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Планували житловий дім,
а будують супермаркет
 Добре знане в Козятині «свайне поле»
відходить у минуле. Такою народною
назвою козятинчани нарекли земельну
ділянку на вулиці Грушевського, 46. А
ще козятинчани прозвали тамтешнє
будівництво «мертвим». Адже
розпочалось воно ще 15-20 років тому
 Наразі на вулиці Грушевського, 46 триває
активне, і на перший погляд, серйозне
будівництво. Усе відбувається досить швидко
та злагоджено. За місяць звідти вивезли
старі конструкції, очистили рештки старого
фундаменту та перезалили його. Уже
виставили панельні стіни та дах
 Але чому тут не будують житловий
будинок, як раніше планувалося? Адже
спочатку цільове призначення ділянки
було для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку для
громадських потреб. І що про будівництво
кажуть козятинчани?
стор.3

«Мертве будівництво» на Грушевського, 46 ожило. З літа тут працюють будівельники

Захист від грипу
 У Козятині планують

закупити вакцину для
профілактики грипу. Наші
журналісти дізнавалися,
для кого щеплення будуть
безкоштовними та як і де
їх зробити
стор.5

Результати
училища

 Оприлюднили рейтинг

закладів професійнотехнічної освіти області за
результатами проведення
ЗНО у 2019 році. Яке місце
у ньому посіло наше
залізничне училище?
стор.4
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КОРОТКО
Осінній призов

 На строкову службу до
Збройних сил України ідуть
20 юнаків з Козятинщини.
1 жовтня на території
Козятинського районного
військового комісаріату
відбулися урочисті проводи
юнаків осіннього призову
2019 року. Хлопці невдовзі проходитимуть службу
в навчальних центрах ЗСУ,
здобуваючи військово-облікові спеціальності, а також - у військових частинах забезпечення Збройних
сил. Вони не служитимуть
у військових підрозділах,
які залучені до проведення антитерористичної операції на сході України, а
перебуватимуть виключно в
пунктах постійної дислокації своїх військових частин.
Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу
пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність
України. Благословив майбутніх солдатів настоятель
храму св. пророка Іллі,
протоієрей Роман Масира.

Вбив гостя
 У суботу, 28 вересня, у
Козятині сталася трагедія.
— Близько 19.00 до поліції по лінії 102 надійшло
повідомлення від 47-річного жителя Козятина,
що під час суперечки він
вдарив декілька разів молотком по голові свого гостя. Працівники поліції, які
разом з медиками приїхали
на місце події, допомогти
40-річному потерпілому не
встигли. Лікарі лише констатували смерть чоловіка,
— кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької
області.
За інформацією правоохоронців, господар будинку не заперечував свою
причетність до вбивства. Зі
слів затриманого, між ним
та потерпілим виник конфлікт через спиртне. Під
час суперечки зловмисник
молотком декілька разів
вдарив товариша по голові. Затриманому оголошено
про підозру, вирішується
питання про його арешт.
Речові докази вилучені
криміналістами. Чоловік
раніше притягувався до
кримінальної відповідальності за нанесення тілесних
ушкоджень. Слідчим відділенням поліції відкрито
провадження за ч.1 ст. 115
Кримінального кодексу
України (умисне вбивство).
Чоловіку загрожує до 15
років позбавлення волі.
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Дітей вже виписали з лікарні,
причину отруєння ще шукають

У Козятинському районі вдруге за місяць було зафіксоване масове отруєння
дітей. Цього разу – у вихованців Самгородоцької спеціальної школиінтернату. Лікарі кажуть, причину треба шукати у школі, де навчаються діти

резонанс

RIA-К, Четвер, 3 жовтня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

Що зводять на «свайному полі»?
Будівництво. Нарешті «Мертве будівництво» на Грушевського, 46 ожило і перекваліфікувалося.
Колись тут планувалася багатоповерхівка. Наразі будують сучасний торговельний об’єкт. Думки
містян з цього приводу розділилися. Хтось обома руками «за» супермаркет. А хтось вважає, що без
житлових новобудов місто приречене на вимирання
Ірина Шевчук

В’ячеслав Гончарук

З неділі, 22 вересня, по середу в інфекційне відділення
Козятинської ЦРЛ поступали діти
з Самгородоцької школи-інтернату. Як повідомила заступник
головного лікаря з дитинства та
пологової допомоги Надія Станіславчук, учні до них поступили
з гострою кишковою інфекцією.
— На четвер, 29 вересня, в
інфекційному відділенні лікарні
перебуває 9 дітей з різних класів. Найстаршій учениці 18 років,
інші діти молодші, — розповіла
Надія Станіславчук. — Діти поступали з нудотою, головним
болем, блювотою та розладами
травлення. Збудника захворювання в дітей, які поступили
раніше, не знайдено. Поки що
нічого не сіється. Аналізи дітей,
які поступили пізніше, в процесі
визрівання. Результати їхніх аналізів будуть готові за п’ять днів
— У дітей є спільна думка, чим вони могли отруїтися?
— Спільної думки діти не
мають, — каже пані Надія. —
То вони називають котлету,
а коли в когось з’являється
інша версія, підхоплюють ї ї.
Щодо самого отруєння, то причин може бути три.
— Це не якісна обробка харчових продуктів, чи продукти, які
набули статусу непридатності.
Вживання брудної чи зараженої води. Ігнорування правил
особистої гігієни. Кишкові захворювання, це, як правило,
хвороба немитих рук, — каже
заступник головного лікаря.
— Причину потрібно виявляти
в школі, де навчаються діти.
За інформацією Головного
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області,
станом на понеділок, 30 вересня,
усіх дітей, що постраждали при
спалаху в Самгородоцькій шко-

Добре знане в Козятині «свайне поле» відходить у минуле.
Такою народною назвою козятинчани нарекли земельну ділянку
на вулиці Грушевського, 46. А все
через залізобетонні конструкції — «сваї», які забили тут та
залишили. А ще козятинчани
прозвали тамтешнє будівництво
«мертвим». Адже розпочалось
воно ще 15-20 років тому. Купи
побутових відходів та зарості
бур’янів там були роками. Наразі на вулиці Грушевського, 46
триває активне, і на перший погляд, серйозне будівництво. Усе
відбувається досить швидко та
злагоджено. За місяць звідти вивезли старі конструкції, очистили
рештки старого фундаменту та
перезалили його. Уже виставили
панельні стіни та перекриття.

Тиждень діти лікувалися в інфекційному відділенні Козятинської райлікарні

Що кажуть в адміністрації навчального закладу?
Телефоном ми поспілкувалися із Павлом Паламарчуком, директором Самгородоцької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернат. Він підтвердив, що дітей з його навчального закладу госпіталізували
до десятого інфекційного відділення і там поставили діагноз гострий гастроентероколіт.
— А хто вам сказав, що у дітей було отруєння?! — питає Павло Паламарчук. — Гострий гастроентероколіт — це зовсім не отруєння. Якщо, то зверніться до лікарів, нехай вам пояснять, що це таке. У них
дійсно був гастроентероколіт, їм поставили діагноз. Але швидше за все це була ротавірусна інфекція.
На мою думку, я директор школи, я не фахівець. У нас в Самгородку багато людей було з таким самим
діагнозом. Але ви самі зрозумійте, що ми спеціальний заклад, ми не могли лікувати дітей самі. Це
суперечить законодавству.
За словами директора школи, дітей виписали ще у п’ятницю, проте адміністрація закладу не ризикнула
забрати їх одразу, тому учнів тримали у лікарні до кінця вихідних. Причини погіршення стану здоров’я
дітей йому не відомі.
— Брали в дітей мазки, патогенної флори не висіяли, — продовжує Паламарчук. — Держсанпродспоживслужба брала зразки харчової продукції, вся продукція згідно зі стандартами. Абсолютно нічого
не виявлено ні в яйцях, ні в м’ясі. Те, що брали, все має супроводжуючі документи і там нічого на
сьогоднішній день не виявили.
лі-інтернаті, виписали з лікарні.
«Заключний діагноз — «Гострий гастроентероколіт середньої важкості». За результатами лабораторного обстеження

Ми запитали у козятинчан

хворих, у шести дітей виділено
умовно-патогенну флору — клебсієлу та цитробактер, – йдеться у
повідомленні Держпродспоживслужби. – Причини виникнення

спалаху будуть встановленні після
отримання результатів лабораторного дослідження матеріалу, відібраного в ході епідрозслідування.
Наразі дослідження тривають».

Чи потрібен пішохідний перехід до зупинки «Пошта»?

Марина (27), у декретній Яна (29), продавець: - Олександр (77), пенсівідпустці: - Звичайно, Потрібен. Бо діти пе- онер: – Обов’язково

тому що машини не реходять дорогу. Ще б повинен бути перехід.
спиняються, і людина лежачих поліцейських Там же стільки аварій
не встигає на автобус. поставили.
відбувається!

Василь (59), пенсіонер: Валентина (28), прода- Анатолій (65), пенсіо– Має бути навпро- вець: – Потрібен, бо нер: – Звісно потрі-

ти магазину. Бо люди тут багато людей пе- бен. Тут автобусна
все одно йдуть по реходить і з ринку, і з зупинка. Люди все
магазину.
одно переходять.
прямій.

Доля землі
Щоб розібратися, хто, що і на
якій підставі будує на цій ділянці,
ми звернулися з запитом у міську
раду. У відповіді вказано, що
земельна ділянка, площею 4826
квадратних метри на Грушевського, 46, є комунальною власністю
територіальної громади. Спочатку
її цільове призначення було для
будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку для громадських потреб.
Згідно з договором оренди землі від 16.10.2013 року
вона перебувала в оренді в
державного підприємства «Укр вій ськбуд». Та ч е р е з тр и

роки право на користування
було припинене, а дого вір оренди — розірвали. У
зв’язку з закінченням терміну, на
який він був ук ла де ний .
Після цього земельну ділянку віднесли до земель запасу
Козятинської міської ради.
Згодом вона вже була в переліку вільних земельних
ділянок
в
Козятин і, я кі п і д л я г а ю т ь н а д а н ню в оренду на конкурентних
засадах. У квітні 2017 року
де п у т ати н а с е сі ї в и р і ш и ли продати право оренди на
земельних торгах. Але Господарський суд Вінницької області
таке рішення визнав неправомірним і скасував його. Після цього
договір оренди «Укрвійськбуду»
відновили. Але не надовго. У
минулому році право на користування земельною ділянкою знову
припинили. За будівництво на Грушевського, 46 віднедавна взявся
замовник ТОВ «Вінагроінвест».
Рішенням 25 сесії 7 скликання від
16.02.2018 фірмі надано в оренду
земельну ділянку, як власнику
нерухомого майна, а саме незавершеного будівництва, без
проведення земельних торгів.
На сесійному засіданні
06.09.2019 року було прийняте
рішення про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки зі зміною цільового призначення. А саме для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі, комерційне використання.
У міській раді повідомили:
«Козятинська міська рада не

Мало бути і житло, і бізнес
Депутат міської ради, член земельної комісії Леся Кравчук
розповіла, що спочатку планувалося будувати житловий
будинок, в якому перші поверхи мали йти під бізнес. На
засіданні комісії таке рішення
підтримали одноголосно. Але
через певний час цільове призначення землі змінили.
— Квартири мали бути невеликі. Плюс додаткове облагородження території, — каже
пані Леся. — На комісії було
сім людей і всі це підтримали,
тому що багато років в місті нічого не будувалося. Пройшов
певний час і пішли чутки про
те, що мають змінити цільове
призначення земельної ділянки і має будуватися торговий
центр. Хоча мова про це не
йшла. На мою думку, в місті
має бути новобудова. Люди

зараз, наприклад, багато хто
працює за кордоном і мають
певні заощадження. У нас
дуже багато дітей-сиріт, яким
не придбали житла. Так само
учасники АТО. Знайти інвестора, для забудови під бізнес
набагато легше, ніж під житло.
Я вважаю, що мали провести
опитування серед людей, зробити громадські слухання. Не
тільки все вирішити на сесії.
Депутат Таїсія Радіна поділяє
думку колеги, каже, що місто
без житла приречене на знищення і додає:
— Я не проти супермаркету. Але
хай він буде разом з будинком.
Мало бути 154 квартири. Якщо
змінювалося цільове призначення, значить потрібно було
виставляти землю на аукціон. І
продавати її. Тоді місто б мало
з цього мільйони.

За місяць з пустиря вивезли старі конструкції, очистили рештки старого фундаменту
та перезалили його
проводила опитувань серед мешканців міста стосовно того, що
має бути збудовано на земельній
ділянці. Дане питання піднімалося
на засіданнях 25 сесії 7 скликання від 16.02.2018 року та 37
сесії 7 скликання від 06.09.2019
року під час розгляду питань
по даній земельній ділянці».
Хто будує?
За інформацією на будівельному паспорті, який розміщений на паркані будівництва, генеральним підрядником
є ТОВ «Транст Інвест Груп»,
що знаходиться у місті Києві.
Щоб дізнатися, що конкретно
будують, чи буде там паркінг, чи
розважальний центр, чи просто
супермаркет (як говорять козятинчани), ми зателефонували до
головного архітектора проекту
(так вказано в паспорті об’єкта
будівництва) Євгена Вашкевича.
Те, що він нам повідомив, нас неабияк здивувало. Адже, як сказав
пан Євген, він і гадки не має, що
це за проект і дозволу розміщувати свої контакти нікому не давав.
— Справа в тому, що я не
працюю в цій організації. Я не
знаю, чому на будівельному
паспорті мої контакти, — каже
пан Євген. — Ця інформація не
є достовірною. Я архітектор,
але в компанії ТОВ «Транст Інвест Груп» наразі не працюю.
У прес-службі міської ради
сказали, що за інформацію на
будівельному паспорті відповідальність несе забудовник.

Катерину торговельний об’єкт влаштовує

Що кажуть і хочуть люди
«RIA-Козятин» на своїй сторінці у Фейсбуці запустила
власне опитування, яке охопило більш як дві тисячі козятинчан і набрало більш як
200 голосів. А питали ми в
людей, що потрібно побудувати на вулиці Грушевського,
46 (район ринку «Хлібодар»)?
66% проголосувало «за» багатоповерхівку, 34% — за
супермаркет. Козятинчани
активно коментували опитування. Переважна більшість за
те, що в Козятині важливіше
побудувати багатоповерхівку
з паркінгом. А на першому поверсі, щоб був супермаркет.
Ми побували на Героїв Майдану, 15-17. Ця багатоповерхівка найближча до будівництва і має спільний двір.
Серед опитаних нами людей,
всі були «за» торговельний

центр.
Лише один — за багатоповерхівку. 42-річний Олександр
каже, що його все влаштовує, а будівництво не заважає.
Олена висловила свою радість
з того, що нарешті тут не буде
смітника, бомжатника і наркоманії. Єдиний мінус для жінки
— нема де вигуляти собаку.
— Дуже добре, що нарешті
взялися за роботу, — каже
жителька будинку на Героїв
Майдану, 15-17 пані Надія.
— Адже 15-20 років все було
глухо.
— Я тільки «за» торговельний
центр чи супермаркет, — каже
ще одна місцева мешканка
Катерина. — Цей смітник вже
набрид. Якби побудували багатоповерхівку, а квартири не
продали б, то була б знову
пустка. А так, все влаштовує.
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Наше училище — шосте в області

Тестування. Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти склав рейтингову таблицю
закладів професійно-технічної освіти області за результатами проведення ЗНО у 2019 році. Наше
залізничне училище посіло шосту сходинку серед тридцяти навчальних закладів
Олена Удвуд

На базі Вінницького художнього
професійно-технічного училища № 5
відбулася нарада-семінар. Під час
наради оприлюднили рейтингову
таблицю закладів профтехосвіти
за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у минулому навчальному році. У
трійці лідерів навчальні заклади
Вінниці: Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій
та дизайну, Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище
та Вище професійне училище № 7.
Наше залізничне училище потрапило на шосту сходинку. Усього у
рейтингу враховувався результат
30 навчальних закладів області.

— Це непоганий показник,
— каже Олена Коломійчук, заступниця директора Козятинського міжрегіонального вищого професійно-технічного училища залізничного транспорту
(МВПУЗТ). — Непогано наші учні
здали ЗНО з історії України. У
нас початковий рівень 4 %, середній — 70 %, достатній — 26 %.
За словами Олени Коломійчук,
результати проходження тестування
покращилися у порівнянні з минулим роком. Минулого, 2018 року,
48 % склали ЗНО на початковий
рівень (1–3 бали за 12-бальною
шкалою). Цього року показник
зменшився на 12 і становить 36 %.
Середній рівень (4–6 балів за
12-бальною шкалою), навпаки, зріс.

Цьогоріч складатимуть три тести

— З нашими дітьми проводяться консультації з усіх предметів:
з української, історії, математики,
— розповідає Олена Коломійчук.
— Вони ходять на консультації і з
ними викладачі працюють безпосередньо за тими зошитами,
які використовувалися попередні
роки на ЗНО. Вони відпрацьовують подібні завдання, які будуть
у них на ЗНО.
Уже розроблено графік консультацій як для викладачів, так і для
учнів. Консультації у нашому
училищі почали проводити з 16
вересня. Вони йдуть як додаткові
заняття після уроків. Тож учні вже
визначилися з тим, які предмети
здаватимуть.
— Вийшов цього року влітку наказ,
що учні профтехнічних навчальних закладів обов’язково здають
три ЗНО, для того, щоб отрима-

ти атестат про повну загальну
середню освіту, — продовжує
Коломійчук. — Минулого року
обов’язково було два. А чотири
ЗНО вони здають за власним бажанням, якщо планують вступати
до університету і той навчальний
заклад вимагає 4 ЗНО. Українську
здають обов’язково всі.
— У нас вступило 50 % випускників, – додає директор МВПУЗТ.
– Але вони вступили ще до того,
як здали ЗНО. Тому що у лютому
до нас приїжджають з навчальних закладів, учні здають фахові
іспити, потім тільки надають ЗНО
і вони зараховані. У нас два Київських, Львівський і Дніпровський
коледжі. Багато вступають у військові училища. Ми не рахуємо
це, ми рахуємо працевлаштування. В основному вони йдуть на
роботу.

Минулого року він становив 47 %,
цього року — 60 %. Достатній
рівень (7–9 балів за 12-бальною
шкалою) залишився майже без
змін — 4 і 3,5 %. Учні складали тестування з історії України,
української мови та математики.
«У нас інша система»
У 35 номері нашої газети ми
публікували статтю про рейтинг
шкіл Вінницької області за результатами ЗНО, який оприлюднили
на сайті osvita.ua. До переліку
навчальних закладів увійшло і
наше училище. Воно в обласному рейтингу посіло 365 місце.
Андрій Стецюк, директор Козятинського МВПУЗТ, здивований,
як училище могло потрапити до
цього переліку, бо це — не школа.
— У нас інша система, ми рівняємося з профтехосвітою, — каже
Стецюк. — У Вінницькій області
ми посіли п’яте місце. А взагалі в
Україні 793 училища, ми входимо
в 45-тку. Зі школами не рівняють нас. Якщо у школі 10 людей
здавало ЗНО, то у нас 197. У нас
все одно 60 % здали добре. Я їх
всіх довів до ЗНО, ми без репетиторства їх дотягнули. У нас всі
здали. Лише один пішов на другу
чергу, бо у нього був апендицит.
Як пояснили нам у адміністрації
залізничного училища, з 2018 року
для тих, хто вступає на базі 9-ти
класів, запрацювала нова система.
Учні повинні обов’язково складати
зовнішнє незалежне оцінювання,
інакше не отримають дипломів.
ЗНО для них прирівнюється до
державних іспитів. Хоча раніше тести складали за бажанням лише ті,
хто хотів вступити до університету.

«У нас інша система, ми рівняємося з профтехосвітою».
Андрій Стецюк, директор МВПУЗТ, не розуміє, чому його
навчальний заклад включили до обласного рейтингу шкіл

Голову першого квартального комітету Світлану Коломієць ми запитали, чи правда,
що на вулиці Коцюбинського з
усіх ліхтарів світить тільки один.
– Правда. На Коцюбинського
горить один, а на вулиці Шевченка

всього три. Мені самій соромно
людям в очі дивитися, – каже пані
Світлана і розповіла історію, яка
нещодавно трапилась з її сусідкою.
Поверталася та додому, коли на
вулиці добре звечоріло. Відчула, що
ззаду неї хтось робить пришвидшені
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Хто може зробити безкоштовне
щеплення від грипу?

Профілактика. Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги планує
закупити вакцину «Ваксігрип Тетра». Це препарат для профілактичного щеплення проти грипу.
Наші журналісти дізнавалися, чи безкоштовними будуть щеплення та як їх зробити
Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги відкрив у електронній системі
державних закупівель «Prozorro»
тендер на закупку вакцини проти
грипу. Очікувана вартість — 40
тисяч гривень. За ці кошти планують закупити 100 штук вакцини.
На сайті tabletki.ua ми знайшли інформацію про те, що
препарат «Ваксігрип Тетра» є у
двох аптеках Вінниці за ціною
300 гривень. Ця вакцина захищає від чотирьох видів грипу:
H1N1 та H3N2 штаму А, а також
Вікторія та Ямагата штаму В.
Усі вищевказані види входять до
переліку рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів щодо вакцин проти грипу на
2019–2020 роки. Інформацію про
це ми знайшли на сайті Державної
служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Також на сайті Держслужби вказано, що на державний
контроль вже надійшли вакцини
«Ваксігрип Тетра» (французького виробництва) та «Джісі

Флю» (корейського виробництва). Попередньо планувалося
перевірити їх до початку жовтня.
У а дмініс траці ї ме дично го закладу кажуть, що поки
що точно не відомо, коли вакцина буде. Усе залежить від
того, як проходитимуть торги.
— Вакцина ввезена в Україну,
але в продажу її ще немає, бо
ми дзвонили і на склади, і в наші
аптеки, — пояснює Галина Добровольська, заступник директора
Козятинського центру первинної
медико-санітарної допомоги. —
Вакцина в Україні є, зараз вона
проходить апробацію. Ми вже на
торги виставилися, замовлення
дали, тепер чекаємо, коли виставляться ті, хто її буде продавати.
Безкоштовне щеплення від
грипу зможуть отримати лише
ті, хто входить до групи ризику.
Це медичні працівники, освітяни,
а також хворі на бронхіальну астму та цукровий діабет.
— За наказом Мінохорони
здоров’я вони будуть щеплюватися безкоштовно, — продовжує
Добровольська. — А всі інші
купують вакцину для щеплення в

аптеці, ми для цього даємо переносний холодильник, людина
приносить цю вакцину і ми будемо робити (щеплення — авт.).
Перед тим, як робити щеплення, обов’язково потрібно
проконсультуватися із сімейним
лікарем. Він проведе огляд і перевірить стан здоров’я, чи попередні
щеплення пройшли нормально
і визначить, чи немає протипоказань для вакцинації. І вже
тоді, якщо все добре, порадить
вакцину, яку краще придбати.
— У зв’язку з тим, що грип
чекається важкий із важкими
ускладненнями, за прогнозами
інфекціоністів, людям бажано по
максимуму зробити щеплення,
— додає Галина Добровольська.
Козятинчанка Наталія Войтко
до питання вакцинації ставиться з обережністю. Каже, не
впевнена, що препарати якісні.
Собі жінка ще жодного разу
щеплення від грипу не робила.
А її дитині поки що вакцинуватися не можна за станом
здоров’я. Проте, каже жінка, і
без щеплень вони хворіють мало.
- Здоровий спосіб життя веде-

Наталія Лавренюк до щеплень ставиться скептично.
Тому, щоб уберегтися від хвороб, вживає багато вітаміну
С і веде здоровий спосіб життя
мо, - розповідає Наталія Войтко.
- Харчуємося правильно, вітаміну С багато їмо. Їмо фруктів дуже багато, навіть взимку. Тому ми не дуже хворіємо.
Наталія Лавренюк іншої думки. Жінка робить щеплення проти грипу щороку.
- Я робити щеплення буду,

- каже козятинчанка. - Позитивно ставлюся до щеплення.
Також ми проводили опитування серед читачів нашої газети на
сайті kazatin.com. До обговорення
долучилося 22 козятинчан. 12 із
них відповіли, що робитимуть щеплення проти грипу, 7 - що не робитимуть, троє ще не визначилися.

Через вітер і горіх погоріли електроприлади 106 тисяч на вуличне освітлення
Серед професійно-технічних навчальних закладів наше
училище на 6-му місці. Усього до рейтингу увійшло 30
навчальних закладів

В’ячеслав Гончарук

На Коцюбинського єдиний ліхтар, який освітлював
вулицю — це була наша кінокамера. Пішли ми, не стало
на Коцюбинського освітлення

новини

Олена Удвуд

Темна вулиця за 150 гривень з сім’ї
Більше року тому позаздрили
мешканцям села Козятина жителі
вулиці Коцюбинського. У народі
цей мікрорайон охрестили «біля
річечки». Казали: «В селі Козятині
на кожній вулиці є освітлення, в
місті немає». Звернулися до ініціативних людей, і коли проводили
освітлення на вулиці Шевченка,
з’явилися електролампи на вулиці
Коцюбинського. Та як ті ліхтарі погасли, козятинчани стали
шукати справедливості в преси.
– Я не був ініціатором, коли
на вуличне освітлення збирали по
150 гривень, – каже пан Володимир. – Та коли жителі вулиці
вирішили, що треба освітлення, я
також здав гроші. Але за послугу
заплатили, а світла і нині немає.
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На вулиці Шевченка горять три ліхтарі: один ліхтар
видно, два інших трохи далі
кроки. Вона прибавила ходу, а той,
що ззаду, ставав ближче. Довелося
розсудливій жінці перейти на біг і
вчасно вскочити у власне подвір’я.
За себе вона вже не переживає. А
от за своїх дочок на душі тривожно.
Вулиця повинна бути освітленою.
Прокоментував ситуацію за-

с т упник міського голови з
ж итл о в о - ко м у н а льн о го підпри ємс тв а Євген Ма лащук.
– Нам відомий такий факт. Вулицю Коцюбинського ми поставили на
поточний ремонт по заміні перегорілих лампочок. Така заміна має бути
в п’ятницю, 4 жовтня, – сказав він.

В’ячеслав Гончарук

Олена Удвуд

У мешканців вулиці Зоряної
від стрибка напруги в електромережі згоріли електроприлади.
Це сталося тому, що дроти електролінії під час пориву вітру мали
контакт з горіхом. Зустрівшись
з жителями Зоряної, ми дізналися, що в когось згорів тюнер,
в когось мікрохвильова піч, холодильник чи телевізор. Постраждалих небагато, але в кожного з
них згоріла дороговартісна річ.
— Коли ми прийшли з чоловіком з роботи додому, у всіх
кімнатах стояв їдкий дим, – каже
пані Оксана. – У нас згоріла
тільки мікрохвильова піч, а наслідки від неї значно більші.
Кіптява зайшла в усі щілини
хати, осіла на штори. Сморід
горілого чути навіть у шафі. Хоч
все згортай і вези в пральню.
Олександр розповів, що відвіз
свою мікрохвильовку на ремонт.
– Коли її відкрили, з неї
посипались, перетворившись
на вугілля, колишні мікро схеми, – розповів пан Олександр, – довелось її викинути.
Постраждали
й
інші
мешканці
цієї
вулиці.
—Таку ситуацію слід зафіксу-

Білопільська сільська рада планує
провести ремонт мережі вуличного
освітлення на вулиці Центральній
у селі Селище. Це село належить до Білопільської сільради.
Договір на роботи уклали 23 вересня із підприємцем Віталієм Кришнівським.
На ремонт влада планує витратити 106 039 гривень. Це
утричі більше, ніж витрати-

ли торік на ремонт вуличного
освітлення у самому Білопіллі.
У 2018 році Білопільська сільрада замовила поточний ремонт
мережі вуличного освітлення вулиці
Шкільної. Тоді роботи оцінили у
31 778 гривень. Договір уклали
із тим самим підприємцем, Віталієм Кришнівським. Підприємець
зареєстрований у селі Селище
Тиврівського району (Вінницька
область). Основний вид діяльності — електромонтажні роботи.

почнуть ремонтувати дорогу
Олена Удвуд

Енергетики необрізані гілки горіха залишили до кращих часів
вати комунальними службами. І
чим швидше це буде зроблено,
тим краще, – кажуть в «Раді
адвокатів». – Потерпілим громадянам потрібно скласти акти на
побутові прилади, які вийшли з
ладу і з ними іти до організації,
з якою був підписаний договір на
електропостачання. Саме енергетики повинні встановити причину,
від чого згоріли електроприлади.

Саме вони повинні знайти винуватого. Енергетики мають обов’язок
повідомити господарю зелених
насаджень, що його дерево несе
небезпеку для людей і електроліній. У разі невиконання робіт з
усунення недоліків в зазначений
термін, енергетики мають право
самі обрізати дерево. У даному
випадку енергетики не забезпечили надійність своїх електроліній.

Служба місцевих автомобільних
доріг у Вінницькій області планує
відремонтувати частину траси Білопілля-Вівсяники, а саме ділянку
від Самгородка до Вівсяників.
Довжина шляху, який відремонтують — майже 11 кілометрів.
На ремонт планували витратити майже 115 мільйонів гривень.
На «Prozorro» було оголошено
аукціон, у якому взяли участь
сім компаній: ТОВ «Миколаївбудцентр», «Енергетично-дорожнє будівництво», «Шляхбудматеріали»,
«Ростдорстрой», приватне підпри-

ємство «Автомагістраль», будівельно-монтажна фірма «ЕталонБуд» та приватне акціонерне товариство «Хмельницьке ШБУ № 56».
Найнижчу ціну запропонувало підприємство «Миколаївбудцентр» — 45 мільйонів. Проте
пропозицію не прийняли, оскільки
учасник аукціону не відповідав
вимогам тендерної документації
та кваліфікаційним критеріям.
Договір вирішили укласти із
ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво». Ця компанія зареєстрована у Каневі, що у Черкаській області. Фірма запропонувала ціну у розмірі 63 мільйони.
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Вітання та подарунки - працівникам
дошкільних навчальних закладів
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Щ о р о к у о с та ннь ої н е ділі
вересня працівники закладів
дошкільної освіти відзначають професійне свято – Всеукраїнський день дошкілля.
Професія вихователя вимагає
від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і
нескінченної любові до своєї
справи. Виховання наших дітей
на початку їхнього життєвого
шляху – не просте завдання,
але від його успішного вирішення залежить майже все наше
майбутнє. Той фундамент, який
закладається в нас з самого
дитинства, служить нам опорою
і основою в подальшому житті.
З цієї нагоди міський голова Олександр Пузир, секретар
міської ради Костянтин Марченко, начальник управління
освіти та спорту Олена Касаткіна відвіда ли дошкільні
навчальні заклади аби привітати працівників дошкільної
освіти з професійним святом.
«Праця вихователя деколи
не до оцінена і на д зви чайно
відповідальна. Працівники дошкільних закладів проводять
з маленькими дітками багато

часу, віддаючи їм свою турботу і увагу. Саме від виховання
наших дітей на початку їхнього життєвого шляху залежить
майже все наше майбу тнє.
Шановні працівники дошкільних
закладів, здоров’я вам, наснаги,
добробуту і натхнення. Нехай
робота приносить вам задоволення, і нехай садочки будуть
наповнені щасливими дитячими
посмішками!», – зазначив міський голова Олександр Пузир.
Висловили подяку всім працівникам дошкільних установ
за щоденне піклування про наймолодших громадян і секретар
міської ради Костянтин Марченко та начальник управління
освіти та спорту Олена Касаткіна. Вони побажали усім міцного
здоров’я, миру і добра, оптимізму та невичерпних творчих сил.
За багаторічну сумлінну працю, результативну і творчу
роботу в галузі освіти, навчання і виховання підростаючого
покоління та з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля посадовці нагородили грамотами
міської ради, подарунковими
наборами окремих працівників.

«Літа минають та завжди
ми молоді»

У міському територіальному
центрі соціального обслуговування
відбувся захід до Міжнародного
дня людей похилого віку «Літа
минають та завжди ми молоді».
На який завітали міський голова
Олександр Пузир та його заступник
Віталій Вечера, голова ветеранської організації Федір Кропива.
Звертаючись до присутніх, Олександр Дмитрович зазначив, що
Міжнародний день людей похилого
віку — не тільки ще одна можливість нагадати всім про людський
обов’язок бути турботливими та
милосердними до найповажнішої
частини суспільства. Це привід до
роздумів щодо подальшої долі
нашого народу, його культури,
взаємозв’язку старших поколінь
з наймолодшими. “Не варто забувати й того, що ваше покоління
відстоювало свободу нашої нації! Адже ваша праця, ставлення
до людей – це приклад для

наслідування сучасній молоді“.
“У цей святковий день прийміть
щирі вітання і глибоку вдячність
за все, що зроблено вами заради
нашого майбутнього. Бажаю всім
міцного здоров’я, миру, радості, добра, благополуччя та віри у краще
майбутнє!“ - сказав керівник міста.
Віталій Вечера, у свою чергу,
висловив старшому поколінню
вдячність за самовіддачу, працелюбність, побажав поваги і
любові на довгі та щасливі роки.
Чудовий концерт присутнім подарував хор ветеранів «Прометей»,
учасники якого своїми піснями зачарували та надали змогу згадати
про любов до найближчих: наших
батьків, дітей, рідних та безкінечне кохання до других половин.
Також підопічні міського територіального центру продемонстрували свою непересічну творчість у вигляді поробок, виготовлених з різних матеріалів.
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ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора КУ «Козятинський районний трудовий архів»
ІЩУК Тетяну Вікторівну (02.10)
начальника управління соціального захисту населення РДА
ГНАТЮКА Володимира Миколайовича (03.10)
Білопільського сільського голову
ЯКИМЧУКА Віктора Миколайовича (03.10)
начальника зерносховища ХПП ТОВ «Сіваш»
КОВЕРНЕГУ Олександра Юрійовича (04.10)
письменника, заступника голови районної ветеранської організації
КРИВОВА Леоніда Павловича (07.10)
техпрацівника РДА
БЕНЕДИК Людмилу Петрівну (07.10)
У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров’я, щасливого
життя, благополуччя, щедрої долі, якнайбільше радісних подій. Нехай
кожен новий день приносить надію, впевненість та бажання досягати
нових висот, а доля буде щедрою на успіх, дарує здійснення найзаповітніших мрій та сподівань! Щастя вам, радості, добра і Божої благодаті!

На Козятинщині відзначили
153-ю річницю з дня
народження Михайла
Грушевського

Шановні вчителі, працівники
та ветерани освітянської ниви!
Від щирого серця вітаємо вас
із професійним святом, яке з
любов’ю називають Днем вчителя!
Бути вчителем, вихователем,
наставником – це справжнє мистецтво. Обрана вами за покликом серця наполеглива, чесна, натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями
та духовними цінностями, служить любові, правді та добру.
Символічно, що вчительське
свято ми відзначаємо саме восени. Як гарна, погожа осінь
обдаровує українців своїми багатствами, так і ви, шановні педагоги, даєте неоціненні скарби
людських якостей, які є надзвичайно важливими у житті кожного.
Забезпечення належних умов
для навчання і розвитку дітей
– пріоритет у роботі влади.

Попри заборону батьківських
благодійних внесків, завдяки
розумінню та підтримці міської
влади й депутатського корпусу
козятинські заклади оновлюються
і забезпечуються всім необхідним:
капітально ремонтуються покрівлі та фасади, встановлюються
спортивні та ігрові майданчики,
поповнюються новою технікою
та обладнанням класні кімнати.
Нині стартувала реформа освітньої галузі в Україні. Наше головне
завдання сьогодні - продовжити
незворотні позитивні тенденції розвитку освіти міста, закласти фундаментальні підвалини на освітянській ниві, які стануть основою та
опорою якісної освіти наших дітей.
Дорогі педагоги, працівники
козятинських освітніх закладів,
висловлюємо сердечні слова шани

та вдячності за вашу титанічну і
натхненну працю. Сподіваємося,
що набутий вами досвід забезпечить успішну реалізацію завдань
Нової української школи у нашому
місті - місті обласного значення.
Бажаємо всім учасникам освітнього процесу міцного здоров’я,
благополуччя, творчих здобутків,
щирих та приємних дитячих емоцій, миру і злагоди в нашій державі. Не забуваймо, що педагоги
перш за все формують особистості, виховують майбутнє нашої нації,
а значить від вас, шановні, залежить те, якою Україна буде завтра.
З професійним святом!

УВАГА! Зміна реквізитів
рахунків за стандартом IBAN
Як повідомила начальник Управління «ЦНАП у м. Козятині» Оксана Бортняк, у зв'язку з набранням
чинності постанови Правління НБУ
від 28.12.2018 року №162 «Про
затвердження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN)
в Україні, змінюються реквізити
рахунків за стандартом IBAN за

надання адміністративних послуг.
Рахунки за стандартом IBAN
вступають в дію з 01.10.2019 року.
Звертаємо вашу увагу, що з
01.10.2019 р. по 31.10.2019 р.
діятиме перехідний період, протягом якого будуть активними,
як старі, так і нові рахунки за
стандартом IBAN, а з 01.11.2019
р. – нові рахунки за стандартом IBAN у постійному режимі.

Оновлені реквізити рахунків за стандартом IBAN просимо отримувати лише в Управлінні «ЦНАП у м. Козятині».
Наголошуємо на тому, що
Управління «Центр надання адміністративних послуг у місті
Козятині» та Козятинська міська
рада не визначає та жодним чином не впливає на зміну реквізитів
рахунків за стандартом IBAN!

З глибокою шаною і повагою,
міський голова Олександр Пузир начальник управління освіти та спорту Олена Касаткіна

29 вересня виповнилось 153
роки з дня народження Михайла
Грушевського. Він був професором
історії, організатором української
науки, публіцистом, головою Центральної Ради (1917-1918), академіком. Політичний і державний діяч,
який відіграв провідну роль у творенні української незалежної держави. Вчений, який подарував своєму народові історію, без чого неможливо усвідомити себе як націю.
Творча спадщина Михайла Сергійовича нараховує близько двох
тисяч праць з історії, історіографії,
соціології, літератури, етнографії,
археології, фольклору. Він показав, що еволюція людства, попри всі складнощі, має тенденцію
до встановлення справедливого
демократичного ладу. Очоливши
Центральну Раду, він був глибоко
переконаний, що нова українська
державність має базуватися на
принципах демократії і закону.
Своєю працею М. Грушевський
закладав міцні підвалини української державності. Саме Грушевський вписав українців в історію,
за його пропозицією гербом
УНР було затверджено тризуб.
«Родинним гніздом» Михайла
Грушевського було село Сестринівка Козятинського району. Тут
проживав його дід - Захарій Іванович Оппоков. У цьому селі народилася мати Михайла Сергійовича
- Глафіра Захарівна Оппокова.
Також у Сестринівці знаходиться

музей ім. М. С. Грушевського.
27 вересня голова районної
ради Віктор Слободянюк, заступник голови районної ради Анатолій
Задорожнюк, голова райдержадміністрації Юрій Слабчук, працівники
апарату районної ради приїхали
до с. Сестринівка, аби вшанувати
пам’ять видатної особистості М.
Грушевського та разом з сільським
головою Анатолієм Левчуком та
учнями Сестринівського ЗНВК
поклали квіти до пам’ятника М.
Грушевському, розташованому біля
школи. Представники влади також
відвідали музей ім. М. С. Грушевського, який було відкрито у 2006
році на місці будинку, де проживав
шанований усіма місцевими і довколишніми прихожанами священик Захарій Іванович Оппоков (дід
Грушевського) і куди часто навідувався Михайло. Матеріали музейної експозиції висвітлюють головні
аспекти життєвого і творчого шляху М. С. Грушевського, його родинні корені (а саме родовід великої
і благородної родини Оппокових).
Висвітлено роль діда Захарія,
священика Покровської церкви с.
Сестринівки, у становленні світогляду молодого Грушевського.
У рамках візиту представники
влади відвідали Сестринівський
ЗНВК, зокрема оглянули класи нової український школи,
цікавились матеріально-технічним забезпеченням, поспілкувались з учнями та вчителями.

Дорогі освітяни Козятинщини!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників освіти, яке об'єднує всіх тих, хто відкриває нам двері у квітучий сад знань, науки, мудрості.
Це свято об’єднує усіх, на кого покладено відповідальність за навчання та виховання молодого покоління – майбутнього нашої держави. Завдяки вашій повсякденній праці діти долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями
своєї справи. Саме до вашої думки вони дослухаються, вчаться у вас, вірять вам, беруть із вас приклад.
То ж п р и й м і т ь с е р д е ч н у в д я ч н і с т ь з а в е л и к и й т а л а н т і в і р н і с т ь п о к л и к а н н ю ,
за вашу непохитну віру у кожного учня, підтримку і за часточку душі, подаровану дітям.
Зичимо вам, шановні освітяни, міцного-міцного здоров’я, щастя, миру і достатку. Нехай вашу працю гідно оцінить держава, шанує суспільство, нехай ваші уроки людяності
з вдячністю через десятиліття пронесуть в пам'ять ваші учні. Нехай всі вони в дорослому житті стануть порядними людьми, патріотами рідної країни, якими всі ми будемо пишатися.
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

Шановні служителі закону!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня юриста!
Обравши нелегкий шлях вартових законності, який вимагає кришталевої чесності, принциповості, неупередженості, об’єктивності, ви присвятили своє життя служінню закону, високим принципам права.
Ви відстоюєте законні інтереси громадян, захищаєте їх права, відновлюєте справедливість. Тому відповідальність вашої роботи постійно зростає, стає більш вагомою і значимою.
Віддаючи шану служителям Феміди, бажаємо вам творчої наснаги, нових успіхів та нових досягнень, витримки у складних ситуаціях і зважених рішень. Нехай на вашому боці завжди будуть
Закон, Правда та Справедливість. А у ваших родинах панує добробут, щастя, вдача та злагода.
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

Шановні працівники відділень
поштового зв’язку району! Щиро
вітаємо вас з професійним святом
У час мобільного зв’язку та Інтернету, поштовий зв’язок не втрачає свого значення, скорочуючи відстані і
зберігаючи тепло людського спілкування, приваблюючи населення доступністю, традиційністю та надійністю.
Запорукою успішного розвитку вітчизняної пошти є передусім повсякденна робота її працівників,
реалізації їх високих професійних здібностей та навичок, працелюбність і відданість обраному фаху.
Бажаємо усім вам, шановні працівники поштового зв’язку Козятинщини, великого людського щастя, міцного здоров’я, миру та успіху у вашій важливій для суспільства справі!
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

Шановні архітектори!
Сердечно вітаємо вас з професійним святом – Всесвітнім Днем архітектора
В аші дор о бки зримі і відчу тні кожній людині у повс як денному жит ті: у затишку
й комфортності осель, у новітніх житлових комплексах, громадських спорудах та сучасних бізнесових центрах. Вони свідчать про розвиток національної архітектури, впровадження світових стандартів у будівництво та символізують упевнений поступ у завтрашній день.
З нагоди свята прийміть найтепліші вітання – міцного здоров’я, натхнення, яскравих задумів і наснаги для їх реалізації, сміливих проектів та бездоганного їх втілення
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
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10 історія
засновник українського кооперативного
руху вчителював у Козятині
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
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Постать. Цьогоріч минає 155 років від дня народження Олександра Черненка – талановитого вчителя.
У далекому 1893 році він переїхав до нашого міста і почав працювати у школі №2. Паралельно
провадив кооперативну діяльність. Розповідаємо про його життєвий шлях

Уперше познайомився Олександр Черненко з кооператорською діяльністю ще у с. Немиринцях, де з 1873 р. було
засноване «Немиринецьке Ссудо-Ощадне Товариство імені
княгині Кудашевої». Молодому
вчителю було запропоновано
взяти на себе обов’язки заступника голови Ради Товариства.
Діяльність його розпочалася
не за сприятливих умов, але
ніякі труднощі не завадили молодому вчителю взятися за свої
обов’язки і товариство швидко
стало зростати. На роботу рахівником він запросив уродженця
села Немиринець, свого учня
Христофора Барановського, який
в часи становлення України був
членом Центральної Ради, гене-

Кошти вкладали залізничники
У серпні повернувся на роботу
у Козятин, залишившись головою
Ради товариства. Через декілька
років невеличка квартира учителя в Козятині перетворюється
умовно на філію Дзензелівського
Ощадно-позичкового Товариства,
куди більш охочіше вкладали
свої кошти заможніші від інших
громадян містечкові залізничники.
Для більш швидкісного листування та зв’язку з правлінням
й економії коштів Олександр
Черненко звертався до машиністів, кондукторів, котрі просто
скидали сторожисі на залізничних будках пошту й досить часто
великі суми грошей, але ніхто не
пам’ятає жодного випадку, щоб
була втрачена хоча б 1 копійка.
У 1899 році Черненко засновує Козятинське споживче товариство і обирається головою
правління. Неймовірним є те, що

Слово не розходилося з ділом
«Є на світі особливий сорт діячів
- це розумні, чесні працівники,
вірні на слові і на ділі, люди чисті серцем, слово яких ніколи не
розходиться з ділом. Ось якими
перлами чистого серця і гарної
душі посіяв Олександр Давидович Черненко кооперативну
стежку, якою йшов 35 літ свого

життя. Треба ці розсіяні перлини вправити в добру оправу і
поставити на видноті, щоб вони
завжди світили нашим людям серед темряви ночі, бо воно придасться для історії кооперації на
Вкраїні”, — Федір Матушевський,
член Української Центральної
Ради, посол Греції УНР.

Перша зарплата — 7 карбованців
Наступним кооперативним товариством, де Черненко головував у
раді, було Волосько-Махаринецьке, Бердичівського повіту (зараз с.
Махаринці Козятинського району
Вінницької області), яке відкрилося в 1908 році і де він вчителював
у 1887–1893 рр. У Козятині теж
відкрилися ще два кредитних кооперативи, якими він опікувався.
Успіху у кооперативній справі
досягав завдяки інтелектуальним
і фізичних силам, принциповій
безкорисливості і самозреченості
від матеріальних благ не лише для
себе, але й родини. Першу зарплату 7 крб. 50 коп. на рік він отримав лише через 5 років головування у кредитному товаристві. Улюблена діяльність потребувала від
Олександра Давидовича невтримної енергії, повсякденної праці се-

458434

459267

459626

460904

Усі зусилля вже окупилися
через 2,5 р., капітал товариства
кооператорів у с. Дзензелівці
збільшився у 30 разів і складав
3000 крб, а через 10 р. число
вкладників зросло до 3000 осіб,
баланс став складати 0,5 млн,
станом на 1910 р. внесено паї
5000 особами, а сукупний капітал
установи становив 450 000 крб.
Товариство займалось не лише
кредитуванням населення, а і
мало товарний склад, куди закуповувалася продукція від селян,
інших господарів. Паралельно
займалися торгівлею сільськогосподарським реманентом, зерном,
цукровим буряком. Дзензелівське
ощадно-позичкове товариство
було одним із перших кооперативів царської імперії, який розпочав операції по збуту цукрових
буряків. Також приваблював кооператив вкладників вирішуванням
соціальних та духовних питань
членів товариства. Серед них
утримування школи на достатньо
високому рівні, різні виплати по
підтримці родин вкладників. Даний
кооператив практично повністю
ліквідував приватних кредиторів,
які дерли з мужиків три шкури.

461380

Згодом Черненко намагався
створити товариство у рідному селі Паланочка, але дозволу
спочатку не отримав. Це сталося пізніше, у 1907 році. Там
відкрили кредитне товариство
(кредитний кооператив) і Черненка знову обрали головою ради.
У співпраці зі своїм учнем
взявся за створення кооперативного товариства на батьківщині
дружини у с. Дзензелівка. Незабаром, 1895 року, було урочисто
відкрито Дзензелівське ОщадноПозичкове Товариство. Засновник, задля довіри серед селян,
вніс свій, зароблений учительською працею, капітал 1000 крб.

Першими збували цукрові
буряки

продам

Олександр Черненко 19 років вчителював на Козятинщині
ред народу. При цьому він виявляв
абсолютну безкорисливість, по
суті жив як аскет, досить скромно.
Покинув вчителювати
У 1908 році голова чотирьох
Ощадно-позичкових товариств
залишає учительську роботу в
Козятині і з задоволенням поринає
в кооперативну діяльність. У 1907
р. з ініціативи Черненка організовується Київський «Союзбанк»,
де з середини 1908 р. йому довірили очолити ревізійну комісію
«Союзбанку» Київської кредитної
спілки, а його друг Христофор
Барановський очолив спілку.
У 1909 році союзом відкриті
контори по прийому вкладів в
Умані і Козятині. Згодом “Союзбанк” перетворився у потужній
фінансово-кредитний кооперативний центр Київщини і став
фінансовим осередком для всієї
України, а Олександр Черненко
беззмінним членом його ради
до останнього дня свого життя.
З 1 по 15 червня 1910 року
з ініціативи Черненка і Барановського в с. Дзензелівці були
влаштовані перші в Україні курси
зі споживчої кооперації. Успішна
фінансово-господарська робота
“Союзбанку” дозволила йому
у 1913 році придбати спочатку
маєток у відомого магната і мецената Є. Терещенка на Київщині
і, власне, приміщення в Києві.
“Союзбанк” посідав перше місце
серед кредитних кооперативних

союзів України. На 1 серпня 1913
року його баланс перевищував 2
млн крб. Свідченням високого авторитету Київського союзу установ
дрібного кредиту стало прийняття
його у грудні 1913 року до лав
Міжнародного сільськогосподарського кооперативного союзу.
На кінець 1914 р. «Союзбанк»
об’єднував 190 кооперативів, а на
1916 р. - 233. Гамбурзький союз
споживчих товариств запропонував двосторонні економічні
зв’язки, зокрема, для постачання
за кордон курячих яєць. Можливо, саме тому у Дзензелівці була
створена артіль для збуту яєць.
Останні роки життя
З 1915 р. Черненку довелося
пережити дуже тяжкі і неприємні
явища і факти, навіть посидіти
в Уманській тюрмі днів з 10 і
зустрітись з людською невдячністю, зрадою і хамством тих,
кому він довіряв кооперативну
діяльність. Усі ці неприємності
підривали здоров’я, матеріальний
стан родини, але не заважали
боротися з різного виду злочинністю у створеному ним дітищі.
На жаль, у 1918 р. кооперативний рух в Україні був знищений.
Помер Олександр Черненко
10 квітня 1921 р., похований
у с. Дзензелівці. Могилу знайшли завдяки родичам і впорядкували лише у 2006 р.,
але залишилась пам’ять у керманичів державою тих часів.

 1 ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðó 1.5 õ 1 ì., áàãàæíèê
äî ñêóòåðà, ïøåíèöÿ ³ ÿ÷ì³íü (ïàé). 067-584-85-58
 2 ñ³÷êàðí³ â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
 2 òåëåâ³çîðà «Samsung», âåëèê³, íåäîðîãî. 068962-41-59
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ,
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áåíçîïèëà, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ íîâèé,
äðåëü, êîìïðåñîð, ßÂÀ-350, ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà,
åë.ëîáç³ê, åë.ëá³ãð³âà÷, ìëèí, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè
6-10 ðîê³â. 068-216-34-20
 Áè÷êà 2,5 ì³ñ. 098-132-22-55, 067-718-92-72
 Áóðæóéêà êðóãëà, ñòàíäàðòíà, çàâîäñüêà. 063143-61-18
 Áóðÿê êîðìîâèé 2.50 êã. 096-080-90-49
 Áóðÿê êîðìîâèé. 068-369-18-51
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèòÿ÷å ë³æêî, ìàíåæ. 093-596-4156, 098-597-08-78
 Âèíîãðàä íà âèíî, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., º ãàç,
ñâ³òëî, à/çàï÷àñòèíè Âîëãà, ÓÀÇ, Ìîñêâè÷. 096983-18-68
 Âèíîãðàä íà âèíî. 096-983-18-68
 Â³ç ê³ííèé, ïëóã ê³ííèé, êóëüòèâàòîð ê³ííèé,
ñ³÷êàðíÿ. 067-338-12-16
 Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
 Â³êíà íîâ³ ì/ï 183 õ 150 - 3 øò. 097-874-23-92
 Â³êíî ì\ï á\ó 145õ115, øàôè â ïðèõîæó òà â³ä
ñïàëüíîãî ãàðíèòóðóðó, êîìîä, äçåðêàëî, ì³æê³ìíàòí³
äâåð³, ëþñòðè òà áðà, ìàãí³òîôëîí Ïàíàñîí³ê,
áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 096-312-42-90, 093-892-12-44
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, ñò³íêà ê³ìíàòíà, øêàô, êðîâàòü.
063-530-83-82
 Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
 Ãàçîâà ïëèòà íîâà Á³ëîðóñüêà Gefest - 1 200. 096705-97-87, 093-063-15-05
 Ãàðàæ â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 20 õ 4 ì., ó÷àñòîê ç
ãàðàæîì ð-í 9 øêîëè 9.1 ñîò. 096-562-94-66
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³), äàõ
åðîðóáåðî¿ä, ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé, ñòàí
íîâîãî. 093-430-38-47
 Ãàðáóçè, áóðÿêè, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-304-83-89,
063-352-70-90, 2-75-70
 Ãí³é - ïåðåãí³é, ãåíåðàòîð ÌÒÇ-80 íîâèé â
óïàêîâö³ ç äîêóìåíòàìè íåäîðîãî. 068-041-47-47
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-555-10-06
 Ãí³é ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãí³é. 098-245-91-61
 Ãðàíóëÿòîð, áåòîíîì³øêàëêà, ìëèí. 097-154-49-36
 Ãóñè «Õîëìîãîðè», ³íäîêà÷êè ð³çíîãîâ³êó, êóðèìîëîäíÿê, ³íäèêè. 067-684-09-51
 Äâà âåëîñèïåäà â ³äåàëüíîìó ñòàí³, îäíîð³÷í³
ñàäæàíö³ òîíêîøêóðîãî ãîð³õà á³ëüøå 100 øò.,
ìàñëî ïåðåðîá. 30 ë., áðîíüîâàíèé ì³äíèé ïðîâ³ä
25 ì., êðîëÿ÷³ êë³òêè, çàï÷àñòèíè äî âåëîñèïåäà,
àñáåñòîâà òðóáà 4 ì. 099-675-67-97, 068-334-66-72,
093-940-96-11
 Äâà ì‘ÿêèõ äèâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. 096-016-33-86

 Äâèãóí íà ÂÀÇ 2108, 20109 ç ãàðàíòûýþ. 096-96462-62, 063-170-02-12
 Äèâàí «Ñîíå÷êî», ãàçîâèé êîòåë «ÀÒÎÍ» 2016 ð.â.
ãàðíèé ñòàí. 093-002-61-40, 068-705-46-65
 Äèòÿ÷à 2-õ ÿðóñíà êðîâàòêà ç êîìïþòåðíèì
ñòîëèêîì. 067-942-97-52
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063367-81-59
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ìàøèíó-òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê
äëÿ ãîäóâàííÿ,òåðì³íîâî,íåäîðîãî. 067-432-13-02,
063-895-19-64
 Äî¿ëüíèé àïàðàò íîâèé 6 000 ãðí., ñ.Ìèêîëà¿âêà.
098-808-70-98
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äîñêà ïîëîâà øïóãîâàíà 10 ñì * 3.5, 115 øòóê,
ö³íà îäí³º¿ 100 ãðí. 096-975-91-15
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ðóáàí³, ñàí³ ê³íí³. 097-307-51-64
 Äðîâà ÿñåí ìîæíà ð³çàí³, ñàìîâèâ³ç. 067-13374-66
 Äðîâà ßñåí íåäîðîãî. 050-704-81-29 Æåíÿ
 Åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëó, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ «²òàë³ÿ», òðóáà à/ö ô 150, ñòàêàíè,
ñìîëà, øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêè äåðåâ‘ÿí³. 096467-88-03
 ªìí³ñòü í/æ 85 ë. ä³àì.400, êíèãè ïðî ³ñòîð³þ
ñ.Æóðáèíö³ (2016-2018), ñîêîâèæèìàëêà-ïðåñ 2.5
ë., ºìí³ñòü í/æ 6 ë., ñòåêëîòåêñòîë³ü 0.45 õ 0.35 ì.,
íàñîñ ïåðåêà÷êè âîäè 2.4 êóá.ì/ãîä. 096-453-34-86
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî. 093-552-27-63
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå
ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. íà ð³âíîìó ì³ñö³, ñóõà, ãàðíî
ðîäèòü (ìîæíà ï³ä çàáóäîâó), ç äîêóìåíòàìè, ð-í
Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. 093600-11-98
 Çèìîâà àâòî-ðåçèíà Áåëøèíà R-13, R14, ìåòàëåâ³

äèñêè ÂÀÇ, Øêîäà Ôàá³ÿ. 067-407-62-92
 Çèìîâà ðåçèíà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ R14, ôàðêîï
äî Ñ³òðîåí, Ïåæî, áàãàæíèê íà àâòî á/ó, êîæóõ
íàòóðàëüíèé ð.50. 096-214-99-85, 093-795-06-25
 Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - Matador
Nordicca Basic 165/70/R13 (79Ò-MP52) â õîäó 1
ñåçîí. 097-138-12-06
 Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, âåëèêó, êîðìîâèé
áóðÿê òà ìåä. 068-071-98-67
 Êàðòîïëÿ äð³áíà ïî 10 ãðí./1 â³äðî. 063-87412-59
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 097-628-48-13,
073-058-41-21
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-591-87-90
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-727-65-21
 Êèëèìè 2 øò., á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé,
ñàìîâàð, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, ìîòîöèêîë
äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, ìåá³ëü á/ó: 2 ñò³íêè, øàôà.
097-147-84-88
 Êîëÿñêó çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
093-437-22-16
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë â õîðîøîìó ñòàí³ ð.150 õ 60
ñì., êîë³ð ãîð³õ - òåìíèé. 063-863-91-07, 096-68419-57
 Êîíâåêòîð ãàçîâèé â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-36856-12
 Êîðìîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ. 093-941-04-97
 Êîðìîâèé áóðÿê. 093-943-52-39
 Êîðìîâèé áóðÿê. 098-225-46-10
 Êîðîâà äîáðà. 097-325-07-88
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì, òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 067-19331-36
 Êîðîâà ñ.Âîñêîäàâèíö³. 068-764-11-34
 Êîðîâó ç 5-ì òåëÿì, ò³ëüíó 3 ì³ñ. (÷åðâîíîñòåïîâà); êîðîâó ç 2-ì òåëÿì, ò³ëüíà 2-à ì³ñ.
(êîðè÷íåâî-á³ëà), òåðì³íîâî. 096-660-22-80
 Êîñòþì ïðîâ³äíèêà íîâèé, íåäîðîãî ð.44-46,
êîìïëåêò ç 2-õ á³ëèõ ðóáàøîê, ñï³äíèöÿ, øòàíè,
ï³ëîòêà, ãàëñòóê, ï³äæàê. 073-211-76-79
 Êîòèê øîòëàíäñüêèé â³ñëîâóõèé òèãðîâîãî
êîëüîðó 3 ì³ñ., ïðèâ÷åíèé äî òóàëåòó, ïðèâèòèé 500
ãðí., àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 097-793-55-95
 Êîøåíÿòà Áðèòàíö³ â³ê 1 ì³ñ., ñ³ðåíüê³. 063-35168-98
 Êðîë³, öóêðîâ³ áóðÿêè, ÿáëóêà ñåìåðåíêî ç
âëàñíîãî ñàäó. 096-963-73-52
 Ëèïà, ä³ëîâà äåðåâèíà, çð³çàíà äëÿ äåðåâà. 067-

459929

Працював разом з учнем

Зробив перший вклад

коли пограбували Козятинський
ощадно-позичковий кооператив, то голова правління із своєї
учительської зарплати десять
років віддавав борги товариства
кредиторам, щоб не втратити
свій авторитет і кооперативу.

460080

Біографія цієї непересічної людини доводить, що стараннями,
жагою до навчання, порядністю
можна було досягти успіхів в
улюбленій справі, навіть коли ти
походиш зі звичайної родини селянського чумака Давида. Батько
в ті часи возив чумацьким шляхом на волах до Одеси й Криму
пшеницю, а повертався додому
із сіллю, копченою, солоною рибою. Привив хлопцеві жагу до
знань, купуючи у дорогу ще й
книги, які любив читати. Саме
тому при нагоді після закінчення сільської двокласної школи,
відправив цими ж волами старшого сина навчатися до учительської Коростишевської семінарії.
Там знайомиться юнак з нареченою і у 1889 р. одружується на
коліжанці Олександрі Корольковій
( 1859-1942), доньці священика
с. Дзензелівки, і опиняється
з родиною у нашому містечку
Козятині, учителюючи у залізничній школі (сучасна школа № 2).
Усього у подружжя народилося
6 дітей. Більшість з них в радянські часи проживали в еміграції.

ральним секретарем фінансів та
міністром фінансів УНР. Своїм
стрімким кар’єрним зростанням фінансиста він зобов’язаний
саме вчителю Козятинської залізничної школи, який довіряв
йому головування у правлінні
товариством близько 15 років.

461379

Лілія Макаревич, директор Музею
історії міста

133-74-66
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³: ñåðâàíò ç äçåðêàëîì, òóìáî÷êà ïðîêðîâàòíà,
äçåðêàëî âåëèêå ç òðèëÿæîì. 067-647-48-11
 Ìèñëèâñüêà ðóøíèöÿ 16 êàë³áð. 098-254-37-48
 Ì³ëêó êàðòîïëþ. 097-149-12-94
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 200 ë. 2 500 ãðí., êîëîíêè
ÀÅ 6 2 øò. âèñîê³, íîâ³ 50W 2 200 ãðí., çåðíî, ìëèí 3-õ
ôàçíèé íà 2 â³äðà 6 000 ãðí. 093-771-62-88 Äìèòðî
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-62901-49, 097-446-20-46
 Ïàëüòî ñèíòèïîíîâå 54-56, äóáëÿíêà, êóðòêà îñ³ííÿ
52-54, øòàíè ï³äë³òêîâ³ äæèíñîâ³, åëåêòðîîá³ãð³âà÷.
096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ïåðåãí³é íåäîðîãî. 096-791-53-47
 Ïèñüìîâèé ñò³ë. 067-319-91-24
 Ïîðîñÿòà (ï³äñâèíîê). 096-909-16-40
 Ïîðîñÿòà 10 êã. ìÿñí³ Ëàíäðàñè, õîðîøî¿ ìîëî÷íî¿
ïîðîäè òåëè÷êà 2 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ õ Ïåòðåí øòó÷í³, ì.Êîçÿòèí.
068-334-37-86
 Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 14-16 êã. 096-720-14-39
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 3 жовтня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
459771

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 3 жовтня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
460859

458244
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Терміново продам будинок
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х
кімн. кв. 063-854-94-76
Будинок с. Козятин, якісний ремонт,
сучасний дизайн інтер`єру, заг.
площа 250 кв. м., будинок 2-х пов., 5
кімн.,камінний зал, кухня-столова,
два сан. вузла, котельня, територія 30 сот. землі, 2-х пов. госп. приміщення, альтанка та фруктовий
сад. 097-791-28-63

Здам в оренду торгові приміщення
130 кв.м., 70 кв.м., 22 кв.м., р-н Училища" Абсолют". 097-449-53-15
Продам холодильне обладнання та
торгові ваги, торгівельна шафа під
склом. 097-449-53-15
Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин
вул.Г.Майдану 8 + погріб в підвалі.
067-843-88-04
Здам в оренду приміщення 23 кв.м.,
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушевського 23, центр, вхід з двору.
067-753-67-42
Продам магазин весільного вбрання
ТЦ "Rich". 063-178-82-43,
098-202-10-44
Здам в оренду робочі місця перукаря, зі всіма необхідними умовами,
центр. 097-759-18-66
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè âàãîþ 14-15 êã. 067-300-17-72
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè ëàíäðåñ òà ïåòðåí, âàãà â³ä 10
êã äî 35 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà. 067-394-60-27
 Ïðèõîæà á/ó, äâà øêàôà, øâåéíà ìàøèíêà. 093677-47-25
 Ïøåíèöÿ íà ïîñ³â ñîðò Ñêàãåí ² ðåïðîäóêö³ÿ.
097-577-26-86
 Ïøåíèöÿ. 097-154-49-36
 Ïøåíèöÿ. 097-290-93-13 ï³ñëÿ 17:00
 Ñâèí³ ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè, 10-14 êã. 096-720-14-39

нерухомість

 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè,
êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì. 096-585-7745, 067-792-32-59
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîáàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó, 17. 063-025-88-60
 2-õ ê³ì. êâàðòèðó. 063-021-53-60

461021
455897

 Ñâèíîìàòêè ïîð³ñí³ 45 ãðí./êã., êíóð îäíîð³÷íèé 45
ãðí./êã. 097-754-36-17
 Ñòîëà ç äåðåâèíè ÿñåíà, ïîñåðåäèí³ îâàë ç äóáà,
ð.1.50 õ 0.80 ì. 097-762-38-77
 Òàç ìåòàë., áàë³ÿ- âàííà ìåò. 140*60 ñì, íî÷âè
ìåò. + â³äðî ,êàñòðþëÿ ìåò. 20 ë., óòþã- 2 øò,
ñàìîâàð âóãë.,ðàä³îëà, ìàãí³òîô., ñò³ðàëüíà ìàø.,
åëåêòðîäóõîâêà. 096-364-80-30
 Òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», âóã³ëëÿ ÀÊ, âàííà çàë³çíà,
ñ³òêà ðÿáèöÿ (6 ìì), áî÷êà çàë³çíà 250 ë., ïðàëüíà
ìàøèíà àâòîìàò,áóðÿê êîðìîâèé. 063-695-30-20
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» íåäîðîãî. 063-393-53-66,
067-589-80-67
 Òåëåâ³çîðè , ä³àã. 69 ñì - 800 ãðí., 51 ñì - 600
ãðí., SONY, ñòàí ðîáî÷èé. 063-882-35-39
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 098-441-04-44, 098-264-55-62
 Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 067-35939-91
 Òåëè÷êà íà êîðîâó, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-64820-99
 Òåëè÷êè 3 øò.ìîëî÷íèõ êîð³â 9-15 ì³ñ. 35ãðí./êã.
097-754-36-17
 Ò³ëüíó òåëèöþ íà êîðîâó. 096-772-01-94
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çíîãî ä³àì., âåëèêà íàêîâàëüíÿ
òà ò³ñêè. 063-143-61-18
 Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69,
067-429-73-29
 Óìèâàëüíèé ç³ ñòîéêîþ òà áåç ñòîéêè, áóòèëü 9
ë., áàíêè 1 ë., ëîì ìðàìîðíèõ ïëèò. 067-502-10-70
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ
ë. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê á/ó ñòàðîãî âèðîáíèöòâà «Ì³íñüê16Å»-1000 ãðí. 063-208-77-62
 Öåãëó á³ëó òà ÷åðâîíó, ï³íîáëîêè, 5 ò. êîíòåéíåð.
067-462-87-91, 073-060-52-14
 Öèðêóëÿðêó, áàíêè 3-õ ë. ïî 12 ãðí., áî÷êè 200 ë,
òóìáî÷êà 80 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
 Öóöåíÿòà êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 1 ì³ñ. õëîï÷èêè,
ðèæ³ ç ÷îðíîþ ìàñî÷êîþ, á³ëèé, êðåìîâ³, ìîæëèâèé
îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ê 2.5 ì³ñ., ñòàòü
ä³â÷àòà, âàêöèíîâàí³, 2 100 ãðí. 098-051-75-97
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ðîçóìí³. 063-692-5355, 067-243-98-15
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè
Àëîº, Êàëàíõîé, áàíêè 0.5 ë.2-12-24, 093-884-86-66
 Ã àðàæ öåãëÿíèé 18 êâ . ì ., ïàêåò äîêóìåíò ³ â ,
âóë.Ã.Ìàéäàíó 27à (â öåíòð³). 067-843-88-04
 ÄÑÏ 41 1 õ 1.20 íå ãëÿíåöü. 1 êâ.ì./50 ãðí. 067753-67-42
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

461020

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

460190

Здам в оренду 3 кімнати (20 кв.м,
20 кв.м., 30 кв.м.), ремонт, туалет,
гаряча вода, всі зручності, інд. опалення, інтернет. 093-631-89-49

Хобi, творчiсть, антикварiат

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.
097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàç., ïðèâàòèç., âóë.Âàòóò³íà 11. 097195-57-81
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ð-í 3 øêîëè. 093-70431-57
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãàçîì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ä³ëÿíêà 40
ñîòîê, (Ìàõàðåíåöüêèé ïîñüîëîê). 063-289-05-51
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ì.
Êîçÿòèí, âóë. Ìàòðîñîâà. 098-702-68-18, 068-89810-84
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïðîëåòàñüêà124, ãàç,
îïàëåííÿ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 15,5 ñîòîê, àáî îáì³í
íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó. 096-017-20-03
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç,
ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-47607-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà
96 êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ,
âàííà, ì/ï â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Ðóáàíêà, äâà
ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò. äî ñòàâó, êðèíèöÿ íà
ïîäâ³ð¿, ñàäîê ìîëîäèé. 098-229-45-50, 093-82290-19
 Áóäèíîê ïî âóë. Âîäîêà÷í³é, âñ³ çðó÷íîñò³ .78 êâ.
ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò. çåì.,
àáî îáì³í íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê ð-í âóë.².Ôðàíêà, 70 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³,
êðèíèöÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ïîãð³á, 2 âõîäà. 096-314-53-68
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé
äèçàéí ³íòåð‘ºðó, çàã. ïëîùà 250 êâ. ì., áóäèíîê

459630

461425

2-õ ïîâ., 5 ê³ìí.,êàì³ííèé çàë, êóõíÿ-ñòîëîâà, äâà
ñàí. âóçëà, êîòåëüíÿ, òåðèòîð³ÿ 30 ñîò. çåìë³, 2-õ
ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ, àëüòàíêàòà ôðóêòîâèé ñàä.
097-791-28-63
 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà: õë³â, ëüîõ, ä³ëÿíêà 45 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà. 093-766-63-07
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ â öåíòð³, ãàç, âîäà, 40 ñîò.
ãîðîäó, ïîãð³á, ñàðàé. 098-394-47-36
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, íåäàëåêî ñòàâîê. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 25 ñîò. ãîðîäó, íåïîäàë³ê º
ñòàâîê, ð³÷êà. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 íåäîðîãî, ç
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè., çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç.,
ì³ñöå çðó÷íå 4.5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ãîðîä
âèõîäèòü äî ë³ñó. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100

êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³
çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06,
063-037-08-30, 063-545-41-58
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., ãàç òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33
ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà, º ãàç, êðèíèöÿ, 17
ñîò. ãîðîäó 220 000 ãðí. 063-308-36-08 ï³ñëÿ îá³äó
³ ó âèõ³äí³ äí³
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.
Ùàñëèâà 76 (Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³, îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç, êîòåë
òà ï³÷íå), êîëîíêà, âàííà, òóàëåò - â áóäèíêó, ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ, â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ïîãð³á.
097-748-09-41
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà âóë.×åðâîíà 86. 098-348-7871, 073-026-55-10

460144

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

Здам будинок вул.Грушевського 155,
зі всіма зручностями, 10 сот. землі,
можливо викуп. 067-753-67-42

Охорона. На роботу потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)
785-59-74

459633

Телефон "Lenovo", у футлярі книжечкою втрачений в р-ні залізничного вокзалу, 1 жовтня о 9 годин
ранку, прохання повернути за винагороду. 067-68-78-940, 063-66-20-675

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42

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

 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-35940-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, öåíòð, ³íä.
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ., 2-õ ïîâ. áóäèíêó,
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, º
ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 093-800-66-77,
095-425-36-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ð-í ÑØ ¹3, ç³
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.4 çåìë³. 063387-27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79 ï³ñëÿ 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ïëîùà 48.5
êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ.
áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò
îáì³íó íà êâàðòèðó â ì³ñò³ Êîçÿòèí àáî Â³ííèöÿ, ãàç,
âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé
ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê,
çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñà. 093-857-04-53
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 063287-33-21
 3-ê³ìí. êâ., 49 êâ. ì., âóë. Ñêëÿðîâà, á³ëÿ øêîëè
¹1. 063-502-69-43, 063-745-15-37
 3-ê³ìí. êâ., 70,4 êâ. ì., ð-í. ÏÐÁ,ºâðîðèìîíò,
ìåáë³,ïðèáóäîâà, á³ëÿ áóä. º ïîãð³á òà ñàðàé, 1 ñîò.
çåìë³. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 2 áàëêîíà, ð-í ÏÐÁ á³ëÿ
ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòà. 097-157-23-16
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ñìò.Ãëóõ³âö³, 58 êâ.ì., áåç
ðåìîíòó, íå êóòîâà, º ïîãð³á, ñàðàé. 067-410-74-47,
063-393-69-88
 3-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó
42. 093-811-29-18
 3-õ ê³ìí. êâ., â 2-õ ïîâ. áóäèíêó, 51.5 êâ.ì.,
º ï³äâàë, ãàç, âîäà âîäîâ³äâåäåííÿ, ñ.Ìàõí³âêà
(Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Í³êîëüñüêîãî 24 (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè). 050-253-98-82 Ìèêîëà Ïåòðîâè÷
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîâíèé ºâðî-ðåìîíò ç ìåáëÿìè, ð-í
ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 073-463-34-76
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâèé
ðåìîíò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-18975-26
 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, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè
ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.Ïàïàí³íà, â áóäèíêó º
ãàç, êîòåë, êîëîíêà, âîäà, òóàëåò, âàííà, â³êíà ì/ï,
çàì³íåíà åë.ïðîâîäêà, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ìîëîäèé
ñàäîê. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., â³êíà, äâåð³ - ïîì³íÿíî, õîðîøèé
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà 13 ñîò.,
ìîæëèâèé îáì³í íà 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³
ì³ñòà. 063-942-67-86, 097-304-05-98
 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, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03
 Áóäèíîê â öåíòð³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ.
098-597-08-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê â öåíòð³, çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà.
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
 Áóäèíîê âóë. Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ïðèñòðîéêè,
ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
 Áóäèíîê âóë.Â.Âåëèêîãî 27. 096-969-45-97,
2-53-34
 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115, ç 2-õ ïîëîâèí, º äâà
îêðåì³ âõîäè, çàã. ïëîùà 123.5 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³,
ë³òíÿ êóõíÿ. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Êàòÿ
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷
ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð,
2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð,

456752

Будинок Терміново 97 кв. м. зі всіма
зручностями, земельна ділянка 46
сот., вул. Подільська ,с. Козятин,або
обмін на 2-х ком. кв. 063-530-14-85

Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067889-16-25

Робота

459631

На роботу потрібен механік на шиномонтаж,
з/п 9 000 грн. 063-145-76-77
На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
На постійну роботу запрошується водій автонавантажувача - тракториста (МТЗ-82), прибиральницю офісних приміщень, м.Козятин
вул.Довженка 36(біля Сока-Україна). 067430-79-37, 093-756-39-33, 067-410-40-44
На меблеве виробництво потрібен працівник.
068-082-41-33, 097-488-07-65, 063-80250-57
Запрошуємо на роботу продавця. 073-12423-63
На роботу потрібні: збиральниці грибів печериць (з/п від 400 грн в день) 098-634-1245, різноробочі (з/п від 13000 грн за вахту)
068-330-22-77
На роботу потрібен помічник повара, або
повар, охоронник на вихідні. 093-599-68-33
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок"
запрошується: Продавець зі знанням ПК.
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000
з податками. 067-430-02-80
Магазин Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса.
067-430-02-80
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Помічник бухгалтера Водій на
ЗІЛ130 Оператор-касир Різноробочий. Ми
гарантуємо: З/п 7500-10000 грн (з податками). Компенсація харчування. 067-430-02-80

ремонт

456314

робота

461423

460749

460411

461424

461426

460166

RIA-К, Четвер, 3 жовтня 2019
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 3 жовтня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

461428

455897

14

реклама

 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063288-15-08
 Ï³â áóäèíêó ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 098-384-88-74
 ×àñòèíà áóäèíêó (ð-í ÏÒÓ 17) ç çåì. ä³ëÿíêîþ,
ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, êðèíèöÿ, áåç çðó÷íîñòåé,
120 000 ãðí., òîðã.068-758-57-47, 063-296-30-12
 ×àñòèíà áóäèíêó 68 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà ê³ìíàòà, ãàðäåðîáíà, íîâà ïîñòðîéêà, ïîðÿä
çàë.âîêçàë, àâòîáóñíà çóïèíêà, äèò.ñàäîê. 063-29691-71, 096-394-91-34
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë,
äèâàí, ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà,
ïëèòà ãàç. 098-597-08-40
 ×àñòèíà áóäèíêó ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 67
êâ.ì., 3 ê³ìí., ñàíâóçîë, êóõíÿ, êëàäîâêà, âåðàíäà
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ö/êàíàë³çàö³ÿ òà ö/âîäà ³
âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ãàðàæ, êðèíèöÿ,
ïîãð³á. 067-604-53-09, 067-713-31-50
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068786-06-18

459878

459627

 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå
(ãàç. êîòåë òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ,
ãàç. êîëîíêà, âàííà, â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8 êì. 063-845-37-85,
097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 067-976-0392 Ìèêîëà
 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.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà,
2 ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³ êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096382-25-83
 Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç,
âîäà, äåøåâî. 097-888-07-14, 093-160-55-75
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, 10 ñîò. çåìë³, ñàðà¿ 2 øò.,
ïîãð³á, âîäà õîëîäíà òà ãàðÿ÷à. 097-154-49-36
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 90 000 ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9
øêîëè - âóë.Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³
çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâèé îáì³í
íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. 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 ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç
ðîäí³êîì. 093-022-62-64, 068-869-81-99
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿.
093-704-31-57
 Áóäèíîê, çåì. ä³ë. 6.3 ñîò., ãàç, âîäà, ë³òíÿ, êóõí,
ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êîëîäÿçü, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ 65.
098-564-57-58

АВТОМОТО

459628

 Dacia Sandero 2009 ð.â., õàò÷áåê. 063-314-41-43
 Àâòîãóìà 4 øò. 185/65 R15 á/ó, äåðåâÿí³ áëîêè
â³êîíí³ 150/80 8 øò. íîâ³ äåøåâî, ïàëàòêà 1-ì³ñíà,
á³äîíè àë. 20 ë., 40 ë. á/ó, õîëîäèëüíèê Á³ðóñà,
Àíòàíò 2-õ êàìåðíèé. 096-562-94-66
 ÂÀÇ 2101 1977 ð.â., ãàç-áåíçèí, êîðîáêà 5 ñò.,
ìîòîð 1.3, õîäîâà ïîâí³ñòþ çðîáëåíà 19 000 ãðí.
096-768-63-13
 ÂÀÇ 2102 òåðì³íîâî 9 000 ãðí. 097-154-49-36
 ÂÀÇ 21043 1986 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 067243-98-15, 063-692-53-55
 ÂÀÇ-2107 1995 ð ãàç-áåíçèí 068-003-54-91
 Çèìîâà ðåçèíà «Pirelli winter» 185/70 ,R14, 4 øò.,

õîðîøèé ñòàí. 097-029-61-88
 Êàìàç ñ³ëüãîñïíèê ï³ñëÿ ðåìîíòó. 068-082-38-99
 Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Ì³í³ òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097577-26-86
 Ìîòîáëîê Êåíòàóð íîâèé 10 ê.ñ. ç ñòàðòåðîì,
äèçåëü, øèðèíà ôðåçè 1ì40ñì. 093-925-93-80
 Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè
äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
 ÎPEL Omega 1998 ð.â., â êàðàâàí³. 093-898-28-28
 Ïëàíåòà 5 ç êîëÿñêîþ íîâèé ìîòîöèêë ³ Ê-750.
097-154-49-36

 Ôîðä Åñêîðò 1993 ð.â, â äîáðîìó ñòàí³, 1.8
äèçåëü. 068-998-20-60

КУПЛЮ

 2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî â æèëîìó ñòàí³, íåäîðîãî
â öåíòð³. 063-398-83-24, 097-137-22-97
 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Áóäèíîê çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-550-45-58
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-

Пацієнтів Терцентру вітав народний
аматорський хор ветеранів «Прометей»
В’ячеслав Гончарук

У перший день жовтня у світі
відзначають Міжнародний день
людей похилого віку. В Україні
назвали це свято Днем ветерана.
У місцевому Терцентрі організували виставку робіт майстрів
гуртків Терцентру та майстринь
Козятинщини. Деякі вироби відвідувачі виставки могли придбати
як сувенір. На виставці було на
що подивитися. Свої роботи
представили Ніна Яковчук, Олена
Майбродська, Анеля Цимбалюк,
Світлана Меднікова, Ольга Іщук,
Ніна Дітріх, Галина Козлова,
Світлана Мацюк, Тамара Шевчук, Лариса Казмірчук та інші.
Привітати ветеранів прийшли
перші особи міста, представник
Ради ветеранів та народний
аматорський хор ветеранів «Про-

метей». Виступ артистів найбільше припав до душі людям, для
яких приміщення реабілітаційної
установи стали новим домом.
Почався концерт з духовного
твору Миколи Лисенка «Молитва
за Україну». Потім заспівала пісню «За любов і волю» постійна
ведуча концертних програм хору
«Прометей» лауреат обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсів Неля Літвінова. Виконанням хору пісні «Чебреці» з
солістами Оленою Майбродською
та Тамарою Азіковою завершився
перший етап концертної програми і з вітальними словами до
ветеранів звернулися очільники
міста. Вони казали, що питання
номер – один, це пошук нового
приміщення для літніх людей,
які перебувають на другому поверсі реабілітаційної установи.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
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— Наш Терцентр вже так
розрісся, що вже тут затісно, значить треба переселятися, – сказав заступник міського голови Віталій Вечеря.
На святі літніх людей був гість
— голова козятинської спілки
ветеранів Федір Кропива. Він
привітав присутніх зі святом та
вручив похвальні грамоти опікунській організації Терцентру
та народному хору «Прометей».
А ще ветеран підмітив несправедливість у назві самого хору:
— Як це так, що всі учасники
хору живуть в місті Козятині, а
хор районного будинку культури?
На що очільник міста жартома відповів: «Та нехай тепер називається міськрайонний».
Коли святкова програма йшла
до завершення, ведуча надала слово керівнику Терцентру
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Ми не прощаємося з вами. До нових зустрічей
Ользі Дацюк. Вона привітала
літніх людей зі святом та запросила ще раз відвідати виставку, в якій брали участь їхні

підопічні. Після виставки всі
бажаючі зібралися в альтанці, де
силами реабілітаційної установи
був накритий «солодкий» стіл.
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55-95
 Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî. 063-828-27-30, 096-97921-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 Êàñòðóëþ ç íåðæàâ. ñòàë³ íà 10-12 ë., øïàëè
äåðåâ‘ÿ á/ó, ãàðáóçè 200-300 êã. 2-30-43, 097-25551-60
 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, 063-28842-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè,
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè,
áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè,
ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
 Ôîðò 9.248, äîðîãî (ÌÌÃ, ÑÕÏ â ëþáîìó ñòàí³)
097-685-79-00
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî.
063-585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü
ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85
 Ñîþ, ñîíÿøíèê òà ³íø³ çåðíîâ³. 067-982-68-38

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã,
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097904-20-43
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîøåíÿò. 063-4626-191, 096-419-25-27
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî îäíîãî
äîðîñëîãî, öåíòð. 063-694-97-19
 Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
 Âòðà÷åíèé àòåñòàò ¹002628 íà ³ì’ÿ Ñîëîäþê Àë³íà
Îëåêñàíäð³âíà, âèäàíèé ó 1994 ð. Êîçÿòèíñüêîþ
ñåðåäíüîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ ²-²²² ñò. ¹4
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà 56 ðîê³â, äîáðà, ùèðà, áåç ø/ç
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòí³ì, ïîðÿäíèì, ëàã³äíèì
÷îëîâ³êîì. 096-017-25-69, 063-186-28-78
 Çàãóáëåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ç ñ³ðèì ïóëüòîì, ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-145-76-77
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 063-694-06-39
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., á³ëÿ 3 øêîëè. 096-789-95-57,
063-860-80-75
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, áåç
çðó÷íîñòåé. 096-394-91-37
 Çäàì áóäèíîê ó ì³ñò³. 067-462-87-91, 073-060-52-14
 Çäàì ê³ìíàòó â ãàç. áóäèíêó, îäí³é àáî äâîì îñîáàì
æ³íî÷î¿ ñòàò³. 068-082-39-68
 Çäàì íåâåëèêó ÷àñòèíó áóäèíêó (ê³ìíàòà òà êóõíÿ),
îïàëåííÿ ãàç. 097-265-49-51
 Çäàì ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-901-69-75
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò., ãàç, ñâ³òëî. 096-98318-68
 Çí³ìó 1-ê³ì. êâ. â öåíòð³ íåäîðîãî, ñ³ì‘ÿ ç äèòèíîþ.
063-398-83-24, 097-137-22-97

 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ.
097-300-31-13
 Ïîòð³áíà æ³íêà ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ ëþäèíîþ
ïîõèëîãî â³êó, Êîçÿòèí ÏÐÁ. 093-427-67-40, 096-03700-67
 Ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ ðåìîíòó â êâàðòèð³ : ïîêëàäêà
ïëèòêè, ïîòîëîê òà ³íøå. 097-766-99-64
 Ñ³ì‘ÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçäèâëþñü
ð³çí³ âàð³àíòè. Ïëàòà â÷àñíî ãàðàíòîâàíà. 093-758-

11-69
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. ÷è áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè.
063-316-34-87
 Òåëåôîí «Lenovo», ó ôóòëÿð³ êíèæå÷êîþ âòðà÷åíèé
â ð-í³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 1 æîâòíÿ î 9 ãîäèí ðàíêó,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-68-78-940,
063-66-20-675
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ï³ä ìàãàçèí 120
êâ.ì., ï³ä îô³ñ 30 êâ.ì. 093-766-78-49
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«Моноліт» переміг у гостях
Успіх. Коли козятинчанам у кубкових двобоях в
суперники дістався ФК «Томашпіль», керівник команди
Геннадій Ткачук сказав: «Чому нам в кубку так з
жеребом не везе?» «Томашпіль» у міжсезоння добряче
підсилився і є одним із лідерів обласного футболу

Команда господарів - дебютант вищої
ліги обласної першості. Це колектив, у якому є гравці високого професійного рівня.
За хвилин десять гри стала вимальовуватися
перевага у володінні м’ячем козятинчанами.
Вони за рахунок командної швидкості виводили партнерів на ударну позицію. Тільки в завершальній стадії атаки господарям вдавалося
блокувати небезпечні постріли монолітовців.
Ближче до середини першого тайму гості
перейшли на футбольну аритмію — неквапливий розіграш м’яча в центрі поля чергували з
прискоренням гри на флангах. А вже звідти
слідувала подача м’яча в карну зону, де Віталій
Ольхович та Дмитро Балинський вдало грають
на другому поверсі. Така тактика могла принести
гостям плоди ще в першому таймі, але перша
половина зустрічі завершилась нулями на табло.
У другому таймі малюнок гри не змінився.
Козятинчани більше контролювали м’яча за
рахунок вдалої гри без м’яча. Захист команди
господарів не завжди міг встежити за переміщеннями активних Дмитра Балинського, Олексія
Максименка та Олександра Степанюка. Про-

дуктивними діями на полі відзначався гравець
тотального стилю Денис Ткаченко. Виконуючи
роль блукаючого форварда, Денис навіть
мав шанс відзначитись та не влучив у ворота.
І все ж наші земляки досягли успіху. Гол забив диспетчер козятинчан Віталій Ольхович.
Пропустивши м'яча у власні ворота, господарі
пішли вперед великими силами. У захисті команди з’явилися вільні зони. Монолітовці не наважились скористатися можливістю забити вдруге.
«Краще синиця в руках», мабуть вирішили в
команді, і більше грали на збереження рахунку.
Після гри ми запитали головного тренера команди, за рахунок чого вдалося переграти одного із лідерів обласної першості?
— За рахунок самовіддачі на полі, за рахунок вольових якостей футболістів, – сказав Павло Луцюк.
– Кого можете виділити з команди?
— Футбол - командна гра. Перемога чи поразка — це результат, який показала команда.
– Як розцінюєте шанси на пов т о р н у г р у з «То м а ш п о л е м » в д о м а ?
— У плані психології нам легше. ФК «Томашполь» боєздатний колектив, який постарається реваншуватися. У перемогу потрібно вірити. Щодо шансів, розцінюю їх 50 на 50.

449077

В’ячеслав Гончарук

Розміщення Реклами

(063) 752-26-01
ГОРОСКОП
з 3.10 по 9.10

«Локомотив» знову програв
В’ячеслав Гончарук

У неділю, 29 вересня, на стадіоні «Локомотив» відбулася календарна зустріч відкритого чемпіонату Калинівського району
з футболу. До гравців Козятинського «Локомотива» приїхали футболісти «Граніту» з
Іваново. Того самого, який в двораундовій
дуелі переміг козятинчан у розіграші кубка
Калинівського району. Тож прихильники
козятинського клубу сподівалися на реванш.
З перших хвилин матчу команда залізничників захопила ініціативу в контролі м’яча.
Тільки доводити свої атаки до логічного
завершення гравцям «Локомотива» бракувало точності в передачах чи прицільних
ударів по воротах. Каменярі грали від оборони, розраховуючи на швидкісні контратаки. У одному з епізодів тактика гостей
спрацювала і вони повели в рахунку. При
рахунку 0:1 команди пішли на відпочинок.
У другому таймі малюнок гри не змінився. «Локомотив» більшу половину ігрового
часу володіє м’ячем і атакує, гості грамотно
обороняються. Вони, перекриваючи вільні
зони, змушували футболістів «Локомотива»
вдаватися до дальніх ударів чи пасів в нікуди. Самі гості провели класичну триходівку
і на табло з’явилося 0:2. За декілька хвилин

Гравцеві, який отримав больовий
удар, лікарями були футболісти
обох команд
Сергій Сікалюк відквитав один м’яч, який
до кінця матчу виявився останнім. Завершилася гра з рахунком 1:2 на користь гостей.
Пр ихильники « Л оком отив а» п оки дали стадіон розчарованими. Спортсмени «Граніта» на полі, крім бажання
перемогти, більше нічого не показали.
– Прикро програвати команді, в якої
немає комплекту форми для всіх гравців, – казали вболівальники. – При заміні футболіста, який покидав футбольне
поле, футболка з номером гравця передавалася парнеру, який входив у гру.
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•

Якщо ви побачите туалет уві

сні - не користуйтеся! Це пастка!

•

- Сашко, скажи чесно, хто зро-

бив тобі домашнє завдання? - Ольго
Іванівно, чесно не знаю. Я вже спав!

•

"10 копійок буду винна", –

цією

фразою

продавець

Ол е -

на заробила свій перший мільйон.

Погода у Козятині
четвер, 3 жовтня

п'ятниця, 4 жовтня

субота, 5 жовтня

неділя, 6 жовтня

+ 13 0Ñ	 + 14 0Ñ
+ 21 0Ñ	 + 16 0Ñ

+ 9 0Ñ	
+ 9 0Ñ	

+ 2 0Ñ + 3 0Ñ
+ 11 0Ñ + 7 0Ñ

+ 4 0Ñ + 7 0Ñ
+ 10 0Ñ + 7 0Ñ

понеділок, 7 жовтня

вівторок, 8 жовтня

середа, 9 жовтня

+ 3 Ñ + 5 Ñ
+ 8 0Ñ + 6 0Ñ

+ 3 Ñ + 5 Ñ
+ 9 0Ñ	 + 6 0Ñ

+ 5 0Ñ + 7 0Ñ
+ 12 0Ñ + 9 0Ñ

0

0

0

+ 7 0Ñ
+ 7 0Ñ
0

Овен
Для Овнів новий тиждень буде ще одним
шансом активніше зайнятись справами
та творчістю. Інколи ви надто легковажно
ставитесь до грошей, а зараз саме час навчитись їх
відкладати. Звісно ж, не варто відмовляти собі у задоволенні потреб, але деякі речі справді недоцільні.
Тельці
Тельцям у перший тиждень жовтня варто
максимально викластись у розв'язання
всіх робочих питань. Активна праця зараз
принесе відчутний результат вже дуже швидко.
Звісно ж, не варто нехтувати можливістю провести
час із задоволенням.
Близнюки
Близнюкам у стосунках цього тижня дуже
пощастить, адже на особистому фронті
все йде лише вгору. А от самотнім представникам цього знаку Зорі рекомендують більше
часу присвятити саморозвитку та не перейматись
через думку інших.
Рак
Раки цього тижня будуть настільки оточені
атмосферою добра та любові, що зможуть
вибратись з будь-яких дрібних проблем,
які можуть виникнути. Не варто засмучуватись
через незначний негатив, адже навколо стільки
чудових моментів!
Лев
Леви повні сил та енергії, тому ключовим
завданням цього тижня є підтримка цих
ресурсів на належному рівні. Зберігайте
гарний настрій та діліться ним з оточенням.
Навіть із сотнею справ зараз ви впораєтесь
легко, потрібно лише правильно розподілити
час та ресурси.
Діва
Діви можуть відчути себе справжніми
зіроньками, адже цього тижня чимало
людей буде боротись за вашу увагу.
Щоправда, частина з них робитиме це у корисливих цілях.
терези
У Терезів раптово може виникнути відчуття небувалої втоми, і це не дивно,
адже останнім часом ви багато працювали. Тому знайдіть час для відпочинку та
розслабтесь хоча б трохи. Вам варто відновити
свій енергетичний потенціал.
Скорпіон
Скорпіонам цього тижня доведеться
активно попрацювати над собою та всіма
справами, які ви так довго відкладали "на
завтра". І це завтра вже давненько настало, тому
правильно розподіліть завдання та вирішуйте їх.
Стрілець
Стрільцям зорі радять у новому тижні
увімкнути свій настрій на максимум та не
зважати на дрібний негатив. Ви інколи надто багато думаєте про погане. Краще у такі моменти
робити щось для свого кращого майбутнього.
Нехай це стане гаслом першого тижня жовтня.
Козеріг
Козерогам перший тиждень жовтня принесе можливість кардинально змінити
своє життя, однак далеко не кожен одразу
зможе її розгледіти. Замисліться, чи влаштовує вас
нинішня ситуація.
Водолій
У Водоліїв перший тиждень жовтня буде
чимало позитивних моментів у житті. Зорі
рекомендують звернути більше уваги на
здоров'я, тому знайдіть час для того, щоб попіклуватися про себе, а також зміцнити імунітет. Невдовзі
на вас чекають нові пригоди.
Риби
Риби на початку жовтня можуть відчути
несподіваний прилив сил, тому одразу
варто подумати, куди спрямувати всю цю
енергію. Спробуйте менше конфліктувати з людьми
та займайтесь тим, що приносить вам задоволення.

