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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу
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розпочалися 
нагородження місок 

прозвітував за три 
роки, та ще й на 
папері: боїться людей

Спільну операцію з порятунку пернатих провели волонтери “RIA-Козятин”
В’ячеслав ГОНЧАРУК, 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У попередньому номері на-
шого видання ми повідомляли 
про лебедя, якому потрібен був 
притулок на зиму. Як стало відо-
мо, з водойми річки Гуйви, те що 
ми називаємо водокачкою, люди 
забрали лебідку. До редакції 
газети “RIA-Козятин” надійшло 
дві пропозиції від козятинців, 
які виявили бажання приютити 
пернату. У обох любителів живої 
природи птаха могла б зимувати. 
Умови, які люди з чуйним сер-
цем підготували для сірої ново-
селки, заслуговують на подяку. 

Порадившись зі спеціалістом 

птахівництва, волонтерський 
центр газети “RIA-Козятин” 
прийняв рішення віддати підопіч-
ну в зоопарк.

А переконав нас до такого 
рішення Василь Чуплаков, за 
фахом зоотехнік. Саме дружина 
Василя Павловича принесла пе-
релякану лебідку до свого хліва. 
Адже до цього її декілька разів, 
щоб надати порятунок, люди 
полохали сітками. Птаха кожен 
раз відхиляла таку допомогу. 
Вона виривалася від спасителів 
і перелітала на іншу  замерзлу 
водойму. Чи знесилилась, чи 
зустріла тих, кому можна дові-
ритись, перната погодилась на 
дружбу з людьми. Погодилась 
вона дружити з  Чуплаковими і 
не помилилася.

Як повідомив Василь Пав-
лович, годувати лебедицю до 
весни — не проблема. Хоча 
з’їдає вона зерна, як три курки. 
Лебідь не гуска, їй потрібне 
спілкування зі своїми родичами. 
Навіть найкращі умови в хліві 
будуть гіршими, ніж на водоймі 
в лебединій зграї. Як спеціаліст 
по тваринах і птахах, наш спів-

розмовник повідомив, що лебідка 
цілком здорова. Корм і вітаміни 
вона отримувала в достатній 
кількості. 

— Людина може допомагати 
дикій природі, а бути її опікуном 
тільки, як виняток, — підсумував 
свою розповідь головний зоотех-
нік минулих часів. Зараз Василь 
Павлович на заслуженому відпо-
чинку.

Козятинський лебідь, яко-
го прихистили козятинчани, у 
вівторок був відправлений у 
вінницький зоопарк. Дякуємо 
волонтерам: родині Чуплакових 
та директору ветеринарних аптек 
міста Анатолію Шкураку, який 
доставив пернату у безпечне міс-
це ще й мішок пшениці залишив 
на годівлю. Нагадаю, пан Ана-
толій, це вінницький приватний 

підприємець. У минулому році він 
також організовував перебування 
лебедів, що не відлетіли, в цьому 
зоопарку.

— У нас птах почуватиметься 
як у себе вдома, — завірив га-
зету “RIA-Козятин” директор Ві-
нницького зоопарку Євгеній Тка-
чик. — Уже сьогодні він пройде 
спеціальну бактерицидну обробку, 
йому відведено “житло”, харчі є.
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новини Козятинщинитема тижня

Спортивні здобутки учнів районних шкіЛ

ФеЛьдшер швидкої: “навіщо 
викЛикаЛи? у наС перезмінка Скоро!”
Реакція бригади швидкої на виклик шокувала пацієнтку з гіпертонічним кризом. 
Довелось викликати повторно службу “103”

з повагою,  тетяна лозінська, 
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@GMail.CoM

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

передбачаю, що в 
наступній декларації 
міський голова 
прозвітує, що став 
мільйонером

Єдиний хЛібзавод, що 
випікаЄ двічі на день

тариФи: нахабно і СамовіЛьно 

для тих, хто бачив війну

олексій раковський страждає від нестерпного 
болю: терміново потрібна операція

 день ліквідатора

вероніка любіч

історія 
Людина кам’яного віку 15 тисяч 

років тому вперше використала в 
їжу зерна диких злаків. Це було 
відкриття хліба. Пройшли тисячо-
ліття і древні єгиптяни навчились 
розрихлювати тісто, використовую-
чи чудодійну силу мікроорганізмів 
(дріжджів і молочнокислих бакте-
рій), про існування яких  вони і не 
підозрювали. У третьому тисячолітті 
до нашої ери в поселеннях Три-

пільської  культури (а це територія 
нашої України) виявлені обломки 
сосудів з відбитками зерен ячменю 
та пшениці, кремнієві леза серпів, 
жарові печі для випічки хліба.

містить необхідні мінеральні 
речовини

Природа заклала в пшеничне та 
житнє зерно комплекс життєво-
необхідних

людині харчових речовин, які 
тривалий час зберігають свою біо-
логічну активність.

Одним хлібом, як відомо, мож-
на тривалий час харчуватися без 
всяких проблем для  здоров'я. 
Хліб містить всі незамінні  аміно-
кислоти, білки, вуглеводи, значну 
кількість вітамінів. 

Кожного дня,  вживаючи хліб  
із пшеничного та житнього бо-
рошна, ми вносимо в свій орга-
нізм необхідні нам мінеральні 
речовини: солі кальцію, калію, 
заліза, фосфору та інших  мікро- 
і макроелементів. Ці речовини 
відіграють значну роль у діяль-

Їж, сину, хліб
І  не  кидай додолу,
А підніми, коли не так 
лежить.
А як сідаєш, сину мій, до 
столу,
То пам’ятай: що мати  хліб —
Це значить жить.

ності серцево-судинної системи, 
нормалізації складу крові і інших 
процесів.

натуральна сировина без 
хімдобавок

У теперішній час деякі молоді 
люди обмежують вживання хліба, 
боячись

поправитись, цим вони тільки 
шкодять своєму здоров'ю. Дієтоло-
ги  рекомендують використовувати 
пшеничний та житній хліб у їжу у 
співвідношенні 3:1. 

У теперішній час можна придба-
ти хлібобулочні вироби кожен на 
свій смак. Але найкращі вироби ті, 
які містять в своєму складі тільки 
натуральну сировину без  хімічних 
добавок.

що їдять козятинчани
ПрАТ “Козятинхліб” взяло за 

основу виробництво такої продук-
ції з натуральних компонентів. На 
підприємстві випікається 25 найме-
нувань пшеничних та житньо-пше-
ничних сортів хліба. Серед  житніх 
сортів: білопільський (названий  на 
честь села Білопілля, де вперше на 
Вінниччині був створений Музей 
хліба), козацький, стрілецький, со-
борний, житній з толокном та ін. 
Користуються популярністю хліб 
пшеничний  сімейний, туристичний, 
смачний, колосок, гроно та ін.

Крім того, на підприємстві ви-

готовляється 48 сортів різних було-
чок, які мають високу калорійність 
та поживну цінність.

Смакують покупцям пиріжки з 
вишнями, рогалики з ірискою, за-
виванці українські з маковою начин-
кою, здоба козятинська з яблуками, 
смородиною, ватрушки з сиром та 
родзинками, булочки з абрикосом, 
пиріжки з тушкованою капустою, 
рогалики з повидлом та ін. Смачні 
пиріжки різної форми і з різними 
начинками потрапляють вранці до 
столу споживачів.

“козятинхліб” працює чесно
Єдиний хлібозавод, який двічі 

на день випікає свіжу продукцію 
та доставляє її в магазини міста 
Козятина – це ПрАТ «Козятин-
хліб».

— Наша стратегія, це по-
рядність та повага, — говорить 
генеральний директор «Козятин-
хліб» Сергій Годенко. — ПрАТ 
“Козятинхліб” працює  відкрито, 
старається бути надійним партне-
ром і для наших постачальників, 
і для покупців, і, звичайно ж, для 
наших працівників. Усі праців-
ники на підприємстві оформлені 
офіційно, зарплата виплачується 
своєчасно, надаються відпустки, 
оплачуються лікарняні. Наші 
добросовісні та професійні пра-
цівники — це найбільша цінність 
нашого підприємства.

марія Шевченко

Не секрет, що з перепадами тем-
ператури на вулиці в першу чергу 
страждають гіпертоніки. Це нега-
тивно впливає на їхнє самопочуття.

Так і сталося тиждень тому з ге-
роїнею нашої публікації, жителькою 
одного із сіл району. Жінці — 58 
років. Має проблеми з тиском. 3 
грудня о 18.00 їй стало зле. Скак-
нув тиск з позначкою 180/90. Зна-
ючи свою хворобу, вона прийняла 
ліки, зробила укол, з надією, що 
допоможе. Але краще не ставало. 

Тиск неконтрольований, не реагував 
на препарати з домашньої аптечки. 
Що робити? Викликати швидку, 
щоб не сталось інсульту.

Приблизно о 19.00 зробила ви-
клик і очікувала на допомогу. Через 
40 хвилин карета медиків прибула. 
Перші фрази шокували пацієнтку: 
“Ви навіщо в такий час викликали 
нас! Не знаєте, що у нас скоро 
перезмінка? Швидку потрібно ви-
кликати або о 18.00 або вже після 
20.00!” 

— Мене це неабияк засмутило і 
обурило водночас, я відчула свою 

провину, занервувала, — роз-
повідає жінка. — Але ж хіба я 
планувала захворіти і ще й в “таку 
незручну пору”? 

Звісно, який настрій лікаря, таке і 
лікування. Фельдшер оглянув жінку, 
зробив кардіограму, потім по інтер-
нету відправила її на Вінницю, для 
розшифровки. Нашвидкоруч пере-
міряли тиск.

За словами хворої, вона чула, 
як по телефону лікар з Вінниці 
сказала вколоти укол від тиску і 
трохи почекати, подивитись на ре-
акцію організму. Але цього ніхто не 

зробив. Лікар швидкої сказала, що 
ще діють ліки, які я вживала до ви-
клику швидкої, і що тиск падає. Усе 
добре. І поїхали. А ще до неї хтось 
зателефонував і вона відповіла, що 
вже скоро буде вдома! 

Швидка поїхала. Та жінці від того 
краще не стало. Перемірявши тиск, 
впала в паніку — 190/100. Що ро-
бити? Помирати? Викликала швидку 
вдруге. По телефону диспетчер 
перепитав, чому повторний виклик 
і відправив іншу бригаду.

Друга швидка приїхала вже 
близько 22-ї години. Як розповіла 

наша героїня, це була лікарка від 
Бога. Вона заспокоїла, підтримала, 
зробила аналіз на цукор. 

— Мені було дуже погано, 
голова шуміла, тиск зашкалював 
— 200/100, — розповідає жінка. 
— Мені зробили укол і госпіталі-
зували. 

Ось такі різні ставлення до паці-
єнтів зі сторони працівників швид-
кої. Залишається побажати всім, 
хто викличе цю службу при потребі, 
мати щастя не зустріти фельдшерів 
з нелюдським ставленням до хворої 
людини.

в’ячеслав гончарук

Пройшла 72 спартакіада серед 
закладів середньої освіти Козя-
тинського району. У спортзалах 
шкіл Широкої Греблі, Дубових 
Махаринець, Пиковця та Бродець-
кого  визначали кращі команди 
юнаків та дівчат з волейболу. Які 
пробилися до фінальної частини, 
були розбиті на три групи. За 
підсумками ігор, в першій групі 
стали призерами такі спортивні 
колективи: перше місце  — школа 
села Бродецьке, на другому міс-

ці - дівоча команда з Махнівки і 
юнаки Зозулинецької ЗНВК І-ІІІ 
ступеня. Третє місце вибороли 
хлопці Сестринівської школи і ді-
вчата школи-інтернат-гімназії. 

У другій групі кращими були 
волейболісти юнацької команди 
Йосипівської школи та команда 
дівчат школи з Дубових Махари-
нець. 

Друге місце у юнаків та дівчат  
Білопільської ЗНВК. Третє місце в 
в другій групі посіли юнаки та ді-
вчата школи села Вівсяники. 

Призерами в третій групі стали 

волейболісти юнацької та дівочої 
команди Флоріанівської школи. 
Друге місце в цій групі завоювали 
юнаки Пиковецької ЗНВК  і шко-
лярки з села Пляхової. Замкнули 
призову трійку дівчата з Кашперів-
ської школи та юнаки Пляхівської 
ЗНВК. 

* * *
У обласних зональних змаган-

нях з волейболу команда юнаків 
Бродецького ЗНВК І-ІІІ ст. вибо-
рола ІІ місце, обігравши команди 
Липовецького, Вінницького райо-
нів, м. Козятина, м. Калинівки, та 

здобула можливість брати участь 
у фінальній частині змагань. 

* * *
Ще один шкільний турнір на 

першість Козятинського району 
провели баскетболісти дівчата, які 
грають в стрітбол. Вони змагалися 
в двох вікових групах. У старшій 
групі перше місце посіли дівчата Ду-
бовомахаринецької ЗНВК. Друге — 
у школярок з Широкої Греблі. Третє 
місце в баскетболісток Сестринівки. 

Цікаво проходили ігри в молод-
шій групі стрітболісток. У турнірі 
молодших спортсменок влучання в 

кошик пальму першості завоювали 
школярки з Широкої Греблі  На 
другому місці дубовомахаринецькі 
баскетболістки. Замкнули призову 
трійку сестринівські снайперки бас-
кетбольного кошика.

Довідково: Стрітбол, це баскет-
бол, в якому команди грають на 
одне кільце, а ще цю гру назива-
ють баскетбол 3 Х 3. У стрітболі 
можуть бути заявлені чотири грав-
ці, тільки троє гравців виходять 
на майданчик. Ще в цій грі немає 
кидків, які оцінюються в три очки. 
Гра триває один період — 10 хви-
лин. Якщо одна із команд раніше 
відведеного часу набере 21 очко, 
гра припиняється.

Творчий колектив “Ria-Козятин”, як і вся грома-
да міста, уважно ознайомились із “звітом” діяль-
ності адміністрації міста на чолі з Олександром 
Пузирем. За три роки (не за рік, як має бути) 
він прозвітував про роботу. Що цікаво, на люди 
вийти побоявся. А скільки ж людей приготували 
йому запитання... 

Звіт у газеті мерії, яку порозносили по місту 
безкоштовно і зараз можна знайти в різних 
чиновницьких установах. Безумовно, таке звіту-
вання заслуговує на “повагу”. А які кошти роз-
довбали! Про це не сказано у звіті. Цифра, що 
гуляє в інтернеті, більше 300 мільйонів гривень! 

Чого варта така репліка: “Тільки в 2016 та 2017 
роках “крига скресла”. За рахунок можливостей 
бюджету…”. Цим все красномовно сказано. Весь 
звіт побудований на основі роздерибанювання 
бюджетних коштів. Там немає, наприклад, 500 
000 гривень на безкоштовні ліки породіллям… 
Немає преміювання вихователів садочків, мо-
лодих вчителів. Чому б не ощасливити технічок 
лікарні, медсестер і так далі, і далі? 

На це немає коштів? А це і є соціальна орі-
єнтація бюджетів. Де ж ті кошти взяти? Ну, на-
приклад, провести обстеження теплогенеруючої 
компанії міста, що підконтрольна меру міста. 
Опалення організували таке, що не далеко до 
екокатастрофи. Собівартість одного кілоджоуля 
опалення у них (образно) коштує не 26 гривень, 
а тільки 5. Чому не поставити питання руба: або 
виправляйте ситуацію або платимо вам 8 гривень 
(навіть при такому тарифі вони будуть у шоко-
ладі), а місто з бюджету зекономить декілька 
мільйонів гривень. Ось що таке соціально зо-
рієнтована політика адміністрації міста, або, що 
має робити голова громади.

А про стратегію розвитку за покращен-
ня, водогін? Повна зношеність центральних 
магістралей міста, на які кладуть асфальт, 
бруківку? Повна відсутність генплану розвитку 
міста! Відповідно такий комфорт — це марно-
тратство, жлобство, галімий популізм, що веде 
до ступора. Так і хочеться використати класика 
бандо-комунізму: “По формі правильно, а по 
суті — знущання”.

У звіті забули медперсонал середньої ланки, 
хто не обтяжений сімейними обставинами виїхав 
за кордон. Адже скорочуються робочі місця. І 
в той же час тільки у відділку залізниці 8 тисяч 
750 осіб пенсіонерів. У кращі часи місту залізни-
ця давала 12 тисяч робочих місць і відповідних 
надходжень.Тепер реально приблизно сім тисяч.

Станом на 2011 рік в різних сферах економіки 
було зайнято 11,8 тис., тепер 9 тисяч. Жителів 
міста, в тому числі на транспорті - близько 
60%, в промисловості - 9%, по 6% - на під-
приємствах охорони здоров'я та в навчальних 
закладах. Середня заробітна плата по місту в 
червні 2010 р. становила 2 492 грн (це було 300 
доларів ) тепер 3 400 (це 120 доларів). У місті 
зареєстровано тисячі безробітних, а в працез-
датному віці знаходяться до 15 тисяч осіб. Цілі 
родини тікають за кордон в пошуках кращої 
долі, без перспектив повернення.

тетяна лозінська

Стало відомо, що виконавчий комітет 
міської ради своїм рішення від 29.11.2018 
року прийняв постанову за №406 про змі-
ни тарифів на вивезення сміття.

“Розглянувши звернення комунального 
підприємства ”Чисте місто” (йдеться в 
рішенні) щодо встановлення тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів, 
враховуючи значне підвищення вартості 
паливно-мастильних матеріалів, з метою 
приведення тарифів до економічно об-
грунтованих, виконком вирішив…”

Отож нам без ніяких аналітичних під-
рахунків доводять, що тарифи в три рази 
підняли. А громадські слухання з цього 
приводу? Слабо? Чи наш “божок” боїться 
так людей, що навіть нехтує Законом? 
Хочеться йому нагадати, що у царя Соло-
мона була каблучка з надписом: ”І це про-
йде”. Отож, “головування” також пройде, 
вдруге, зрозуміло, не оберуть, як тоді по 
Козятину ходитиме? Як людям в очі буде 
дивитися? Чи відразу тюхне? Маю припу-
щення, що так зневажати громаду може 
тільки людина без совісті і честі.

Нам втюхують послуги із вивезенням 
твердих побутових відходів для населен-
ня за 63.80 грн з ПДВ за 1 м кубічний 
на місяць! Підняли тариф і на послуги із 

захоронень твердих побутових 
відходів для населення. У цьому 
пункті виникає питання: на сьо-
годнішній день є захоронення 
побутових відходів?

Довідка: Відповідно до пункту 
1.4 Ліцензійних умов проваджен-
ня господарської діяльності з 
захоронення побутових відходів, 
затверджених постановою Наці-
ональної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі – НКРЕКП), 
від 04.04.2017 № 467, НКРЕКП здійснює 
ліцензування господарської діяльності з 
захоронення побутових відходів у разі, 
якщо суб’єкт господарювання провадить 
(має намір провадити) діяльність з за-
хоронення побутових відходів для на-
селених пунктів з чисельністю населення 
понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або 
суб’єкт господарювання провадить (має 
намір провадити) діяльність з захоро-
нення побутових відходів на об’єктах 
(полігон/звалище) з потужністю понад 
50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів ку-
бічних побутових відходів на рік.

То які відходи має захоронювати КП 
“Чисте місто”, коли полігон в Козятині 

тільки будується і немає ще чого за-
хоронювати?

Ще виконком встановив тариф на ви-
везення та захоронення твердих побу-
тових відходів — на одного мешканця 
16.30 гривні на місяць. Тобто мастиль-
но-паливні матеріали подорожчали від 
попередніх на 7 гривень. А тарифи з 
вивозу сміття підняли відносно попере-
дніх тарифів більш як у два рази...

Підняти ціни на вивіз сміття до еконо-
мічно обгрунтованих, звичайно, можна. 
Тільки, як свідчить статистика, є багато 
сімей, які не спроможні платити стіль-
ки. Яке вже там сміття, коли в багатьох 
нічим за опалення сплатити? Якщо 
влада цього не розуміє, то за рік, два 
“Чисте місто” залишатиметься й надалі 
з протягнутою рукою і з виконкомом по 
вуха в смітті.

в’ячеслав гончарук

У вівторок, 6 грудня, в актовій залі за-
лізничного училища влада організувала 
урочистості з нагоди Дня Збройних сил 
України. Почали з хвилини мовчання за 
15-ма героями-козятинцями, які віддали 
своє життя за наш спокій. Привітали 
військових з волонтерами. Ще вітали, не 
відомо за які заслуги чиновників. 

Привітання атовців відзнакою Президен-
та України було справедливим для тих, хто 
бачив війну. На цьому урочистий захід до 
Дня Збройних сил України закрили, пере-
давши слово кінематографу.

Фільм, який продемонстрували при-
сутнім у залі, правдивий. Тільки на яку 
аудиторію він розрахований? На військо-
вих? Так вони бачили все це на власні очі. 
Цивільним? Так в період військового стану 
влада повинна робити все можливе, щоб 
заспокоїти населення. Школярам учбових 
закладів району, які були присутні на уро-
чистостях? Так чого ми дивуємося, що діти 
під час спортивних турнірів на емоціях ви-
мовляють лайку, яка звучить у фільмі. Чи 
не краще було б замість фільму про війну 
включити концертну програму військової 
тематики? Хоч і військовий стан, але ж 
свято все-таки.

тетяна лозінська

Шановні учасники ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС! Щороку 
14 грудня в Україні відзначається День 
вшанування учасників ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції. Саме цього дня у 1986 
році завершилося будівництво захисно-
го саркофагу над зруйнованим четвер-
тим енергоблоком.

Аварія на Чорнобильській АЕС стала 
справжньою національною трагедією, 
наслідки якої ми відчуваємо й досі. 
Ядерна стихія опалила долі мільйонів 
українців, породила величезну кількість 
проблем. З плином часу вони змінюють-
ся, трансформуються, але не зникають.

Ми в неоплатному боргу перед героя-
ми-чорнобильцями, які захистили тепе-
рішні й прийдешні покоління від радіа-
ційного лиха. Схиляємо голови в пошані 
перед кожним, чиє життя та здоров’я 
забрав невидимий ворог – смертоносне 
радіоактивне випромінювання. 

Шановні ліквідатори! Ви є справжнім 
прикладом патріотизму, мужності та 
самовідданості. Від щирого серця ба-
жаємо вам міцного здоров’я, сімейного 
затишку, оптимізму, добробуту та благо-
получчя!

Як повідомив газеті голова правління 
міської організації Союз Чорнобиль 
України Дмитро Ганчик, з метою вша-
нування пам’яті трагедії на ЧАЕС, її 
ліквідаторів та постраждалих, а також 
забезпечення патріотичного виховання 
молоді, 14 грудня о 10 годині в залі за-
сідань Козятинської райдержадміністра-
ції відбудуться заходи пам’яті. Узяти 
участь у пам’ятних заходах запрошують-
ся учасники ліквідації наслідків аварії, 
постраждалі від аварії та громадськість 
міста.

тетяна лозінська

У травні горе постукало в родину Ра-
ковських. Захворів люблячий батько та 
чоловік Олексій Раковський. Почали силь-
но боліти ноги, перестав ходити. У лікарні 
поставили діагноз двобічний асентичний 
некроз голівок стегнових кісток. 

І на сьогодні він потребує проведення 
оперативного втручання — ендопротезу-
вання обох кульшових суглобів.

Працював до хвороби машиністом ло-
комотивного депо. На проведення першої 
операції було зібрано майже 70 тисяч 
гривень. До акції милосердя підключилось 
багато людей. Сьогодні ж йому потрібна 
друга операція на праву ногу. 

Мати Олексія — Деоніза Сваткова — 
прийшла в редакцію з проханням опу-
блікувати в газеті клич про допомогу. У 
родини вже немає коштів на протезування, 
яке потрібно провести терміново. Лікарі 
застерігають, що можливий прогрес по-
гіршення стану.

— Дорогі 
козятинчани, 
дуже прошу 
вашої до-
помоги, — 
звертаєть-
ся Деоніза 
Йосип і вна 
до нас всіх. 
— У мого 
46-річного 
сина дві до-
нечки, яких 
потрібно ста-
вити на ноги. Він так страждає із-за болю, 
який доводиться терпіти... Якщо не зроби-
мо ще однієї операції, мій син приречений, 
він не зможе ходити. Щиро дякую всім, 
хто долучиться допомогти нам. Божої всім 
благодаті.  

Рахунок у Козятинському ТВБВ ощад-
банку (10001/0132) №26207503202302 на 
ім’я Олексія Болеславовича Раковського 
(ідентифікаційний номер 2665796818).
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влада і мипро все

Бастувати люди не можуть,                   
бо воєнний стан

для василя демченка ми викликали швидку

Влада домовилася з травмпунктом?

у полонному біля вокзалу 
знайшли мертве немовля. 
тіло покусали собаки

Лиса гума — сиди вдома

Гібридний звіт: хваЛи 
мене, моя Губонько
Про фейкові здобутки трьох років

вокзал кримінальний: поліція 
патрулює цілодобово, при 
необхідності просить звертатись

дмитро артемчук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
села Верболози. Вони повідо-
мили, що в їхньому селі хочуть 
скоротити посаду листоноші. 
Організувати схід села їм зава-
жає воєнний стан. Люди не зна-
ють, як їм діяти, щоб відстояти 
законну послугу, не порушуючи 
закон. 

Уявити населений пункт без 
листоноші тяжко. 

У керманичів Укрпошти такі 
апетити до зарплат власної 
кишені, що на листонош якраз 
не вистачає. Наприклад, мі-
сячна зарплата у генерального 
директора УДППЗ Укрпошти 
згідно з державним реєстром 
НАЗК  майже 330 тисяч. Якщо 

вже бути точним, то фіксована 
його ставка становить 333 тисячі 
400 гривень. А в генерального 
є чотири заступники, які також 
отримують кругленькі суми. І як 
же в наш час та без радників. 
Коли генерального призначали 
на посаду, було в нього спо-
чатку 4, а пізніше 7 радників. 
Навчання дітей за кордоном 
обходиться генеральному 1 
мільйон 118 тисяч на рік. От 
якраз для повного щастя не ви-
стачає чиновникам з Укрпошти 
тієї суми, що отримують листо-
ноші на селі? У середньому, за 
словами самих листонош, вони 
отримують зарплату 700-800 
гривень на місяць з надбавкою 
за реалізацію товарів, які їм 
нав’язує керівництво. 

Можливо, сільським радам 

олекса довбуШ  

Міська влада наполегливо нама-
гається  переконати городян у своїй 
дефективності… пардон, буквочка 
зайва майже за Фрейдом… звісно 
ж, у своїй ефективності! Чергова 
спроба матеріалізувалася в спецви-
пуску кишенькової газети мерії. Усі 
дописи цього безкоштовного номе-
ра об’єднані гаслом: «Хвали мене, 
моя губонько!» і розповідають про 
нечуваний «прогрес», досягнутий 
владою у справі ощасливлення гро-
мади. Однак попри  іронічний тон 
вступу, спробуємо об’єктивно про-
коментувати інформацію, згодовану 
містянам замполітами міськради. 
До їх великого здивування, ми ви-
знаємо справжні успіхи (вони теж 
є), але безкомпромісно викриємо 
фейкові.

звітував уперШе за три роки
На першій сторінці часопису – 

гібридний звіт О. Пузиря за три 
роки правління. Саме  гібридний, 
тому що відповідно до закону «Про 
місцеве самоврядування», на який 
посилається міський голова, він 
зобов’язаний не рідше одного разу 
на рік звітувати перед громадою на 
відкритій зустрічі, оголошення про 
час і місце проведення якої  опри-
люднюється мінімум за десять днів. 
Це загальноприйнята цивілізована 
практика, адже очільник міста – 
всього лише службовець, найнятий 
громадою для ефективного захисту 
її інтересів. Тож природно, що слу-
га народу має відкрито тримати звіт 
перед своїми роботодавцями, з по-

датків яких він отримує і зарплату, 
і сумнозвісну премію. Натомість, як 
і багато інших своїх колег, міський 
голова Козятина перетворився на 
такого собі патриція, для якого не 
царська справа звітувати, дивля-
чись в очі своїм плебеям. Ще й, 
не приведи Господи, відповідати 
на їх незручні питання. Куди спо-
кійніше промити мозок електорату 
зі шпальт підконтрольного видання.

міна уповільненої дії
Якщо вірити О. Пузирю, то най-

більшою проблемою трьох років 
його перебування при владі є «на-
думані статейки» в місцевій пресі. 
Крім цієї прикрої дрібниці, в усьому 
іншому – повний стабілізець, явні 
ознаки якого проглядаються на 
задоволеній фізіономії очільника 
в лівому нижньому кутку сторінки. 
З усією повагою, але доведеться 
цю вгодовану гармонію порушити, 
бо те, що для когось – цяця, для 
здравомислячої  людини може бути 
міною уповільненої дії.

До речі, аби не спокушати пузи-
реботів до звинувачень у «надума-
ності», одразу наголосимо, що кож-
ний факт,  відображений у даній і 
наступних статтях, підтверджується 
конкретними документами, що зна-
ходяться у відкритому доступі.

Козирним тузом в колоді так зва-
них успіхів нинішньої міської влади, 
на думку її очільника, є створення 
міської лікарні. Спекуляції на темі 
медичного обслуговування завжди 
приносили неабиякі дивіденди, тим 
більше, на фоні реформ під прово-
дом Міністерства похорон здоров’я. 

На це і розраховував міський голо-
ва, добровільно вішаючи на міський 
бюджет лікарню, яка благополучно 
утримувалася коштом обласного 
бюджету (мова йде про лікарню 
відновного лікування). Протягом 
року в новій-старій медичній уста-
нові активно створювали картинку, 
яка має справляти той же ефект, 
що яскраве намисто на туземців: 
гарно, але яка з того користь? Ши-
карний ремонт, гарні меблі – без-
перечно позитив, на якому, до того 
ж, можна й відкати отримати, однак 
це не впливає ні на правильність 
постановки діагнозів, ні на дієвість 
лікування.

провокативні вчинки з лі-
карнею

У своєму гібридному звіті 
міський голова скромно обійшов 

тему особистих баталій з Цен-
тральною районною лікарнею, 
яка, на відміну від міської, є 
повноцінною установою інтенсив-
ного лікування. Це й зрозуміло. 
Демонструючи сталевість своїх … 
як їх? … принципів (а ви про що 
подумали?), Пузир організував 
справжній фінансовий саботаж 
вторинної ланки медицини, не 
перераховуючи ЦРЛ призначену 
їй державою медичну субвен-
цію. Нагадаємо, що в гламурних 
інтер’єрах міської лікарні вам не 
нададуть хірургічної, гінеколо-
гічної, педіатричної, екстреної 
і невідкладної допомоги. То як 
можна охарактеризувати  люди-
ну, яка під гаслом покращення 
медичного обслуговування на-
селення робить все, аби його по-
гіршити? Як не крути, а мешканці 

міста більш серйозні, ніж нежить, 
проблеми, лікують в ЦРЛ, а від-
сутність міської частки фінансу-
вання створює істотні проблеми 
для цього закладу. Більше того, 
спровоковане міським головою 
протистояння між двома медични-
ми закладами виливається в своє-
рідний пінг-понг пацієнтами, коли 
хворого з районної лікарні після 
стабілізації стану відправляють у 
міську, а пацієнтів міської лікарні 
з більш складними патологіями 
перенаправляють у ЦРЛ. І це 
називається покращенням ме-
дичного обслуговування? Певно, 
лише в реальності мера та його 
оточення.

Водночас утримання міської 
лікарні, яка навіть умовно в най-
ближчі часи не стане самодостат-
ньою, значно обмежує можливості 
місцевого бюджету. Вона, як пи-
лосос, висмоктуватиме колосальні 
кошти, які можна було б спряму-
вати на вирішення інших вкрай 
важливих проблем життєдіяльності 
міста. При цьому лікарня спокійно 
могла продовжувати фінансуватися 
з обласного бюджету як медичний 
заклад третього рівня. Зауважте: 
ми жодним чином не ставимо під 
сумнів доцільність створення місь-
кого Центру сімейної медицини – 
це виправдано і своєчасно. Хоча і 
тут не обійшлося без хохми. Місь-
кий центр первинної медико-сані-
тарної допомоги був створений при 
Гвелесіані. Пузир його спочатку 
закрив, а потім знову відкрив. До 
біса послідовна і передбачувана 
політика?

Ситуація з відкриттям міської 
лікарні, єдиною підставою для 
чого було бажання мера комусь 
щось довести, а заодно й працев-
лаштувати родичів, переконливо 
продемонструвала відсутність у 
нинішньої влади далекоглядної 
стратегії, системності у вирішенні 
ключових проблем, вміння ран-
жувати пріоритети, реально оці-
нювати доцільність того чи іншого 
кроку. 

У наступних випусках ми продо-
вжимо аналізувати так званий звіт 
міського голови, буде цікаво!

в’ячеслав гончарук

У суботу, 8 грудня, протягом 
дня на гарячу лінію газети ”RIA-
Козятин” надходили повідо-
млення про слизоту на дорогах 
та тротуарах. Люди обурені, що 
міські чиновники для показухи 
закупили комунальникам кон-
тейнери для спецсуміші. Вони 
на замку… Ми розуміємо розпач 
тих, хто сам чи їхні рідні, чи зна-
йомі, посковзнувшись, розплас-
тувалися на брудному мокрому 
льоду. 

Сказати, що в ожеледиці вина 
комунальників, буде не зовсім 
правильно.Справа лиш в тому, 

що для чиновників не вистачає 
кабінетів. А дороги і тротуари 
в ожеледицю посипати майже 
нікому. 

Щоб посадити в крісло по-
трібну людину чи свата, чи кума, 
потрібно когось скоротити. А 
кого скоротити, як не того, хто 
прибирає під’їзди. Дати йому 
більший обсяг роботи, а якщо не 
справиться з роботою, то його 
проблеми. 

Приблизно за такою схемою 
було в суботній день, 8 грудня. 
Тротуари в цей день таки поси-
пали. Тільки, що могла зробити 
з кілометрами обледенілих тро-
туарів одна жінка-комунальник. 

Контейнери, які поставили міські 
чиновники, додали їй додаткових 
труднощів. Та жовта карикатура 
не фіксує кришку того ящика. 
Щоб набрати з нього суміш, 
потрібно тримати кришку ру-
кою. Набравши у відро, вона 
розсипала по тротуару дитячим 
совочком. Виникає питання: наві-
що знущатися над працівницею, 
коли посипати тротуари — ско-
ріше, чоловіча робота. У всяко-
му разі, не жінки, яка разом з 
наповненим відром далека від 
розмірів гіганта.

Справжнім випробуванням для 
мешканців Козятина стала неді-
ля, 9 грудня. Надворі потепліло. 
Пресований сніг від автівок 
та пішоходів перетворився на 

лід на дорозі. Складність для 
людей ще й полягала в тому, 
що обледенілі дороги були в 
нерівностях. Чиновники можуть 
тішити себе економією мастиль-
но-паливних матеріалів на не 

ожеЛедиця принизиЛа мешканців

очищених від снігу другорядних 
вулицях. Багатьом мешканцям 
нашого міста така економія 
обернулась моральним прини-
женням, фінансовими витратами 
та візитом до лікаря.

вербоЛози хочуть 
заЛишити без ЛиСтоноші

доведеться шукати додаткові 
ресурси? Фельдшера відстояли 
на сході села. А як з листо-
ношею, коли мітинги і збори 
заборонені?

Ситуацію прокоментувала ди-
ректор козятинського відділення 
Укрпошти Тетяна Гузь. За слова-
ми Тетяна Олексіївни, відповідно 
до розпорядження Укрпошти, 
приводиться чисельність пра-
цівників до нормативів. Підпри-
ємство платить один соціальний 
внесок, як за людину, яка працює 
на повну ставку. А за нормати-
вом, якщо в населеному пункті 
проживає менше 500 мешканців, 
листоноша повинна доставляти 
пошту один раз на тиждень. Тому 
було прийнято рішення скоротити 
одну посаду листоноші, виходя-
чи з підрахунків до чисельності 
населення. У Вернигородку, де 
пошта доставлятиметься два рази 
на тиждень, дорівнює 0.52 одини-
ці до зарплати листоноші. У Ве-
ликому 0.27 і 0.2 у Верболозах. 

При ставці 3.700, це п’ята частина 
від мінімальної ставки. Щоб 
збільшити зарплатню листоноші, 
було прийнято рішення, що одна 
листоноша буде обслуговувати 
два села. Наприклад, в середу 
доставляти пошту в село Велике, 
а в п’ятницю у Верболози. 

— Це не наше рішення, — 
каже Тетяна Гузь. — Таке рішен-
ня було прийнято на рівні дирек-
ції Укрпошти. Можливо, буде при-
йнято рішення доставляти пошту 
у Верболози ще й автівкою. Але 
така ситуація, як по цьому селу, 
по всій Україні.

влад повх

Діалог з потерпілим паном Ва-
силем Демченком

— Що сталося?
— Їхав з Вінниці з роботи до-

дому. Електричкою доїхав у Козя-
тин. Прийняв рішення випити сто 
грам на розлив. Зайшов у заклад, 
взяв собі та двом особам, яких не 
знав до цього. У мене був прес 3 
тисячі гривень. Чотири по 500 інші 
по сто. Це було фатальною по-
милкою. Коли я пішов додому, то 
раптом за метрів сто відчув удар 
та такий, що впав. Били ногами 
по голові. Я прохав, щоб не били 
по голові. До тями більш-менше 
прийшов вдома. При мені було 
все, за винятком грошей та до-

кументів. Подав заяву в поліцію. 
Вважаю дії поліції дуже профе-
сійними. Особи, що мене внаглу 
обібрали, встановлені.

коментар начальника по-
ліції

Відносно епізоду про побиття 
та пограбування ветерана АТО 
Василя Демченка, проходять 
передбачені Законом заходи по 
встановленню осіб, що скоїли 
злочин. Про це розповів у екс-
клюзивному інтерв’ю газеті “RIA-
Козятин” керівник місцевої поліції 
пан Олег Швець. За його словами, 
є перспектива, що справа піде в 
суд і винні отримають покарання, 
передбачене законодавством.

Пенсіонери МВС свідчать, що 

на станції Козятин в середньому 
за рік раніше затримувалось до 
1700 осіб оголошених судом в 
розшук. У вигляді короткого бри-
фінгу по телефону Олег Швець 
пояснив: 

— На станції Козятин тепер 
чергує цілодобовий поліцейських 
наряд (мінімум  з 3-х осіб). Ра-
ніше був цілий відділок. У ході 
реформи поліції всіх скоротили. 
Додалось відеоспостереження 
та персонал залізничників, також 
таксисти, які лояльно ставляться 
до наряду поліції. Само собою, 
є поліцейський номер телефону 
"102", що доступний у кожному 
приватному телефоні. Виклики 
цілодобово безкоштовні. 

знайШли в петлі
Минулої суботи близько 15 

години, при обході працівниками 
поліції території залізничного вок-
залу, в парковому безкоштовному 
туалеті було виявлено вішальника.

При ньому був лише військовий 
квиток на ім’я Очеретного Олек-
сандра Олександровича, 1985 
року народження. Уроженець 
Вінницької області, Вінницького 
району, ст. Стрижавка. Труп без 
ознак насильницької смерті був 
направлений на судмедекспертизу. 
Молодий хлопчина… Щирі співчут-
тя рідним і близьким. 

вероніка любіч

6 грудня, в одному із закину-
тих приміщень біля залізничного 
вокзалу Полонного знайшли не-
мовля. Правоохоронці розповіли, 
що тіло дитини сильно покусали 
собаки. Стать немовляти навіть 

не могли визначити. Виявив 
тіло дитини 59-річний місцевий 
житель, він і викликав поліцію. 

Поліцейські просять усіх, 
кому відома будь-яка інформа-
ція про цю подію, зателефону-
вати за номерами (098) 671 68 
96 або 102.

дмитро артемчук

У вівторок, 12 грудня, на про-
вулку Джерельному, що на Білій 
Казармі сталося ДТП. Не змогли 
розминулися “Пежо” з “Опелем”. 
За словами співробітників поліції, 
“Опель” їхав по своїй стороні, а 
“Пежо”, що рухався назустріч, 

занесло на слизькій дорозі. Ще 
однією причиною зіткнення іно-
марок стражі порядку вважають 
літню гуму на автівці, яку зане-
сло. 

У аварії обоє учасників дорож-
нього руху постраждали тільки 
морально. А от залізним коням 
таки трохи дісталося.

такі моменти не за горами
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипозиція

повертаючись до надрукованого

прес-центр пп 
“громадянська позиція”

У проекті державного 
бюджету на наступний рік 

видатки Міністерству оборони 
збільшено на 18%, порівняно з 2018 
роком, але кошти на розвиток, модер-
нізацію та ремонт озброєння, військової 
техніки - лише на 4%. Екс-міністр обо-
рони, лідер партії "Громадянська пози-
ція" Анатолій Гриценко впевнений, що 
без сучасної техніки боєздатної армії в 
Україні не буде.

Політик підкреслює, що в розрахунку 
на одного солдата бюджетом передба-
чено 13 700 доларів на рік, у той час як 
на депутата виходить 158 000 доларів на 
рік - майже у 12 разів більше. За слова-
ми Гриценка, в суму видатків на одного 
солдата також включено ще й медичне 
забезпечення членів сімей військових і 
ветеранів війни. А на депутатів планують 
витратити більше зазначеної суми, бо 
медичне забезпечення та санаторно-
курортне оздоровлення парламентарів, 
високих чинів і їхніх родин фінансуються 
окремо, це ще 900 млн гривень.

"Для порівняння, витрати на рік на 
одного солдата в інших арміях: Ту-
реччина - $ 51 000, Росія - $ 74 000, 
Китай - $ 112 000, США - $ 452 000. 
Порівняно з Росією, нашому солдату 
виділять у п'ять разів менше. Не на 
п'ять відсотків менше - у п'ять разів! 
Ми вже зупинили агресію і живемо в 
мирі?" - зазначив політик.

Він також звернув увагу на те, що 
для понад 300 тисяч учасників АТО на 
психологічну реабілітацію, соціальну 
та професійну адаптацію, санаторно-
курортне лікування передбачено лише 
110 млн гривень. На протезно-ортопе-
дичну та медично-реабілітаційну допо-
могу особам з інвалідністю ще менше 
- 27 млн гривень.

Армія повинна бути 
дієздатна

блог тамара 
Шепелєва, смт. 

залізничне

Святий на-
ший Мико-

лаю,
Заходь в хату, 

як до раю.
Бо ти бідний находився,
Все роздав і натомився.

Тож мерщій сідай 
до столу,
Відсвяткуємо Миколу.
Все розділимо на двох.
Не кажи лиш тільки, Ох!

І солодке, і пахуче, 
І кисленьке, і крепуче,
Якщо щось піде не те,
Баба виручить тебе.

Каже Святий Миколай:
- Зустрічаєш тепло.
Бачу, що зібралась в рай,
А потрапиш в пекло.

А пока оприділися,
Раба Божа Текла,
Бо так в рай не попадеш
Скоріш всього в пекло

А якщо хочеш у рай,
Мене, бабо, слухай.
На горілку не дивись,
Лиш на кляту дмухай.

А пока спішу у рай,
За все дякую, бувай.
Якщо щось будеш ввиду,
Жду тебе, бабо, в раю.

А пока побудь святою,
Связь держи, бабо, зі 

мною.
Як готова, то роззуйся,
Якщо випила — не сунься.

Свято Святого Миколая

блог

оксана крючкова: 
«голова райра ди 
віктор слободянюк 
– людина слова і 
щирий благодійник»

Оксана Степанівна – мати 
тепер навічно 23-річного Героя-захис-
ника Віктора Крючкова та берегиня ба-
гатодітної родини. Жінка, як ніхто знає 
ціну щирої людської допомоги, коли у 
важку і скрутну хвилину простягають 
руку, підставляють надійне плече, а час-
то і закривають від життєвих проблем. 
Саме такі випадки по-справжньому 
важливі та відновлюють віру у доброту 
і сердечність.

- Після загибелі сина у 2015 році 
я потрапила у лікарню: не змогла 
справитися зі страшним нервовим по-
трясінням, наслідки якого відчуватиму 
тепер завжди. Останнім часом часто 
хворіють діти – доводиться витрачати 
великі кошти на лікування. Якось на-
котилося безліч побутових проблем. І 
одним із перших, хто завжди приходив 
на допомогу і продовжує допомагати, є 
голова районної ради Віктор Миколайо-
вич Слободянюк, - розповідає Оксана 
Степанівна. – Він і зі встановленням 
пам’ятника на могилі сина нашій сім’ї 
допоміг. Я скажу навіть більше: саме 
він часто телефонує до мене, розпо-
чинаючи розмову традиційними вже 
питаннями: «Як у Вас справи? У Вас 
все нормально?» І ви знаєте, ось такі 
дзвінки – це вже суттєва допомога та 
підтримка.

Розповім випадок: якось він теле-
фонує, а я плачу. «Що таке?», - питає. 
Я й ділюся: прийшла платіжка за газ, 
де вказана сума у декілька тисяч! Де 
ж такі гроші взяти, коли ніяких виплат 
я зараз не отримую? Він мене заспо-
коїв, а вже через півгодини особисто 
передав мені вказану у платіжці суму. 
Або ж інший випадок: минулої зими ми 
залишилися без дров, і варто було мені 
лиш просто подзвонити і попросити – 
дрова привезли. Ще й стільки, що і на 
початок цієї зими їх вистачило.

І таку швидку та надійну допомогу 
від Віктора Миколайовича отримую 
не тільки я, - ділиться далі жінка. – Я 
знаю, що голова районної ради особис-
то піклується про родини усіх загиблих 
АТОвців: допомагає у лікуванні, турбу-
ється, щоб отримували медичні послуги 
безкоштовно, часто приходить на допо-
могу у вирішенні побутових питань.

Про проблеми сімей загиблих та са-

мих АТОвців Оксана Степанівна знає не 
з чуток, адже сама займається волон-
терською діяльністю майже з початку 
російської агресії на сході України. 
Спочатку просто допомагала збирати 
благодійні вантажі, а з 2016 року осо-
бисто бере участь і у волонтерських 
поїздках на передову.

- Я вже п’ять разів відвозила допомо-
гу нашим хлопцям, - продовжує жінка. 
- І щоразу машину заправляв пальним 
саме Віктор Миколайович. Щоб ви ро-
зуміли: це не 10 літрів, а 50-60 на кож-
ну поїздку! Окрім цього, від нього наш 
волонтерський багаж довантажувався і 
продуктами, і необхідними речами, що 
були куплені на кошти, що передавав 
також Слободянюк. Двічі його просити 
не треба: він раз сказав, що допоможе, 
і завжди дотримувався даного слова. 
Справжня людина слова!

Таку характеристику голові Козя-
тинського районного самоврядування 
підтверджує і керівник волонтерської 
групи, із якою співпрацює Оксана 
Крючкова, директор Центру волон-
терської допомоги Вінницького націо-
нального технічного університету імені 
Олександри Бурбело Світлана Бевз. 
Світлана Володимирівна – ветеран ві-
йни з російським окупантом, учасниця 
бойових дій у складі батальйону «Ай-
дар» та багаторічний волонтер. Хто, 
як не вона, об’єктивно оцінить щиру 
сердечну допомогу.

Днями Світлана Бевз, керуючись по-

бажаннями бійців «Айдару», передала 
через козятинчанку Оксану Крючкову 
Подяку від очолюваного нею Центру 
волонтерської допомоги голові Козя-
тинської районної ради Віктору Слобо-
дянюку «За неодноразову співпрацю, 
проявлену волонтерську ініціативу, ак-
тивну громадську позицію, утвердження 
принципів милосердя і гуманізму, висо-
кий професіоналізм та активну волон-
терську діяльність».

- Таких щирих душею, чесних перед 
собою та іншими як Віктор Слободя-
нюк, як наші волонтери небагато. Війна 
на сході України, гостра та постійна 
потреба у допомозі фронту викристалі-
зовує таких людей, проявляє їх. Шкода, 
що часто саме вони через власну ініціа-
тивність потрапляють під тиск, змушені 
доводити свою правоту та відбиватися 
від наклепів. Але ж у світі ще ніхто не 
відмінив головного принципу: правда 
завжди перемагає! – завершила Оксана 
Крючкова.
у білопіллі розпочато будівни-
цтво амбулаторії

У рамках впровадження реформи 
первинної ланки медичної допомоги, 
яка нині триває в Україні, з метою роз-
витку сільської медицини,  в с. Білопіл-
ля будується нова амбулаторія.

10 грудня оглянули хід виконання ро-
біт голова райдержадміністрації Юрій 
Слабчук, заступник голови районної 
ради Анатолій Задорожнюк, заступник 
голови райдержадміністрації Ігор Бу-
лавський.

Наразі на об’єкті завершено фунда-
ментні роботи, далі буде проводитись 
цегляна кладка стін. Завершення будів-
ництва заплановано на кінець березня 
наступного року.

Загальна вартість будівництва амбу-
латорії із житлом для лікарів стано-
вить близько 10 млн грн. Ці кошти є 
перехідними і залишаться на наступний 
фінансовий рік. Основне фінансування 
здійснюється за рахунок субвенції з 
державного бюджету, за умови, що 
10% від суми буде надано з місцевих 
бюджетів. Відтак 500 тис. грн виділено 
з районного бюджету на саме будів-
ництво, а 63 тис. грн - на придбання 
автомобіля для лікаря. Кошти на амбу-
латорію було виділено Білопільською 
та Кашперівською сільськими радами,  
долучитись до співфінансування мають 
ще Пузирківська та Вернигородоцька.

Також посадовці завітали до дитячого 
садочка «Малятко» та школи.

прес-центр 
козятинської 

районної ради 
інформує

що таке 
томос? 

Це унікальний 
документ, указ. 
Видають його, 

коли головна церк-
ва хоче надати фак-

тичну незалежність  - автокефалію. 
Зрідка Томос видають по питаннях, 
які стосуються положень христи-
янського віровчення, частіше він 
стосується церковного будівництва.

Томос (в перекладі з грецької 
мови означає буквально  - «кусок»; 
«том» від «різати», «ділити») - указ 
предстоятеля помісної православ-
ної церкви по деяких важливих 

питаннях церковного устрою. Від-
носно віровчення, одним з перших 
відомий Томос 449 року, коли 
Папа Римський Лев І видав Томос 
до Флавіана. Що таке Томос, були 
прийняті визначення Константино-
польським Собором 1157 року.

Зокрема, шляхом видання Томо-
су деякій частині «материнської» 
церкви надається автономія в 
управління або автокефалія. У 
томосах використовується більш 
урочистий і повний підпис, ніж в ін-
ших патріарших указах, зі словами 
«Божою милістю» та інше.

Томос відносно церковного бу-
дівництва в Україні відомий 1686 

року, коли Вселенський патріарх 
Діонісій ІУ надав Томос про при-
єднання Київської митрополії до 
Московської патріархії (березень 
1686 – 17 жовтня 1687 року). 11 
жовтня 2018 року Синод Констан-
тинопольського патріархату відмі-
нив це рішення.

Відомі надання томосів Ес-
тонській, Польській, Албанській, 
Болгарській, Молдавській, Чеським 
землям і Словакії про дарування 
автокефалії Православним церк-
вам.

20 квітня 2018 року Синод Все-
ленського патріархату прийняв до 
розгляду звернення Президента 

України, Верховної Ради і лідерів 
українських православних церков 
– УПЦ КП і УАПЦ до Вселенського 
патріарха Варфоломія про надання 
Томоса про автокефалію Право-
славній церкві в Україні. Синод 
Вселенського патріархату прийняв 
рішення про початок процедур, 
необхідних для надання автокефа-
лії Православної церкви в Україні.

Синод Вселенського патріархату 
27-29 листопада в Стамбулі за-
твердив текст Томоса для України, 
а також проект Статуту Єдиної по-
місної церкви.

Про те, що об’єднавчий собор 
відбудеться 15 грудня в Святій Со-

фії, повідомив Президент України 
Петро Порошенко, виступаючи на 
Форумі місцевого самоврядування 
5 грудня.

Собор має затвердити Статут 
нової церкви і обрати предстояте-
ля. Місце проведення собору вже 
відоме кілька місяців, адже, як 
сказав Президент України Петро 
Порошенко, Свята Софія «про-
тягом століть була центром право-
славного українського релігійного 
життя». 

 Новообраний предстоятель 
Української Православної церкви 
й отримає довгоочікуваний Томос 
про автокефалію Україні.

прес-центр 
козятинської 

рда 
інформує

Свята правда

краще живеться, коли є кому подякувати 

базар рухається до нового року ЩИРО ВІТАЄМО
з днем народження!

депутата районної ради
Олександра Івановича ПАНАСЮКА 

(18.12)
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, до-

бробуту, натхнення, оптимізму, нових вагомих 
здобутків на робочій ниві. Нехай подальша 
життєва дорога завжди веде вас до омріяних 
вершин, а доля дарує повні щастям многії літа.

 
Шановні учасники ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС!
За роки, що минули, ми всі пройшли склад-

ний шлях усвідомлення і переосмислення 
того величезного комплексу проблем, який 
пов'язаний з використанням високих і, нерідко, 
небезпечних технологій. Незмінним залишаєть-
ся лише одне – найглибша повага до людей, 
які закрили собою світ від атомного лиха, що 
вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку 
ЧАЕС.

З глибокою шаною схиляємо голови перед 
вами, шановні ліквідатори аварії на Чорно-
бильській АЕС, за ваш подвиг ціною власного 
здоров’я, за те, що ви стали на шляху сліпої 
ядерної стихії і тим самим захистили не лише 
українську землю, а й усе людство від смер-
тельної небезпеки. Низький уклін вам за вря-
товані життя.

Щиро зичимо вам і вашим родинам міцного 
здоров’я, добробуту, миру та довгих років жит-
тя! Нехай завжди поруч з вами буде людська 
подяка за ваші добрі справи.

Вічна пам'ять загиблим героям-рятівникам.
 
Шановні працівники суду України!
Щиро вітаємо вас з професійним святом!
Саме від вашої самовідданої праці залежить 

дотримання конституційних прав і свобод лю-
дини, надійний захист громадян від беззакон-
ня. Тож нехай кожне прийняте вами рішення 
буде виваженим та справедливим, а людська 
шана стане гідною подякою за плідну працю та 
чесність. Щиро бажаємо вам вірного служіння 
ідеалам добра і справедливості, енергії і на-
снаги, міцного здоров'я і родинного затишку.

 
Шановні адвокати!
Прийміть найщиріші вітання із професійним 

святом – Днем адвокатури!
Ваша робота вимагає досконалого знання 

законодавства, професійного чуття й таланту. 
Від вас залежить упевненість кожного співвіт-
чизника в тому, що в суді його право на захист 
буде реалізовано в повній мірі. Тож нехай 
компетентність, витримка, рішучість і бажання 
допомагати іншим стануть запорукою плідної 
роботи. Блискучих вам захистів і виграшних 
справ!

З повагою, голова райдержадміністрації                    
Юрій СЛАБЧУК, заступник голови район-
ної ради Анатолій ЗАДОРОЖНЮК  Томос для України

ольга радецька, заступник директора з 
охорони материнства та дитинства кп 
"козятинський рмц пмсд" 

Якісні і ефективні вакцини, що захища-
ють від кору, паротиту і краснухи, наявні в 

усіх кабінетах щеплень області.
Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу ка-

жуть, що вакцин немає — терміново повідомте про 
це директора КП «Козятинський РМЦ ПМСД» за 
телефоном 2-02-16, або за електронною адресою 
kazatin_pmsd@ukr.net.

Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті 
від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворі-
ють кором саме у тих областях, де рівень охоплення 
плановою вакцинацією найменший. Наша область не 
входить в перелік областей з найвищими показниками 
захворюваності. Водночас, станом на кінець листо-
пада, з початку року на кір захворіли 2268 жителів 
області (774 дорослих і 1494 дітей), в Козятинському 
районі та м. Козятин – 102 жителі  (60 дорослих, з 
них двоє вагітних жінок, 42 дитини). У зоні ризику 
перебувають абсолютно усі діти і дорослі, які не 
отримали профілактичне щеплення. Дві дози вакци-
ни забезпечують захист організму від кору, а у разі 

хвороби — рятують від смертельно небезпечних 
ускладнень. 

Вакцинуватись за Національним календарем ще-
плень чи надолужити пропущені щеплення можуть 
безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із 
груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, 
освітяни і медики.

Захист від кору потрібний, якщо:
•	 Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із 

плановим щепленням КПК.
•	 Дитина старша від 1 року і ви пропустили пер-

ше щеплення — негайно надолужте його, звер-
нувшись до вашого медичного закладу.

•	 Дитині 6 років — це час іти на планову ревак-
цинацію КПК.

•	 Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. 
У цьому випадку зверніться до медичного за-
кладу, адже тільки дві дози вакцини забезпе-
чують повний захист.

•	 Дитині 6 та більше років і вона не має жодного 
щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити 
два щеплення з інтервалом не менше одного 
місяця.

•	 Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення 
КПК, і не маєте документальних підтверджень. 

У цьому випадку дитину також потрібно вак-
цинувати.

•	 Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на 
кір, не отримували щеплень від кору. Їм також 
потрібна вакцинація від кору.

Усі вакцини, які закуповує Україна, безпечні і 
ефективні, їхня якість підтверджена Всесвітньою ор-
ганізацією охорони здоров’я — найавторитетнішою 
організацією у сфері охорони здоров’я у світі. 

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, 
може мати побічні дії, проте ризик ускладнень після 
кору незрівнянно вищий, аніж ризик проявів після 
щеплення. З 1000 людей, які заразилися кором, 1 
помирає, в 1 розвивається енцефаліт, а 50 отримують 
тяжкі ускладнення, від яких страждають усе жит-
тя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину 
трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на 
мільйон.

Вінницька область повністю забезпечена вакцинами проти кору
блог

про сажу, якою доводить-
ся дихати

Сергій 
М і к л у х а 

Усе міські 
к е р м а н и -
ч і  чудово 
розуміють, 
але гроші 
в о н и  лю -

блять більше 
з а р ідне міс то:-) 
Бачили, яким респектабельним 
панком став наш мер? А був 
голим та босим отримувачем 
житлових субсидій :-) :-) :-)

Олександр 
Б а й б а к 
Наша про-
блема в 
освіченос-
ті людей, і 
правильно 
ви підніма-

єте пробле-
му. 

Щ о б и люди були здорові, 
потрібне чисте повітря, чиста 
вода, якісні продукти, а не лі-
карні міські, які не зроблять нас 
здоровими. 

Таке враження, що міські по-
садовці цього не розуміють.

про ожеледицю
Larisa Zelinskaya Прикро)))
Pantera Petrovna Носочки на-

вряд чи допоможуть, тут треба 
дефілювати в льодоступах з 
льодорубом))))) ....ну або....на 
ковзанах....безкоштовний каток 
від органу місцевого само-
врядування)))...напевно мають 
ваші чиновники домовленості з 
травматологом))))

Коментарі 
козятинців на 
публікації

вероніка любіч

Щиро вдячні пацієнти міської лікарні медикам, які при-
клали максимум зусиль, аби при виписці залишилися тільки 
гарні спогади про перебування у закладі. Великий аркуш 
паперу списаний їхніми прізвищами. Очолює список медиків 
міста, яким дякують, головний лікар Олександр Євтушок. 
Далі йдуть начмед Наталія Ягода, завідувачка терапевтич-
ного відділення Валентина Мандзюк, лікар-кардіолог Ірина 
Дирда, старша медсестра Людмила Рябоконь, маніпуляційна 
сестра Тетяна Оладенко, палатні медсестри Наталія Андруш-
ко, Алла Полонська, Ніна Кривоносова, Валентина Вікарчук, 
Наталія Гайдучок, Олена Шевчук, Тетяна Куманецька, Алла 
П’ятецька, Наталія Швець, Сітлана Заєць, Ярослава Осьмірко. 
Буфетниці Лариса БармІнова, Ірина Тіхач. Сестра господиня: 
Ольга Семенюк. Молодші сестри: Таміла Ткачук, Оксана 
Трончук, Неля Якімчук, Валентина Шевчук, Галина Гречко, 
Лариса Жегульова, Надія Марченко, Людмила Молодцова, 
Валентина Ящук, Наталія Ільчук. Лікар функціональної діа-
гностики Олег Васильович Дирда. Фельдшер-лаборант На-
талія Євгенівна Осьмірко, Валентина Анатоліївна Джордж, 
лікар-фізіотерапевт Георгій Миколайович Григорук.

Масажисти Юрчук, Галина Журавель, Наталія 
Швець,Оксана Швець, Марія Карпенко, Вікторія Довгенко, 
Н. Юхимець.

Цим людям у білих халатах бажають, щоб, допомагаючи 
іншим, не забували про своє здоров’я, щоб робота завжди 
була добре оплачуваною. Щастя, успіхів, спокою в душі! Не-
хай все хороше, що ви зробили для людей, повернеться до 
вас в трикратному обсязі. Нехай кожен день дарує посмішки 
вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні 
новини та неймовірні сили для звершення усіх планів!

Пацієнти: Куманецький, Музичук, Соловійчук, Лісова, 
Данилюк, Ільчук 

дмитро артемчук

Ми ще на тиждень наблизились до Нового року. По ринку 
це також помітно.

З’явився лосось по 450 гривень за кілограм та морський 
окунь за 170, свіжа риба короп — 55 (+5 грн), товстолоб — 
30 грн (+5 грн), судак і щука без змін - 60 гривень.

Яйце: на 2 гривні більше, тепер за десяток молодої курки 
—  20 грн. Домашні яйця 50. Подорожчала морква на 2 
гривні (15), буряк на 1 гривню (13). Оселедець — 55 гривень, 
м’ясо в тій самій ціні 100-120, ребро — 90, сало від 20 до 70. 
Цибуля на 5 тепер дорожча — 17 грн за кілограм. Впала в 
ціні капуста. Була 12 стала 7.
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Вона перемогла у конкурсі “Маленька красуня Козятинського краю”

Номінації отримали Вікторія Ковалюк та Ілона Агронат

Гарні результати легкоатлетів  

рената Гуменюк СтаЛа першою міні-міС-2018

макар батрак. веселий 
принц

артем жебінський любить 
музику, танці, активний та 
веселий

руслан уборський. 
енергійний, щирий та 
веселий хлопчик

дмитро мазур. енергійний, 
веселий та життєрадісний 
хлопчик.

юрій заїка(36), фельдШер:
— Брав участь у військово-

навчальних зборах. Безліч 
корисних нових знайомств.

аня василюк (13), Школярка:
— Мене запросили на соль-

ний концерт моєї подруги.

інна струковська (26), 
архіваріус:

— Святкували день на-
родження сестри.

лариса годлевська (60), 
техпрацівник:

— Відмічали дні наро-
дження в колективі.

денис лук'яненко (12), 
Школяр:

— Домігся кращих резуль-
татів у футболі.

анатолій зоря (75), 
пенсіонер:

— Придбав смартфон.

ми запитали у козятинчан що позитивного сталося у вас минулого тижня?

олександр (32), 
залізничник:

— Відзначили в родин-
ному колі день народження 
дружини Катерини.

оксана (44), приватний 
підприємець:

— Брала участь в благодій-
ній акції, яку проводила церква 
“Спасіння”. Для нужденних ми 
влаштували святковий обід.

тетяна, приватний 
підприємець:

— Внучка Богданка 
пішла сама своїми ніж-
ками.

ольга (56), тимчасово 
непрацююча:

— Поміняли квартиру з 
великої на маленьку. Тепер 
тепло і комфортно 90-річній 
бабусі і хворому чоловікові.

руслан (33), тренер з 
армспорту та кросфіту:

— Наша команда виборола 
третє місце на Кубку області 
з армспорту.

євген (16), учень пту:
— Приїхав у гості до 

дядька Володимира, з 
яким не бачились майже 
рік.

ми запитали у козятинчан що позитивного у вас відбулося минулого тижня?

тетяна лозінська

16 грудня Ренаті Гуменюк 
буде два рочки. І вона посіла по-
чесне перше місце у фотоконкурсі 
від газети “RIA-Козятин”. Дівчинка 
набрала майже 4 тисячі голосів.

— Це наша перша довгоочіку-
вана дитина, — розповів газеті 
батько переможниці Руслан 
Гуменюк. — І все, що відбува-
ється в моєму житті і в житті моєї 
родини, це все завдяки церкві і 
Богу. Я не можу відділяти цих 
два поняття. Церква, це люди, зі-
брання людей. І це чудо. Почнемо 
з того, що чудо, що я живу. І це, 
як я аналізую своє нове життя, і 
все, що є, це все завдяки Богу. 
І дружина, яка мене знайшла, я 
й мріяти про це не міг. Я живу 
абсолютно щасливим життям, 
повноцінним. Абсолютно всім за-
доволений. У мене ще є син. Це 
зверхдовгоочікуване, що я чекав. 
Син Ілля. Він молодший і це окре-
ма історія, тому що в Бога я про-
сив сина. І просив дуже банально, 

по-дитячому. І казав, що я достат-
ньо дорослий… Це було до того, 
як з’явилася моя дружина Даша. 
Я просто просив благословити 
родиною, сином і щоб в мене ще 
вистачило часу пограти з ним у 
футбол. І перша з’явилася дочка. 
Ми були несказанно раді, а потім 
з’явився і син.

— Ви працюєте як тренер. 
Розкажіть про це.

— Усе почалось ще в далекому 
2008 році. Коли ми організовува-
ли турніри, присвячені боротьбі з 
ВІЧ. Діти мене самі знайшли. Вони 
спостерігали за нашою діяльніс-
тю. Підійшли і сказали, що ми б 
хотіли, щоб ви нас тренували. Я 
відповів досить скептично: “Ну, 
давайте, спробуймо. Їх було чо-
ловік 10. Ми займались протягом 
7-8 місяців. З двома командами 
поїхали у Вінницю на турнір “Май-
бутнє України”. Виграли золото 
і бронзу. Потім Бог мене звів з 
потрібними людьми, які працюють 
у федерації футболу. Мені допо-
могли з навчанням. Я отримав від 

УЄФА тренерську ліцензію.
— Ваша команда якось 

зв’язана з церквою?
— Це при підтримці церкви “На-

заряне”. Зараз беремо участь в 
чемпіонаті Київської області

— Ви були керівником реа-
білітаційного центру. Це так і 
є на сьогодні?

— Ні, сьогодні я голова ГО “По-
клик серцю”.

— Але при вашій церкві він 
є.

— Так, він існує досі. Там є інші 
люди.

Мама красуні нашої — Дарина. 
Вона медик. Зараз довчається 
в медичному університеті на 
останньому курсі. Працювала 
медсестрою. У період заміжжя і 
вагітності була в академвідпустці.

— Розкажіть про нашу пере-
можницю.

— Вона наша кохана донечка. 
Ми її дуже любимо, дуже чекали. 
Вона весела, занадто весела, 
активна. Ми зараз думаємо, куди 
цю активність спрямувати. Чи в 

спорт, чи в творчість. Тому що її 
занадто багато. Вона тільки почи-
нає говорити, пізнавати світ, дуже 
любить гратися з дітьми, йде 
перша на контакт. Дуже любить 
свого братика. У них лише рік 
різниці, тому вони в одній кате-
горії. Ми ще на порозі відкриттів 
і досягнень.

— Чи для вас стало несподі-
ванкою, що вона перемогла?

— Ні. Тому що я активно про-
сила наших друзів підтримати 
Ренату. Друзів у нас багато. На 
соціальній сторінці у нашого тата 
їх близько 5 тисяч. У мене теж 
є, але менше — близько 300. У 
Руслана багато зв’язків по всій 
Україні. Ми всіх просили підтри-
мати Ренату.

— Чи бере участь ваш сино-
чок  у конкурсі Міні-містер?

— Так, зараз він на 5 місці. 
Близкь 140 голосів. Але я ще не 
починала цю компанію по під-
тримці (сміється).

— Ваші побажання діткам і 
батькам, які не опинилися на 
1 місці.

— Я скажу так, що це змаган-
ня не між дівчатками, а між їх 
батьками, друзями. Тому ставити 
якісь акценти, що “моя най-
краща”, це абсурд. Усі дівчатка 
заслуговують на перемогу, вони 
всі улюблені, всі кращі. Я бажаю 
їм перемог, мирного неба. Нам 
всім бажаю достатку, духовного 
в сім’ї і всього найкращого. Ми 
всі цього варті!

тетяна лозінська

Розпочалися нагородження переможниць фо-
токонкурсу від газети “RIA-Козятин” “Маленька 
красуня Козятинського краю”. Спонсором номі-
націй “Міс-Чарівність” і “Міс-Симпатія” виступив 
новий салон “ТекСтиль” підприємця Віктора 
Малишевського. Цінні подарунки отримали Ві-
кторія Ковалюк і Ілонна Агронат. Вітаємо!

Віктор Сергійович дав газеті ексклюзивне 
інтерв’ю.

— Ви стали спонсором номінацій. Дякуємо! 
Розкажіть трішки про себе. Наскільки нам відо-
мо, ви стали директором нового салону тексти-
лю в Козятині. Розкажіть, що спонукало стати 
спонсором конкурсу?

— Дякую за запрошення. Мені дуже приєм-
но, що газета “RIA-Козятин” проводить цікаві 
конкурси. Бо наше життя таке, що треба бути 
активним, треба брати участь. І подарунки ми 
маємо робити. Це не такі великі кошти, але 

дітям дуже приємно, коли їх відмічають, публі-
кують фотографії...

Магазин-салон “ТекСтиль” ми відкрили, щоб 
зробити жінок жіночними. Слоган нашого ма-
газину: “Одяг з нашої тканини збереже бюджет 
родини”. У нас близько 700 відрізів тканин. Це  
шерсть, напівшерсть, вовна, напіввовна, зміша-
на. Платтяна, костюмна тканина. Дуже широкий 
вибір. Особливо зараз до новорічних свят мож-
на вибрати. Є і органза, і підкладка, яка йде на 
костюми для маскарадних костюмів колобків, 
зірочок, принцес, котів у чоботях і так далі. Ми 
будемо і надалі брати участь у всіх конкурсах, 
які буде проводити газета “RIA-Козятин”. Буде-
мо підтримувати молодь. Бо це наше майбутнє!

Про дівчаток-номінанток читайте у наступ-
ному номері. Нагадаю всім батькам учасниць 
конкурсу: дипломи чекають ваших донечок 
в редакції. Приходьте до 15 грудня або з 18 
січня. Довідки - за телефоном 068-308-01-25 
(вайбер).

“текСтиль” визначив міс-чарівність і Симпатію

валерій зелінський, тренер з 
легкої атлетики 

У Хмельницькому в два етапи 
пройшов десятий міжобласний 
турнір “Подільська зима”. У 
першому змагалися 13-річні 
та молодші юнаки і дівчата. У 
другому — 17-річні. 

Хоча маленький, але теплий і 
дуже затишний манеж прийняв 
учнів не тільки з Хмельницької 
області, але й з Івано-Франків-
ської, Чернівецької, Рівненської 

областей, Тернополя, Бердиче-
ва, Козятина, Жмеринки. 

Завітав на змагання міський 
голова, який на відкритті вру-
чив нагороду кращим спортсме-
нам та тренерам. 

Козятинські спортивні шко-
ли відрядили на змагання 25 
легкоатлетів. У другому етапі, 
який відбувся 7 грудня, наші 
спортсмени старшого віку до-
мінували в стрибках у висоту. 
Перемогу тут здобув з резуль-
татом 190 см Владислав Єгоров 

(РДЮСШ). Друге місце в Кири-
ла Луценка, який покращив свій 
особистий рекорд на 10 см (175 
см). Хлопці були нагороджені 
медалями та цінними подарун-
ками. 

Усі інші учасники показали 
теж гарні результати. Максим 
Гайдучок та Артур Оберняк 
- 165 см з першої спроби, 
Олександр Вахнівський - 160 
см, Владислав Поліщук, Ілля 
Бейзак, Максим Хилюк - 155 
см, Олексій Лясковець - 145 см. 

Усього в секторі змагалось 
23 учасники. Серед молодших, 
2005 р. н., у стрибках в висоту 
серед дівчаток чемпіонкою ста-
ла Ліза Чорна - 140 см, третя 
Злата Янчевська - 130 см. На-
городили також наймолодших 
дівчаток. За 2-е місце Ульяну 
Лакійчук - 120 см. Друге місце 
серед хлопців у Владислава 
Поліщука - 160 см. У бігу на 60 
м третій результат у Максима 
Хилюка. 

Між цими стартами до на-

шого міста завітали юні берди-
чівські стрибуни з ДЮСШ “Ди-
намівець” заслуженого тренера 
України Ігоря Лонського. Тут 
нашими стрибунами показані 
теж високі результати: Вадим 
Антонюк (2009 р. н.) 130 см, 
Лакійчук Ульяна (2008 р. н.) 130 
см, Богдан Ярош (2008 р. н.)135 
см, Олексій Лясковець (2007 р. 
н.) 155 см, Ілля Бейзик (2006 
р. н.) 160 см, Артур Оберняк 
(2005 р. н.) 165 см, Владислав 
Єгоров - 188 см.
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 продам
   Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé 
(ïàëüíå âîäà), øâåëåð 10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà 
ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó àáî êàì³í, çàëèøêè 
êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³ 
êîëîíêè 10 Âò (ïðèáàëòèêà), ñêëîòàôë³ 3-4 
ìì, ñêëî óçîð÷àñòå «Ìåòåëèöÿ» 4ìì ,ïîâ³òðÿí³ 
åë.êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 
200. 093-767-13-97
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè 
äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).  093-631-89-49, 099-259-
73-37
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18.  093-767-69-
07, 068-602-69-53
  Áàðàí÷èê íà øàøëèê, ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 
6 òèæí³â 12-15 êã. ¿äÿòü âñå. 063-829-22-61
  Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Ìóñòàíã» íà ãàðàíò³¿, 
ïîòóæí³ñòü 2.5 - 2.8 ÊâÒ. 063-716-34-16, 2-82-19
  Áè÷êà. 063-503-47-11
  Âàçîí «Çîëîòîé óñ» 3-õ ë³òí³é. 093-681-01-44
  Âåëîñèïåä «Àèñò» ñêëàäíèé, àâòîìîá³ëüíèé 
çàðÿäíèé ïðèñòð³é. 2-07-05, 098-624-94-28
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
068-993-39-68
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ï³äë³òêîâèé, ñòàí 
â³äì³ííèé - 2 800 ãðí. 093-120-70-62, 098-741-
45-20

  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà ð³çíîãî â³êó, ë¸øêè 
çëó÷åí³, êàáàí÷èêè íà ïëåìÿ, ³íäîêà÷êè ðèæ³, 
÷îðí³. 098-928-29-29
  Âèíî äîìàøíº ñîðò «²çàáåëëà», ÷àâóííà 
áàðæóéêà. 098-225-48-33, 098-225-48-33, 063-
598-85-90
  Ãàç. êîòåë Áàð 2-õ êîíòóðíèé ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã. òà 3.5 
êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà «Åëåêòà» 4-õ 
êàìôîðíà, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 2-31-70, 097-
380-23-63
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
4-õ êàìôîðíà, ñò³ë ïèñüìîâèé 145 õ 60, äâåð³ 
Êàíàòêà á/ó ç³ ñêëîì. 063-288-72-37
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 
6 * 4, âèñîòà 4 ì.  097-643-35-23
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-
738-49-75
  Ãóñåé ïîðîäè Âåëèêà ñ³ðà óêðà¿íñüêà, â 
íàÿâíîñò³ º ãóñàêè ³ ãóñêè. 067-456-45-12, 093-
878-31-44
  Ãóñè. 067-968-40-45
  Ãóñè. 096-124-95-62
  Äâà êîðåéñüêèõ êàáàí÷èêà. 063-523-29-27
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0,96. 063-66-20-675
  Äåðåâî ÿñåíîâå. 096-412-46-82
   Ä å ð å â î - î á ð î á í è é  ñ ò à í î ê 
(áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé), àäàïòîð (áðè÷êà) äî 
ìîòîáëîêà, 2 ðóëîíà ðóáåðî¿äó íåäîðîãî. 093-
375-06-61
  Äåðåâÿí³ äâåð³ âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 
ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 500 
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õ 500 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Äåøåâî ñò³ë êîìïþòåðíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 
ç øóõëÿäàìè òà ïîëèöÿìè. 097-397-04-05
  Äèâàí ³ äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà. 063-429-
91-21
  Äèâàí êíèæêà 500 ãðí., äèâàí êíèæêà 1 800 
ãðí. 063-315-62-75
  Äèâàí, äçåðêàëî òðèëÿæ, ïîë³ðîâàíèé ñò³ë, 
êèëèì 2 õ 3, êóõíÿ, ñåéô äëÿ çáðî¿, ëþñòðà - 
âåíòèëÿòîð. 063-021-52-71, 067-609-99-88
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 
500 ãðí. 063-367-81-59
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì. 093-488-78-48
  Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð». 096-757-05-02
  Äèòÿ÷å òà ï³äë³òêîâå âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêè ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³: êðîñ³âêè, ñàïîãè, òóôë³ á/ó. 
063-691-85-24, 063-691-85-12
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà. 096-392-59-46
  Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.54, 
äâåð³ ð.0.97 õ 1.87 ñì. 063-617-07-47
  Äóáëÿíêà ÷îë. ð.54-56, øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà Îðøà, âèòÿæêà êóõîííà á/ó, êèëèì 2 õ 3 
ì., øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. ð.54-56. 063-344-14-45, 
063-649-90-85, 098-600-82-43
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, åë.ìÿñîðóáêà, áî÷êè 
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, ëþñòðà ñâ³òèëüíèê, 
íàñòîëüíà ëàìïà,  åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà 
Óðàë-111, ôîòîçá³ëüøóâà÷ Íåâà - 2 Ì, ñò³ë 
ñëþñàðíèé. 096-467-88-03
  Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. 
«Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 ãðí. Ñàðàé ïî âóë. 
Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
  ªìí³ñòü í/æ 85 ë. âèñ. 68 ñì., âåëèêèé âèá³ð 
òåõ.ë³òåðàòóðè ïî áóä³âíèöòâó, ñàíòåõí³ö³, 
ðàä³î, åëåêòðî, çâàðþâàííþ, ð³çàííþ ìåòàë³â. 
096-453-34-86
  Çâàðþâàëüíèé òð-ð çàâîäñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ 

220/380 âîëüò, òðóáè àëþì. ä³àì.6, 8 ìì, êíèãè 
ïî ãàçèô³ê., íàñîñàõ, ãåîäåç³¿.  096-453-34-86
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, 
ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, 
çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå 
ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, 
çåì. ä³ë-êà ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-
691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí. 093-537-88-40
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ð³âíà, ñóõà, çîðåíà, 
ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. 093-937-65-00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, 
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. 
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-
29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49, 099-259-73-37
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-575-60-74
  Êíèæí³ ïîëèö³ 2 øò. íåäîðîãî, òóìáè 
ïðèêðîâàòí³ 2 øò., êîñòþì ÷îë. 48/3 - 250 ãðí. 
íîâèé.  093-681-01-44
  Êîáèëà 6 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîçà ïåðâ³ñòêà, ê³òíà, êîçëèêà 8 ì³ñ. 067-
756-06-27, 067-476-23-19
  Êîìïëåêò íîâèõ øèí äî àâòî 185/60 R-15 
íåäîðîãî. 093-786-38-07
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-
16-44-005
  Êîðìîâèé ñòîëîâèé áóðÿê. 096-612-95-89
   Ê îðìîâ ³  á óð ÿ êè ,  ñ ³ í î  ëþöåðíè , 
áàëãàðêà,  êîìïðåñîð 2-õ öèë ³íäðîâèé, 
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., ßâà-350-634, 
åëåêòðîçâàðêà. 068-216-34-20
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-723-
19-58

  Êîðîâà ç 5 òåëÿì. 067-896-28-24
  Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. äî¿òüñÿ àïàðàòîì 
ñ.Êàøïåð³âêà. 067-849-47-83
  Êîðîâà ò³ëüíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ò³ëüíà 2 òåëÿì. 098-
245-76-02
  Êîðîâà. 097-453-44-53
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñàíêè, 
ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, 
êîæóõ. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êð³ñëî - êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà. 063-628-
93-45, 097-463-35-91
  Êðîë³ ãîäîâàë³ ñàìêè íåäîðîãî. 093-786-
38-07
  Êóêóðóäçà 4 000 ãðí./1 òîíà, ñóõà. 066-247-
57-54
  Êóêóðóäçó ïàé, ÿáëóêà ñåìåðåíêà, ãîëäåí. 
068-216-34-20
  Êóõíÿ, 10 ñò³ëüö³â, 2 ïðàñêè, øèôåð á/ó, 2 
òóìáî÷êè äî ë³æêà. 068-762-90-34, 068-762-
90-33
  Êóõîííèé êîìáàéí íîâèé, Ôðàíö³ÿ. 096-
364-80-30
  Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, óãîëîê ìåòàëåâèé, 
ôàíåðà, äîñêà ñóõà îáð³çíà, ï ³äñòàâêà 
ìåòàëåâà, âåëîñèïåä á/ó. 073-052-93-37, 096-
258-75-22
  Ëèñò í/æ 715õ675ììõ2ìì., ëºíòà ìåòàëåâà 
øèð. 30, 32 ìì., òîâù. 0.5-0.6ìì, ìîíåòè 
ÑÐÑÐ 1935, 1954, 1961-1991 ðð., äîâ³äíèê 
îïàëåííÿ ³íä. äîì³â. 096-453-34-86
  ÌÒÿêèé ê³ìíàòíèé êóòî÷îê â äóæå äîáðîìó 
ñòàí³. 067-355-14-45

  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáëåâà ñò³íêà, ìîæíà îêðåìèìè øàôàìè, 
äèâàí, äâà êð³ñëà, âåëîñèïåä, ðîëèêè. 098-
999-80-01, 063-736-47-20
  Ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðà 2 øò., áàë³ÿ 
äîâãà, ïðàñêà, ñàìîâàð. 096-364-80-30
  Ìîëîäíÿê íóòð³é, òåëåâ³çîð Samsung. 068-
762-90-33
  Ìóñêóñíèõ êà÷îê áëàêèòíîãî îêðàñó 
ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ìÿêèé äèâàí óãëîâèé, ôîðòåï³àíî ÷îðíîãî 
êîëüîðó. 063-153-88-30 Â³òà
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  
097-446-20-46, 063-629-01-49
  Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³ äëÿ ðàíê³â: 
ñí³ãóðî÷êè, ïðèíö³, êîâáîÿ, ³íø³. 063-623-13-
57, 063-689-36-77
  Íîðêîâà øóáà òà äóáëÿíêà íîâ³. 067-273-
35-68
  Íóòð³¿ ìàë³. 073-131-79-56
  Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè 
Óêðà¿íñüê³, íîæ³ 2 øò., ñèòî, â³ñê, ÿùèêè 2 øò., 
ë³òåðàòóðà ä/ñóõ. êîðìó. 096-364-80-30
  Ïåðåäíÿ áàëêà ç ðè÷àãàìè «Ìîñêâè÷»: 
ÊÏÏ + êàðäàí + 2 íîâ³ õðåñòîâèíè, êîðçèíà 
ç÷åïëåííÿ Ì-412 íîâà,  ôàðêîï, ãåíåðàòîð, 
ñòàðòåð, áàãàæíèê íà äàõ. 096-450-95-16
  Ïèøíà æèâà ñîñíà íà íîâîð³÷íå ñâÿòî, 
âèñîòà 4 ì. 097-873-36-62
  Ïîëîñà ñòàëü. 18õ37.5 ìì., 16õ45 ìì., ñò³ë 
ìåòàë. ä³àì.850 ìì. ç ï³äø. ñêëî ä³àì.165õ20, 
ñòåêëîòåêñòîë. 450õ355õ2.5 ì., òðóáà àëþì. 10, 

12 ìì, óãîëîê 63õ63õ6. 096-453-34-86
  Ïîðîñÿòà 100 êã. ïîðîäà Ëàíäðàñè, ïàðà 
ãóñåé âåëèêî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà 6-7 òèæí³â, òåëè÷êà 2 ì³ñ. 063-174-
01-32, 097-693-09-24
  Ïîðîñÿòà äî Íîâîð³÷íîãî ñòîëó 75 ãðí/1 êã. 
067-960-72-50
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-
060-44-73
  Ïîðîñÿòà ïî 20 êã. 068-548-63-36
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Äþðîê ä³â÷àòà. 067-173-22-
48, 066-119-43-55, 093-827-26-66
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Òàâð³ÿ», â³êíà á/ó 1.40 õ 
1.30 íåäîðîãî, êðàâ÷ó÷êà íåâåëèêà íîâà. 093-
375-06-60
  Ðàä³î - ïðîãðàâà÷ Ë³ðà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, DVD, 
ñàìîâàð. 096-364-80-30
  Ðåçèíà çèìîâà íîâà Ìèøåë³í - Àã³ë³ñ 2 øò. 195 
õ 65 õ 16 Ñ íåäîðîãî, Õàíêîê çèìîâà á/ó 4 øò. 
195 õ 65 õ 16 Ñ 60%. 097-297-81-71
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
  Ðåëüñè 65 2 øò., äîâæ. 4ì10ñì. 093-890-91-12, 
096-758-96-18

  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñàí³ - ê³íí³. 097-307-51-64
  Ñàí³ äëÿ êîíÿ, ãèðÿ 16 êã., âåëîðàìà, êîëåñà, 
ðàêîâèíà êåðàì., øïàëè áåòîíí³ äåðåâÿí³, áî÷êè 
çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà á/ó, ðåëüñè 32, ãàç. 
áàëîíè, äîñêà äóá, êðóãëÿê, îñèêà, òðóáà çàë. 
ä³àì.40 ìì. 093-020-22-95
  Ñâèíÿ 140-150 êã., ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, â³äãîäîâàíà 
íà äîìàøí³õ õàð÷àõ áåç äîáàâîê 50 ãðí./êã. æèâî¿ 
âàãè. 096-450-95-16
  Ñ³íî, ãàðáóçè, êàðòîïëÿ ñ.Ìàõí³âêà. 096-295-
27-64
  Ñìóãà 30 õ 4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà 
ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåò, îöèíêîâàíèé 
ëèñò, áàíêè ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 
093-020-22-95
  Ñò³ë îá³äí³é ñêëÿíèé, ïëèòà ãàçîâà â äîáðîìó 
ñòàí³, òóìáî÷êè ï³ä òåëåâ³çîð (÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè 
äâåðöÿòàìè), êîñòþìè íîâîð³÷í³: «Ãàð³ ïîòåð» òà 
êîòèê. 093-402-72-77, 093-548-53-84
  Ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
êóðòêà ÷îë. øê³ðÿíà íà ì³õó ð.52-54, ïàëüòî æ³í. 
íà ñ³íòåïîí³ ð.52-54, äóáëÿíêà æ³í. ð.52-54. 096-
160-69-70, 063-824-71-04
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Здам приміщення 55 кв.м. під 
магазин, офіс, виробничий штаб, 

центр. 067-757-89-25

Здам в оренду приміщення, центр, 
вул.Січових Стрільців 11, площа 50 

кв.м. 093-018-43-43

Продам будинок вул.Грушевського 
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі 

всіма зручностями, 10 сот. землі. 
067-753-67-42

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30 

кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15

ремонт
Будівельні роботи. 063-561-43-21
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Усі види ремонтних робіт. 093-00-25-149

робота
На роботу на залізницю терміново потрібні: 
машиністи бульдозера, машиністи крана, елек-
трозварювальник, офіційне працевлаштування, 
повний соц.пакет, гідна з/п. 063-462-61-20
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує працівника 
на автомийку. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Деревообробне підприємство запрошує на 
постійну роботу сортувальницю паркету, на-
вчаття на місці. 067-410-40-45, 093-756-39-33
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря з/п висока. 093-870-73-22
В ArmAto Pizza на роботу потрібна прибираль-
ниця. 063-157-59-96 Олексій
Офіс-менеджер. Заробітна плата від 7000 грн 
на міс. м. Козятин вул Довженка 30 а. 067-
901-53-07
Монтажники  фасадних систем, металопла-
стикових та алюмінієвих вікон запрошуються 
на роботу на підприємство в м. Києві. Тел.: 
0666703056,  Чурилов Олександр Віталійович  
Працівники по догляду за тваринами, 
різноробочі потрібні в притулок для тварин (50 
км від Києва). Деталі за тел.: 0676567098  
Вантажник. Можливо без досвіду роботи 
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!Тел.: 0674969050  
Робочі на виробництво в європейську компанію. 
Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо без 
д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. 
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. 
РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.:0674969050  
Фасадники з досвідом роботи, робітники для 
укладання клінкерної плитки, потрібні в м. 
Київ. Безкоштовне житло. З/п- від виробітку, 
виплата 2 рази на місяць. Тел.: 0972538810, 
0995211100  
Оператори пилорами з д/р на деревообробне 
підприємство (Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від 
виробітку). Іногороднім надаємо житло. Мож-
ливо вахта. Тел.: 0674443630  
Адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець, 
тиждень/тиждень. ??063-231-31-44 - Артур 
Петрович, дзвонити Пн-Сб. з 9:00-18:00
Таксі "Джокер" запрошує на роботу диспетче-
ра. 063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити 
Пн-Сб. з 9:00-18:00
На Нову Пошту Козятин потрібні Приймальники 
- хлопеці від 20-35 років (6000) 0632313144 - 
Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
На Нову пошту Козятин потрібен касир 
- дівчина/хлопець від 20-35 років (6000) 
0632313144 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-
Сб. з 9:00-18:00
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вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
Графічний дизайнер
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нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Будинки 

с.Войтiвцi, поверх: 1/-/-, Вiнницька обл.. Цiна: 
98315, тел.: (093) 901-30-26 

 будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий 
запас води. "Пiд ключ" Тел.:(067) 865-37-97 

Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння механiчним способом. 
Великий запас води. Тел.:(097) 821-49-00 

Копаємо, докопуємо, чистимо криницi. Механiчним методом 
бурiння "пiд ключ" Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40 

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

автомобiлi 
Продам або обмiняю 

ВАЗ-2111, 202004 р/в, колiр син., об'єм двиг.: 1500, пробiг: 
183, м.Козятин. Цiна: 75884, (093) 152-21-71 

 робота 
Пропоную 

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

продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 

На роботу в магазин "Продторг" запрошується 
оператор-касир, помічник бухгалтера, помічник 
кухаря в Їдальню "5 зірок". Ми гарантуємо 
офіційне працевлаштування. Середня заробітна 
плата  7000 -7500 грн (з податками). 8-годин-
ний робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора" 
запрошується продавець (за фахом агро-
ном, зооінженер, ветеринар). Ми гарантуємо 
офіційне працевлаштування. Середня заробітна 
плата  7000 -8000 грн (з податками). 8-годин-
ний робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 093-678-53-01

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  

Новий трекiнговий рюкзак рiвня PRo: 50л, подвiйне дно, регул. 
спин.лямки+дощовик Тел.:(097) 388-46-80 

  Ñò³ë ïèñüìîâî - êîìïþòåðíèé 135 õ 60, íà 
ðîëèêàõ. 2-00-90, 097-233-64-45
  Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé ðîçäâèæíèé 500 ãðí., òðèëÿæ 
100 ãðí., îáðó÷ õàëàõóï ìåòàëåâèé 100. 073-058-
43-19
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé ñòîëîâèé, ñò³ëüö³, êèëèì 2 õ 
3 ì., åëåêòðîêàì³í, äèâàí, êàðí³çè (äþðàëþì³í³é), 
2-õ ñïàëüíå ë³æêî. 093-091-65-97
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â 
õîðîøîìó ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 
098-860-48-46, 073-463-34-76
  Ñóìêà äëÿ íîóòáóêà, êîëîíêè íà 4 Âò, ñóìêà 
íà êîëåñàõ, åëåêòðîííà êíèãà Pocret book. 063-
207-40-79
  Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», «Âåêî» ãàç. àâòîìàòèêà 
«ªâðîñ³ò» âñå á/ó íåäîðîãî. 063-289-16-02, 
097-354-76-65
  Òåëåâ³çîð Samsung Smart TV 32 äþéìà á/ó. 
063-197-03-26
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. ñ.Ñàäîâå. 096-804-07-
81, 063-829-03-35
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 063-289-15-72, 068-
118-97-55
  Ò³ëüíà òåëèöÿ, ëîøà. 067-298-90-06
  Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî: 
ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.
Ãîí÷àðîâà 12À. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ 
ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, 
ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 
097-971-15-31, 097-258-18-66
  Õîëîäèëüíèê Àòëàíò á/ó. 097-740-97-93
  Õîëîäèëüíèê á/ó, ëåêòðî - äóõîâêà (ãðèëü) 
á/ó. 063-504-03-24, 067-795-18-10
  Õîëîäèëüíèêè á/ó ïîáóòîâ³ äî 3 000 ãðí. 
097-353-17-70, 093-041-69-49
  Öàïîí ëàê çåëåíèé, íîâèé øëàíã í/æ 
ãàôð. ä³àì. 15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç.êîòë³â, 
øòàíãåëü öèðê á/ó 219, 325.  096-453-34-86
  ×îáîòè ÷îëîâ³÷³ ðîáî÷³ íà õóòð³ ð.43, 44, 45, 
õàëàòè ðîáî÷³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Øèíøèë. 096-124-95-62
  Øïàëè ç/á 15 øò., öåãëà á/ó ÷åðâîíà 1500 
øò. 096-450-95-16
  Øóáà ÷îðíà êàðàêóëºâà ð.48-50. 063-168-39-
17, 068-211-02-63, 2-08-29
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, 
åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  ß÷ì³íü. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó â äîáðîìó ñòàí³, êð³ñëî-
òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
 ìîòîð «ìîñêâè÷ 412», ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó. 097-
527-03-20

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-
95-84
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ. áåç 
ðåìîíòó, ñàðàé ó äâîð³. 6 òèñ. 096-956-49-26
  1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, 
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ., ó äâîð³ ñàðàé. 
Ö³íà 6000. 096-956-49-26
  1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà 66/1, ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ 
êîòåë Ïðîñêóð³âñüêèé. 068-210-05-67
  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, ìîæíà ï³ä îô³ñ, ç 
ðåìîíòîì. 067-847-67-19
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (âóë.Ïóøê³íà 28), 37 êâ.ì., 
íå êóòîâà, 1 ïîâ., º áàëêîí, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ 
÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, òåðì³íîâî. 093-920-72-29, 
097-744-82-26, 093-560-95-50
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-
13-92
  2-õ êâ., 48 êâ. ì.,  âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ.   
097-643-35-23
  2-õ ê³ì. êâ. âóë. Ì³÷óð³íà 13 êâ. 6; 1-é ïîâ. 
067-933-47-11
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-
40, 097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ 
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì.  093-631-89-
49, 099-259-73-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà, çàã. ïëîùà 44.8 êâ.ì. 097-326-
25-74
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00, 067-
753-45-35  
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì, 1 ïîâ., ñàðàé. 
ïîãð³á, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ð-í ÏÐÁ 25 000 ãðí. 
063-889-52-84
   2-õ  ê ³ìí.  êâ . ,  43.7  êâ .ì. ,  4  ïîâ. , 
âóë.Î.Êîøîâîãî 52, ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 
2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-
926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî 14 
(á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), 4 ïîâ., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 
³íä. îïàëåííÿ, âåëèêèé ï³äâàë, áóäèíîê íîâèé, 
êâàðòèðà òåïëà ³ ñîíÿ÷íà. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 
093-091-65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ 
ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - 

ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ 
òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 096-568-
81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-
313-92-02, 093-677-23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, òåõ.âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà 
160 000 ãðí. 067-883-25-03
  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, 063-390-36-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, â³êíà ì/ï, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñòåë³ íàòÿæí³, âìîíòîâàíàà êóõíÿ, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé. 098-853-39-84, 093-890-
26-01
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-960-72-50
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, 
êâ. 25. Çàã. ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 
097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 
25. çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-
10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 47.2 êâ.ì., 5/4, âóë.Ã.Ìàéäàíó, 
áåç îïàëåííÿ ³ ðåìîíòó. 099-530-64-14, 063-
299-41-56
  3-õ ê³ìí. êâ., 65 êâ.ì., 5 ïîâ., ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19. 093-786-38-07
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
íå êóòîâà, çàòèøíà, òåïëà, îïàëåííÿ - 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë. 067-940-41-22, 063-675-93-04 
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  
³íä. îïàëåííÿì. 099-738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, íåäîðîãî. 073-058-43-19
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75/5. 073-
304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 
êâ.ì. 067-506-17-00, 093-781-66-46
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà. 
093-279-47-91, 098-575-79-40, 093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-
708-08-67

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí.êâ. íà 1 ïîâåðñ³ â öåíòð³, ìîæëèâî 
ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, 
êâ.2. 063-530-83-82
  4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 
íåäîðîãî. 063-220-88-62, 097-742-95-98
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063-
384-01-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. 
ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 

16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-
61-81,067-583-68-94
  Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, çåì. 
ä³ë-êàê 6 ñîò. ãàç, ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì 
+ãàç+ï³÷íå, âîäà, ãàðàæ 24 êâ.ì. ñàðàé áàíÿ, 
ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê, áåñ³äêà, ó äâîð³ ïëèòêà. 
063-829-25-27, 067-899-50-89
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. 
ä³ë-êà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³, âóë. Ê³ðîâà,8.  097-425-
76-87
  Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó, 6 ñîò. 
çåìë³, ãàç, âîäà â áóäèíêó. 063-207-56-74
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, º ãàç, âîäè 
íåìàº, â õîðîøîìó ñòàí³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-785-79-17 Íàòàëÿ
  Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. 
ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 
11. 093-050-93-06, 063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë 
âóë.Êîøåâîãî 18, ãîðîä, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãàðàä, ïîãð³á, ñàäîê, êðèíèöÿ (8 õ 10 ì). 095-
769-97-36
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 
ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, 
âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà 
òà êóù³. 093-920-65-29, 097-059-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 53 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, º 
ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³. 097-328-48-83, 
063-021-52-71
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  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà 
âóë.Ì³÷óð³íà 5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â ïðîâ.Ì.Ðèëüñüêîãî 17, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 063-179-05-62, 067-
632-99-93
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Áåññàðàáîâà 13, 57.8 
êâ.ì., 6 ñîò., ñàðàé íà 3 â³ää³ëà, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, äâà ïîãð³áà, âñ³ áóä³âë³ 
öåãëÿí³. 098-456-73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, ç 
ðåìîíòîì, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì. 098-702-68-18, 
098-267-78-94
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-
563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 
96.5 êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé 

ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. 
çåìë³ ïðèâàòèç. 067-761-98-56
  Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ó÷àñòîê 
0.18 ãà, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ùàñëèâà 7. 096-541-31-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, 
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. 
Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 097-130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà 
äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ 
îãëÿäó. 098-207-06-99
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10 ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç íà âóëèö³, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
âèõîäèòü äî ë³ñó, äîêóìåíòè âïîðÿäêó. 068-216-
34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 
êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ 

çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 
063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., 
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., âîäà, 
ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³. 097-909-24-46, 073-060-
44-42
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí º ãàç, âîäà, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 093-142-17-46
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.
Òóõà÷åâñüêîãî 68, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò. 
çåìë³. 098-464-05-28 Àíäð³é
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
äðîâà, äîêóìåíòè, çåìëÿ, ð³÷êà. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, 

âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 
5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-
659-50-38, 098-962-17-70
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, 
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ñàäîê, ïîðÿä 
ñòàâîê, 42 ñîò. çåìë³. 050-356-51-88, 098-962-
17-70
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 120 
000 ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-50
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 
øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. 
äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-

45-12
  Áóäèíîê öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà 
120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî 
îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 120à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 980 òèñ. ãðí. áåç òîðãó. 067-705-
00-22. Äìèòðî
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà 
(öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. 
çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, 
âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ 
ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, 
äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä 
öåíòðó. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 
067-906-36-26, 093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà, 
õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., 
íîðìàëüíèé ï³ä¿çä ³ ðîçòàøóâàííÿ. 096-450-
95-16
  Êâàðòèðà âóë.Ãîðüêîãî 31/3, 50 êâ.ì., 
âîäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, 
ñò³ë, ñò³ëüö³, äèâàí, ãàç. ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-
08-40, 2-04-13
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. 
ïëîùà ìàãàçèíó. 067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  ×àñòèíà áóäèíêó 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, 
ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-
27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 
66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ 
ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-
177-75-52
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî 
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.  097-663-57-24, 067-
786-06-18
  ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, 
òåëåôîí, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. 
Ìàòðîñîâà 132. 063-607-20-29, 096-158-70-50 
, 063-607-20-29

  аВтомото
  THBD 1.9 PEUCEOT EXPERT. 098-289-94-14

  ÂÀÇ 2101 1986 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³ 28 
000 ãðí. 098-809-68-11
  ÃÀÇ-31029 ãàç-áåíçèí, 1993 ð.â., íà õîäó, 
ìîæëèâèé îáì³í. 097-878-11-96, 073-463-75-40
  Äåî Ëàíîñ 1.5, 2008 ð.â. 097-021-19-64
  Çàï÷àñòèíè Ëóàç. 093-884-69-86 Þðà
  Òðàêòîðåöü DV160 15 ê.ñ. ³ç ôðåçîþ, ïðè÷³ï, 
ñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà. 063-294-52-63, 
097-612-86-62

  КупЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-767-69-07, 068-602-69-53
  Áóäèíîê (ç óìîâàìè) àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-137-22-97, 
063-398-83-24
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
ê àð òîí ,  ïë ³ â ê ó ,  ï ëàñ òè êîâ ³  á ó òèë êè , 
àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãîð³õ äîðîãî, êðóãëèé òà áèòèé. 098-932-
22-18
   Äîðî ãî  áà òàðå ¿ ,  ê îëîíêè ,  ñ ò àð ³ 
õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, 
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-692-52-70
  Êíèãó äîðîãî Äðàéçåð «Ãåíèé» 2-õ òîìíèé. 
098-311-16-97 ï³ñëÿ 17:00
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  Íåïðàöþþ÷³  àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ : 
áåíçîïèëè, ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, ìëèíè, 
ïåðåãîð³âø³: åëåêòðîäâèãóíè 2.5 - 4 ÊâÒ, 
ïóñêî - çàðÿäí³ ïðèñòðî¿, åëåêòðîçâàðêè. 068-
216-34-20
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè,  àêóìóëÿòîðè,  áàòàð ³ ¿ , 
ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 
067-103-89-90 Íåëÿ
  Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ 
,÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêà, ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-581-29-55 
Ìèêîëà
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 
098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 
063-629-01-49

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí.êâ. íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, ïî 
Êîçÿòèíó, Áåðäè÷åâ³. 093-091-65-97
  Çåëåíèé ñîðò ÿáëóê íà êàðòîïëþ 1:1. 097-
842-98-28, 097-017-54-68

  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 äîáðèì ëþäÿì 1 ì³ñ. êîøåíÿò 
áåçêîøòîâíî, öå ÷óäîâèé ïîäàðóíîê äî äíÿ 
Ñâ.Ìèêîëàÿ òà Íîâîãî ðîêó, íåõàé ó âàøèõ 
îñåëÿõ çàâæäè áóäå òåïëî â³äíîñèí, ëþáîâ ³ 
äîáðî, çäîðîâÿ âàì. 093-459-21-36
  Â³ääàì ó äîáð³, äáàéëèâ³ ðóêè 3 öóöåíÿò 
ä³â÷àòêà, ìàìà ãàðíà îõîðîíèöÿ, áóäóòü 
íåâåëèê³, â³äãóêí³òüñÿ, êîìó ïîòð³áåí òîâàðèø ³ 
äçâ³íî÷îê ó äâîð³. 063-504-01-28 Òàíÿ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íà 
äîâãèé òåðì³í, íîâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó àáî 
äâîõ. 093-884-86-66
  Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïàé) ñåð³ÿ ÐÍ#033113 çà 
ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì 603 â³ä 15.12.2000 
ðîêó âèäàíå íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 
30.11.2000 ðîêó íà ³ì’ÿ Àí³ñþê³íà Îëåêñ³ÿ 
Ãðèãîðîâè÷à íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) 
ïëîùåþ 2.87 óìîâíèõ êàäàñòðîâèõ ãåêòàðà íà 
òåðèòîð³¿ Ìàõàðèíåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî îñâ³òó, ñåð³ÿ Ê15 
¹013147, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì ÌÂÏÓÇÒ íà 
³ì’ÿ ×îãëî Îëåíè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÁÑ 001723 
áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿, âèäàíå íà ³ì’ÿ Ìàòþøåíêî 
Ãåðìàí Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, 
ñåð³ÿ ÓÁÄ ¹084718 íà ³ì’ÿ Ãîðåöüêèé Òàðàñ 
Âàëåð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ãàðí³, äóæå ïóõíàñò³ ä³â÷àòêà êîøåíÿòêà, 
ìð³þòü çíàéòè äáàéëèâó ñ³ìþ ³ òåïëó îñåëþ, 
äîïîìîæ³òü ìàëå÷³ ïðèíåñòè ðàä³ñòü ³ ùàñòÿ ó 
âàø³ äîì³âêè. 063-605-92-04
  Äîãëÿíó õâîðó ëþþäèíó, ïîõèëîãî â³êó. 093-
024-05-25
  Çäàì 1-ê³ìí. â ð-í³ íîâîãî ó÷èëèùà. 063-
445-62-38
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-445-62-38
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-546-89-71
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, 
óêîìïëåêòîâàíà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, íà äîâãèé 
òåðì³í. 098-808-56-01
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà 1 ð³ê, 2 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ. 096-342-84-34
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-383-57-17, 
063-293-13-33
  Çäàì áóäèíîê ìîëîäîìó õëîïöþ ç ó÷èëèùà 
÷è ñòóäåíòó. 093-732-60-43, 097-762-17-87
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., âóë.8-
Ãâàðä³éñüêàü 2À. 067-431-05-35
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó 
áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì ãàðàæ 4 õ 8 ï³ä áóñ, öåíòð âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 57. 098-743-36-08, 063-623-00-40
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
063-624-35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 097-515-55-

92, 063-694-56-92
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 80 êâ.ì. (ìîæëèâî 
ðîçä³ë íà 2 îêðåìèõ). 073-326-41-57
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó íà 
òðèâàëèé òåðì³í, ð-í 3 øêîëè, øâåéíî¿ ôàáðèêè. 
096-940-15-58, 093-781-65-94
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì 
ïîõèëîãî â³êó, ð-í ÏÐÁ, íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-
665-49-19
  Ïðîïàâ 2-õ ð³÷íèé ñîáà÷êà â Ìàõàðèíåöüêîìó 
ö/çàâîä³, ñåðåäíüî¿ ñòàòóðè, ñâ³òëî ðèæèé ç 
öåïî÷êîþ íà øè¿, íà ÿê³é çàâ’ÿçàíà ãîëóáà ëåíòà. 
098-225-48-56
  Ïðîñèìî ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó äîêóìåíòè, 
ÿê³ ïðîïàëè â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 7 
ãðóäíÿ ââå÷åð³, à ñàìå ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà 
³ì’ÿ Äåì÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷ òà äîêóìåíè íà 
ãðóçîâó ìàøèíó «ðåíî ìàãíóì» ³ íà ïîëóïðèöåï. 
Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 093-091-91-59  
  Øóêàþ äîáðó ëþäèíó äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðèìè, 
ìîæëèâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ, ñ.Ñàìãîðîäîê. 
068-753-34-61
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ³íâàë³äà, 
÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ 
ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
 çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðîâ.
Ùàñëèâèé. 067-753-67-42
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Здам приміщення 55 кв.м. під 
магазин, офіс, виробничий штаб, 

центр. 067-757-89-25

Здам в оренду приміщення, центр, 
вул.Січових Стрільців 11, площа 50 

кв.м. 093-018-43-43

Продам будинок вул.Грушевського 
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі 

всіма зручностями, 10 сот. землі. 
067-753-67-42

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30 

кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15

тел: 068-308-01-25 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
Графічний дизайнер
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ГОРОСКОП
з 13.12 по 19.12

овен 
Цього тижня постарайтесь уникати 
суперечок з батьками та начальством, 

будьте терплячими з тими, хто вас оточує. 
Не беріться за виконання непідйомних 
завдань.

телець 
Сприятливий період для завершення 
незакінчених і відкладених у до-

вгий ящик справ. У вихідні не піддавайтесь 
спокусам. 

близнюки 
Тиждень для Близнюків буде доволі 
складним, адже є ймовірність засту-

дитись, тому зверніть увагу на своє здоров'я. 
Тим часом на роботі побільшає обов'язків, а 
також зросте напруження з колегами. 

рак 
У вашому болоті завелися чорти! 
Придивіться уважніше до оточення, 

хтось може підкласти вам свиню.
лев 
Чекайте сюрпризів і приємних новин. 
Цей тиждень обіцяє бути дуже на-

сиченим і цікавим. 
діва
На цьому тижні вашої уваги домага-
тимуться постійно: вдома, на роботі, 
навіть на вулиці. Зберігайте спокій і 

доброзичливість, і це принесе приємні плоди.
терези 
Зірки підготували для вас сюрприз: 
цього тижня приймати рішення буде 
простіше, ніж коли-небудь. Тож роз-

слабтеся й отримуйте задоволення!
скорпіон 
Ваші емоції розгулялися, постарайтеся 
опанувати себе. Інакше ризикуєте 
втратити щось важливе. Намагайтеся 
більше бувати на свіжому повітрі.
стрілець 
Не сумуйте, з усіма іноді трапляються 
неприємності.  Зробіть собі щось 

приємне, більше гуляйте або проведіть час 
наодинці з собою.

козеріг 
Вас цього тижня переслідуватиме 
успіх у всьому. Чим не привід нарешті 

зробити те, що давно відкладали?
водолій
Зірки обіцяють Водоліям спокійний 
тиждень. Але не варто надто роз-
слаблятися – це тільки перепочинок 

перед новими випробуваннями.
риби 
Не варто планувати поїздки і по-
дорожі, хіба що виїзд всією сім’єю. 

Постарайтеся зробити приємне домашнім, 
це не пройде непоміченим і принесе плоди.

СеРеДА,  19 ГРУДНя

 -    2 0С   -  4 0С
 -    20 С    -  4 0С

вІвторок, 18 грудня

 -  6 0С  -   7 0С
 -  6 0С  -   4 0С

понедІлок, 17 грудня

 -  5 0С    -   8 0С
 -  6 0С    -   3 0С

СУБОТА,  15 ГРУДНя

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

П'яТНИця, 14 ГРУДНя

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

недІля, 16 ГРУДНя

-  3 0С   -  5 0С 
-  4 0С   -  5 0С

ЧеТВеР,  13 ГРУДНя

-   1 0С       0 0С
-   0 0С    -  0 0С

Погода у Козятині 

4
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знаменні дати грудня

4
4
0
5
3
4

13 – День святого апостола Ан-
дрія Первозванного

145 років від дня народження 
Брюсова В. Я. (1873-1924), росій-
ського поета, прозаїка, драматурга, 
перекладача, літературознавця

125 років від дня народження 
Хвильового М. Г. (1893-1933), укра-
їнського поета, прозаїка, публіцис-
та, критика

14 - День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС

15 - Міжнародний день чаю
17 - День пам’яті великомучениці 

Варвари
85 років від дня народження 

Головка Д. А. (1933), українського 
письменника

18 - Міжнародний день мігранта
19 - День святого Миколая
Міжнародний день допомоги 

бідним
150 років від дня народження 

Елеонор Портер (1868-1920), аме-
риканської

дитячої письменниці

145 років від дня народження 
Філянського М. Г. (1873-1938), укра-
їнського поета

105 років від дня народження 
Амосова М. М. (1913-2002), видат-
ного українського хірурга, пись-
менника

80 років від дня народження Вру-
блевської В. В. (1938), української 
письменниці, драматурга

20 – Міжнародний День солідар-
ності людей

95 років від дня народження Чай-
ковського Б. Й. (1923-2006), україн-
ського письменника, перекладача

21 - 90 років від дня народження 
Верес Г. І. (1928-2003), української

майстрині декоративного мисте-
цтва (художнє ткацтво)

90 років від дня народження Біл-
куна М. В. (1928-1995), українського 
письменника-фантаста

22 - 185 років від дня народжен-
ня Марка Вовчка (справж. Вілінська 
М. О.)

(1833-1907), української письмен-
ниці, етнографа, перекладача

160 років від дня народження 
Джакомо Пуччіні (1858-1924), іта-
лійського

композитора
70 років від дня народження 

Тесленка О. К. (1948-1990), укра-
їнського письменника-фантаста, 
журналіста

23 - 160 років від дня наро-
дження Немировича-Данченка В. І. 
(1858-1943), відомого діяча 
театру, письменника, дра-
матурга, театрального кри-
тика, режисера, педагога

24 - 220 років від дня 
народження Міцкевича А. 
Б. (1798-1855), польського 
поета

25 - Католицьке Різдво, 
Лютеранське Різдво

170 років від дня на-
родження Коваліва С. М. 
(1848-1920), українського 
письменника

170 років від дня на-
родження Левицького О. 
І. (1848-1922), українського 

історика, археолога, етнографа, 
письменника

85 років від дня народження 
Ковальчука Л. З. (1933-2000), укра-
їнського письменника

26 - День подарунків
120 років від дня народження 

Плужника Є. П. (1898-1936), україн-
ського письменника
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