëåâ³ 150 ë., 200 ë., 300 ë., 2 áàëîíè ãàçîâ³, òðóáêà, 
ðåäóêòîð, òðóáè ä³àì. 40 2 øò., 6 ì. 1 øò. 3 100 íîâ³., óãîëîê 50 õ 50 - 5 
ì.50ñì., á³äîí 40 ë. á/ó, êàñòðþëÿ àëþì.30 ë. 093-020-22-95
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-616-80-60
  Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
  Âàçîí öèêëàìåí - ä³òêè, ñ³ÿíö³, íàñ³ííÿ. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, êîðçèíà, 
áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Âåëîñèïåä íîâèé ìàðêà Òà³ð, ñ³âàëêà íîâà ðó÷íà 350 ãðí. 093-408-
29-89, 096-160-69-70
  Â³áðîìàñàæåð åëåêòðè÷íèé â êîìïëåêò³ 3 ïîÿñà, â äîáðîìó ñòàí³. 
067-379-91-94, 097-256-32-65
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè (÷èñòîêðîâí³). 096-983-19-93
  Â³êíî ì/ï á/ó 220 õ 100 ñì. ç ï³äâ³êîííÿì, äåøåâî. 096-307-15-29
  Âóëèêè, ñîíÿ÷íà âîñêîòîïêà, ìåäîãîíêà. 097-756-75-89
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, ãàçîâèé áàëîí ç òàãàíêîì, 
äèâàí - êðîâàòü, ñåðâàíò, öâÿõè ä.100 ìì. ñòàëüí³. 098-974-32-17, 
093-937-67-25
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãëèíà á³ëà, ºìí³ñòü í/æ, ñîëäàòñüêà êóõíÿ, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà àëþì., 
ëàìïà ïàÿëüíà, 3 áðóÿ íà êîíÿ á/ó, òåðìîñ í/æ ñîëäàòñüêèé 50 ë. 093-
020-22-95
  Ãí³é - ïåðåãí³é, â³ç, ñàí³. 097-307-51-64, 063-607-16-22
  Äà÷à 0.1 ãà çà 101 êì. 097-431-23-27, 093-766-54-89
  Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90
  Äèâàí ñòàðèé 700 ãðí., áàëîí ãàçîâèé 300 ãðí., âåëîñèïåä ñòàðèé 
800 ãðí., êàñòðþëÿ 200 ãðí. 093-753-73-25
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Chicco» 2 â 1 òà ëþëüêà - ãîéäàëêà â ë³æå÷êî «Geoby» 
á/ó óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-537-46-28, 063-254-92-35
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 
067-892-37-11
  Äî ìîòîáëîêà Çóáð 2 êîëåñà íà 12, ôðåçà. 098-293-83-49, 073-
080-32-20
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45

  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ 
ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äóøåâîé ïîääîí íîâûé ð.90 õ 90 650 ãðí. 093-367-36-14
  Åëåêòðî ³íñòðóìåíòè: øóðóïîâåðò ç äâóìà àêóìóë. 300 ãðí., äâà 
ïåðôîðàòîðà ïî 300 ãðí. 067-915-44-48
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-
320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ð-í Âîäîêà÷êè, ñ.Êîçÿòèí. 063-966-60-08
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, áóä³âåëüíèé ïàñïîðò 
òà ³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç ç ñàäî÷êîì ïî âóë.Êîíäðàöüêîãî 32. 
096-160-69-70, 096-138-68-81
  Çåì. ä³ë-êà 13.50 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 098-468-
92-74, 063-188-10-16
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà. 097-511-
40-30
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â 
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8.6 ñîò ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 067-
494-74-78
  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 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08, 073-
428-25-95
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  ²íêóáàòîð íà 130 òà 60 ÿºöü. 073-315-25-15
  Êàðí³çè äî â³êîí, êèëèì 2 õ 1.5, ïëàù â³ä äîùó, âàòí³ áðþêè, ïëóæîê 
äëÿ âãîðòàííÿ êàðòîïë³. 093-705-62-44
  Êàðòîïëÿ âåëèêà íà íàñ³ííÿ, äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê á³ëèé ñ.Êîçÿòèí. 
2-14-37, 097-241-54-91, 093-837-14-24
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ÿ÷ì³íü, ãàç. 4 ïîêîë³ííÿ äëÿ ìàøèíè - 
³òàëüÿíñüêà. 096-762-31-24, 097-136-61-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, á³äîí àëþì., øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà, êóõîííà âèòÿæêà, ê³ìíàòíà ñò³íêà. 098-600-82-43, 063-344-14-
45, 063-649-90-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 4 â³äðà. 5-38-43
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íàñ³íåâà ïî 10 ãðí./â³äðî. 096-600-34-02
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà ³ ïîñàäêîâà. 098-763-68-43
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 6 â³äåð, êàðòîïëÿ ì³ëêà 5 â³äåð. 063-502-61-42
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà íåäîðîãî, êóêóðóäçà, ðó÷íà ñ³âàëêà, êð³ñëî. 
096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà âåëèêà. 068-174-03-79
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà äð³áíà. 063-024-75-13, 096-463-97-60
  Êàñòðþëÿ àëþì. íà 40 ë., ä³àì. 44 ñì., âèñ. 27 ñì., ðàäÿíñüêå âèð-
òâî 300 ãðí. 063-749-53-09
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êèëèì 2 õ 3, ãàðíèé ñòàí, íàòóðàëüíèé, íåäîðîãî. 096-469-81-28
  Êèëèìè, ìåáë³, êóõíÿ á/ó, õîëîäèëüíèê, âõ³äí³ äâåð³, ïëèòêà ïîëîâà 
³ îáëèöþâàëüíà. 063-605-75-51
  Êë³òêè äëÿ õâèëÿñòèõ ïàïóæîê ³ êîðåëë, ãí³çäà, æåðäèíêè, ïî¿ëêè, 
ãîä³âíèö³ ³ ò.ä, âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ 3 âèäàííÿ, ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ í/æ êðóãè 
Ä192/Ä33 òîâù. 18.5 ìì., Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä/260/Ä38 òîâù. 21 
ìì., Ä/280/Ä33 òâîù. 11 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê ìåòàëåâèé ðó÷íèé, òðóáà í/æ 
Ä33 õ 250 ìì., í/æ Ä38 õ 735 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, 
ãåîäåç³¿, ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êîçà 4 ðîêè, êîçåíÿòà 3 ì³ñ. ìîæëèâèé îáì³í íà çåðíî. 068-590-
01-45
  Êîçà ê³òíà ïåðâ³ñòêà, êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 8 òåëÿì. 063-699-72-43
  Êîçåíÿòà. 097-739-31-39
  Êîçèíå ìîëîêî. 093-731-13-99, 098-301-35-80
  Êîçó ³ 1.5 ì³ñ. êîçëèêà. 067-756-06-27
  Êîíòåéíåð 5 ò., íà ö/ð ðèíêó. 093-785-79-02
  Êîðìîâèé áóðÿê íåäîðîãî. 096-645-44-61
  Êîðìîâèé áóðÿê, âóë.8-Áåðåçíÿ 16. 063-419-00-95, 063-419-00-38
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-398-51-60
  Êîðîâà äóæå äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97
  Êîðîâà ç òåëÿì. 096-194-51-86
  Êîðîâà ÷îðíà 6 ðîê³â. 096-909-51-11
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 2 ì³ñ. â³ä îòåëó. 067-394-60-27
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 

êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 
067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîë³ õîðîøî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ øëàíãè Ä15, 20 
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, òðóáà í/æ Ä.38 ìì, ìåò³çè ð³çí³, 2 øò. 
ìåòàëåâèõ ñòîâï÷èêè êâàäðàòí³ 30 õ 30 õ 1540 ìì. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä192/Ä33 õ 18.5 
ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 11 ìì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà, 
çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè 
Ä28.5 õ 550 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êðóã ñòàëüíèé Ä30 õ 1380 ìì., ïîêîâêà ñòàë. Ä190 õ 82 ìì., ëèñòîâà 
ñòàëü 43.5 ìì õ 175 ìì õ 610 ìì, êðóã ñò. 3 Ä.48 õ 920 ìì., êîíòóð 
çàçåìëåííÿ, àðìàòóðà À Ä18 õ 1480 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., òðóáà Ä 20 
á/ó óñèëåíà òîâù. ñòåíêè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü 3.80 êîï./çà êã. 096-797-91-89, 063-
881-59-64
  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ 
ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê íîâ³ 
ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 093-681-
01-44
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè. 068-053-47-89
  Ìåòàëåâèé ãàðàæ òà ìèñëèâñüêèé ñåéô. 097-136-45-50
  Íàñ³ííÿ ãðå÷êè ñîðò «Óêðà¿íêà» ² ðåïðîäóêö³¿ 12 000 ãðí./òîíà. 
097-577-26-86
  Íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  Íóòð³¿ òóøêè, êóðè. 063-694-20-04, 067-152-76-83
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ï³âí³â ïîðîäè Ñâ³òëà Áðàìà 300 ãðí./øò, òþëüïàíè öâ³òóù³ ç ëóêîâ. 
093-885-32-73
  Ï³íîïëàñò ð³çíèõ ðîçì³ð³â, òðóáè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, äîñêà, áàëêè, 
êðîêâè. 096-301-40-76
  Ïëàíøåò Samsung Tab 3, 7äþéì³â, 8 GB ïàì’ÿò³. 073-003-80-10, 
067-843-59-16
  Ïëèòêà íîâà â âàííó 15 õ 15, âèòÿæêà äî ïëèòè ãàç, ñìîëà 3 ãðí./
êã. 093-705-62-44
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã. 4 300 ãðí. - 4 500 ãðí. 097-
463-71-30
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ãîðåí³ñ», ãàçîâà ïëèòà «Ãîðåí³ñ» íîâå. 063-
231-65-14
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07

  Ñàìîâàðè 3 øò., ãàç. áàëîí âåëèêèé, øêàôè, òóìáè, ï³íàëè, ñò³ëüö³, 
òðèëüÿæ, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2 âåëîñèïåäè - âñå á/ó. 063-359-40-
27, 067-433-39-14
  Ñ³íî, òðàâà 300 ãðí/êã. Âîçà íà ðåçèíîâîìó õîäó 1 êîíêà, äâèãóí â 
ðîáî÷îìó ñòàí³ â³ä Çàïîðîæöÿ-40. 098-37-84-377
  Ñîêîâàðêà, öåãëÿíèé ãàðàæ êîîï. «Ëàäà - Ñîê³ë» ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ 
òà ïîãð³áîì. 099-294-82-38
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
  Ñòàíîê ôóãîâêà, öèðêóëÿðêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-890-30-23
  Ñò³ë - òóìáà, æóðíàëüíèé ñòîëèê. 063-299-41-56
  Ñò³ë ñëþñàðíèé ç âåëèêèìè ò³ñêàìè, òî÷èëî åëåêòðè÷íå, ö³ë³ áëîêè 
ôóíäàìåíòí³ ¹40 (6 øò.), ïîëîâèíêè ¹40 (8 øò.). 063-359-40-27, 
067-433-39-14
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ ä³òåé â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â. 067-432-13-02, 
063-895-19-64 ²ðèíà
  Ñò³íêà ìåáëåâà, äèâàíè, òðèëÿæ, ïðàëüíà ìàøèíêà, êèëèìè, 
òóìáî÷êà, ñåðâàíò, øâåéíà ìàøèíêà «Ñ³íãåð», äðîâà, òþëü, ãàðäèíè, 
äèò. êîëÿñêà íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð TGL ðîáî÷èé, ïåðèíà, åëåêòðî-ñàìîâàð. 073-003-80-13
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-32-25
  Òåëè÷êà 1 ð³ê. 063-311-95-76
  Òåëè÷êà 6 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà ñ.Ìàõàðèíö³. 097-150-27-63
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 5 ì³ñ. 098-276-16-95
  Òåëè÷êà, 5 ì³ñ. ñèâî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 097-431-23-15
  Òåëè÷êà. 098-65-48-414
  Òèòàí íà äðîâàõ äëÿ âàííè, âàííà ÷àâóííà, ãàç. ïëèòà â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, íàêðèòòÿ (êðèøêà) äëÿ êðèíèö³. 093-031-24-52
   Ò î ð ã ³ â å ë ü í ³  â ³ ò ð è í è .  0 6 3 - 5 6 0 - 3 8 - 9 8                                                                                                                                    

  Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò, òð-ð 
220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê 63 õ 63 =2 
ì/ï). 096-453-34-86, 2-51-56
  Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò í/æ 1 ìì (1000 
õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.), øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8 ìì., 
íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 
ìì. 096-453-34-86
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà íîâà, ìÿê³ òà ðåçèíîâ³ 
³ãðàøêè, ðàäÿíñüê³ ìîíåòè, ïëàñòèíêè ïëàñòèíè. 093-884-86-66, 097-
517-36-53, 2-12-24
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ», º ïàíåë³ äëÿ ïåðåêðèòòÿ. 063-530-
83-82
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. ç äîêóìåíòàìè, íà Ïîëå ×óäåñ, Ï³âí³÷íå Øîñå 
39. 097-207-88-44
  Öåãëà á/ó ÷èùåíà 600 øò. + ïîëîâèíêè, äåøåâî. 096-307-15-29
  Öóöåíÿòà Êàíå - êîðñî ÷èñòîêðîâí³, 1 ì³ñ., ÷îðíîãî ³ òèãðîâîãî 
îêðàñó. 093-497-27-14 Îëåíà 
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 500 ãðí. 098-051-75-97 Âàñèëü

вплив порнографії на організм людини
З іншого боку, сьогодні є маса 

матеріалів, де показується, розпо-
відається, демонструється і т. д. або 
сам процес, або крупним планом 
– статеві органи. Мета таких мате-
ріалів – зовсім не краса, а саме – 
задоволення тваринних інстинктів, 
зокрема – інстинкту розмноження. 
Ось це і є порнографія, тобто не-
естетичне і цілеспрямоване зобра-
ження статевих органів, статевого 
акту або його імітації. Крім «цього» 
порно матеріали не передбачають 
нічого, тому мова про «порно-мис-
тецтво» йти не може.

Ви ніколи не замислювалися, 
чому лаються літні люди, коли ба-
чать відверті сцени? Морально це 
пояснити можна, але чому це зачі-
пає кожного з них? Тільки тому, що 
приводить їх до сексуального збу-
дження, а цей стан їм не властивий. 
Він їх лякає, а значить – викликає 
агресію. Люди більш молодого віку 
перебувають у стані готовності до 
статевого збудження, тому їх такі 
різкі коливання власної активності 
не лякають. Про молодь взагалі 
мова не йде, оскільки у молодих 
людей рівень статевих гормонів 

високий і сексуальне збудження 
можна назвати природним станом 
цієї вікової категорії. 

Перегляди порнографічних мате-
ріалів рекомендуються тільки в рід-
кісних випадках, коли є порушення 
статевої функції або на стадії 
реабілітації після хвороби статевих 
органів. Тільки статева дисфункція 
може служити показником для 
такого лікування. У таких ситуаціях 
посилене кровопостачання органів 
і відновлення нервових зв’язків 
може стимулюватися «жорсткими» 
картинками. Часто, правда, до 
цього вдаються в процесі «самолі-
кування», але потім не можуть від-
мовитися від звички, тому не варто 
захоплюватися, хоча 3–4 рази на 
рік людям у віці 35–45 років це 
може стати навіть корисним. Частий 
перегляд порно матеріалів у більш 
молодому віці викликає посилення 
реакції і без того порушеної орга-
нізму, що не найкращим чином по-
значається на його функціях. Титр 
статевих гормонів різко збільшу-
ється, серце і легені починають пра-
цювати швидше, кровопостачання 
органів малого тазу посилюється, 

свідомість «притупляється». 
З урахуванням того, що жіночий 

організм до гормональних змін 
схильний більше, ніж чоловічий, з 
часом з’являються ранній клімакс 
(саме клімакс, як захворювання, 
а не менопауза), тривалі і болісні 
менструації і, нарешті, провокація 
целюліту (!) 

Але найцікавішим виявився цикл 
досліджень, які проводилися ано-
німно за допомогою електронних 
і паперових «бюлетенів», тобто за-
питувач не знав, що відповідає рес-
пондент. Усупереч існуючій думці, 
що порно дивляться «заклопотані 
юнаки», виявилося, що основним 
контингентом глядачів є жінки віко-
вої категорії 20-30 років, тобто най-
більш активні в сексуальному від-
ношенні (фертильного віку), з них 
більше 1/3 – перебувають у шлюбі. 
Це дослідження шокувало не одну 
організацію, та так, що результати 
його вирішено не афішувати. З роз-
витком соціальних мереж інтерес 
молоді до порнопродукції падає. 

Журнал Good проводив до-
слідження з використання по-
рнопродукції (фільмів) в мережі, і 

заявив, що 72% гляда-
чів – чоловіки і лише 
28 – жінки, але це до-
слідження відноситься 
тільки до перегляду 
on-line, в той час як 
кількість скачування і 
покупки порнофільмів 
не враховується. За їх 
даними, близько 25% 
пошукових запитів – 
порно, хоча Білл Тан-
сер якраз стверджує 
зворотнє і за його 
результатами ця циф-
ра не перевищує 10%. Ймовірно, 
розвиток суспільства викликає 
стійкість до явища «порно». За-
хідне суспільство, де такого роду 
продукція використовується досить 
давно, вже навчилося сприймати її, 
як неминучу частину. 

В Україні та країнах постра-
дянського простору тільки зараз 
формується свого роду імунітет до 
«гарячих» фільмів. Швидше за все, 
використання порно-продукції в 
глобальному масштабі зупиниться 
на кордоні 12-15% населення. При-
чини для таких показників є. Часті 

перегляди порно знижують лібідо, 
а без цього не настає задоволення. 

Тільки певні категорії населення 
можуть тривалий час «захоплюва-
тися» подібними практиками, в той 
час як основна маса воліє «натуру». 
Причому, чим більше доступно 
матеріалів порнографічного харак-
теру, тим менший інтерес до них 
у публіки. Частина глядачів порно 
— сімейні пари, які таким чином 
намагаються урізноманітнити своє 
сексуальне життя. 

джерело: nydmond.com.ua

здоров'я. красота. психологія

продоВження. ПОЧАТОК» стор.7
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Робота та оГолоШення РеКлама та оГолоШення
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 

ремонт, послуги
Виконуємо ремонтно будівельні роботи, 
шпаклівка, заливка,  гіпсокартон 093-20-51-266
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси, 
покраска. Відповідальність, порядність - гаран-
тую. 067-889-16-25

робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря, 
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На роботу потрібна дівчина - студентка приємної 
зовнішності (баріста). 093-875-71-67
На постійну роботу потрібні продавці. 063-676-
53-02
Запрошуємо на роботу кухарів (можна без досвіду 
роботи). 063-676-53-02
В продуктовий магазин в с.Титусівка потрібні 
продавці. 096-372-03-80, 093-884-69-74
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна дівчина 
офіціант (графік 2/2), та прибиральниця (неповний 
робочий день 2/2). 097-108-80-38, 093-226-13-31
Потрібен продавець в магазин продовольчих 
товарів. 093-341-64-08
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Водій ЗІЛ - 130, Оператор - касир, Помічник голов-
ного бухгалтера, Кухар - кондитер, Різноробочий. 
Ми гарантуємо Офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата  5500 6500 грн (з пода-
тками). 8 - годинний робочий день. Компенсація 
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Продається добротний будинок 
100 кв.м., зі всіма зручностями, 
на подвір'ї жила врем'янка, два 
гаража, два погріба, зем. діл-ка 

0.13 га.5-28-73, 097-486-40-81

ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на 
склад готової продукції. Заробіт-
на плата від 9000грн. Обов'язки: 

ремонт, сортування піддо-
нів, загрузка-вигрузка машин 
електророклами. 0667583958, 

0689468981, 0930351703.

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА за-
прошуємо на склад. Заробітна 
плата від 11000грн. Обов'язки: 

вантажні роботи, безкоштовний 
підвіз. 0667583958, 0689468981, 

0930351703.На роботу в таксі "Чайка" запро-
шується диспетчер. 

093-766-78-49

Брусчатка гранитная покостов-
ская .размер 10*10*5.Цена ниже 

рыночной.14 м*.Возможна достав-
ка. 067-412-49-94; 093-371-69-67

На роботу потрібен продавець-
вантажник. 063-384-04-56

Охранники патрульные (вахта). 
Работа в Киеве. График работы 
20/10, 25/15. З/п 400 грн/сутки. 

Тел.: 0678271338, Игорь
Охранники (вахта). Работа в г. 

Одесса. График работы 7/7, 10/10. 
Возможен гибкий график. З/п 

6000-7000 грн.  Тел.: 0678271304 
Александр

Охранники на стройплощадку 
престижного ЖК в центре Киева. 
График работы 2/2, 2/4. З/п 600 

грн./сутки. Тел.: 0678271304, 
Александр 

Терміново! Потрібна доглядальни-
ця для старенької бабусі, 87 років, 
лежача, хвора, з/п 150 грн./сутки. 

067-491-18-89, 067-302-30-36
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
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харчування. 067-430-02-80
Спеціалісти всіх будівельних спеціальностей ( 
малярів-штукатурів, різноробочих, зварників-
монтажників та інших). Надаємо місце для про-
живання. Тел.: 0960853757 
Охоронники міцної статури потрібнів охоронну 
компанію Доберман. Вахта. Житло + форма 
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п + 
аванс. Оплата від 350 грн/доба. Тел.: 0995131422 
На роботу в кафе "Хуторок"(вул. Білоцерковська, 
35) потрібні:працівник кухні та офіціант 067-264-
95-70, 093-145-82-34
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
товленню морозива. Терміново! З/п 10000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. Тел.: 0678550161, 
0956789109
В маленький магазин потрібен продавець, можна 
пенсіонерка 063-386-14-76
Надаємо житло і роботу для сімейної пари (50 км 
від м. Київ), яка бажає постійно жити і працювати 
в заміській садибі. Активні, працьовиті чоловік і 
жінка. Досвід ведення присадибного господарства 
(будинок, сад, город 30 соток). 068-124-24-20
Біля приватного будинку потрібна робітниця, Оп-
ллата поденна, договірна 063-554-18-81
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 
оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Дв ірники,  прибиральниц і ,  оператори 
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. 
Висока заробітна плата. Надаємо житло. Тел.: 
0673417292 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка на 
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-287-
29-44, 067-786-99-28   
Водії. Довготривалі відрядження в Європу. 
Заробітна плата 60 тис.грн. 099-029-84-73, 098-
582-07-66 
Шукаю доглядальницю для чоловіка ПРБ, неповна 
занятість, достойна оплата. 063-814-18-69
Вниманию людей ищущих работу!!!!! Предлагаем 
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попробовать себя в охране. Жилье и форму предо-
ставим бесплатно. 0964328765, 0950013158 
Покоївка потрібна на постійну роботу в м. Києв, 
в міні готель домашнього типу. Проживання 
надається! Заробітна плата від 250 до 400 грн в 
день. Тел.: 063-233-17-09 
На роботу потрібні монтажники, помічники 
монтажників, оператор, адміністратор 063-298-
50-60

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Гулiвцi, поверх: 2/2/-, пло-
ща: 53,5/29/8, Калинiвка. Цiна: 223684, тел.: (093) 
911-56-53 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, жит/ст, терм., торг. Цiна: 20000у.о, 
тел.: (097) 212-61-47 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/ц, 
площа: 65/-/-, центр, 9 с, в/зр., газ, приват. Цiна: 
17000у.о, тел.: (098) 540-01-93 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Примiщ.магаз. 180кв.м, торг.площа 100кв.м, чуд.
мiсце, власник, єврорем,м.Вiнниця. Цiна: дог., 
тел.:(067) 255-13-19 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

Укомплект.бригада вик.роб.будь-якої складностi по крiвлi 
дахiв. Утепл., всанов. Тел.:(067) 379-50-56 

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 

Водiї кат D в м. Київ на маршрутки. Вахта. Гуртожиток. З/п вiд 
600 грн/день Тел.:(068) 506-39-12 

Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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

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

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., 
тел.:(096) 655-26-55 

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç 
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ßéöÿ íà ³íêóáàö³þ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ 
ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  ß÷ì³íü «Ãåë³îñ», ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97

  ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 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, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 
êâ ì. 1 ïîâ. ²íä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï 
â³êíî. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí. êâ. âóë. Â³ííè÷åíêî, 25. Òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó. 
063-178-82-43
  1-ê³ìí. êâ., 28/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 9 
ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 073-030-03-72, 068-
023-60-94, 093-917-57-23
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, îïàëåííÿ 
íîâèé êîòåë ³ìïîðò., ãàðíèé ñòàí. 067-710-75-08, 098-
403-73-06
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-890-

90-37
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ, 
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-
905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-159-
89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, 36 êâ.ì., 3/5. 073-003-79-89, 
096-128-84-02
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 
êâ.ì. 096-537-08-82
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, 
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì. 
093-023-97-46, 093-017-75-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ÏÐÁ àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
â ð-í³ ó÷èëèùà. 073-060-50-43
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-629-
49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-643-
35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 

(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà 
ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ ç 
ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 
097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 
063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà (öåíòð), ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé. 096-443-61-96 ²ðà, 063-684-23-83 Ñëàâà
  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, ìîæå 
ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 
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 
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  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 22 êâ.7, º âîäà, 
ñâ³òëî, ³íä. îïàëåííÿ. 063-939-85-53, 063-259-19-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, ÷àñòêîâî ðåìîíò, âóë.
Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç òà âîäó, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ 
äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 096-277-73-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-
181-05-28
  2-õ ê³ìí êâàðòèðà â öåíòð³ 4 ïîâ. 53 êâ.ì.  093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-875-3774, 096-696-
09-27 Ñåðã³é
  2-õ ïîâ. áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.Îäåñüêà 25, çåì. 
ä³ë-êà 16.6 ñîò., æèëà ïëàùà 101.6 êâ.ì., º ãîñï. áóä³âë³ 
(ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ). 093-018-61-81, 067-
583-68-94
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,4 
ì2; æèòëîâà 40,1 ì2. Ï³ä ðåìîíò! ²íä. îïàëåííÿ Öêîòåë 
Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ. 2 ï³äâàëà-ïîãðåáà. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. 
Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 14500 ó.î. Òåë.: (067) 
549-61-62.

  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 
55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, ïëîùà 58.8 êâ.ì., íå 
êóòîâà, áåç ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48, 096-663-32-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-
530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-588-66-17
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 
êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå 
êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 
093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-
446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí-2, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
çðó÷íîñòåé, äî êâàðòèðè äîäàºòüñÿ ãîðîä 6 ñîò. òà 10 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á òà ë³òíÿ êóõíÿ, â êâàðòèð³ çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. 
067-600-19-74 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí êâ. öåíòð Єâðî ðåìîíò  093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. 
îïàëåííÿ, çîâí³ óòåïëåíà, ïðè áàæàíí³ ç ìåáëÿìè, â äâîð³ 
º ãàðàæ. 093-732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå êóòîâà 
(ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-
013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
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  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 
063-474-73-30
  4-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. â öåíòð³ ì³ñòà òà 2-õ ê³ìí. êâ. íà 3 
ïîâåðñ³. 063-424-79-55
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â 
öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á. 097-
130-29-02
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 
54 êâ.ì. 096-440-69-77
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 
ñîò. º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä. 
097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 2 ñàðà¿, ãàðàæ âñå ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, ïîãð³á, 
âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, çåì. 
ä³ë-êà 12 ñîò., äåðåâà, ñòàí - çàõîäü ³ æèâè, öåíòð âóë.
Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º 
ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â 
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä 
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà 
ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó ç ãàçîì, ãîñï. 
áóä³âë³ àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-
28-96
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, êóõíÿ, âîäà â 
áóäèíêó. 098-077-38-60
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãî, 47.4 

êâ.ì., ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-
74-78, 063-605-77-08, 2-11-56
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, 76 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò àáî îáì³íÿþ íà 
ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
10 ñîò. ãîðîäó. 067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç, òâåðäîïàëåâíå, 
â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-843-03-50, 
093-091-54-11
  Áóäèíîê ãàç. 84 êâ.ì., ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, áåñ³äêà, ï³äíàâ³ñ, âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. 
073-315-25-18 Àíàòîë³é
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà çåìë³, âîäîï³äâåäåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-
920-65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, 
ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ìîæëèâèé 
îáì³í. 096-574-49-04
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå), Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí! Áóäèíîê ïðèäàòíèé 
äëÿ æèòòÿ, â áóäèíêó º 4 (÷îòèðè) ê³ìíàòè, òóàëåò, âèãð³áíà 
ÿìà, ï³äâåäåíèé ãàç òà ì³ñöåâà âîäà. Є ìîæëèâ³ñòü 

äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 0,6 ãà (60 ñîòîê). Є ³íø³ 
áóäîâè äëÿ òðèìàííÿ äîìàøíî¿ æèâíîñò³. Ïðîäàæà ó 
çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì.
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò, íåäîðîãî. 
093-994-44-50
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè 
öåðêâè), ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-90, 
097-940-68-94
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³ ñåëà, â äîáðîìó ñòàí³. 
067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-317-42-50
  Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 
093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîðîä, ñàä, ãàç, äâ³ð âåëèêèé. 098-
642-82-31 Ñåðã³é ï³ñëÿ 20:00
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-
êà 0.181 ãà, çàã. ïëîùà áóäèíêó 80 êâ.ì., çðîáëåíèé 
ðåìîíò, â áóäèíêó º âîäà ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà, 
òâåðäîïàë. êîòåë, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, 2 ñàðà¿, ãîðîä, ñàäîê, òèõà âóëèöÿ, ïîðÿä ð³÷êà. 
067-379-91-94, 097-256-32-65
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, âóë.1-Òðàâíåâà 25, ãàç, 75 êâ.ì., 
êðèíèöÿ â äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 63 ñîò. çåìë³. 063-
691-57-55
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 
ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-
483-57-85

•Áóäèíîê â öàðñüêîìó ñåë³ 093-704-31-57 
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7 
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà 0.5698 ãà. 096-277-73-90
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 093-731-13-99, 098-301-35-80
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 
098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê öåãë. â ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâ³ä, 
25 ñîò çåìë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä, ïîðó÷ ãàç, íåäîðîãî. 098-
830-64-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ñ.Áåëèë³âêà (Ðóæèíñüêèé 
ð-í), â õîðîøîìó ñòàí³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, êîòåë, 
ãîñï. áóä³âë³: ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà 40 ñîò. 067-591-63-51 Ëþäà, 097-491-45-55  Þëÿ
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà 
3), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., 

ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø. 063-384-05-03 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á âóë.Âèøí³âåöüêîãî 14, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç. 
096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-
425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç çåì. ä³ë-êîþ, âóë.Ë³ñîâà 23 ñ.²âàíê³âö³. 
067-976-68-81
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, îïàëåííÿ ãàç, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-653-36-95
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 
063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãàç, âîäà, 
ë³òíÿ êóõíÿ öåãëÿíà, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, 
ñ.Ïèêîâåöü. 067-278-43-14, 067-749-72-94
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 8 500 ãðí. 097-149-12-94
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ, 
êîíòåéíåð. 097-931-00-82, 2-37-08
  Äà÷à ð-í Ñèãíàë êîîï. ßã³äêà, íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3.5 õ 
4.5 - 13 000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà. 
097-643-40-14
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 
6 ñîòîê. ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîì Öï³ä ðåìîíò, º 
åëåêòðèêà. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 52 000 ãðí. Òåë.: 
(067) 549-61-62.
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
  Ìàãàçèí «Â³òàì³í» íà ÏÐÁ, 4.5 ñîò. çåìë³ â îðåíäó. 067-
292-21-05
  Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³, º ãàç. 096-
162-21-38 Ëþáà
  Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ð-í Á.Êàçàðìè. 098-384-
88-74
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. 
êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., êóõíÿ, 2 ê³ìíàòè, º ãàç, âîäà, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-
00, 068-586-53-92
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, çàã. 
ïëîùà 53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà, âàííà, 0.5 ñîò. 
çåìë³. 063-348-93-23
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á. 093-632-24-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-650-51-26
 2-õ ê³Ìí. êâ., âóë.â.âåëèêîÃî 14 (êîòîâñüêîÃî), çàÃ. ïëîùà 
48.8 êâ.Ì., á³ëÿ â³éñüêîÌàòó. 097-761-78-02

  аВтомото
  Àëüôà ìîïåä 50 êóá. â ðîáî÷îìó ñòàí³. 068-022-64-95
  Àëüôà. 097-573-93-27, 063-161-23-29
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., 15 000 ãðí. 097-116-47-26, 093-998-07-49

  ÂÀÇ 2101 â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ - 28 000 ãðí. 
097-136-45-50
  ÂÀÇ 2101 ñòàí äîáðèé, ãàç-áåíçèí. 096-948-92-97
  ÂÀÇ 2109 2003 ð.â., äâ. 150, ÊÏ-5 ñò., ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñèí³é. 
098-859-87-35
  ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 068-904-41-59
  ÂÀÇ 2109 Áàëò³êà, 1997 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 098-
132-22-28
  ÂÀÇ ìîòîð, êîðîáêà ÊÏÏ, êàðäàí, êàðáþðàòîð. 098-007-84-33
  ÂÀÇ-2170 Ïð³îðà 2008 ð.â.ãàç-áåíçèí, ïðîá³ã 167 òèñ. â äîáðîìó 
ñòàí³, ãðàíàòîâîãî êîëüîðó. 3650 ãðí. 063-775-10-97
  ÃÀÇ-69. 093-022-88-06
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Äåî Ñåíñ 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 067-379-
91-94
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  ÈÆ Þï³òåð-3 Ê (12 âîëüò), â ãàðíîìó ñòàí³ 7 500 ãðí. 068-022-64-95
  ÈÆ Þï³òåð-5 â ãàðíîìó ñòàí³ 15 500. 068-959-22-67
  ÈÆ-2715 ãàç-áåíçèí. 093-091-93-36
  Êàìàç 55111. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ì³í³ - òðàêòîð. 068-518-35-71
  Ìîïåä. 068-518-35-71
  Ìîòîáëîê «Áåëàðóñü» ÌÒÇ 05. 093-925-93-80
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  ÌÒ-10. 096-301-40-76
  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2005 ð.â., ïàñàæèð. 068-759-80-40
  Ñêóòåð Honda Dio áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. 063-687-87-14
  Ñêóòåð Õîíäà AF-30 Òàêò â äîáðîìó ñòàí³ ç ðåºñòðàö³ºþ, íåäîðîãî. 
063-305-96-60 ²ãîð
  Òàâð³ÿ íîâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 2005 ð.â. 068-518-35-30
  Øêîäà Ôàáèÿ êîìáè 2007 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóº çàì³íè 
çàäíüîãà êðèëà, âñå â íàÿâíîñò³ 117 000 ãðí. 093-538-97-27, 098-200-
23-10

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-
07, 068-602-69-53
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàðàæ àáî ì³ñöå ï³ä ãàðàæ â ð-í³ áóä.43 âóë.Ìàòðîñîâà. 
098-420-97-53
  Ãèð³ 32 êã. - 24 êã. - 16 êã., ãàíòåë³ ïî ö³í³ 12 ãðí./çà 1 êã. 
093-091-93-36
  Ãîð³õè, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, ãàç. ïëèòè, õîëîäèëüíèêè, 
òåëåâ³çîðè, áàòàðå¿, ðàä³àòîðè, åë. çâ. àïàðàòè, åë. ìîòîðè, 
ñòàð³ êàáåëÿ. 098-833-44-13 Âàä³ì
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè 
ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè, êîðìîâèé áóðÿê. 2-30-43, 097-255-51-60
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Íåäîðîãî 2-õ, 3-õ ê³ìí., êâ., â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 067-830-22-51, 093-651-51-45
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, 
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. Єëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, 
ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ñòàòóåòêè, çíà÷êè, ìåäàë³ òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-
045-20-79
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àâàð³éí³, 
Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 097-
648-46-69

 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîÌó ñòàí³: 
àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097-740-97-72, 093-786-
37-42
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé 
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ 
âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â³ääàì ãëèíó áåçêîøòîâíî, ñàìîâèâ³ç. 073-083-31-29
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 
096-419-27-25, 2-10-51
  Â³ääàì ñîáà÷êó, 2,5 ì³ñ, êîòèêà ³ êèöþ 2 ì³ñ. â äîáð³ ðóêè. 
097-449-53-55
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-
641-51-34
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà 
äîìîâîëîä³ííÿ â³ä 20 áåðåçíÿ 1993 ð., âèäàíå íà ³ì’ÿ Äåí÷óê 
Ìàð³¿ ²âàí³âíè òà Êóáàé÷óê Àíäð³ÿ Ñòåïàíîâè÷à ïðî ïðàâî 
âëàñíîñò³ íà áóäèíîê ¹39 ïî âóë.Âîäîêà÷íà â ñ.Êîçÿòèí 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Àðòåì÷óê Ñåðã³é 
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî òèì÷àñîâå â³éñüêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Þõèì÷óê 
Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ 1973 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó îäíîðàçîâó àáî òèì÷àñîâó, 
ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Çàãóáëåíèé ïàñïîðò òà ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ìÒÿ 
Ìàðòèíþêà Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à ââàæàòè íåä³ñíèì.
  Çàãóáëåíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êðèâîíîñ Âàëåð³é ²âàíîâè÷, 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-983-03-80
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³. 097-347-50-64
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105-À. 097-269-04-07, 
093-299-70-64 Àíàòîë³é
  Çäàì áóäèíîê íà 1-2 ëþäèíè, ý ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ. 093-732-60-43
  Çäàì â êîðèñòóâàííÿ áåçêîøòîâíî 10 ñîò. çåìë³ (ö³ëèíà) 
ð-í ³íòåðíàòó. 093-492-09-83, 2-32-35
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî 
ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî 
ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì ãàðàæ. 096-347-09-32
  Çäàì æèòëî â ïðèãîðîä³, âñÿ îáñòàíîâêà. 097-161-37-02
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 
067-170-96-34
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, ç ï³÷íèì îïàëåííÿì. 
063-280-96-68
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ àáî ÏÐÁ. 097-123-33-19, 073-
323-63-87
  Сім'я з хорошими звичками зніме 2-х кімнатну квартиру 
в центрі міста .Оплату гарантуємо вчасно. Прохання звер-
татись по телефону 063-191-00-32 або 098-318-76-44
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 
073-42-17-255
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè â 
öåíòð³. 093-631-15-77
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ. 096-037-00-67, 
093-427-67-40
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó. 098-312-
99-81
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî øïàêë³âö³ ïîòîëê³â. 063-502-61-42
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СеРеДА, 9 ТРАВНя

 + 11 0С    + 12 0С
 + 19 0С    + 15 0С

ВІВТОрОК, 8 ТраВня

 +  13 0С   + 14 0С
 +  19 0С   + 17 0С

  ПОнедІЛОК, 7 ТраВня

 + 15 0С    + 16 0С
 + 22 0С    + 18 0С

СуБОТа,  5 ТраВня

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

П'яТниця, 4 ТраВня

   + 16 0С   + 20 0С
   + 28 0С   + 23 0С

недІЛя, 6 ТРАВНя

+ 16 0С   + 16 0С 
+ 23 0С   + 19 0С

ЧеТВеР,  3 ТРАВНя

+ 15 0С    + 19 0С
+ 27 0С    + 22 0С

Погода у Козятині 
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знаменні дати 
травня-2018

оВен 
Постарайтеся контролювати 
емоції у будь-якій ситуації, ваші 

слова та рішення повинні бути мудри-
ми й доречними.
телець 
Будьте особливо обережні 
з інформацією, тримайтесь 

подалі від пліток та інтриг. Можливі 
зміни, пов'язані з бізнесом. 

Близнюки 
Саме час для побудови нових 
планів, які мають непоганий шанс 

швидко реалізуватися й принести при-
буток.

 рак 
Цілком можливо, вам зроблять 
якусь вигідну пропозицію. Щоб 

досягти своєї мети, спробуйте домови-
тись з іншими людьми.

леВ 
Доведеться трохи попрацювати 
над собою, щоб сконцентрува-

тися на найважливіших проблемахм.
діВа
 Не беріть все на себе. Дещо 
можна перекласти на плечі на-

вколишніх, щоб звільнити дорогоцінні 
час та сили.

терези 
Роботи й інших клопотів все біль-
ше  Перепади вашого настрою 

можуть завадити нормальному спілку-
ванню з рідними та друзями.

скорпіон 
Дуже вдалий період. Тягар непо-
трібних зобов'язань спаде з ваших 

плечей. Ваші досягнення помітять.
стрілець 
Цього тижня важливо не втратити 
контролю над подіями, що відбува-

ються. Не розмінюйтесь на дрібниці й не 
вірте чуткам і пліткам.
козеріг 
На роботі й після неї важливо зберіга-
ти спокій і не боятися змін. Уникайте 

гострих конфліктів, постарайтеся зрозуміти 
тих, хто вас критикує.
Водолій
Будьте активні, ініціативні, не бійтесь 
брати на себе зайву відповідальність. 

Вірте своїм почуттям та інтуїції, налаштуйтесь 
на перемогу.
риБи 
Досить непростий тиждень. Ймо-
вірно, доведеться розриватися 

між професійними обов'язками, до-
машніми проблемами та проханнями 
близьких.

ГОРОСКОП
з 26.04 по 2.05
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3 - Всесвітній день свободи преси
День Сонця
160 років від дня народження Калина А. С. (1908-

1979), українського казкаря
4 - 130 років від дня народження Грінченка М. О. 

(1888-1942), українського музикознавця, фольклориста
5 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
200 років від дня народження Карла Маркса (1818-

1883), німецького філософа, соціолога, економіста, 
письменника

190 років від дня народження Ганни Барвінок 
(Білозерська-Куліш О.М.), (1828-1911), української 
письменниці

120 років від дня народження Ткаченка Г. К. (1898-
1993), українського бандуриста, живописця

60 років від дня народження Сидоржевського М. 
О. (1958), українського поета, редактора, публіциста, 
громадського діяча

6 - День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія 
Змієборця, Георгія Переможця)

80 років від дня народження Кондратюка А. І. 
(1938), українського прозаїка, літературознавця

7 - 185 років від дня народження Йоганнеса Брамса 

(1833-1897), німецького
композитора, піаніста, диригента
8–9 - Дні пам’яті та примирення
Міжнародний день Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця
350 років від дня народження Алена 

Рене Лесажа (1668-1747), французького 
письменника

9 - День Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні
10 - 120 років від дня народження Арі-

ель Дюран (1898-1981), американської
письменниці
11 - 110 років від дня народження 

Чигирина В. Є. (1908-1937), українського 
письменника

12-13 - Всесвітні дні мігруючих птахів
День медичної сестри


