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• Як правильно їсти післЯ великого посту?
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Перша велодоріжка
буде в центрі козятина

25 квітня 2019 року №17
стор.4 стор.9

стор.6газета чесних новин

з перших вуст про 
аварію на чорнобилі

будують автомийку 
без дозволів

 На вулицю Підгорбунського чекає капітальний ремонт. 
Управління ЖКГ планує відремонтувати проїжджу 
частину, тротуар та встановити велосипедну доріжку

 Разом з тим, міська влада планує витратити 12 мільйонів 
гривень на поточний і капремонт доріг у місті. Які вулиці 
відремонтують? стор.3
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велосипедист юрій попик уважно 
їздить по місту. казав, що якщо не 
слідкувати за дорогою, то запросто 
впасти, через ями
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олена удвуд

Юрій Попик їздить на вело-
сипеді близько чотирьох років. 
Чоловік живе в районі учили-
ща, але регулярно приїздить 
до центру міста у справах. 
Адже саме тут знаходяться 
банки, управління, організа-
ції та ринок. Віддає перевагу 
велосипеду, бо це практичний 
вид транспорту: багато грошей 
витрачати на нього не потріб-
но, швидкість прийнятна. Та 
й машиною не скрізь заїдеш. 
Громадським транспортом ко-
ристується лише тоді, коли 
погана погода, або коли є по-
треба поїхати до іншого міста. 
Каже, їздити нашими дорогами 
на велосипеді — жахливо.

— Раніше в мене був шосей-
ний велосипед, — розповідає 
Юрій. — Він розрахований на 
ідеальну трасу. Дуже жорсткий, 
але за рахунок цього розвиває 
велику швидкість. Коли я на 
ньому їхав по цих ямах, по-
трібна була максимальна кон-
центрація. Бо якщо буде яма 
і швидкість десь 30 кілометрів 
на годину, закінчиться все фа-
тально для коліс. Дуже важко 
їздити, іноді навіть доводиться 
виїжджати на тротуари. Бо 
узбіччя в такому ж стані, як і 
сама дорога. Хотілося б, щоб 
десь у центрі велодоріжки зро-
били. Як мінімум чи до шкіл, 
чи до парку, там, де гуляють 
діти. Тому що деякі маленькі 
діти теж сідають на велосипед. 
Якби були велодоріжки, можна 
було б не переживати, що вони 
їздять самі. Бо якщо впадуть, 
то це не проїжджа частина, там 
максимум пішоходи будуть.

Першу велодоріжку у нашому 

місті побудують на вулиці Під-
горбунського. Саме там управ-
ління житлово-комунального 
господарства планує провести 
капітальний ремонт.

— Ця вулиця йде повністю 
під реконструкцію, за про-
ектом вартість робіт — понад 
три мільйони гривень, — каже 
начальник управління житло-
во-комунального господарства 
Євгеній Малащук. — Як від-
будуться усі тендерні проце-
дури, то визначимо підрядника 
і підпишемо з цією компанією 
договори на виконання робіт. 
Хочемо спробувати, а далі бу-
демо розвивати цей напрямок 
по всьому місту. Щоб будувати 
в комплексі та створювати умо-
ви і для пішоходів, і для вело-
сипедистів.

благоустрійновини

«уз» заПускає ще один маршрут у Польшу через козятин

новий гарант. У неділю, 21 квітня, жителі нашого міста обирали Президента 
України. За кого найбільше проголосували? Чи були якісь порушення? Журналіст RIA 
спостерігав за виборами

За інформацією, опублікованою на 
сайті Козятинської міської ради, 
цього року з міського бюджету ви-
ділили на поточний та капіталь-
ний ремонт доріг по 6 мільйонів 
гривень.
Станом на зараз Управління жит-
лово-комунального господарства 
розмістило тендери у системі 
«Prozorro» на капітальний ремонт 
доріг на вулицях Привокзальній 
(від будинку №1 до будинку №9), 
Ярослава Мудрого (від перехрестя 
вул. Сковороди до вул. Білоцер-

ківської), Довженка (від вул. Ка-
тукова до вул. 8-ма Гвардійська).
Поточний ремонт дорожнього 
покриття передбачено на вулиці 
Ярослава Мудрого, 8-ій Гвардій-
ській, Сковороди, Незалежності, 
Стуса, Катукова, Привокзальній, 
Валдаєвській, Винниченка, Січо-
вих Стрільців, Пилипа Орлика, 
Пролетарській, Героїв Майдану, 
Грушевського, Матросова та Ку-
ликівського.
Частину доріг вже відремонту-
вали.

ремонт доріг у місті

у мерії обіцяють повністю відремонтувати вулицю вже 
цього року

вибори Президента: Про 
голосування і результати

КОРОТКО

Пожежна 
хроніка
 У четвер, 18 квіт-

ня, поблизу Бродецько-
го горіла суха трава. На 
ліквідацію пожежі при-
їхали три пожежники з 
села Махнівка. Вони за-
фіксували, що займання 
було на площі 500 ква-
дратних метрів та зага-
сили вогонь. Причина 
пожежі — необережне 
поводження з вогнем 
невстановленої особи.

Того ж дня, у Сестри-
нівці горів житловий 
будинок. На виклик 
67-річного господаря 
дому приїхали п’ять по-
жежників з чергового 
караулу ДПРЧ-11 міста 
Козятин. Уже на місці 
вони встановили, що 
горить дах. А причиною 
пожежі стало необереж-
не поводження з вогнем 
при палінні господаря. 
Матеріальний збиток 
від займання — 10 тисяч 
гривень.

У п’ятницю, 19 квіт-
ня, палав будинок у 
селі Жежелів. Разом на 
події працювали вісім 
пожежників. На щастя, 
обійшлося без людських 
жертв. Загальний збиток 
— 12 тисяч гривень.

нова інфраструктура. На вулицю Підгорбунського чекає капітальний ремонт. Управління житлово-
комунального господарства планує відремонтувати проїжджу частину, тротуар та встановити 
велосипедну доріжку

на Підгорбунського зроблять 
велодоріжку та каПремонт вулиці

У Козятині проголосувало понад 60 відсо-
тків виборців. У школі №1 при підрахунку 
голосів побували журналісти газети «RIA-
Козятин».
З самого початку члени ДВК займалися про-
цедурними питаннями. Рахували корінці 
використаних бюлетенів та бланки неви-
користаної виборчої документації. 
Коли в сумі вони дорівнювали загальній 
кількості бюлетенів, привезених на діль-
ницю, члени ДВК приступили до пакуван-

ня виборчої документації, зробили зріз в 
невикористаних бюлетенях. Коли корінці і 
бюлетені були запаковані, виборча комісія 
приступила до виїмки зі скриньок бюле-
тенів. Розклавши їх, одна із членів ДВК з 
дзвінким голосом називала прізвище, за 
кого проголосував виборець.
Після перерахунку всіх бюлетенів, за Зе-
ленського проголосувало — 882 виборці. 
За діючого президента Петра Порошенка 
проголосували — 281 наш земляк. Резуль-

тати на цій дільниці, як в цілому у Козятині, 
майже співпали з оприлюдненим екзит-
полом Фонду «Демократичні ініціативи». 
За Зеленського віддали голоси 73 відсотки 
виборців, за Порошенка 25,5 відсотка. 
Слід відзначити, що лише на одній дільниці 
було виявлено недійсних бюлетенів — 45. 
Коли б у виборчому бланку на цих виборах 
була графа “проти всіх”, то, мабуть, пальму 
першості отримали б бюлетені саме з такою 
відміткою. Думай, владо. Думай.

Як проводили підрахунок голосів

затримали 
нелегалів
 Під час проведення 

загальнодержавного від-
працювання під назвою 
«Мігрант», міграційною 
службою було виявлено 
та затримано шістьох 
незаконних мігрантів з 
Туреччини.

Затримані тривалий 
час знаходились на тери-
торії держави, порушив-
ши терміни перебування. 
Крім того, було виявлено 
іноземного громадянина, 
який у визначений термін 
не здійснив обмін посвід-
ки на постійне проживан-
ня.  

Правоохоронцями було 
прийняте рішення про 
примусове повернення 
турецьких мігрантів, яке 
мають здійснити у місяч-
ний термін. Вжито заходи 
стосовно притягнення до 
відповідальності власни-
ка житла, в якому прожи-
вали виявлені нелегальні 
мігранти.  Йому загрожує 
покарання за статтею 206 
Адмінкодексу, що про-
стими словами —  штраф 
розміром від 5100 до 8500 
гривень.

дмитро артемчук

Усі 16 дільниць, що є в Козятині, 
відкрилися вчасно. Традиційно з 
перших хвилин виборчого процесу 
утворилися на дільницях черги. Це, 
мабуть, пов’язано з тим, що Козятин 
- місто залізничників. Багато наших 
земляків працюють з 8-ої до 20-ої 
години і проголосувати після 17-ої 
змоги не мають. Якщо запізнення 
на роботу ще в якійсь мірі можна 
пояснити, то після закриття дільниць 
не проголосуєш.

Для зручності читача ми, як і в 
першому турі виборів президента, 
не будемо називати номер виборчої 
дільниці, а приміщення, в якому ви-
борча дільниця знаходиться.

Після 12.00 активність виборців 
нашого міста трохи зменшилась. 
Наприклад, на дільниці 051610, що у 
холі лікарні, де ще годину тому «не 
було де яблуку впасти», на момент 
нашого візиту не було жодного ви-
борця. Сиділи тільки на своїх робо-
чих місцях члени ДВК.

Не обійшлося і без історії з гумо-
ристичним підтекстом. Молода жін-
ка прийшла голосувати на дільницю, 
взявши бюлетень зайшла в кабінку. 
Віддала вона за когось голос чи 
ні, нам невідомо. Але опустити 
бюлетень вона хотіла не в урну, а в 
сусідній кабінці. Зусиллями спосте-
рігачів і членів ДВК гостя дільниці 
таки опустила бюлетень в скриньку.

З кожною годиною потік виборців 
до дільниць зменшувався, а бюле-
тенів у скриньках ставало більше. 
Найбільше на 14.15 проголосували 
на дільниці у приміщенні гуртожитку 
залізничного училища. Там проголо-
сували 42 відсотки від всіх виборців, 
що приписані до цієї дільниці. 

До сорока відсотків проголосува-
ли на дільницях залізничного учи-
лища, школи-ліцею, першої школи 
і дільниці біля магазину на вулиці І. 
Франка. На інших дільницях прого-
лосували трохи більше 30% вибор-
ців. Така тенденція збереглася до 
20.00, коли вибори були завершені 
та комісії почали рахувати бюлетені. зорЯна богуславська

З 19 квітня «Укрзалізниця» 
запустила пряме пасажирське за-
лізничне сполучення між Дніпром 
і польським містом Перемишлем. 
Поїзд зупинятиметься у Вінниці, 
Жмеринці та Козятині. Як повідо-
мляє прес-служба компанії «УЗ», 
мова йде про безпересадочні 
вагони на цьому напрямку.

Перший поїзд відправився 
19 квітня з Дніпра в Пере-
мишль. Безпересадочні вагони 
будуть в складі поїзда №86\85 

Новоолексіївка-Львів. 
До станції Козятин-1 потяг при-

буває о 4.40. Стоїть дві хвилини. 
Відправлення — 4.42.

Час відправлення у зворотному 
напрямку — 18.39. Прибуває в 
Козятин о 09.23. 

З польського Перемишля без-
пересадочні вагони курсува-
тимуть у складі поїзда 35\36 
Перемишль-Одеса. На станції 
Львів їх причіпляють до складу 
Львів-Маріуполь.

У квиткових касах Козятина 
газеті повідомили, що квиток до 

Перемишля коштує в середньо-
му 1500 гривень. Щодо дитячого 
проїзду, то він має бути на по-
ловину дешевшим. Але точну 
інформацію щодо його вартості 
можна дізнатися з документами 
вже безпосередньо у касі (№4). 
Прес-служба «УЗ» також по-
відомила, що вартість квитка 
буде залежати від курсу долара 
в Україні.

Нагадаємо, з 24 серпня 2017 
року козятинчани також можуть 
дістатися Польщі на швидкісному 
поїзді «Інтерсіті+» №715/716.

юрій попик на вулиці підгорбунського. поки що тут 
суцільні ями
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зорЯна богуславська

Заборгованість населення Ві-
нниччини за спожитий газ на 
середину квітня сягнула 730 міль-
йонів гривень. Серед боржників 
– майже 25 тисяч побутових 
споживачів, які отримали на руки 
кошти монетизованої субсидії, 
однак досі за газ не сплатили.

Ситуація ускладнилась із за-
провадженням монетизації субси-
дії. Адже споживачів зобов’язали 
самостійно розраховуватися за 
комунальні послуги. На жаль, 

багато людей кошти отримали, а 
за газ так і не заплатили. При на-
явності заборгованості в розмірі 
від 340 гривень за один місяць, 
споживачі ризикують втратити 
субсидії.

До того ж, поки газовики 
скаржаться на погані розрахунки 
за газ, «Укрпошта» навпаки, за-
тримує перерахунок платежів до 
двох тижнів. Частина коштів все 
ж таки сплачена споживачами, 
але «зависла» в «Укрпошті».

— Основна маса розрахунків 
через пошту — це споживачі газу 

в селах, люди пенсійного віку, а 
також ті, хто з тих чи інших при-
чин не мають можливості сплати-
ти іншими способами. «Вінниця-
газ Збут» доводиться «чекати» 
таких платежів впродовж 10-14 
днів з дня фактичної оплати, а то 
й довше. І це вже не перший рік, 
— сказав директор підприємства 
Василь Сопільник.

Тому газовики радять розраху-
ватися через онлайн-сервіси ком-
панії, такі як Особистий кабінет 
на сайті 104.ua, мобільні додатки 
104 Mobile та у відділеннях банків.

олена удвуд

Перша дочка, Оля, з’явилася на 
світ, коли Раїсі було лише 19 років. 
Наступну донечку, Машу, молода 
жінка народила через чотири роки. 
Третій, Аделінці, скоро виповниться 
три, а наймолодшій Софії зараз рік 
і три місяці. 

Нещодавно в її родині сталося 
поповнення: вона закохалася в 
Дмитра, який сам виховує трьох 
синів. Тож тепер Раїса — мати не 
чотирьох, а семи дітей.

була шокована
Коли 19-річна Рая дізналася про 

вагітність, новина її неабияк при-
голомшила. Адже на своє життя 
мала зовсім інші плани. І вона, і її 
коханий були ще зовсім юними для 
такого серйозного кроку. Спершу 
пара вагалася. Були навіть розмови 
про аборт. Але дівчина твердо ви-
рішила народжувати, бо дитя ні в 
чому не винне.

— Коли дізналася, що вагітна, 
був шок, — згадує Раїса. — Я 
взагалі думала, що народжу не 
раніше, ніж у 24-25 років, бо тре-
ба трохи на ноги стати. Потім я 
сіла, замислилася, бо ж воно ні в 
чому не винне, винні лише ми. За-
раз не всі можуть так легко стати 
батьками. Це важко. А мати якісь 
наслідки після цього всього, сидіти, 
плакати і, як деякі люди, мріяти про 
дитину. Що може бути прекрасніше, 
ніж стати мамою?

Зараз Раїсі Димчишиній неповні 
27 років та вона вже має чотири 
доньки та три сини. Жінці було 
складно лише з першою дитиною, 
з наступними — значно легше, бо 
вже напрацювався алгоритм.

Її найстарша — Оля, закінчує 2 

клас у ліцеї-школі № 4. Мати про 
неї каже — самостійна. То посуд 
помиє, то в кімнаті все поскладає, 
то ліжко застелить, за молодшими 
сестричками й братиками допома-
гає дивитися.

А колись Раїса сиділа біля її 
ліжечка ночами, чекала, коли в до-
нечки проріжеться перший зубчик, 
коли вона усміхнеться, коли скаже 
перше слово.

мрії здійснюютьсЯ
У школі Раїса мріяла бути ку-

харем, акторкою чи провідницею. 
Колись один з однокласників навіть 
пожартував, що вона буде «артис-
тично куховарити в поїзді». Каже, 
що дві мрії здійснила повністю, 
одну — лиш на половину.

— Провідником я таки стала, — 
ділиться Раїса Димчишина. — Я за 
спеціальністю провідник пасажир-
ських потягів. Куховарю я щодня 
з ранку до ночі на своїй кухні. 
Тому ця мрія також збулася, шкода 
лише, що за це кошти не платять. 
Щодо акторки — якось знайома 
зателефонувала, сказала, що термі-
ново потрібна людина, бо має бути 
вистава. Це у нас в будинку культу-
ри. У мене ще Оля тоді маленька 
була на руках. Я тоді відірвалася, а 
кого грала, навіть вже не пам’ятаю. 
Щось про Україну ми тоді ставили, 
але мотив був важкий. Це було 
років шість тому. Хотіла вступати 
в Тульчин (Тульчинський коледж 
культури — авт.), але так вийшло, 
що вийшла заміж.

надійна підтримка
З першим чоловіком життя не 

склалося. Від другого, з яким 
узяла шлюб, народила трьох до-
нечок — Машу, Аделіну та Софію. 

Каже, чоловік завжди ставився до 
всіх однаково, дітей не ділив, Олю 
приймав, як свою. Коли казали: «У 
тебе троє дітей», завжди виправляв: 
«Не троє, а четверо». Проте і з ним 
розсталася.

На роботу поки влаштуватися 
не може, адже діти ще зовсім 
маленькі. Отримує кошти від Від-
ділу соціальної допомоги. Також 
з фінансами допомагають батьки.

— Найбільше мені допомагає 
моя мама Наталя, — каже жінка. 
— І двоюрідна бабуся Надя. Вона 
живе у Вінниці. Якщо треба про-
дукти купити, в аптеку, в лікарню 
чи кудись з документами — один 
дзвінок і вона вже тут.

поповненнЯ в родині
Три місяці тому Раїса стала ма-

мою сімох дітей. Вона закохалася 
в Дмитра, який самотужки виховує 
трьох хлопчиків: шестирічного 
Максима, Кирила, якому восени 
виповниться чотири, та дворічного 
Богданчика. Чоловік підкорив її 
серце своїм дбайливим ставленням 
до дітей та відповідальністю.

— У нас не зразу стосунки скла-
лися, — згадує Раїса. — Я лежала 
в нашій лікарні з дитиною. Увечері 
ми з дівчатами збиралися пити чай. 
Моя сусідка по палаті каже: «У 
мене тут кум поруч лежить». Ми 
почали з ним говорити про дітей. 
Мене найбільше вразило те, що 
він сам виховує трьох дітей і те, 
як він за своєю дитиною доглядав. 
Напевно, не кожна жінка так може. 
Я виписалася додому. Він знайшов 
мене через знайому у Фейсбуці і 
почав писати. Але стосунки наші 
почалися нещодавно.

спосіб релаксації
Діти активні й галасливі. Нерви 

часом на межі. Щоб заспокоїтися, 
молода мама вишиває бісером.

— У мене висить на стіні дві 
вишиті ікони, — розповідає Рая. 
— Зараз працюю над третьою 
картиною. Вишивка — це моє за-
спокійливе. Буває, коли вони по-
чинають бігати й кричати, відчуваю, 
що зараз вибухну. Але коли тихо 
в хаті, мені стає страшно, тому що 
вони всі дружно роблять збитки. 
Ми нещодавно плитку поклали. То 
вони гралися у війну й відбили одну 
плитку.

Тим жінкам, які вагаються стосов-
но дітей, радить не робити помилок 
і подумати про старість.

— Вагатися завжди можна, — 
додає Раїса Димчишина. — Але, як 

казала моя лікарка Олена Іванівна, 
яка тричі приймала в мене пологи: 
«Дав Бог дитину, дасть і на дити-
ну». Так, важко. Бо дитина — це 

важка праця. Треба змінювати свої 
звички та плани. Але якщо такий 
момент у житті настав, значить, так 
треба.

в’Ячеслав гончарук

У вівторок, 16 квітня, на 
гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» звернулися мешканці 
багатоквартирних будинків 
вулиці Довженка. Вони повідо-
мили, що підприємець, який 
придбав будинок за адресою 
Довженка, 99, розвалив будів-
лю і тепер на тій ділянці будує 
автомийку.

— Воду для неї він плану-
вав брати з криниці водної 
магістралі, до якої під’єднані 
будинки багатоповерхівок. Ми 
боїмося, що через мийку в на-
ших будинках вода буде в об-
меженій кількості, — сказали 
люди.

У минулий вівторок вже на 
місці побачили, що дорогу 
від вулиці Довженка до дво-
ру будинків розрили та знов 
закопали. У метрі від старої 
траншеї екскаватором була 
прорита нова канава довжи-
ною орієнтовно 15 метрів. Але 
тоді дорожня техніка вже не 
працювала та не було поблизу 
робітників. 

Поруч з технікою стояли 
лише незадоволені мешканці 
багатоповерхівок.

— Підприємець, який будує 
автомийку, хоче під’єднатися 
до нашої труби, з якої вода 
надходить у наші будинки. 
Копали тут траншею двічі, а 
землю висипали на дорогу, 
що після дощів перетворилася 
на болото. Цією дорогою діти 
ходять до школи. Це вже третій 
раз тут починають рити кана-
ву, — казали жителі будинків 
на Довженка. — Дві перші 
спроби ми заблокували та не 
дали можливості підприємцю 
під’єднатися до нашого водого-
ну. Пробували вони добратися 
до водяної точки в іншому міс-

ці. Там у господаря новобудови 
з під'єднанням до води щось, 
мабуть, не склалося. І вони 
знов пришли копати до нас.

Щоб з'ясувати всі подробиці 
цього інциденту, ми звернулися 
в архітектурний відділ Козя-
тинської міської ради. У відділі 
архітектури нам надали таку 
інформацію, що за номером 99 
вулиці Довженка були подані 
документи на будівлю приват-
ного будинку. 

Але забудовник подав не 
всі документи, і дозволу на 
будівництво саме приватного 
будинку не отримав. Тобто, на 
цей час автомийка будується з 
порушенням законодавства.

У неділю, 21 квітня, знову 
приїхали подивитися на роботу 
будівельників на Довженка. 
Виявилося, що і на Вербну 
неділю, коли фізична праця 
вважається гріхом, землекоп 
загортав траншею з прокладе-
ною трубою типу заглушки. А 
дорога, яка минулого вівторка 
ще мала адекватний вигляд, 
стала місцями нагадувати вже 
земляно-болотне місиво.

На будмайданчик завезли ще 
відсіву та будівництво триває. 
Екскаватор прокопав траншею 
і там, де був раніше тротуар. 
Тож тепер козятинці вимушені 
ходити по дорозі, де їздять 
машини і наражати себе на не-
безпеку. 

Мийка автівок в місті, на-
певно, справа корисна. Тіль-
ки не можна робити корисні 
справи, якщо комусь від того 
гірше. Мешканці міста в таких 
випадках стають заручниками 
ситуації. 

А місцева влада, декларую-
чи благоустрій міста, повинна 
втрутитись, якщо якісь малень-
кі проекти ведуть до великих 
руйнацій.

наші людиКонфліКт

мамине щастя. У свої неповні 27 років Раїса Димчишина виховує чотирьох дівчат і трьох хлопчиків. 
Попри всі труднощі, переконана, що дитя — це Боже Благословення і найкращий скарб, який тільки може 
подарувати кожній жінці доля

дружня сім’я раїси димчишиної. Мама з дітками на 
прогулянці біля училища

мамина помічниця, другокласниця оля разом з 
молодшими братиками й сестричкою

Ще тиждень тому тут була хороша дорога. Робітники поскидали землю з канави

на довженка будують 
автомийку без документів 

маючи четверо доньок, 
Прихистила ще трьох синів

субсидія: кошти отримали — за газ не заплатили За інформацією відділу соціаль-
ної допомоги, в Козятині зареє-
стровано 147 матерів-одиначок. 
Розмір соцвиплати для кожної 
матері-одиначки різний і зале-
жить від сукупного доходу сім’ї 
та прожиткового мінімуму для 
дитини.
З 1 січня до 30 червня 2019 року 
прожитковий мінімум для дитини 
становить:
якщо дитина віком до 6 років, — 
1626 гривень;
від 6 до 18 років — 2027 гривень;
від 18 до 23 (за умови, що дитина 
навчається) — 1921 гривня.
Як розраховується розмір виплат? 

Доходи усіх членів сім’ї за останні 
півроку додаються і діляться на 6 
місяців. Одержана сума ділиться 
на усіх членів сім’ї. Якщо у під-
сумку виходить цифра, менша 
від встановленого прожиткового 
мінімуму для дитини, мати-оди-
начка отримує доплату. Тобто від 
суми прожиткового мінімуму 
віднімається кількість коштів, які 
припадають на одного члена сім’ї. 
Якщо мати вийшла заміж, але її 
чоловік дитину не всиновив, його 
дохід все одно плюсується. Якщо 
дитина отримує стипендію, вона 
також додається до сукупного до-
ходу сім’ї.

розмір соціальної допомоги для матерів-одиначок

діти полюбляють гратися на турніках біля училища

будівництво завжди під замком. Але роботи не припиняються

майже 25 тисяч жителів вінниччини боргують за газ. 
Газовики кажуть, що частково це через монетизацію
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиздоров'я

Правила здорового харчування

поради. Поговорили з лікарем-дієтологом про те, як правильно виходити з посту, щоб не 
потрапити в лікарню. І ще дізналися, як православні християни відзначають Великдень у Грузії

Вихід з посту займає 1-2 тижні, тому радимо ознайомитися з осно-
вними правилами щодо повернення до повсякденного харчування

ЩИРО ВІТАЄМО 
з днем народЖеннЯ!

завідувачку сектору  розгляду звернень громадян 
та доступу до  публічної  інформації райдержадмі-
ністрації

Лілію Петрівну САЛЕНКО (26.04),
голову Козятинського районного об’єднання
«Союз Чорнобиль України»
Юрія Миколайовича ГОРОДЧЕНКА (01.05)
 
З ЮВІЛЕЄМ!
Переможнянського сільського голову
Майю Миколаївну ПОЛІЩУК (30.04),
керівника СВГ “Світанок – В”, депутата районної 

ради
Володимира Андрійовича ШЕВЧУКА (30.04)

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благопо-
луччя, подальших успіхів у будь–яких починаннях, 
щоденних справах, планах та сподіваннях. Нехай 
ваш життєвий і професійний шлях буде наповнений 
новими злетами та досягненнями, а кожен день буде 
осяяний почуттям взаєморозуміння і любові рідних 
та близьких!

З повагою, голова райдержадміністрації 
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради 
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

як Правильно їсти Після Посту?

лесЯ кесарчук

Існують цілі списки рекомен-
дацій, як правильно виходити 
з найбільшого у році Велико-
днього посту. Однак комусь ці 
правила підходять, комусь ні. 

Сімейний лікар Козятинського 
центру ПМСД Зоя Науменко-
Чачашвілі поділилася з нами, 
які продукти можна їсти на 
святковому столі без шкоди для 
здоров’я. Фахівець розповіла, 
як продовжити життя без ліків 
та поділилась своїм досвідом 
про святкування Великодня у 
Грузії. 

Якщо людина суворо до-
тримується посту, чи можна 
потім приступати до пишного 
застілля? 

— Коли я постила, зазвичай 
на Великдень мене спокушали 
різними стравами. Я розуміла, 
що мені не потрібно їсти все і 
одразу, адже організм відчуває, 
що потрібно їсти невеликими 
порціями. 

Головне - не їсти жирної їжі. 
Усі 40 днів наші залози під-
шлункової та весь шлунково-
кишковий тракт відпочивав. 
І якщо їх перезавантажити 
жирами – це може закінчити-
ся госпіталізацією у лікарні. 
Якщо, для прикладу, скушту-
вати більше паски, ніж м'ясних 
продуктів, організм не буде 
почуватися погано. Якщо  хтось 
не втримався, можна допомогти 
собі ферментами. Хоча бажано 
не переїдати. 

Найкраще їсти легку їжу, але 
не ранні овочі. Усі вони виро-
щені на нітратах. Якщо дуже 
хочеться – можна з’їсти в день 
трішки редиски і все.

Які продукти можна і навіть 
бажано вживати після завер-
шення посту? 

— У кожної людини є свої 
переваги в харчуванні. Раціо-
нально вживати як вуглеводи 
(каші), так і білки (м’ясо). Зараз 
корисно їсти салати з зелені. 
Саме салат із цибулею, петруш-
кою, перемащений домашньою 
сметаною. До цього салату – 
додати будь-яку варену кашу 
і шматок м'яса. Це правильне і 
здорове харчування. 

Якщо в перший день Велико-
дня людина з’їсть одне яйце, 
шматочок ковбаси, шматок 
паски, за один раз і не переїда-
тиме, то шкоди для організму 
не буде. Щодня потрібно по-
ступово збільшувати порції тих 
продуктів, які в піст не їли – це 
м'ясо і рибу. 

Не варто зловживати сирими 

овочами та фруктами після 
посту. Адже велика кількість 
клітковини може загострити 
проблеми з травленням, і у вас 
може бути коліт або ж гастрит. 
Замість того, щоб з’їсти сире 
яблуко – запечіть його, так 
буде набагато корисніше.

Чи прислухаються люди 
до рекомендацій медиків, чи 
справді після Великодня ста-
ціонари переповнені? 

— Люди часто потрапляють 
до лікарень з загостренням 
панкреатитів саме після Вели-
кодня. І так не лише у Козятині. 
Якщо були хронічні проблеми, 
хронічні гастрити, виразки, пан-
креатити, холецистити, коліти, і 
коли починає людина виходити 
з посту і їсть багато, відбу-
ватися загострення хвороби. 
Уже не можна лише обійтися 
сорбентами. Таким чином ми 
назначаємо ліки, які потрібно 
прокапати хворому у стаціона-
рі. Ще раз нагадую, що цього 
можна уникнути, якщо не пере-
їдати одразу після посту.

Що порадите відносно алко-
голю, чи можна вживати після 
суворого посту? 

— У всьому важлива міра. 
Є рекомендації, визнані аме-
риканськими кардіологами, а 
саме дозволено 30 мілілітрів 
етанолу, тобто чистого спирту 
на добу здоровій людині вагою 
більше 60 кілограмів. Можна 
вживати натуральне вино. Дов-
гожителі кавказьких країн, да-
лекого Сходу вже давно зрозу-
міли, що «істина» у вині. Коли 
робили аналіз їхнього способу 
життя і дієти, дійшли до висно-
вку, що в раціоні довгожителів 
є виноградне вино. Французи 
не сідають за стіл, якщо не 
вип’ють вина, і це їхня культу-
ра, яка існує не одне століття.

Чи були випадки, коли ваші 
пацієнти мали погані наслідки 
після посту?

— Наші предки дотриму-
валися постів та правильного 
харчування і були здорові. 
Якщо людина відчуває потребу 
в пості, я навпаки заохочую. 
Але бувають і крайнощі. До 
мене приходив пацієнт, в якого 
було запалення легенів і висока 
температура. Я запитую, чим ви 
збивали температуру? Він мені 
каже — «голодом. Я постую». 
Я ледь переконала його, щоб 
припинив постувати, бо це жит-
тєво небезпечно. Є бабусі, які 
мені також казали, що «змо-
жуть і будуть постувати». Але 
бачу, що за станом здоров’я ця 

гарантована високооПлачувана робота в україні! це як?
прес-слуЖба вінницької IT-
академії

Хтось уже з дитинства впев-
нений, ким хоче стати. А інші, 
навпаки, навіть після завершення 
вишу ще не знають, куди податись. 
Якби ми не прикидались «я буду 
працювати на улюбленій роботі, 
навіть якщо там невелика зарпла-
та» - це все до певного часу. Рано 
чи пізно, ми приходимо до думки, 
що все-таки грошовий фактор не 
менш важливий у виборі професії. 
Як вибрати таку роботу, щоб при-
носила і гроші, і задоволення?

Лише 12% українців задоволе-
ні своєю зарплатою. За даними 
статистики, у нашій державі попит 
зростає саме на кваліфікованих 
фахівців в ІТ-сфері. Крім того, 
зарплата такого фахівця - одна з 
найвищих в Україні. 

Хто такі айтішники? IT-фахівець 
- людина, діяльність якої спря-
мована на підтримку і розвиток 
комп'ютерних і мобільних техно-
логій всередині компанії. Чомусь у 
всіх склався стереотип, що це лю-
дина, яка сидить за комп’ютером і 
натискає на клавіші. Насправді ця 
професія має багато напрямів. Чим 
же відрізняється програміст від 
айтішника? Усе дуже просто: друге 
поняття має на увазі всіх фахівців, 
а перше - тільки їх частину. Тобто 
це і тестувальник, бізнес-аналітик, 
менеджер проектів, дизайнер та 
інші... За деякими даними, таких 
професій на сьогодні налічується 
понад 500!

Без IT-фахівців неможливо 
уявити сучасний світ: саме від цих 
людей залежать майже всі сучасні 
розробки. Завдяки айтішникам 
життя на планеті вирує та вдоско-
налюється.

Чи потрібні ще IT-фахівці Укра-
їні? Дехто думає, що останнім 
часом занадто багато айтішників, 

але насправді це не так. Ринок 
інформаційних технологій активно 
розвивається, тому кадровий попит 
величезний. Україні в найближчі 
роки потрібно десятки-сотні тисяч 
нових фахівців у сфері високих 
технологій. Офісний або віддале-
ний IT-фахівець, який розбирається 
в новій технології, без роботи не 
залишиться. До найбільш затре-
буваних напрямків відносять такі 
варіанти: розробник (програміст), 
тестувальник, веб-дизайнер. Усі ці 
напрямки ви можете знайти у Ві-
нницькій ІТ-Академії.

Що потрібно знати IT-фахівцю? 
Працівнику IT-індустрії вкрай 
необхідно відмінно знати свій 
напрямок, володіти англійською 
мовою, слухати та аналізувати, а 

також злагоджено працювати в 
команді. Працюючи в ІТ-компаніях 
на різноманітних проектах, ви-
кладачі-практики Вінницької ІТ-
Академії, добре орієнтуються у 
найпопулярніших мовах і техно-
логіях, в останніх тенденціях та 
новинках ІТ-ринку. У студентів є 
можливість отримати досвід «з 
перших вуст», причому, від лю-
дей, які зацікавлені у передачі 
своїх знань та вмінь. Головним у 
ІТ-Академії є не оцінки (їх про-
сто не існує), а здані курсові та 
дипломні проекти. Дані результати 
набагато красномовніше говорять 
про якість підготовки спеціаліста. 
Студенти також опановують нави-
ки, які безпосередньо пов’язані з 
фахом (hard skills) і ті, які можуть 

знадобитися в будь-якій галузі 
(soft skills). Протягом усього курсу 
вивчається англійська мова для ІТ, 
рівень якої зазначається у дипло-
мі. Це великий «жирний» плюс 
при прийомі на роботу.

Як знайти роботу? Дехто зі сту-
дентів Вінницької ІТ-Академії отри-
мує свою першу роботу вже на 
останніх місяцях навчання. Реальні 
історії про це можна прочитати 
на: https://intita.com/graduate . У 
іншому випадку ми безкоштовно 
стажуємо випускника до необхід-
ного рівня на реальних проектах 
до успішного працевлаштування.

Два-три рази на рік ІТ-Академія 
виступає організатором Дня 
Кар’єри (https://profitday.info), 
де можна поспілкуватися з пред-

ставниками ІТ-компаній Вінниці та 
України, подати резюме, познайо-
митися з людьми, які вже працю-
ють в ІТ-сфері. Також в ІТ-Академії 
періодично влаштовуються зустрічі 
з HR-ами ІТ-компаній.

Кожен випускник гарантовано 
працевлаштовується після закін-
чення Вінницької ІТ-Академії - це 
«найжирніший» плюс престижного 
навчального закладу.

Для тих, хто хоче отримати 
престижну освіту безкоштовно, є 
чудова нагода. Кожен, хто складе 
екзамен з математики на макси-
мум, буде зарахований на бюджет-
не навчання.

Подробиці: Вінницька ІТ-
Академія, ita.in.ua, тел. 067-431-
19-21

людина слабка, плюс вживає 
ще й ліки, тому раджу не вда-
ватися в крайнощі. 

Чи відомо вам, як у Грузії 
святкують Великдень, які саме 
продукти їдять після посту?

— У Грузії немає такого 
великого застілля на Велик-
день, як у нас. Зазвичай їдять 
скромно і не багато. Знаю, що 
готують курку з горіхами, мясо 
свинини, що не так поширене, 

як у нас. Також у Грузії мені 
сподобалося те, що там майже 
завжди їдять справжні домашні 
сири, подібні дещо до бринзи. 
Ще роблять мацоні, кисломо-
лочний продукт. Щоранку з 
чаєм з'їдають масло з медом. 
Щодня їдять зелень, яка росте 
у них на грядці, найпоширеніша 
- це кінза. Паску випікають не 
всі. У грузин найголовніше на 
Великдень піти до храму, ніж 
застільне святкування. 

Ще я перейняла для себе 
цікаву традицію — паска на зе-
леній пшениці. Грузини кладуть 
в кошик вату та заливають во-
дою. Далі на вату кладуть зер-
но пшениці і знову закривають 
вологою ватою. Зерно пророс-
тає і ось на цю зелень кладуть 
паску. До речі, пророслі зерна 
можна їсти, вони корисні, про-
те це для любителів. У Грузії ці 
зерна не їдять — у них це, як 
прикраса.

не переїдайте. Краще їсти невеликими 
порціями, кожні 3-4 години

вживайте більше фруктів та овочів. 
Вони сприяють засвоєнню більш важкої їжі

вживайте їжу зі швидкими 
вуглеводами. Це, наприклад, білий 
хліб, відварна картопля з м’ясом, каші

Яйця — це важка їжа. Після посту їх 
краще їсти не більше двох штук в день

не пийте багато алкоголю. Радимо 
пити не більше 100-200 мл вина на добу

їжте м’ясо поступово. М’ясо 
потрібно вживати у відвареному або 
тушкованому вигляді, але ні в якому разі 
не смаженому

шановні Жителі козЯтинЩини!

 Прийміть щирі вітання зі Світлим Христо-
вим Воскресінням!
З великими сподіваннями зустрічаємо ми 

великодні свята. Зі щирою надією несемо 
до Господа свої молитви: щоб дарував здоров’я і світлу 
долю нашим близьким, у стрімкій життєвій круговерті 
оберігав їх від спокус та розчарувань.

Кожен знаходить у цьому святі особливий зміст, спів-
ставляючи свої помисли і вчинки з високою християн-
ською духовністю. Великдень пробуджує в нас прагнення 
бути добрішими і милосерднішими.

Сердечно вітаючи вас, шановні жителі району, з най-
світлішим святом Христового Воскресіння, бажаємо вам 
душевної рівноваги і гармонії, спокою, миру і добробуту. 
Нехай у цей Великий День душа повниться відчуттям 
щастя, чистої радості і добра, а теплі писанкові барви 
звучать у вашому серці найсвітлішою надією. 

Кожна ваша молитва нехай єднає вас з відкритим 
Великоднім небом і повертається пречистим Господнім 
благословенням. Хай благодатна, світла радість Воскре-
сіння Христового осяє вашу душу. Злагоди, достатку, 
віри і щирої любові вам та вашим родинам.

 
чорнобиль не має минулого часу…

26 квітня 1986 року увійшло в історію цивілізації тра-
гічною датою. На багатостраждальній українській землі 

сталася жахлива техногенно-екологічна катастрофа, якої 
людство ще не знало. 

Саме цю сумну дату Генеральна Асамблея ООН ви-
значила як Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних 
аварій і катастроф.

Аварія на ЧАЕС віддаляється від нас у часі. Від того 
чорного дня минуло 33 роки. Проте щороку ми все 
глибше усвідомлюємо масштаби і наслідки тієї страшної 
катастрофи та розуміємо, від якого лиха врятували світ 
ліквідатори. 

Ми вшановуємо пам’ять тих Героїв, у кого «мирний» 
чорнобильський атом забрав життя. Ми підтримуємо 
тих співвітчизників, чиє здоров’я донині несе відбиток 
страшної аварії.

Щиро бажаємо ліквідаторам та усім, кого торкнулось 
чорнобильське лихо, міцного здоров’я, життєвої енергії, 
сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди! 

Нехай нас всіх надихає і об'єднує віра в краще май-
бутнє, в те, що відлуння цієї трагедії, все ж таки, скін-
читься, а на життєвому шляху наступних поколінь ніколи 
не повториться така страшна подія.

 
З повагою,
голова райдержадміністрації         
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради 
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

прес-центр 
рда
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в’Ячеслав гончарук

– Як ви потрапили в загін 
ліквідаторів?

– Трагедія сталася з суботи на 
неділю. У понеділок я пішла на 
роботу на комбінат, де працювала 
кравцем. Але на роботу так і не 
потрапила, бо був даний наказ 
їхати на піщаний кар’єр і збирати 
у мішки пісок. Ми, жінки, пісок на-
бирали в мішки, а чоловіча частина 
нашого загону цей пісок вантажили 
на машину. Везли його на станцію 
Лелів. Там стояли вертольоти, які 
мішками з піском засипали ре-
актор, з якого виривалися язики 
полум’я 200 метрів заввишки. І так 
це було з трьох годин ранку до 
15-ї години.

У перші дні не було над нами 
ніякого накриття. На дворі спека, 
а ми цілий день пили воду, бо в 
горлі першило. На губах шкіра 
ніби-то обвітрилась. Нам сказали, 
що все буде добре. Засиплемо 
реактор і на 1 Травня підемо на 
демонстрацію. Нас завірили, що 
пісок будь-які пожежі гасить. І ми 
так працювали, поки не евакую-
вали місто Прип’ять. Тоді як місто 
Чорнобиль евакуювали на другий 
день, а Чорнобильський район 
евакуювали через тиждень.

– А який вам видавали спе-
цодяг?

– Нічого не давали. Навіть ніхто 
не знав, що потрібно голову по-
крити якоюсь косинкою. А тоді 
була вітряна погода. Вітер піднімав 

стовпи піщаного пилу та осипався 
той пил на голови ліквідаторів. 
Тільки ми цього не знали, що це 
позначиться на нашому здоров’ї.

– Скільки у вашому загоні 
було дозиметрів чи дозиме-
тристів?

– У нас не було ні дозиметрів, 
ні дозиметриста. Це вже потім по-
чали говорити, що є витік радіації. 
Спочатку ми не знали, що воно 
таке. Уже потім казали, потрібно 
мати спецодяг і дозиметр. А коли 
нас евакуювали, то по дорозі на 
Київ ми проходили обстеження, де 
були санітарні пости. Ми виходили 
з автобусів і наш одяг перевіряли 
дозиметром. Сказали, що всю 
одежу потрібно знімати та над-
ягати халати.

Тепер маю хворобу після лік-
відації (пухлина головного мозку 
- авт.). Уже перенесла три операції. 
Мій чоловік у той злощасний день 
працював на заправці, що за 300 
метрів від реактора, але вже 21 рік, 
як він помер. Так залишилася сама 
з донькою. 

– Скільки дочці?
– Дочці 35. Маю двох онуків. 

Уже багато років живемо в Козяти-
ні. Родичів у нас тут немає нікого. 
Сюди нас привезли. Ще чекали, 
поки буде квартира.

– А скільки чекали на квар-
тиру?

– Це трапилось у квітні, а в лис-
топаді дали квартиру. Поки не було 
квартири, ми жили у мами, яка була 
евакуйована у Бердянський район, 

що в Запорізькій області. А як 
була готова квартира, то отримали 
ордер і переїхали в Козятин.

– А як були в Чорнобилі, 
скільки тривала зміна?

– Розумієте, ніхто не знав, що 
потрібно мінятися. Ми цього не 
знали. Звичайно, хто знав, що таке 
радіація, то до Києва добиралися 
автобусами, мопедами, чим по-
пало. Це було страшне. Як стали 
люди виїжджати з Чорнобиля, ми 
ж робили на роботі, то Чорнобиль 
став чорним. Приїхали багато 
військових, міліції було повно. 
Чорнобиль став сірим. Це було на 
моїх очах. По ближніх селах люди 
здавали худобу, то корови ревли 
й плакали. У душі осталася така 
страшна трагедія, що не передати 
словами.

– Яка допомога є по ліках?
– На дешеві лікар виписує безко-

штовні рецепти. Коштовне лікування 
за свої гроші. У мене варикозне 
розширення вен, то виписують гель 
для ніг. Він 40 гривень.

– А яку допомогу дає органі-
зація Союз Чорнобиль?

– Як я лежала в лікарні. Кожен 
рік я їду в Київ на томографію 
голови. Зараз вона вже коштує до 
тисячі, а тоді вона коштувала 800 
гривень. То я приїжджаю, пишу 
заяву на ім’я голови “Чорнобиля” і 
мені дають 300 гривень допомоги. 
До нинішнього міського голови 
я жодного разу не ходила, не 
просила. Раніше, коли була про-
оперована, то був міським головою 

Висоцький. Він надав допомогу, і 
ще принесли картоплі, олію, цукру. 
Операція була важкою, навіть чор-
нобильці написали заяву за мене. А 
більше не зверталася. Знаєте, якось 
соромно. Кожному не поясниш, що 
інвалід II групи, подумають - молода 

здорова і допомогу хоче.
– На річницю Чорнобильської 

трагедії, який захід будете про-
водити?

– Зберемося 26 квітня о 10 
годині у залі Козятинської РДА і 
проведемо пам’ятні заходи. 

олена удвуд

До виставки Антоніна Головнен-
ко підготувала авторські, весільні, 
медові (які беруть на Спас до 
церкви), посильні (які посилають 
до сватів, коли дівчина готова до 
шлюбу), іконні рушники та рушники 
з орнаментом древа життя, яке ви-
шивали наші пращури у часи, коли 
не було ікон.

Антоніна Головненко вишиває 
вже 17 років. Усе почалося з ви-
ставки вишитих полотен у Києві. 
Роботи настільки зачарували жінку, 
що вона спробувала взяти до рук 
голку й сама. І мама, і бабуся пані 
Антоніни також захоплювались 
вишиванням. Бабуся навіть сама 
ткала полотно. Каже, що їй цей та-
лант, мабуть, передався генетично.

— Це вже третя моя виставка, 
— розповідає Антоніна Головнен-
ко. — У творчому доробку понад 
50 робіт. Окрім рушників вишиваю 
картини (і хрестиком, і бісером), 

натюрморти. Спонукало вишивати 
сіре життя. Може бути робота 
складною технічно. Кольори лю-
блю будь-які, тільки не червоно-
чорні. Це спрощена система, яка 
прийшла до нас з кінця 19 століття. 
У нас завжди Україна вишивала 
дуже кольорово. Є в моєму до-
робку рушники з орнаментами 
Вінниччини, Київщини, Рівненщини, 
Чернігівщини.

Лариса Казмірчук представила 
декоративні писанки, пасхальні ком-
позиції та вироби з бісеру.

— Малюю я давно, — каже Каз-
мірчук. — З дитинства, напевно. Я 
творча людина. У школі, всім сусі-
дам і подружкам, братам і сестрам 
малювала. У мене багато ідей. 
Хочу до наступного року ляльки 
текстильні зшити. Зазвичай, якщо я 
щось хочу, я це роблю. 

Художниця-аматор встигає і 
малювати, і декупажем займатися, 
і співати в ансамблі «Подоляни», 
і корзини з лози плести. Вона 14 

років тому переїхала з російської 
Тюмені до Козятина, бо їй тут біль-
ше клімат підійшов.

— Я активна, не песиміст. Захо-
тіла в’язати — навчилася, захотіла 
шити — пішла на курси. Коли хтось 
каже: «Я не можу», я в це не вірю. 
Був час, я дуже важко хворіла, і 
тоді почала серйозно цікавитись 
малюванням. Одразу купила хо-
роші полотна і фарби. Пішла до 
Терцентру, і тепер мені немає коли 
сумувати та хворіти, — каже Лари-
са Казмірчук.

Також на виставку завітала Надія 
Біньковська разом зі своїми вихо-
ванками. Дівчата передали писанки 
та крапанки, виготовлені за допо-
могою маркерів.

— Коли працювали над ство-
ренням виставки, серце калатало, 
— розповідає організатор Лілія 
Макаревич. — Воно було перепо-
внене величчю всього прадавнього, 
сакрального, що має наш україн-
ський народ. Ми це відчули. З по-

явою ікон та рушників ми ніби були 
освячені. Літали, мов на крилах і 
виставка за півдня була оформлена.

Прикрасою виставки стали ікони, 
подаровані музею. Серед них — 

збереження з домашньої колекції 
нашого земляка, відомого худож-
ника Олександра Никитюка, який 
допомагав у підготовці «Operafest-
Tulchyn».

олена удвуд

Львівський академічний музич-
но-драматичний театр імені Юрія 
Дрогобича приїжджає у Козятин 
не вперше. Раніше показували такі 
вистави, як «Здрастуйте, я ваша 
тітонька», «Дуже проста історія» і 
«Кайдашева сім’я». А у п’ятницю, 
19 квітня, актори театру зіграли 
три вистави: казку «Котигорош-
ко» Анатолія Шияна, переробку 
твору Михайла Коцюбинського 
«Дорогою ціною» та сучасну п’єсу 
Мирона Лисака «І сміх, і гріх».

Від останньої глядачі були в 
захваті. Те, що відбувалося на 
сцені, змушувало то сміятися, то 
плакати.

— Дивовижна вистава. Емоцій-
на. Зачепило те, що у цій поста-
новці є багато таких ситуацій, які 
зараз відбуваються в нашій країні. 
Не дарма вистава називається «І 
сміх, і гріх», — ділиться вражен-
нями Олена, яка завжди відвідує 
постановки Львівського театру.

У виставі актори показали су-
перечку навколо пам’ятника визво-
лителям, який хотів поставити у 

селі місцевий депутат. Його зіграв 
актор Володимир Левицький. Він 
розповів деякі подробиці вистави:

— Цього депутата звати Ми-
хайло Гаврилов, — розповідає 
Володимир Левицький. — У селі 
його всі кличуть «Папусіком»: він 
зібраний, організований, вертлявий, 
попри все ще й боягуз. Він хоче по-
ставити пам’ятник нібито визволите-
лям, а насправді це — два капітани 
НКВС, які в селі розстрілювали 
людей. Він іде на різні хитрощі, 
щоб це організувати і навіть наймає 
журналістів, щоб зняли про це 

сюжет «без зайвих думок в ефірі». 
Йому протистоїть головний герой 
вистави — місцевий гробар. Він 
старший чоловік і пам’ятає минуле. 
Саме гробар розповідає людям 
правду про тих «визволителів».

Актор Володимир розповів трохи 
і про себе. Він — музикант і педа-
гог за освітою, а до театру потрапив 
випадково. Пішов у трупу Львів-
ського театру за порадою матері. 
А пробитися у акторський колектив 
допомогло Володимиру те, що він 
підпрацьовував церковним дириген-
том. Адже для постановки «Тіні 

незабутих предків» потрібен був 
священик.

Паралельно ставилася ще й 
казка. Володимиру Левицькому 
запропонували взяти участь і в 
ній. Каже, було дуже важко. Ліз 
зі шкіри, щоб показати найкра-
щий результат. І це спрацювало 
— його перевели в акторський 
склад.

Наостанок він розказав, що 
суть вистави «І сміх, і гріх» — 
показати приклад того, що від-
бувається, коли люди не знають 
минулого і не цікавляться ним.

Культура наші люди

мистецтво. На виставці «Сонцесяйний Великдень іде» представили рушники Антоніни Головненко, 
декоративні писанки та пасхальні композиції Лариси Казмірчук. Майстрині розповіли про особливості 
своєї роботи. До речі, виставку можна відвідати до 19 травня

минає 33 роки. Наслідки трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року, ще відчуватиме не одне покоління українців. 
Згадати, як це було, ми попросили розповісти ліквідатора першої категорії Ніну Петрик. Вона з перших днів 
аварії на ЧАЕС трудилася у складі місцевого загону ліквідаторів

«україна завжди вишивала кольорово» у музеї 
відкрили виставку до великодня

каратисти козятина Привезли з вінниці 19 нагород!

вистава «і сміх, і гріх». Гробар (ліворуч) сперечається з сільським головою (у центрі) та 
лікарем (праворуч) про меморіал

ніна петрик (59) ліквідатор першої категорії. У свої 26 
років вона допомагала гасити пожежу на атомній станції

«що було в чорнобилі, 
Переказати не можна»

У грудні цього року Львівський 
академічний музично-драма-
тичний театр святкуватиме ві-
сімдесятий ювілей. У колективі 
160 осіб. Є і свій оркестр, і ба-
лет. Актори часом гастролю-
ють і за кордоном. Возили до 
Сполучених Штатів «Марію» 
за твором Уласа Самчука про 
Голодомор 1932-1933 років. 
Тоді відвідали найбільші міста. 
Серед них Детройт, Клівленд, 
Чикаго та Нью-Йорк. Їздили до 
Латвії, Литви, Польщі. Були в 
Трабзоні (Туреччина) на фес-
тивалі.

— Десь п’ять-шість років тому 
ми були в Козятині, — каже 
Микола Гнатенко, художній ке-
рівник. — Ми завжди з приєм-
ністю згадуємо козятинського 
глядача. Дуже добрий і щирий, 
завжди гарно приймає, осо-
бливо дорослі вистави. Місто 
змінилося. Так, як і змінився 
будинок культури. Коли ми 
востаннє були тут, то було ру-
їни. А зараз це просто шикар-
ний зал. Є сцена, є де працюва-
ти. Дай Боже, щоб ми приїхали 
через півроку чи через рік, і ще 
були на краще зміни.

театру майже 80

гастролі. До Козятина з гастролями завітав Львівський театр імені Дрогобича. За один день актори 
показали одразу три вистави: «Котигорошко», «Дорогою ціною» та п’єсу «І сміх, і гріх». Останній 
твір вразив козятинчан, яким постановка дещо нагадувала сучасні події

львів’яни Привезли театр до козятина

антоніна головненко показує незавершений рушник з 
ружами. Такі квіти колись вишивали на Козятинщині

зорЯна богуславська

На відкритому чемпіонаті 
Вінницької області з кіокушин-
ка Козятин представляли СК 
«Тако» та КДЮСШ. Маємо у 
результаті 19 призових місць: 
9 — золотих, 7 — срібних, 3 — 
бронзових нагороди

20 квітня у Вінниці відбувся 
відкритий чемпіонат Вінницької 
області з кіокушинкай карате 
серед молодших юнаків та мо-
лодших дівчат у вікових групах 
2005-2006, 2007-2008, 2009-
2010 року народження в розділі 
«куміте». 

А також відкриті обласні 
показові змагальні виступи у 
розділі «куміте» серед хлопчи-
ків та дівчаток 2011-2012 року 

народження. Змагалися понад 
200 спортсменів. У командному 
заліку козятинчани здобули 19 
нагород!

Чемпіонами у своїх вагових 
категоріях стали: Олександра 
Живчик, Тимофій Кацан,  Ка-
ріна Нестеренко, Юлія Коваль, 
Марія Сокольвак, Іван Сушко, 
Дмитро Наумець, Денис Ващев-
ський, Тімур Коломієць.

Друге місце зайняли: Лєна 
Данчук, Владислав Галяс, Ан-
дрій Яцик, Іван Свінціцький, 
Анастасія Тарасюк, Марія Ко-
вальчук, Микола Висоцький.

Третє місце посіли: Дем'ян 
Швець, Дар'я Бернатович, Ві-
талій Ковбасюк.

Вітаємо призерів та бажаємо 
подальших перемог!
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 ПРОДАМ
  Àáî çäàì ãàðàæ 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í Òîíåëÿ. 
096-779-60-83
  Áàëêîíí³ â³êíà 6 øò. (1.30õ0.82); áàëêîíí³ â³êíà 10 øò. 
(1.44õ0.70); äâåð³ âõ³äí³ 1 øò. (2.20õ0.80) ñîñíîâ³; äâåð³ âõ³äí³ 2 
øò. (2.0õ0.65) ñîñíîâ³ - óñ³ á/ó. 098-803-25-41
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. 
áàëîíè. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó, äâåð³ çàäí³ ë³â³ íà ÂÀÇ 2109, 21099 á/ó, 
êîðçèíà ùåïëåííÿ â çáîð³ «Ôîðä Ñêîðï³îí» 2.0. 097-195-57-75, 
063-293-14-23
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ 
ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð 
ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-

05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì‘¿, áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íêà». Ïåòðî 
²âàíîâè÷. Ðóæèí. 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì’¿, â³äâîäêè 4-õ, 5 ðàìî÷í³ íà Óêðà¿íñüêó ðàìêó ç 1 
òðàâíÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåòîí ìîëî÷íèé, øâåéíà ìàøèíêà, âåëîñèïåä. 097-323-85-75
  Áåòîíîì³øàëêà íà 180 ë. á/ó, âåëèêà, ñàìîðîáíà. 097-690-
98-02
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî, êàðòîïëÿ âåëèêà, ÿáëóêà. 096-717-97-88
  Áè÷îê ìîëî÷íèé. 063-273-73-71
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ á/ó ïîëîâèíêè. 097-690-98-02
  Áî÷êà çàë. 200 ë., ëèñò ³ç í/æ 3 ìì 1.42 õ 0.71 - 1 øò., áàê 
í/æ 1.0 õ 1.0 õ 0.60, áî÷êà àëþì âèñ.1.10, ñò.äðîðàë 2 ìì. 2 õ 
1.0, ùèòè ³ç æåñò³ îáðàìëåí³ 40 óãîëêîì 2.9 õ 1.4 - 2 øò. 063-

736-47-19
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè 
ìóëàðä, ³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 
067-173-31-50
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, ³íâàë³äíèé â³çîê, 
êàáåëü àëþì. 60 ì. 093-031-24-52
  Âåëîðàìà, êîëåñà ïåðåäíå, çàäíº, ðàêîâèíà êåðàì³êà, øïàëè 
áåòîíí³ 10 øò., áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, ïðóòè, 
êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 24, äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, òðóáà çàë. 
ä³àì. 40 ìì. 15 ì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé ÷óäîâèé, íåäîðîãî. 097-793-55-95
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³, ôîòîàïàðàò Soni 400 
ãðí. 093-140-74-54
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî 
òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., àëþì. ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì 
äîâæ. 300ì., íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð ð³çíèõ ñîðò³â. 
093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ äèçàéíåðñüêà â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà çð³ñò 1.67 
+ êàáëóê 5-7 ñì., ðîçì³ð 42 íà ì³í³àòþðíó òà ñòðóíêó ä³â÷èíó, º 
øëåéô, ñóêíÿ ëåãêà íà ò³ë³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ. 097-318-60-81
  Âèíîãðàä êóù³ Ñåíñî, Ìóñêàò, îæèíà, Âîæäü Äæîçåô äóæå 
ðàííÿ, Òîíôð³, øîâêîâèöÿ (êðóïí³øî¿ íåìà), âÿëåí³ ãðóø³ 
(ïîëîâèíêè), ñóøåí³ âèøí³, àáðèêîñ, ³ðãà. 2-11-64, 097-170-90-
05, 066-432-22-16
  Â³êíà 1-êàìåðí³ 150 õ 185 - 3 øò. ç³ ñòâîðêàìè 140 õ 55. 
097-874-23-92
  Â³êíà á/ó òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-751-
80-75
  Â³êíî ì/ï 2.04 õ 1.38 2-õ êàìåðíèé ñêëîïàêåò á/ó 1 800 ãðí. 
063-223-53-04
  Âîäÿíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ. 098-254-37-48
  Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà á/ó, òóìáî÷êà íàâ³ñíà êóõîííà á/ó, 
òóìáî÷êà ê³ìíàòíà á/ó. 063-503-47-28, 067-359-87-74
  Ãàðàæ âåëèêèé ³äåàëüíèé ñòàí. 063-276-07-38
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï. Òóíåëü. 093-539-53-85
  Äà÷à 11 ñîò. ð-í Òåëèìîí³âêà. 063-064-05-28
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. êîíòåéíåð ç ïîãð³áîì; çåì. ä³ë-êà 
9 ñîò. âóë.Ëÿòóøèíñüêîãî 28. 096-583-14-35
  Äâà 3-õ òîííèõ êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç ìàòðàöîì â³ä 5 
ðîê³â. 063-605-75-51
  Äâà êîçëèêà ïî 1.5 ì³ñ. ³ êîçî÷êà 1.5 ì³ñ. 097-587-17-37
  Äâåð³ á/ó âõ³äí³ ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ 2.0 õ 0.8, àêðèëîâà âàííà 
1.7 õ 0.7. 063-342-71-05
  Äâ³ âåëèê³ õóñòêè, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, 1 
ì³øîê äð³áíî¿ êàðòîïë³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äâ³ õóäîáè (êîðîâè), ñ.Âîñêîäàâèíö³. 068-764-11-34 Ëþáîâ, 
068-041-47-86 Àíÿ
  Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³. 093-146-67-58
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà - òðîñòü (êîðè÷íåâà) â äîáðîìó ñòàí³, êîëÿñêà 
Riko GRAND 3 â 1 ïîâíèé êîìïëåêò â â³äì³ííîìó ñòàí³, äèòÿ÷å 
ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì + áàëäàõ³í â ãàðíîìó ñòàí³. 098-600-83-21, 
063-688-74-59
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Ïåã - Ïåðåãî  GT-3» (ïðîãóëêà), â³ä 6 ì³ñ. äî 
3-õ ðîê³â - 1 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî «Ñàéáîêñ - ïðî» ñòàí 
³äåàëüíèé 2 500 ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà äëÿ ä³òåé â³ä 1 äî 3-õ ðîê³â, ïîâíèé êîìïëåêò 
ó õîðîøîìó ñòàí³. 098-830-16-44, 063-304-75-46
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ì³öíèé (â³ê 7-12 ðîê³â) â ãàðíîìó ñòàí³ 1 
000 ãðí., äèòÿ÷å ë³æå÷êî 400 ãðí., ìàíãàë - áàðáåêþ ç ñòîëèêîì 
(êîâêà), çàë³çíè÷íèé êîñòþì. 067-275-55-10
  Äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà, ï³âí³ íà ïëåìÿ, ñ³÷êàðíÿ, 
â³êîíí³ áëîêè 140 õ 100 (êîðîáêà-äóá), êóù³ âèíîãðàäó, îæèíè, 

øîâêîâèö³. 2-11-64 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é, îäíî-äâóõð³÷íèé. 098-280-55-27
  Äîðîñëîãî áðîéëåðíîãî ³íäèêà. 063-024-75-74
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./êâ.ì., áåðåçà, 
áåðåñò ïî 650 ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-143-61-18
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º ôóíäàìåíò, 
êðèíèöÿ. 063-406-44-27 Ðîñ.
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), 
çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. âóë.Çàîçåðíà 5. 067-927-15-58, 063-
676-63-02
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí ïðèâàòèç., ãàðíå çàòèøíå ì³ñöå, 
äî ì³ñòà 15 õâ. õîäó 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 143. 093-405-50-69
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä 
ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ 
âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 55 
000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñàðàé. 098-020-
36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ 
(íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 093-
587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-324-
14-63, 093-925-93-81
  Çåðíî ÿ÷ì³íü, ñîÿ. 067-916-41-20
  Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 096-007-
52-67
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
  ²íñòðóìåíòè á/ó áîëãàðêà, äðåëü, åë.íîæíèö³ ïî ìåòàëó (êîæíà 
äåòàëü ïî 800 ãðí.), ïðèâåçåíà ç Í³ìå÷÷èíè. 096-779-60-83
  Êàâðîë³í áåæåâèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 097-176-02-26
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî ìàëîãî 
òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 098-826-
20-26, 063-774-02-91
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 15 â³äåð, 30 ãðí./â³äðî. 097-436-73-95
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 093-409-34-54; 093-409-34-53
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà 
ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà 
ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êë³òêè äëÿ ïåðåïåëèöü, äåðåâî - ð³çàëüíèé ñòàíîê. 096-
174-02-54
  Êîáèëà 7 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîáèëà ãàðíà 7 ðîê³â, ìàñòü ãí³äà, â³ç, ñàí³. 097-831-10-06
  Êîçà, êîçåíÿòà, êîçèíå ìîëîêî ð-í ÏÐÁ. 093-938-41-36, 
097-519-78-17
  Êîçà, êîçåíÿòà. 096-632-10-40
  Êîçà. 067-165-14-93
  Êîçè òà êîçåíÿòà. 097-264-46-67
  Êîçî÷êà ãàðíî¿ ïîðîäè, áåçðîãà ç êîçåíÿòàìè. 063-773-28-96
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà, çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà íîâèé, 

òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
  Êîìïþòåð 2-õ ÿäåðíèé + ìîí³òîð Philips 19« + êëàâ³àòóðà 3 
200 ãðí, ôîòîàïàðàò Sony RX-10 ïîâíèé êîìïëåêò, â³äåîêàìåðà 
Panasonic ì³í³-êàñåòà 650 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìïþòåð ÏÊ íåäîðîãî.. 068-273-92-77, 063-383-78-73
  Êîíòåéíåð 4 õ 1.7 õ 2.2 (Ø õ Ã õ Â). 067-899-52-30 Ñåðã³é
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-440-11-63
  Êîðîáêà ïåðåäà÷ ÂÀÇ 2121, ÂÀÇ 2106 - êîðîáêà ïåðåäà÷, 
ëàìïè êñèíîíîâ³ D3S ãàçîðàçðÿäíàÿ 42V 35W 2 øò. 063-752-
92-26 
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà òà òåëèöÿ 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ãîëóá³ºâêà. 097-
997-03-24, 063-467-55-62
  Êîðîâà äîáðà ç 2 òåëÿì, ò³ëüíà 5 ì³ñ. 068-023-69-98
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 4 òåëÿì. 063-648-20-99
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì. 068-586-30-68
  Êîðîâà ðîçòåëåíà, ìîæëèâî ç òåëÿì (òåëè÷êà). 096-430-36-84
  Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-549-75-96
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì, ñìà÷íå ìîëîêî, äàº 25 ë. 
ìîëîêà. 096-443-42-39
  Êîñòþì ñâ³òëèé áåæ äëÿ âèïóñêíîãî âå÷îðà, íåäîðîãî, êîñòþì 
÷îðíèé ï³äðîñòêîâèé, äóæå õîðîøà ÿê³ñòü. 063-709-26-79
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñò³ëüö³, ñòîëèê, ðèáàöüê³ 
ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò. 093-510-45-63, 096-512-12-08
  Êðîëè÷êà ç êðîëåíÿòàìè, îêðàñ ÷îðíèé ñð³áíèé. 097-511-
11-24
  Êóçîâ «Îïåëü Îìåãà Â» â ãàðíîìó ñòàí³. 097-324-17-14
  Êóêóðóäçó. 097-248-30-54
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóðÿ÷èé ïîñë³ä 1 ì³øîê 100 ãðí. 067-445-52-25
  Ëîøèöÿ 1 ð³ê, äóæå ñïîê³éíà, âåëèêî¿ ïîðîäè, òåðì³íîâî. 
097-055-26-85
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìåäîãîíêà í/ñ íà 4 ðàìêè, íàá³ð ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí, íàá³ð 
ëîæîê òà âèëîê ïîñåðå. 12 ïåðñîí. 093-849-93-36
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., êîëüîðîâ³ 
ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83 Ñåðã³é
  Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, óìèâàëüíèê, ð³çí³ ìåáë³, óñå á\â. 067-430-
31-31, 093-726-17-16
  Ìÿêèé êóòî÷îê, ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit. 097-012-01-69, 
098-020-36-54
  Ïàïóæêè íåäîðîãî, ìàëåíüê³ ï³âíèêè, êóðî÷êè, äèòÿ÷èé 
âåëîñèïåä, óñå íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Ïàðêåò äóá 15 êâ.ì. 063-042-05-93
  Ïåéíòáîëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 063-340-12-01
  Ï³àí³íî, øê³ðà, êàñòðþë³, ïîäóøêè, íîâ³ òðóáè 2-õ ìåòðîâ³, 
áàë³ÿ. 2-15-96, 063-879-52-15
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 068-080-23-80
  Ïëóã ÏËÍ - 3.35 Îäåññà ðîáî÷èé ñòàí, êóëüòèâàòîð 3.2 ì 
ñàìîðîáíèé õîðîøèé ñòàí. 097-872-06-89
  Ïîðîñÿ êàáàí÷èê âàãà 120-130 êã., ãîäîâàëèé áåç ïðåì³êñ³â. 
097-449-53-84
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí. 097-474-42-11, 063-260-09-52
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-238-27-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 15 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-350-
43-62
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àòëàíò á/ó 3 000 ãðí. 063-223-
53-04
  Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-12-01
  Ïðèõîæà, òóìáî÷êà ï³ä âçóòòÿ 4 000 ãðí., êóõîííà ìåáåëü 3 
000 ãðí. 093-885-30-82
  Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðåâîëüâåð íîâèé Ñòàëêåð + ïîäàðóíîê êóë³.  063-276-07-38
  Ðîçêèäà÷ íàâ³ñíèé ÌÂÄ - 0.7 ò. 067-697-93-02
  Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà 
ìàøèíêà Àð³ñòîí, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëüôåð. 063-695-
30-20
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, 
ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà 
ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñò³íêà ó â³òàëüíþ «Ã³ðêà» òåðì³íîâî (290 õ 213 ñì.), ìÿêèé 
êóòî÷îê (210 õ 260 ñì). 063-937-56-11  
  Ñóêíÿ âèïóñêíà 8-12 ðîê³â êîë³ð á³ðþçà. 093-779-84-23, 
096-312-34-41
  ÒÂ òóìáà - 300 ãðí., êèëèì 3 õ 2 ì. - 800 ãðí., íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
«Wender»-SJWm|10Í.Ì - 2 000 ãðí., âóë.Äæåðåëüíà 52/2. 063-
896-77-23
  Òåëåâ³çîð Samsung ê³íåñêîïíèé 300 ãðí., äèâàí-êíèæêà ñòàí 
õîðîøèé 2 000 ãðí., òóìáà ïðèñòàâêà êóõîííà 200 ãðí., òóìáà ï³ä 
âçóòòÿ 200 ãðí. 067-722-03-67
  Òåëåâ³çîð Soni 50« ïëàçìà, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 3 500 
ãðí. 063-054-39-57
  Òåëåâ³çîð Ãðþäê³ê ïëàçìà 32«, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè 4 000 
ãðí. 063-054-39-57

  Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîðîâà íà îòåëåí³. 098-039-
45-26 ï³ñëÿ 14:00
  Òåëè÷êà 1.3 ðîêè, õîðîø. õîâó.  093-405-50-69
  Òåëè÷êà 11 ì³ñ., ÷åðâîíî - ðÿáà, òåðì³íîâî. 097-449-22-06
  Òåëè÷êà 4 ì³ñ., ÷îðíî - ðÿáà õîðîøîãî ïîâîäó. 097-150-27-63
  Òåëè÷êó â³ä äîáðî¿ êîðîâè 2 ì³ñ. 097-204-04-94
  Òðèëÿæ íåäîðîãî. 063-103-03-16
  Òþêè ëþöåðíè. 068-019-90-30
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ 
ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê Atlant ç âåðõíüîþ ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, çàã. 
îáºì 280 ë., çáîðêà Á³ëîðóñü, â â³äì³ííîìó ñòàí³ á/ó 3 500 ãðí. 
067-430-05-99, 063-645-94-26 ²ðèíà
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó  ñòàí³, 
òåëåâ³çîð Sony ä³àã. 70 ñì. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Öóöåíÿòà ÐÅË 1 ì³ñ. - 3 øò. 2 000 ãðí. - åë³òà, ìàì³ 2.5 ðîêè. 
097-116-35-00, 095-036-43-33
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâí³ ïåê³íåñà ³ìïåðàòîðñüêîãî, á³ëîãî 
êîëüîðó, áàòüê³â ìîæíà ïîáà÷èòè. 093-583-68-60 Îêñàíà
  ×àéíèé ãðèá. 096-124-95-62
  Øàôà 205 â., 150 ø., 50 ã., êîñìåòè÷íèé ñòîëèê. 098-597-08-
78, 093-596-41-56
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñòàòóåòêè Àíãåëîâ, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà 
á/ó, âàçîíè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Øâåéí³ ìàøèíêè Ç³íãåð íîæíà ç ð³äíèì ñòîëîì, ðîáî÷à, ëàäà 
íîæíà ç òóìáîþ, íàá³ð ëàïîê, ðîáî÷à. 063-280-43-63
  Øèíøèëè. 096-124-95-62
  Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ëþñòðà, 
ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà, åë. ìÿñîðóáêà, äåðåâîîáðîáíèé 
âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ. 096-467-
88-03
  ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  ß÷ì³íü. 097-453-44-53
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕРухОМіСТЬ
  1- ê³ìí. êâ. ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, áóäèíîê  ïðÿìî íà âîêçàë³ àáî çà ïàé. 098-321-
74-24, 2-32-56
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-
84-69-081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-
081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 063-277-
53-34
  1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, 
âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 
êâ.ì. 068-032-55-04
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-
35-08
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-24, 097-137-
22-97
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º 
ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-
77-45
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-743-07-27, 067-799-42-64
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà 
â³êíà, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí.êâ. 5\5 áóäèíêó, ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 073-075-
28-48
  2-õ  êì. êâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà), öåíòð âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í 
ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé 
(ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ãàðàæà). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7, êâ.11. 068-193-
81-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî 
ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 43.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
âóë.Î.Êîøîâîãî 52 (ð-í ÏÐÁ). 073-177-32-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-
019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Статут "Релійна громада (пара-
фія) села Гурівці Козятинського 

району єпархія УПЦ" і свідоцтво про 
реєстрацію № 420 від 19.03.1992 
визнати що втратили чинність 

(вважати недійсним)

Продам будинок вул.Грушевського 
155, зі всіма зручностями, 10 сот. 

землі, можливо викуп. 067-753-
67-42

Терміново продається теличка 11 
міс., червоно - ряба.  097-449-22-06

Здам в оренду 3 перукарських робо-
чих місця. 097-759-18-66

Продам пісок. 098-966-51-43, 093-
782-99-57

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа мага-

зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44
Продам будинок хороший, затиш-

ний, на рівному місці, землі 6 сот., 65 
кв.м., 2 кімнати, велика кухня, сан.

вузол, інд. опалення - котел, євро-ре-
монт, є садок, кущі ягід, погріб, літ-
ня кухня, госп. будівлі. 067-264-80-29

РЕМОНТ
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-
154-49-36
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38

РОбОТА
Потрібні монтажники металопластикових 
конструкцій (вікна, двері). 067-152-70-99
Запрошую на роботу на ціле літо ло листопа-
да, жінок, чоловіків можна сімю, різати зелень 
(пучки), оплата від вироботки, є житло, умови. 
096-432-69-45
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
На роботу потрібен автомийник, з/п від 5 000 
грн., графік 2/2 (з 9:00 - 21:00), чоловіки від 
18 до 35 років. 093-938-30-09, 093-767-14-10
На роботу потрібні: кухар, пекар, касир, про-
давець, м.Київ. 098-568-21-05 Інна
В смт.Бродецьке на постійну роботу потрібен 
перукар. 097-796-79-38
На роботу потрібні офіціанти та бармен. 063-
741-02-45
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. 
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Тел.: 0952872944; 0677869928  
На роботу в магазин "Продторг" запрошується 
різноробочий,пекар, оператор-касир, 
помічник кухаря. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування, середня заробітна плата  
7000-8500 грн (з податками), 8-годинний 
робочий день, компенсація харчування. тел. 
067-430-02-80, 093-678-53-01.
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми 
гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. 067-430-02-80, 093-678-
53-01
В магазин взуття «PODIUM» потрібен про-
давець. Дівчина з приємною зовнішністю і 
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне 
працевлаштування. Ірина 063-231-31-36
Адміністратор на постійну роботу в хостел у 
м.Києві. Терміново. Зп від 8000грн + %. Жит-
ло надається. Офіційне працевлаштування. 
Тел.: 0993894544, 0968848555
На постійну роботу на станцію технічного об-
слуговування потрібен працівник, звертатись 
097-746-73-00 або 063-398-90-08
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8 âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12, 

093-091-65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï 
â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ 
òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
45. 096-568-81-36
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé, 04 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì, 1 ïîâ., ïîðÿä ç ãàðàæåì, ³íä. 
îïàëåíí÷, ºâðî-ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 
ìàãàçèí. 068-080-23-80
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), 
â³éñüêîâèé áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 
êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóä 
137 000 ãðí. 067-883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, òåðì³íîâî. 
063-554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, 
áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 
êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-
35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñòàí æèëèé, 
4 ïîâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 (ð-í ÏÐÁ), ñàðàé. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 
095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. (á³ëÿ Öåñ³ñà). 093-857-
04-53
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ 
òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 098-585-28-33, 050-417-79-70
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 
â³êíà - äâåð³ ïîì³íÿíî àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, 
îïàëåíí÷ º êîòåë Âàéëàíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí 
îáðîáëåíî äåðåâîì. 063-675-93-04, 067-940-41-22

  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., íå êóòîâà. 097-
632-98-96
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., 
íå êóòîâà, òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 
096-555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà 
ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
  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., öåíòð. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  3-õ êì. êâ., 5/5 ê, 67/42,5/7,5. ,áåç ðåìîíòó, 2-à áàëêîíà, 
ïàðêåò, á³ëÿ ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ êì.,êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-422-45-66
  Áóäèíîê 120 êâ.ì., ñ.Âåðíèãîðîäîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ñàðà¿, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 0.43 ãà. 096-973-34-69
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, 
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., ð-í Öàðñüêå ñåëî 093-
704-31-57
  Áóäèíîê 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 
068-003-72-85
  Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 
ñîò. ç âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, âîäà 
òà ñàí.âóçîë â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 15. 063-384-05-03
  Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 
10 ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-
675-67-19
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, º ñâ³òëî, ãàç, 
âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàðàæ, ñàðà¿, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., 
ïëîäîâ³ äåðåâà. 097-318-60-81
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï 
â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 

³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
067-783-63-17
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 
57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó 
îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà. 063-
026-75-03
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà ãîñï.áóä³âëÿìè,ãàçîì, 0.25 
ãà çåìë³. 097-997-03-23
  Áóäèíîê â öåíòð³ (âóë.Ñòóñà), çîâí³ óòåïëåíèé, çðîáëåíèé 
êàï. ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, íîâà êàíàë³çàö³ÿ, êàì³í, êóõíÿ - 
ñòóä³ÿ. 063-427-43-15, 073-411-24-11
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà, 
5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 096-772-27-55, 093-
465-45-20
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà 
òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-
282-30-49
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-
36-78
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - 
Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 063-969-57-39

робота 
Пропоную 

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

 хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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  Áóäèíîê ãàç, âîäà, êàáåëüíèé ³íòåðíåò, ãîñï. áóä³âë³, 
ìîëîäèé ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäó, ñ.Ìàõí³âêà. 097-829-50-50
  Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ 
ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüòîâàíå 
ïîäâ³ðÿ, ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 13 ñîò. 097-545-03-70, 097-
304-05-98
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. çåìë³. 068-110-70-73
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 
ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, 
âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, 
ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 097-223-
77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð). 
096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³ 
ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 13 ñîò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. 097-545-03-
70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 
øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, 
òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. 
ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ 
òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò. ³íôîðìàö³ÿ 097-60-57-822
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
19 ñîò., áóäèíîê ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé âíóòð³øí³é ðåìîíò, 
º çðó÷íîñò³: ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿ êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 
85 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, ñàäîê. 093-766-22-76 Îëåñàíäð
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ, 
çåìëÿ ïðèâàòèç., ïîãð³á. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  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 ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 

êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, 
ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè ç îäíèì öåíòðàëüíèì âõîäîì, º 
ãàç, ö/âîäà, 15 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 
063-279-94-04
  Áóäèíîê íåâåëèêèé ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, ãîðîä 
22 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, òåðì³íîâî. 098-321-74-
24, 2-32-56
  Áóäèíîê íåäîáóä. 10 õ 10, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
êðèíèöÿ, ãàç, ñâ³òëî, âåðõ. ñò³íè íîâ³, ò³ëüêè âíóòð³øí³ 
ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ. 067-761-98-56
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 
ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìà, ãàç, 20 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, 
ñàäîê, â áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³. 063-296-30-12, 067-948-
83-38
  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.(Êîìñîìîëüñüêå) Ìàõí³âêà, âóë.Ëþáàðñüêà, º 
ãàç ïðèðîäí³é, âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. 
áóä³âë³. 096-867-24-83
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç. ï³÷íå îïàëåíÿÿ, ö/âîäà, ë³òíÿ 
êóõíÿ, õë³â, ëüîõ. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-
24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-
44-42
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 
çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 6 ñîò. ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà 
êâàðòèðó ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 61.2 êâ.ì., ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 0.33 ãà. 067-184-40-04 Êàòåðèíà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, º äâà ñàðà¿, 
ãàðàæ, êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Êè¿âñüêà 20, ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 3 

ïîãð³áà, ë³òíÿ êóõíÿ), äî çóïèíêè 100 ì. 097-731-98-99 ²ðèíà
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, 13 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà, öåíòð, äîêóìåíòè. 097-317-06-89
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81 
êâ.ì., æèëà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå 
ôîòî íà Viber 096-768-23-68, 063-883-81-83 Âîâà
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 73 ñîò., 
ñàðàé, ïîðó÷ ãàç, âîäîïðîâ³ä, ïîãð³á, íåäîðîãî àáî çà ïàé. 
098-321-74-24, 2-32-56
  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 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, 
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, 
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 097-
706-53-64
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 
ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  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 - 125 000 ãðí  093-209-06-88, 
097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1. 093-587-13-98, 
098-843-78-06
  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 óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. 
ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òðîòóàðíà ïëèòêà, áàçàð, 4 
øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 
6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. 
îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî 
ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, 
çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 950 000 ãðí. 067-705-
00-22 Äìèòðî 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó 
ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-271-40-31, 
2-85-33
  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 ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.
Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57

  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, çàã. ïëîùà 64.8 êâ.ì., ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 31 ñîò. 097-119-76-03
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), 
ãàç., ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-
631-91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî çáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â 
áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., 
ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 
36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî ï³ä 
á³çíåñ. 093-704-31-57
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à â ð-í³ ñ.Ñèãíàë, 12 ñîò., íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3,5 õ 
4,5 - 12 000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14, 097-
122-75-19
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 24 êâ.ì., ä³ëÿíêà 4 ñîò., º ïëîäîâ³ 
äåðåâà, ìåòàëåâà çàãîðîæà, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ 
ðîá³ò. 093-631-91-16
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 
êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. á³ëÿ ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà, ï³ä çàáóäîâó. 
093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 
(ð-í Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
  Çåì. ä³ë-êà ç æèëèìè áóä³âëÿìè â öåíòð³ ñ.²âàíê³âö³. 097-
040-48-72
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Øì³äòà 7, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê, 
ãàðàæ çàøèòèé, ôóíäàìåíò, âîäà, ãàç ó áóäèíêó. 068-745-45-
97, 096-545-76-17
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, 
öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 
050-705-41-75, 093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 100êâ.ì., 
ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿, ñàäîê, ãîðîä; 25 ñîò. 
çåìë³ 70 000 ãðí. 097-390-09-23; 063-581-16-17
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ö/âîäîïðîâ³ä ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-
712-35-52
  Ñàäèáà ñ.Çîçóëèíö³ 60 ñîò. 067-152-28-76
  Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
  Ó÷àñòîê ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 12. 063-107-
12-33
  ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì., ñòàí 
æèëèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò, ãàç., âîäà, 
³íòåðíåò, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 2 ï³äâàëà, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., 
òåðì³íîâî. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  ×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. 098-001-91-02
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ 
êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-
08-40, 2-04-13

  АВТОМОТО
  Ford Mondeo 2000 ð.â. 067-629-30-90
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ 
íîìåðàõ. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 21013 1985 ð.â., ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063-623-12-80
  ÂÀÇ 2104 2000 ð.â. 098-103-55-21 Ñàøà
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., ïðîá³ã 67 òèñ.êì., 1.2 ã/á. 097-
174-72-08
  Çàï÷àñòèíè á/ó Ì 2141. 068-016-40-73
  Êàìàç 5320. 097-362-81-21
  Ìàçäà 626 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-
481-74-05, 098-800-77-03
  Ìîñêâè÷ 407 òåðì³íîâî. 063-042-05-93
  Ìîòîáëîê Ôîðòå 8 ê.ñ. 2017 ð.â., êîìïëåêò ôðåçà, ïëóã. 
098-458-43-94
  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, çàï÷àñò³. 097-154-
49-36
  Îïåëü Àñòðà 2008 ð.â, óí³âåðñàë, ñ³ðà, äèçåëü, ³äåàëüíèé 
ñòàí. 093-095-17-57, 096-737-40-40
  Òàâð³ÿ íà çàï÷àñòèíè. 063-992-03-10, 063-050-32-11
  Ôîðò Òðàíçèò - Êîíåêò 2004 ð.â., 1.8 äèçåëü, 7+1 
ïàñàæèð. 097-537-53-35, 063-303-18-03
  Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. òåðì³íîâî. 063-042-05-93

  КуПЛЮ
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-695-
30-20
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàðàæ. 093-730-51-90
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 

ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, 
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
  Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, 
â³âñà. 067-430-02-80; 097-405-78-33
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó. 096-952-68-21
  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâèé áóðÿê. 073-793-55-95
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-
84-22 Âàñÿ
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, 
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, 
ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, 
ïîäóøêè, ïåðèíè. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 
ãðí., ñòàð³ òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè 
â áóäü ÿêîìó ñòàí³, âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-29-55, 067-
103-89-90
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å òà êà÷èíº, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 098-000-
34-90
  Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-297-
19-24
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ 
,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49

  ß÷ì³íü 200-300 êã. äëÿ òîâ÷³ ïî 4 ãðí./êã. 097-793-55-95
 Àâòî Áóäü ÿêèõ ìÀðîê, ó Áóäü ÿêîìó ñòÀí³. 063-5-85-23-50, 
097-648-46-69

  МіНЯЮ
  Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98

  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 â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿò. 097-751-80-75
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-
884-86-66
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 068-753-34-43
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, 
äîìðîá³òíèö³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-
192-67-78
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó 
(ïðèáèðàííÿ á³ëÿ áóäèíêó, êâàðòèð, ãîðîäà), ðîçãëÿíó áóäü-

ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 073-177-32-37
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., íà äîâãèé òåðì³í. 096-001-69-47
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî 
ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó 30 êâ.ì., â 
öåíòð³ Êîçÿòèíà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Çäàì ãàðàæ êîîï.Òóíåëü. 093-585-40-25
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., 1 ê³ìíàòó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ìàëåíüêó, 
òåðì³íîâî. 068-822-37-05
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., íà òðèâàëèé 
òåðì³í, ð-í ÏÐÁ àáî 3 øêîëè. 093-114-94-28
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 
ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïðîïàâ Éîðøåíñüêèé òåð-ºð òåìíî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, 
õëîï÷èê, â ðàéîí³ 3-ãî ñàäî÷êà, ïðîñèìî ïîâåðíóòè çà âèíà-
ãîðîäó. 063-749-42-50
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в’Ячеслав гончарук

У суботу, 20 квітня, на Козя-
тинському стадіоні «Локомотив» 
відбувся футбольний поєдинок 
між місцевим «Монолітом» та 
командою з Вінниці «ЕМС Нива 
2». Це був матч 11-го туру чем-
піонату Вінницької області у 
вищій лізі.

Щодо самої гри, так почалася 
вона з атаки гостей. Розвівши 
м’яч з центру футбольного газо-
ну, вони пішли в наступ. Тільки 
в першій своїй атаці втратили 
м’яча. Обрізку суперника в 
середині поля вдало викорис-
тали монолітовці. Вони після 
декількох коротких перепасовок 
вивели на ударну позицію недав-
нього ООСівця Пилипенка. Мак-
сим хитнув захисника вінничан, 
впіймав воротаря суперника на 
протиході, пробив під неопорну 
ногу голкіпера. Воротар «ЕМС 
Нива 2» зреагував на м’яч тільки 
тоді, як він був уже у воротах. 
На цей момент, це була тільки 
перша хвилина гри.

На 22-ій хвилині матчу гравці 
«Моноліта» святкували новий 
успіх. Денис Ткаченко отримав 
передачу від свого партнера в 
правому куті карного майданчи-
ка вінничан. Щоб зменшити кути 
обстрілу воріт «Ниви», їхній гол-
кіпер вибіг назустріч нападнику 
«Моноліта». А Денис підсік м’яч 
над воротарем і він парашутом 
опустився у воротах.

Футболіст закинув воротарю 
вінничан «шкіряного за комі-

рець». 
Десь за десять хвилин до за-

вершення першого тайму козя-
тинці відзначилися ще раз. Дми-
тро Красносельський, зігравши 
на випередження, замкнув пере-
дачу партнера і забив третій гол.

У другій половині зустрічі 
рахунок матчу не змінився. Ко-
зятинці тричі мали можливість 
збільшити його. Тільки в одних 
епізодах господарям поля бра-
кувало точності на завершальній 
стадії атаки. 

У інших випадках вдало грав 
захист гостей. Склалося вра-
ження, що монолітовці, граючи 
по рахунку, віддали ініціативу 
супернику. А футболісти «Ниви 
2», які вкрай хотіли забити, стали 
більше націленими на ворота. У 
складі команди обласного центру 
є спортсмени, які 
встигли пограти 
на більш висо-
кому рівні. Вони 
як фубольні про-
фесіонали гра-
ли з першої до 
останньої хви-
лини матчу. А 
перемога «Моно-
літа» над вінни-
чанами дає під-
стави думати, що 
ФК з Козятина 
при об’єктивному 
суддівстві є гріз-
ною силою для 
будь-якої коман-
ди в обласному 
чемпіонаті.

змагання

Після демобілізації з оос максим Пилипенко 
тепер «стріляє» ногами
«Моноліт» переміг вінницьку «Ниву 2» з рахунком 3:0
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ГОРОСКОП
з 25.04 по 1.05

овен 
Новий тиждень принесе Овнам чи-
мало нових емоцій, а життя почне 

більше подобатись. Друзі та рідні будуть 
підтримувати вас у будь-яких ситуаціях, що 
точно покращить ваш стан. До того ж, про-
блеми, які здавались великими, насправді 
виявляться дрібницями.

телець 
Цього тижня зорі радять звернути увагу на 
турботу про себе, а не про інших. Ви одра-

зу відчуєте себе значно краще, а будь-які труднощі 
оминатимуть вас. Не варто перейматись через 
дрібниці та намагатись зробити все ідеально, адже 
ви й так показуєте себе чудово у різних напрямках.

близнюки 
У Близнюків попереду важливий період 
змін, тому потрібно зібрати всі свої 

сили та енергію разом. Може з'явитись чимало 
важких завдань та серйозних планів, які по-
требують чимало часу та постійної уваги, але у 
вас все вдасться.

рак 
Ви надто любите правила, але інколи 
потрібно їх порушувати. Ракам у новому 

тижні краще спрямувати свою чарівну енергію 
на щось зовсім не рутинне. Трохи більше на-
вчання, знайомств та руху вперед - ось чого вам 
зараз бракує.

лев 
У Левів чудовий шанс нарешті отримати 
більше відпочинку та енергії, аніж було 
раніше. Припиніть звертати увагу на 

негативні дрібниці та надто емоційно на все 
реагувати, адже можете втратити насолоду від 
моменту. Цього тижня можна присвятити час 
собі, новому чи старому хобі та близьким людям.

діва
Цього тижня у Дів може поповнитись 
список обов'язків, які також покращать 

ваш фінансовий стан. Ви чудово знаходите 
спільну мову з людьми, тому ваш вплив на них 
точно зміцниться.

терези 
Для Терезів нова робота стане ковтком 
свіжого повітря, адже вона надихатиме 

вас та допоможе сповна розкрити весь потенціал. 
Ви рухаєтесь у правильному напрямку, тому не 
зважайте на тих, хто критикує вас.

скорпіон 
Амбіції Скорпіонів дозволять їм значно 
швидше реалізувати задумане, аніж 

можна було подумати. Однак це не означає, що 
варто розслабитись та пустити все за течією. Зорі 
радять направити всі сили у втілення своїй цілей.

стрілець 
У Стрільців у новому тижні з'явиться 
чимало справ, які їм вдасться виконати. 
До того ж, не варто покидати позаробочі 

справи, сподіваючись, що хтось їх зробить замість 
вас. Пора навести лад у своєму житті, а також 
максимально налаштувати на позитивну хвилю.

козеріг 
Зорі радять Козерогам зосередитись цього 
тижня на позитивному настрої, адже він 

допоможе підкорити нові вершини та розставити 
пріоритети. Чудовий час для кохання та творчості, 
адже натхнення робитиме вас ще активнішими.

водолій
Водоліїв очікує нова хвиля справ, з якими 
потрібно буде впоратись якомога опера-

тивніше, щоб мати вільний час для самореалізації. 
У романтичних справах ви надто вразливі, тому 
змініть своє бачення стосунків.

риби 
У Риб цей тиждень відзначиться активною 
увагою до вас, адже багато хто проситиме 
про допомогу. Щоправда, не варто не-

хтувати собою та своїми інтересами на користь 
інших. Тим часом на роботі все йтиме вгору, якщо 
не будете соромитись показувати свої уміння.

сеРеДА, 1 ТРАВНя

+   9 0с    +  11 0с
+   17 0с  +  13 0с

вІвтороК, 30 КвІтня

+   9 0с    +  11 0с
+  17 0с    +  13 0с

понедІлоК, 29 КвІтня

+  11 0с    +  13 0с
+  18 0с   +  15 0с

субота, 27 КвІтня

+  11 0с   +  14 0с
+  22 0с  +  17 0с

п'ятниця, 26 КвІтня

+   8 0с    +   12 0с
+  20 0с    +   15 0с

недІля, 28 КвІтня

+  11 0с   +  14 0с
+  22 0с  +  16 0с

четвер, 25 КвІтня

+  7 0с    +  11 0с
+ 19 0с    +  14 0с

Погода у Козятині 

4
4
9
0
1
6

4
4
9
0
7
7

уже з першої хвилини козятинці відкрили рахунок гри
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