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Настя (28), у декретній

Віта (37), домогосподарка:

Микола (64), пенсіонер:

Аня (25), у декретній відпустці:

— Мій позитив - моя робота, — Наш хор ветеранів “Про- відпустці:
— Знайшла себе, роботу,
— Зустрів друга, на якого — Радію, що на Залізничдіти не дають сумувати.
метей” брав участь в концерт- — Приїхала до батьків, планую знайти долю.
завжди можна покластися.
ному перший раз влаштували
яких сильно люблю.
ній програмі до Дня міста.
свято для дітей.

Цвіт нації в двох поколіннях

Ветеранський “Прометей” — візитна картка Козятинщини

Королеви грації на
козятинському подіумі

В’ячеслав Гончарук

У п’ятницю, 13 липня, в міському сквері з нагоди 144-ої річниці з дня заснування Козятина виступали артисти. Це народний
аматорський хоровий колектив ”Прометей” районного будинку
культури. Концертна програма була розділена на п’ять частин.
Спочатку прометеївці привітали всіх земляків. У виконанні хору
із солістами Нелею Літвіновою, Світланою Мацюк, Тамарою
Азіковою та Ніною Дячук прозвучало три пісні: “Бажаю щастя”,
“Чебреці” та українська народна пісня “На городі бузина”.
У другій частині свого виступу хор ветеранів привітав молодь,
роздіпившись на окремих солістів. Співали вокальний жіночий
ансамбль за участі Лідії Барсук, Світлани Мацюк, Ніни Тітарчук
та Нелі Літвінової. Вони виконали пісню “Сини України”. Олена
Майбродська заспівала молоді пісню “Я іду багряним садом”,
Алла Пятаченко та Валентина Наумова подарували твір ”Як надійшла любов”. Піснею “Гуцулка Ксеня” у виконанні тріо Алли
Пятаченко, Олени Майбродської і Нелі Літвінової “Прометей” передав естафету чоловічій частині колективу. Пісню “Два кольори”
виконав Вольдемар Туранський.
Співала Алла Пятаченко “Глибока криниця”, дует Тамари
Азікової та Світлани Мацюк виконали “Цвіт пахучий білий”. Завершили народні аматори привітання молоді в гумористичному
стилі. Оповідання Павла Глазового прочитав відомий в нашому
місті гуморист Віктор Бернага.
Третя частина виступу народного аматорського хору була
адресована ветеранам Козятина. Для них у виконанні чоловічого
ансамблю прозвучала пісня про козаків. Вона так і називається
“Козацька похідна”. А весь хор ветеранів “Прометей” вже вітав
залізничників. Вони їм заспівали пісню “Їхали козаченьки”.
Так непомітно збіг півторагодинний концерт. Концертмейстер
хору Валентина Гарнага від імені колективу хору ветеранів привітала мешканців нашого міста з нагоди свята, та подякувала
козятинцям за те, що стали глядачами. Їх було небагато. А ті, що
прийшли, то були справжні оцінювачі хорового мистецтва. Тож
спеціально для палких друзів хору прозвучала пісня “Єднаймося,
друзі”. Виконував хор, солісткою була Валентина Гарнага.

S. K.

Напередодні Дня міста Козятин, хочемо згадати наших гімнасток. Маленькі спортсменки,
не покладаючи сил, захищають честь нашого
славного міста на змаганнях різного рівня.
Завдяки зусиллям тренера Лариси Миколаївни
Чернишенко, наші дівчатка займають призові
місця. Наймолодша гімнастка Мілана Кузьмич (5
років) має в своєму арсеналі понад 30 медалей
з різних міст України. Старша група гімнасток
представлена так: Вероніка Соколова, Даша
Співаченко, Вікторія Кльоц, Каріна Тупчій. Вони
мають Перший дорослий розряд з художньої
гімнастики.
Беручи приклад зі старших гімнасток, середня група показує високий результат. Іванна
Коцут, Влада Сікорська, Віолета Юрченко, Лідія
Хоченкова, Анна Цьох виборюють призові місця
в Києві, Вінниці, Хмельницькому, Запоріжжі,
Білій Церкві, Кам’янці-Подільському.
На святкуванні з нагоди Дня міста, дівчатка
виступили з показовими номерами і були нагородженні солодкими подарунками від Козятинської міської ради.
Від щирого серця бажаємо секції художньої
гімнастики процвітання та нових досягнень на
спортивному небосхилі!
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Тетяна
Лозінська

Козятинська
адміністрація
покрита
совковістю

Наше місто, а правильно сказати, нашу
громаду Бог не обділив талантами. Це і
співаки, люди творчих і технічних спеціальностей, і військовослужбовці найважливіших
посад - від рядового до полковників. Але,
як показала практика, склалося враження,
що їх не бачать, зневажають, не вірять, не
сприяють бути їм успішними. Як по іншому
продемонструвати артистизм та професіоналізм, світ не придумав. Бо більшість була не
залучена до такого загальномасового місцевого заходу, як День міста. Навіть візуальний
огляд програми свідчить, що на власному
святі заробітчанами від творчості були не
місцеві аматорські колективи. Чому було б
місцевим аматорам сцени не дати можливість
заробити? Вони набагато краще вписалися
б у свято і психологічно краще злилися б з
громадою, залучаючи її до вшанування та
творчості.
Звідки така зневага до професійних особистостей нашого краю?
Дуже позитивно, емоційно, патріотично
відкрила і задала тон пані Олена Пантелєєва. Але її професіоналізм і артистизм у
виконанні двох пісень — занадто мала програма і за часом не змогла заповнити весь
вакуум подальших подій. З цього робимо
висновок, що адміністрація міста легковажно
поставилася до організації програми і ствердила свою відсутність української культури.
То за що ж ми воєюмо? “Батальйон на лісапетах” зі своїм однобоким гумором, хай виступає в концертних залах і заробляє гроші.
А не з місцевого бюджету їм відстьобують
наші кошти (порядку 70 тисяч гривень) —
хочеш дивись, хочеш ні. Ми повинні давати
заробляти місцевим! Для чого ми тоді утримуємо музшколу, центр юнацької творчості,
якщо не даємо талановитим особистостям
демонструвати свій талант на такому масовому заході в себе вдома?
Інша совковість місцевої влади вражає
стихійною організацією масового гуляння.
Без сумніву, що режисером-постановником
був непрофесіонал в цій академічній галузі
= міський голова. Хто ще міг взяти на себе
відповідальність? Найперше: відсутність
відкритих фонтанчиків для пиття води, біотуалетів, стільців для людей похилого віку. Організували масовий захід на площі, прийшли
сотні людей, але вони не змогли добути до
кінця програми. Не в кращому становищі,
окрім пенсіонерів, були молоді сім’ї з дітьми
дошкільного віку. Довелося перебувати весь
час в юрбі на ногах. А місцевий оазис зі
всіма елементарними зручностями — стадіон
на Водокачці — не вписався як майданчик
для Дня міста.
Мер привітав по інтернету. Сказали офіційно зі сцени, що захворів. Благослови, Боже,
його видужати і креативніше управляти містом, сприяти розквіту українського мистецтва
нашого краю.
Гарним, без сумніву притаманним українській нації, всього українського став пиріг
від місцевого приватного підприємства
“Козятин-хліб”. Своїм розміром, вагою, дизайнерським оформленням і смаком вартий
занесення в Книгу рекордів, як мінімум місцевого та українського масштабу.
Усі інші платники місцевих податків, як в
рот води набрали. Не зрозуміло, бо громада
не проінформована.
Ми намагаємось писати і говорити лише
про те, про що інші мовчать.
Моя позиція і враження сформовані на
основі відгуків, які надійшли на нашу адресу.

З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Старший сержант Сергій Козак зі
славної 95 бригади. У бою в його
БТР влучив снаряд. Сергій прийняв основний удар на себе, чим
врятував життя своїм товаришам
по службі. У бою йому відірвало ногу. Поклавши її в рюкзак,

Микола МЕДИНСЬКИЙ-ЗАЛІЗНЯК,
фронтовий капелан, клірик
Коломийської єпархії УГКЦ,
капелан батальйону ім.
Кульчицького

він продовжив відстрілюватися. І
тільки через 5 годин, з пістолетом
і гранатою в руках, лікарі зняли
його з БТРу...
Через півтора року лікування, з
пришитою ногою Сергій повернувся
на фронт, у рідну бригаду. Відвага.
Честь. Незламність!
Низький уклін тобі, побратиме...

Дякуйте захисникам,
що на передовій
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У соцмережах патріоти організували для наших
воїнів в знак підтримки відеопроект. “Скажи одне
слово, яке означатиме все: "Дякую, солдате!". Запишіть відео зі словами вдячності нашим бійцям, і
хлопці на передовій побачать його. Надсилайте на
електронну адресу: patriot-2010@ukr.net”, — написала на своїй сторінці у Фейсбуці Лілія Івасюк.
Закликаю всіх бажаючих приєднатися до цієї
доброї справи.

Зустріч Трамп- Арнольд Шварценеггер про
президента:"це початок його
Путін
Анатолій
ГРИЦЕНКО,
голова ПП
“Громадянська
позиція”

У багатьох є
відчу т тя тривоги, що наше
питання можуть вирішити
без нас. Сподіваюся, цього
не станеться.
Президент Трамп зараз на коні, американці бачать його економічні здобутки,
бачать рішучість у вирішенні проблеми
Північної Кореї. Трамп впевнено бачить
свій другий термін. Він спіймав кураж, і
може бути спокуса так само рішуче спробувати з Путіним знайти рішення і щодо
миру в Європі. Рішення, яке потрібне нашій країні.
Українську владу Трамп напевно вважає
корумпованою, нездатною проводити рішучі реформи й неспроможною тримати
слово. І за такої влади, рішення дійсно
можуть прийматися іншими гравцями і
потім нав’язуватися нам до виконання.
Мінськ-1 та Мінськ-2 були нав’язані Україні
під тиском ззовні, але - миру вони нам не
дали і напевно вже не дадуть.
Трампу як політику потрібен успіх. Мир
- це успіх. Але мир потрібен нам з вами
найбільше! Водночас, ні Трампу, ні нам
найперше - не потрібен ще один мінський
(чи хельсінський) фальстарт.
Нам усім потрібен стійкий мир на довготривалу перспективу, на гідних для України умовах. Такі домовленості можливі, й
лише тоді вони будуть виконані належним
чином, коли влада в Україні буде користуватися довірою, спиратиметься на підтримку людей і триматиме слово.
Станеться це вже після президентських
виборів, і тоді ні в кого з нас не буде
побоювань, що хтось може вирішувати
важливі для нас питання без нас.

кінця…
Вероніка ЛЮБІЧ

Відомий американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер жорстко розкритикував виступ
президента США Дональда Трампа на
спільній прес-конференції з президентом
Росії Володимиром Путіним.
16 липня у Гельсінкі відбулась перша
двостороння зустріч між Трампом та
Путіним. Після двох годин переговорів
обидва президенти вийшли на спільну
прес-конференцію. Жодних конкретних
результатів зустрічі вони не оголосили.
Така "безхребетність" президента США
неабияк роздратувала відомого американського актора та бодібілдера Арнольда
Шварценеггера. Відеозвернення, в якому
він нещадно розкритикував Трампа, ексгубернатор Каліфорнії оприлюднив у
своєму Twitter. “Президенте Трамп, я щойно подивився вашу прес-конференцію з
президентом Путіним. Це було ганебно.
Ви виглядали, як маленька розкисла ма-
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ДУХ ГЕРОЇВ -ДУХ СВОБОДИ!

Сила волі
українська,
ти неймовірна!
Лілія ІВАСЮК
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каронина, як маленький фанат. Я питав
себе, коли ви попросите у нього автограф
або селфі, чи щось на зразок того”, –
іронізує Шварценеггер. За його словами,
Трамп зрадив американську розвідку,
юридичну систему і "найголовніше - свою
країну". "Ви – президент США, ви не повинні цього робити. Що з вами сталося?"
– риторично запитав актор, нагадавши
Трампові зустріч Рейгана з генсеком
СРСР Михайлом Горбачовим. (President @
realDonaldTrump, remember, America first.
pic.twitter.com/JDEm2rR50G — Arnold (@
Schwarzenegger) 16 липня 2018 р.)

Американці думають по-іншому. Не так, як Трамп

Христос, через добровільну
жертву любові дарує нам свободу від первородного гріха,
дарує нам можливість здобути
свобідне життя, навіть після
нашої смерті. Цілі покоління
сподвижників української національної ідеї боролися во
ім'я свобідного життя на рідній
землі в Українській державі. І
рушійною силою боротьби як
духовної, так і національної, є
дух Віри та дух Свободи. Дух,
що породжує справжніх Героїв,
Героїв Чину Боротьби.
Тільки пропустивши цей дух
через серце та свою свідомість,
ми по справжньому зможемо
зрозуміти вартість нашої Перемоги.
Тож і як у давні, оповиті легендами часи, коли тонкощів
військової справи у сивочолих
січових дідів та суворих, загартованих у січах характерників
навчались молоді відчайдухи
запорожці, так і легендарне
козацтво сьогодення – бійці
батальйону Кульчицького – на
базі Міжнародного навчального
центру НГУ “Старе” провели
ротні тактичні навчання. Це
підготовка до повернення на
фронт для виконання священного обов’язку: захисту своєї
землі та свого народу від московської знавіснілої орди.
Розпочалося дійство із Гімну України та підняття Державного прапора. Усім відомо, настільки дорожить козак
бойовим знаменом, тож опісля
молитви за українське воїнство
освячуємо батальйонні стяги. Побатьківськи турботливо комбат
Віктор Толочко подає фронтову каску зі свяченою водою…
Із трепетом цілуємо вже благо-

словенні фами та приступаємо
всі спільно до молитви “Вервиця
Перемоги”:
– І с ус е , бл а г о с л о в и н а с
Перемогою! – немов рокіт
переможної канонади лунає
від самого серця фронтових
відчайдух…
Лунає
щиро
і
поспр а в ж нь о му, підніма ю ч и сь
до небес, адже вся боротьба
української нації – це боротьба
во ім’я Перемоги і Торжества
Божої Правди на Святій Українській Землі.
Урочисто уділяється благословення воїнам та командирам, опісля благословляється
зброя, як знаряддя Перемоги
над злом, та знаряддя захисту
життя тих, кого Господь доручив захищати.
– ...тож і сьогодні прихильно
прийми смиренні благання наші:
на цю зброю воїнів українських
Твої небесне благословення зішли, подай слугам твоїм, захисником землі Української, щоб
її носити для захисту Церкви
Твоєї, богомбереженої країни
нашої України, захисту українських дітей, старих, немічних
і жінок. Зроби так, щоб для
всякого ворога землі української і народу її була зброя ця
жахливою і страшною, і завжди
непереможною во славу Твою,
Господи… – лунають слова
древньої Української молитви,
молитви, що ще лунала із вуст
козацьких бойових капеланів.
Усе відбувається під теплим,
літнім дощем, що щедро проливався із хмарини, окутаної
ласкаво гарячим сонячним промінням. Немов на доказ особливої любові Господа до нашого воїнства із завершенням
молитви завершується і дощик,
сонце лагідно посміхається,
ніби хоче додатково надихнути
бійців на ревну любов та захист
своєї землі.
Бойові нагороди. Комбат

Віктор Толочко вітає бійців та
надихає до подальшої боротьби. Хвацьки, із запалом, посправжньому, по-козацьки проводять хлопці показові навчання
із бою з умовним противником.
Тут і відсіч ворожого ДРГ, і
контратака, і обстріл у відповідь ворожих позицій.
Достойно відмітив високий
рівень бойової підготовки бійців
батальйону ім. Кульчицького
зас т упник командувача Національної гвардії України по
роботі з особовим складом
генерал-лейтенант Сподар та
вручив у дарунок військову
машину для потреб батальйону.
Ті, хто по-особливому відзначився, отримали подячні грамоти та хрест-відзнаку батальйону
із рук заступника комбата по
роботі з особовим складом
батальйону Миколи Воробйова
(позивний “Боцман”).
– Служу народу України! –

опісля отриманої нагороди та
благословення лунало із вуст
воїнів, що удостоїлись високої
честі.
Іспит перед загиблими. Аж
кров у жилах холола під час
читання “Молитви Українського
націоналіста” та “Гімну ОУН” у
виконанні офіцера управління
батальйону Володимира Пастушка (позивний “Пісня”).
Здавалось, що Дух борців
за УССД витає тут, він зовсім
поряд, було відчуття, що це
не звичні навчання на полігоні,
а іспит перед всіма тими, хто
загинув у боротьбі за волю
України, поклавши своє життя
на вівтар боротьби за Свободу,
екзамен на те, чи вистоїмо, чи
оправдаємо, чи не відступимо!!!
За козацьким звичаєм командир очолював товариство,
як під час бою, так і під час
боротьби духовної чи в храмі

займав перше, чільне місце.
Тож на завершення святкового
дійства разом із командиром
27-ї бригади НГУ полковником
Романом Леоновичем (який
урочисто тримав бойову каску
із свяченою водою) молитовно
благословили та освятили всю
військову техніку батальйону перед виїздом на східний
фронт для виконання бойових
завдань.
Завершилась урочистість
гаслом, що лунало ще із вуст
воїнів УПА:
– Здобути і вдома бути!
– Тож таку довгоочікувану,
вимолювану, виплакувану та
виборювану ПЕРЕМОГУ для нашого народу здобути, але найголовніше, ХЛОПЦІ, КОЖНОМУ
ІЗ ВАС, ЯК ОДНОМУ, ВДОМА
БУТИ!!!
СЛАВА ХРИСТУ - СЛАВА
УКРАЇНІ!!!
14.07.2018
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Забили товариша
та закопали в лісі

влада і ми
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Постраждалі від вибухів боєприпасів
в Калинівці рік чекають ремонту
Максим Українець

Святкування Дня міста затьмарила трагедія
Вероніка ЛЮБІЧ

Співробітники козятинської поліції затримали зловмисників, які
підозрюються у вбивстві свого
товариша. Жертвою став 26-річний калинівчанин. Його горе-друзі
також не місцеві жителі.
Як стало відомо пресі, 8 липня
в Козятинське відділення поліції надійшло повідомлення про
вбивство. За словами тимчасово
виконуючого обов’язки заступника
начальника поліції Дмитра Мики-

тюка, поліцейські виїхали перевірити інформацію та затримали
одного з підозрюваних на його
роботі. Він розповів, що зі своїми
знайомими розпивали спиртні напої. Під час підігрітої спиртним
трапези між ними виник конфлікт,
який перейшов у бійку. У форматі “двоє проти одного” вони
били свого 26-річного товариша
до тих пір, поки той не втратив
свідомість і перестав подавати
ознаки життя. Щоб замести сліди
злочину, один із катів потерпілого

зателефонував своєму знайомому
з ближнього до Козятина села, в
якого є транспорт.
39-річний водій приїхав на місце
події, де сталася трагедія. Тіло
убитого завантажили в “Жигулі” і
вивезли в ліс. Там і закопали.
За вчинення такого важкого
злочину зловмисникам світить
пожиттєве ув’язнення. За віком
одному 26, іншому 33 роки. Водію
ВАЗу-2105, на якому вивезли вбитого, буде винесена підозра в ході
досудового розслідування.

З редакційної пошти

Визнати правду недостовірною інформацією не можу
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

На адресу редакції надійшов
лист від “Сігнет-центру”, в якому
представники підприємства вимагають спростування інформації відносно подій у Махаринцях
і заявляють, що весь час були
присутні не тітушки там, а їх
охоронці (!), впевнені, що ми закликали до партизанської війни
і ставили під сумнів професіоналізм агрономів тощо.
Нагадаю, що з початку посівної кампанії представники
“Сігнету” офіційно подали заяву
в поліцію про незаконне заволодіння їх майном. Це було зареєстровано. Після проведення
певних досудових слідчих дій,
справа була закрита постановою
суду, за відсутністю навіть не
складу злочину, а події злочину.
Тобто “Сігнет” завідомо подав
неправдиву заяву. У публікаціях ми розповідали, як розгорталися події навколо землі
і пайовиків. Будь-які коментарі
представники “Сігнету” давати
відмовлялися, що зафіксовано
на відеокамеру. На листи не
відповідали. Можливо, таким чином створювалася штучно ситуація з подальшою перспективою

оскарження? До речі, позиція
керуючого у селі Андрушки
знята нами на камеру і оприлюднена в ютубі, як і всі інші,
які відображають суть подій.
На вимогу щодо спростування
інформації, хочу повідомити,
що відповідно до даних, отриманих від представників ТОВ
«СанАгроСід», зокрема з витягу
з Єдиного реєстру досудових
розслідувань, від 17 квітня 2018
року щодо зареєстрованого
кримінального провадження,
вбачається відкриття кримінального провадження за фактом
вчинення кримінального правопорушення за ст. 356 КК України, що полягали у створенні
перешкод в доступі техніки ТОВ
«СанАгроСід» до орендованих
земельних ділянок.
Редакція не дає жодних оцінок діям ТОВ «Сігнет-Центр»,
а лише висвітлює обставини
та факти, що були встановлені
журналістами.
Факти хочуть спростувати
відсутністю кримінальних проваджень. Але відсутність відкритих кримінальних проваджень
не може доводити законність
дій будь-яких осіб.
Слово «тітушки» до вказаних

Провокатори у
Слов'янську
Вероніка ЛЮБІЧ

На днях невідомі у камуфляжі з провокаційними
плакатами в руках зустрічали лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка у Слов'янську
Донецької області. Про це стало відомо з відео Єгора
Фірсова, соратника Гриценка, депутата VII скликання
Верховної Ради.
Єгор Фірсов по ставив кілька простих
з а пита нь пр о в о к а торам з плакатами,
після чого стало зрозуміло, що ці люди
навіть не розуміють,
проти чого протест ують . Напр ик ла д ,
один з них не зміг
згадати, коли Гриценко керував Міністерством оборони.
Інший не назвав імені
свого "побратима".
Обидва нібито випадково роздрукували
однакові плакати...

осіб було застосоване, оскільки
останні жодним чином не представлялися, відмовлялися називати причини присутності та
створення перешкод ТОВ «СанАгроСід». Більше того, вказані
особи виключно пересувались
за технікою ТОВ «СанАгроСід»,
не охороняючи жодного майна
ТОВ «Сігнет-Центр». Встановити
їх приналежність до числа працівників ТОВ «Сігнет-Центр» не
було можливим.
Як зазначалось вище, наявні
кримінальні провадження, щодо
яких оцінку має дати суд. Залякування полягало у створенні
перешкод ТОВ «СанАгроСід».
Незрозумілою є позиція ТОВ
«Сігнет-Центр», а саме: з одного
боку заявляється про нестворення перешкод працівниками
ТОВ «Сігнет-Центр», а з іншого
- визнання фактів присутності
«охорони» та зупинення техніки.
Редакція не наділена повноваженнями органів слідства та
суду, відтак надавати юридичну
оцінку діям третіх осіб не може.
Протистояння між жителями
сіл Махаринці, Сигнал, Сестринівка та ТОВ «Сигнет-Центр»
дійсно наявне та виражається в
проведенні зборів жителів сіл,

Виключно притягнення народного депутата до кримінальної
відповідальності має бути приводом для зняття депутатської
недоторканності. Про це заявив
колишній генпрокурор України
Святослав Піскун в ефірі телеканалу NEWSONE.
— Можна зняти недоторканність з нардепів, тільки якщо
їх притягують до кримінальної
відповідальності і є відповідна
постанова і рішення правоохоронних органів. Але цього

на яких обговорювалась незадовільна співпраця між ними,
подача позовів до суду, звернення про розірвання договорів.
Криміна льне прова д ження
щодо Бенедичука С.С. за фактом побиття працівника ТОВ
«Сигнет-Центр» наразі закрито,
в зв’язку з відмовою останнього
від обвинувачення.
У публікаціях відсутні будь-які
заклики щодо ведення парти-

Законодавець на боці перевізника
У ре д акцію га зети “RIAКозятин” звернулися мешканці
села Козятин. Вони повідомили,
що з інваліда дитинства першої
групи, який їде з села Козятин до
центру і в зворотному напрямку,
відії маршруту №2 вимагають
гроші за проїзд.
З точки зору людяності, водії
не повинні брати кошти з інвалідів дитинства взагалі. Тільки
закон це не передбачає. У частині 2 Закону України про захист інвалідів йдеться: особи з
інвалідністю, діти з інвалідністю
та особи, які супроводжують
осіб з інвалідністю I групи, мають
знижку 50 відсотків від вартості

проїзду в період з 1-го жовтня по
15 травня”. Тобто, в зазначений у
законі період інваліди дитинства
I групи повинні сплачувати за
проїзд 2 гривні. А з 16 травня
по 30 вересня — повну вартість
проїзду.
Чим відрізняється інвалід дитинства від звичайного учня, в
якого є така сама пільга? І чому
в цьому законі діє норма “з і
по”? Невже інвалід дитинства на
той період перестає бути інвалідом. Закон на стороні перевізника. А допомогти дітям інвалідам
в цій ситуації можуть депутати
рад на засіданні сесії. На Козятинщині, як бачимо, районна
рада не має поваги до інвалідів
дитинства.

занської війни, а лише наведено
думку третіх осіб. Адже в Конституції дано право до подібних
дій, коли не діє Закон.
Стан та якість посівів підтверджуються фото, що додані до
публікацій та містяться на сайті
у вільному доступі. Наявність
досвіду та знань, кваліфікації в
агрономів ТОВ «Сигнет-Центр»
не спростовує стан справ з посівами ділянок.

Брифінг з
силовиками
Жахливо, на Козятинщині, виявляється,
правовий режим держави та Конституція
України не діє абсолютно. У нас є тому
документальне підтвердження за підписом
начальника Козятинського відділення поліції та Калинівського місцевого прокурора
м. Козятина. Людину покусали собаки в
Козятині, що спричинило серйозні травми
і довготривале лікування, яке проходить
понині. Прокурор, судячи з відповіді на
скаргу потерпілій, дану пригоду відповідно
до діючих кримінально-процесуальних вимог не зареєстрував. А це тягне за собою
юридичні наслідки. Людина не може пройти
судмедекспертизу та реалізувати захист у
суді.
У зв’язку з цим, в редакції пройде брифінг з потерпілою. Просимо долучитися
представників прокуратури, СБУ, поліції. У
кого є питання, пов’язані з кримінальним
провадженням та відмовою поліції в реєстрації, мають можливість долучитися.
Дата проведення - 11 серпня 2018 року
о 10 годині в приміщенні редакції (вулиця
Незалежності, 39).

утеплений, обкласти помешкання піноблоком, хоча до інциденту на складах той же будинок
не був ним обкладений.
— Гроші видаватимемо людям
на руки. Багато хто пропонував:
«Дайте людям гроші, і ми все
зробимо самі». Ми врахували
критику, і ось яким чином зробимо: жителі пишуть заяви в
сільради, ми проводимо обхід
будинків і складаємо кошторис.
Коли надійдуть кошти, ми всім
виплатимо суми згідно із актами обстеження, — говорить
Володимир Гаврилюк. — А далі
люди вільні самі робити вибір,
як саме їм ремонтувати свої
будинки.
Павлівчанам залишається знову очікувати на видачу коштів.

Тема року: зняття з депутатів недоторканності
Влад ЛІСОВИЙ

Дожилися: інваліди
дитинства не мають
пільг на проїзд
Галина Касянівська

26 вересня 2017 року близько
22.00 на складах боєприпасів
(48-й арсенал), що поблизу міста Калинівка, почали вибухати
боєприпаси. Поблизу арсеналу
зна ходиться село Павлівка,
помешкання жителів якого серйозно постраждали від попадань снарядів та осколків. Деякі
зруйновані вщент. Після ліквідації пожежі на арсеналі, влада
пообіцяла відновити будинки
жителів. Були виділені кошти на
ремонт будівель. Розпочалось
відновлення села. Однак жителі
Павлівки знову скаржаться, що
ремонт і досі не завершено.
І навіть стверджують про наявність документів, де вказано,

що виконано роботи, а насправді до них взагалі не доклали
руки будівельники. За словами
мешканця Павлівки Анатолія
Гунька, є акти виконаних робіт
в Калинівській райдержадміністрації, в яких вказано, що вже
все відремонтовано.
Голов а К а линівської рай держадміністрації Володимир
Гаврилюк розповів про те, що
на попередні ремонти було витрачено 40 мільйонів гривень,
а зараз розглядається питання
про видачу додаткових коштів в
розмірі 8 мільйонів гривень. Він
стверджує,що дехто із жителів
вимагає відремонтувати те, чого
до вибухів в будинку взагалі
не було. Наприклад, утеплити
будинок, який до вибухів не був

робити не можна, коли він їде
на сесію ВР або виконує свої
депутатські повноваження з
політичної точки зору у себе
на окрузі, захищаючи людей, сказав він.
На думку Піскуна, половина
депутатів просто не добереться
до сесії ВР у разі зняття недоторканності, так як "будь-який
поліцейський, слідчий випише
йому повістку, що він в такий-то
час має прибути туди-то, і він
буде 12 годин сидіти і чекати
виклику, а в цей час буде активно працювати сесія ВР".

Піскун пояснив, що розмови
навколо зняття депутатської недоторканності — це піар-кампанія влади, яка намагається зробити вигляд, що виконує дані
під час Майдану обіцянки. Ексгенпрокурор вважає, що зняття
недоторканності призведе до
втрати парламентаризму, тому
це питання і не вирішується.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що не
бачить причин для зволікання зі
скасуванням депутатської недоторканності, і додав, що це має
статися вже в 2018 році.

Підписання декларації по-новому!
Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу
Максим Українець

Кампанія з вибору сімейних
лікарів, педіатрів та терапевтів
триває з квітня. Це перша подібна кампанія національного
рівня. За цей час виникла необхідність удосконалити порядок
подання декларацій про вибір
лікаря. Міністерство охорони
здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря,
який надає первинну медичну
допомогу, що набрали чинності
3 липня 2018 року. Декларації
про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності
змін, дійсні і не анулюються.
Невідкладна допомога.
Держава може гарантувати надання повного пакета послуг
первинної медичної допомоги,
коли ви підписуєте декларацію
про вибір лікаря. Якщо ви поки
не обрали лікаря та перебуваєте у невідкладному стані, маєте
право отримати безперервну та
безоплатну первинну медичну
допомогу у державних і комунальних закладах охорони
здоров'я.
Коли до вас приїде швидка. Невідкладні стани супроводжуються такими симптомами:
- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;
- головним болем, запаморо-

ченням, слабкістю;
- болем у попереку, суглобах;
- підвищенням артеріального
тиску;
- больовим синдромом у онкологічних хворих;
- алкогольним, наркотичним,
токсичним абстинентним синдромом;
- загос тренням хронічних
захворювань у пацієнтів, які
перебувають під наглядом лікаря, що надає первинну медичну
допомогу, з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка
та дв ана дц ятипа лої кишки,
хронічного запалення печінки,
жовчного міхура, кишківника,
хвороби нирок, суглобів тощо.
Копії документів тепер не
потрібні. Лікар або реєстратор
більше не зобов'язані виготовляти і зберігати копії документів,
які надає пацієнт. Пацієнт при
підписанні декларації відтепер
має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків
(РНОКПП). Зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом.
Інший примірник, як і раніше,
залишається у пацієнта.
Як і раніше, у випадку, якщо
людина через свої релігійні
переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного но-

мера облікової картки платника
податків та повідомила про
це відповідний контролюючий
орган і має відмітку у паспорті,
цей документ не надається під
час укладання декларації і цей
пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи
у такому разі використовують
номер документа, що посвідчує
особу.
Спрощення форми. Перелік інформації, що вноситься до
декларації, скоротився. Відтепер
вона буде на одному аркуші, що
зекономить час пацієнтів та лікаря на її заповнення.
У декларації тепер не потрібно зазначати зареєстроване
місце проживання пацієнта,
оскільки пацієнт обирає лікаря,
незалежно від місця прописки.
Також уточнене положення
декларації щодо ознайомлення пацієнта з його правами як
суб'єкта персональних даних.
Пацієнт своїм підписом підтверджує добровільний вибір
лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, і достовірність наданих даних. Також
пацієнт засвідчує, що йому
відомі його права відповідно
до Закону України «Про захист
персональних даних», та мету
збирання та обробки персональних даних, зазначених у
декларації.

Термін дії подовжений. До
1 січня 2020 року подовжили
термін дії декларацій про вибір
лікаря, які були підписані до 23
березня 2018 року. Тобто до
початку національної кампанії
з вибору лікарів. До цього часу
пацієнти можуть подати нову декларацію про вибір лікаря. Але
немає необхідності спеціально
для цього приходити у заклад.
Підписати декларацію можна
під час найближчого візиту до
лікаря.
Декларації, укладені після 23
березня 2018 року, не мають
кінцевого терміну дії. Їх переукладати не потрібно.

Після зміни юрособи закладу. Відтепер не лише у разі
перетворення закладу охорони
здоров’я у комунальне некомерційне підприємство, а й при поділі, виділі, приєднанні юридичних
осіб - надавачів медичних послуг,
раніше подані декларації залишаються чинними і вважаються
поданими юридичній особі-правонаступнику за умови, що обраний пацієнтом лікар продовжує
працювати у закладі.
Таким чином, зміни в юридичному статусі надавача медичних
послуг не будуть впливати на
права пацієнта отримувати безоплатну первинну медичну допомогу в обраного лікаря.
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Захист прав споживача Наші ніжки
Незручне взуття — мозолі і натоптиші

Що робити, якщо куплений товар виявився зіпсованим
Максим Українець
Здійснює захист прав споживачів Державна служба України з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів.
Покупці ж повинні спочатку звернутися до магазину
протягом 14 днів і попросити
обміняти товар на аналогічний, тільки без вад, якщо він
виявився неякісним. Законом
пропонуються ще й такі варіанти вирішення проблеми:
відповідне зменшення ціни,
безоплатне усунення недоліків
товару в розумний термін, відшкодування витрат на усунення
недоліків товару.
Якщо візит до магазину і
спілкування з персоналом не
дає потрібного результату —
пишіть претензією магазину,
вказавши реквізити адресата
і відправника, найменування,
ціну і дату придбання товару,
а також опис того, в чому
полягають недоліки товару і
ба жане рішення проблеми.
Вручайте навмисне, поставив-

ши відмітку про отримання на
своєму екземплярі, або відправляйте засобами поштового
зв'язку, цінним листом з повідомленням. У разі ігнорування
або відмови в задоволенні цієї
претензії — звертайтесь зі
скаргою до Державної служби України з питань безпеки
харчових продуктів і захисту
споживачів. На Вінниччині —
м. Вінниця, 21036, вулиця Максимовича, 19. тел. 0432-65-8800, 57-03-01, ел. адреса info@
vingudpss.gov.ua, начальник
Григорій Павлович Сидорук.
Або ж в Козятинське районне
управління Головного управління Держпродспоживслужби
у Вінницькій області. E-mail:
koziatyn@vingudpss.gov.ua, телефон: 04342-2-78-39, адреса:
вул. Білоцерківська, 3-А, с. Сокілець, 22102, в. о. начальника
Віталій Васильович Кравець.
Головні правила для обміну
товару:
— наявність чека;
— товар потрібно правиль-

но експлуатувати, коли псування товару сталося через порушення правил використання
або зберігання, організувати
п о в е р н е ння буде на б а гато
складніше.
Спостерігається така практика, що продавці мож у ть
спекулювати порушеннями правил використання, наприклад,
якщо поломка сталася через
день-два після покупки, часто
керівництво магазину може
винести "вирок" повної вини
покупця в поломці. Відмовити
в експертизі в разі заяви, що
товар неякісний, ні виробник,
ні реалізатор не мають права.
А довести або спростувати
результати експертизи можна,
вже звернувшись до суду. У
разі, якщо ви доводите на місці, що товар має дефект або
відвертий брак, його повинні
замінити негайно.
У тому випадку, якщо цього
товару немає в наявності, заміна повинна бути здійснена
протягом 60 днів з моменту
подачі заяви від покупця.

Вероніка ЛЮБІЧ

Щоб звернутися до суду,
необхідно зібрати документи,
що підтверджують порушення
прав, в тому числі, екземпляр
претензії з відмовою виконати ваші вимоги, квитанції,
чеки, накладні, гарантію тощо.
Варто відзначити, що під час
розгляду такої категорії справ

Стартувала вступна кампанія
Заяви до вишів будуть подавати через електронні кабінети
Влад Кірган
Цього року заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра
медичного, фармацевтичного, ветеринарного
спрямування, а також молодшого спеціаліста
на базі 11 класів. Заяви та документи до вишів
через електронні кабінети почали приймати 12
липня. Їхній прийом триватиме до 18.00 25 липня.
Подати можна не більше семи заяв на чотири
спеціальності.

Люди вимагають
те, що їм належить

кабінет, але цього року планує вступати знову, то Вероніка ЛЮБІЧ
йому потрібно заново пройти процедуру реєстрації. Так само із системи були видалені всі тестові
Жителі м. Козятина вулиці
кабінети, які створювалися 25 і 26 червня.
Шевченка, провулків Партизанський, Шевченка, МаяковСередній бал атестата. У Міносвіти зауважили, ського, вулиці Коцюбинського
що цього року вступники мають самостійно розра- повідомили, що звернулися
ховувати середній бал атестата. Він обчислюється до прокурора Олега Кордона
за 12-бальною шкалою з округленням до деся- та міського голови Олексантих частин. Середній бал, введений в особистому дра Пузиря з вимогою. На
електронному кабінеті з помилкою, вступник може 200-ліття Тараса Шевченка на
виправити самостійно до подання першої заяви. вулиці Шевченка було зремонПер евірятиму ть правильніс ть о б чис лення товано дорогу. Однак зробили
бала приймальні комісії вишів. З 25 червня для її наполовину, що викликає
вступників працюють гарячі телефонні лінії та одне обурення. Станом на
приймальня громадян. Загальні рейтинги опри- сьогоднішній день приблизно
люднять з 1 серпня. За тиждень після цього 800 метрів дороги терміново
— зарахують бюджетників і не пізніше ніж 30 потребує ремонту.
вересня — контрактників.
“На наші звернення в адміністрацію міста та до деПосилання на джерело: https://www.unian. путатів, публікації в пресі
ua/society/10171568-sogodni-v-ukrajini-startuye- позитивного результату не
vstupna-kampaniya-video.html
маємо, — йдеться в листі. —

Депутат міської ради Таїса
Радіна (якій доручили цю вулицю) пояснила, що коштів у
бюджеті немає. Є всі підстави
вважати, що по первинному
румонту вся дорога за проектом була профінансована
повніс тю. Тобто, мож ливо
вважати, що кошти освоєні, а
робота до кінця не виконана.
Це свідчить про наявність
ознак злочину в діях посадових осіб міста та підрядника,
що виконував вказані роботи.
Злочинними діями громаді
завдано соціально значні незручності. Просимо вказаних
вище посадовців в даній ситуації розібратись і прийняти
рішення по закінченню ремонту вулиці Т. Г. Шевченка.
Повідомити мешканців у пресі
і міському радіо.”

Болючі ущільнення шкіри.
Мозоль — невелике хворобливе
ущільнення шкіри з чіткими, найчастіше округлими обрисами. Як
правило, вони виникають на п'ятках
та пальцях ніг і бувають сухими та
мокрими. У місцях мокрих мозолів проступає кров, а з часом накопичується рідина — результат

429652
428358
403652

Натоптиші — це ущільнення ороговілої шкіри підошви без стрижня
(на відміну від проникаючих сухих
мозолів або підошовних бородавок), які при ходьбі завдають
сильний біль і печіння. Сприяє їм
взуття, що натирає ногу, при тривалій ходьбі або стоянні на ногах.
Від мозолів слід відрізняти підошовні бородавки. На відміну
від них, бородавка складається
з живої, неороговілої тканини.
Тому, якщо вколоти чи надрізати
бородавку, проступить кров. Для
видалення бородавок найкраще
звернутися до лікаря.
Що робити? Профілактикою появи ущільнень шкіри є зручне взуття,
ортопедичні прокладки, які перерозподіляють навантаження на стопу.
Прийшовши ввечері додому, зробіть
для ніг гарячу ванну на 10 хвилин,
потім облийте ноги холодною водою, витріть і надягніть інші панчохи
і більш вільне взуття.
Якщо мозоль вже є, найкраще
спробувати звести його спеціальним засобом. У аптеках продаються різні препарати для видалення
мозолів. Активна речовина більшості з них — саліцилова кислота.
Можна придбати 10%-ну саліцилову мазь або креми та мазі, в яких
саліцилова кислота поєднується з
іншими активними компонентами,
наприклад, бензойною кислотою.
Використовувати антимозольні мазі
потрібно обережно, уникаючи їх
контакту зі здоровою шкірою.
Мозоль спочатку розпарюють,

потім накладають пластир, в якому
вирізано отвір під нього. Накладають лікувальну мазь, а зверху
заклеюють ще одним шматочком
пластиру, що перекриває і мозоль,
і перший пластир. Продаються і
готові антимозольні пластирі, які
вже просочені активною речовиною. Мазь і пластир залишають
на мозолі на 6-8 годин, після чого
розм'якшену рогову тканину обережно зішкрібають пемзою або
щіточкою. Потім це місце треба
змастити дезинфікуючою речовиною і живильним кремом. Цю
процедуру треба повторювати до
повного зникнення мозолі.
Для зменшення утворення рогових наростів корисно приймати
всередину масляний розчин вітаміну А: три рази на день до їжі
протягом 1,5-2 місяців. Бажано
збільшити в раціоні кількість продуктів, багатих вітаміном А, — капусти, риби, масла, моркви (сирої
моркви потрібно з'їдати в день не
менше 300 г).
Повністю позбутися натоптишів і
мозолів допоможуть професіонали
в педикюрном кабінеті. Для цього
достатньо регулярно відвідувати
салон спочатку раз на два тижні, а
потім раз на місяць.
Народні методи. Прив'яжіть до
розпареного мозоля на ніч шматочок кірки лимона з м'якоттю.

На застарілий розпарений мозоль накладіть розрізаний лист
алое, закріпивши пов'язкою на
всю ніч. Вранці зніміть її, акуратно
зіскобліть розм'якшені нашарування, а на корінь мозоля накладіть
пов'язку, змочену мозольною
рідиною.
Мозолі між пальцями припудрюють вдень тальком або дитячою
присипкою, а на ніч наносять живильний крем. Між пальцями можна покласти марлеві прокладки.
На ніч на розпарену ороговілу
шкіру на ступнях ніг прикладіть
тонко нарізані скибочки цибулі,
обмотайте ноги поліетиленовими
мішечками і бинтом, зверху надягніть шкарпетки. Вранці вимийте
ноги, зніміть розм'якшену шкіру
пемзою і припудріть тальком.
Замість цибулі за тою ж схемою
можна використовувати томатну
пасту.
Свіжий прополіс потрібно розтовкти і прикласти до натоптиша
або мозоля на весь день. Увечері
попарити ноги і знову прикласти
прополіс. Курс лікування — близько тижня.
Допомагають проти натоптишів

і мозолів масляні компреси. Надягніть бавовняні шкарпетки, просочені рослинним маслом, зверху
— целофановий мішок і ще одні
шкарпетки. Залиште цей компрес
на кілька годин. Потім компрес
зніміть і сполосніть ноги теплою
водою.
Щотижня робіть мильно-содові
ванночки: в 2 літрах води розчиніть
по 1 столовій ложці питної соди,
наструганного мила і нашатирного
спирту. Ноги тримаєте у ванночці
протягом 40 хвилин.
Допомагають розсмоктати ороговілі ділянки шкіри холодні сольові ванни: 1 столова ложка солі
на 1 літр води. Тривалість — 20-30
хвилин. Ванна знімає біль, печіння,
робить м'якою шкіру.
Ефективна ванночка з марганцівкою (якщо знайдете). У теплій воді
розведіть марганцівку так, щоб
вода була рожева, додайте трохи
кухонної солі. Тримайте ноги в
ванночці 15-20 хвилин. Після цього
ноги не витирайте.
Робіть щоденні ванни з гарячою
сироваткою від кислого молока.
Тривалість процедури 25-30 хвилин. Потім на ніч змащуйте натоптиші і мозолі касторовою олією
навпіл з гліцерином.

Чим відрізняється фізкультура від спорту
Софія ШЕВЧУК

Для збереження здоров’я потрібна фізична активність – це
факт, з яким не посперечаєшся.
Але тоді чому професійні спортсмени часто помирають у зрілому,
але не літньому віці, а часом
розлучаються з життям на рингу,
татамі або подіумі? Що краще:
проста фізкультура або повноцінні тренування?
Різні поняття. Фізкультура –
це активність, спрямована на відновлення, зміцнення і розвиток
здоров’я, формування особливого ставлення до організму як
до джерела сили і довголіття. Це
також сукупність знань і цінностей,
спрямованих на реалізацію принципів здорового способу життя,
вдосконалення інтелектуальної
діяльності.
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Як зареєструватись. Для реєстрації потрібно
зайти на сторінку https://ez.osvitavsim.org.ua/
та вказати таку інформацію: адреса електронної
пошти — вона буде логіном для входу в кабінет;
пароль та підтвердження паролю — не менше 6
символів; дані сертифікату ЗНО (номер, пін-код та
рік отримання); дані атестата про повну загальну
середню освіту (серія, номер, середній бал).
На сторінці реєстрації наголошується, що всі
електронні кабінети, створені в 2016-2017 роках,
видалені. Якщо вступник раніше вже реєстрував

судовий збір з споживача не
стягується.
Єдиний всеукраїнський телефонний номер з надання
безоплатної вторинної правової допомоги 0-800-213-103
(цілодобово та безкоштовно у
межах України зі стаціонарних
та мобільних телефонів).

На думку фахівців, зараз проблеми з ногами починаються в
юному віці, оскільки сучасне молодіжне взуття зазвичай незручне,
воно викликає деформацію стоп,
призводить до натоптишів та мозолів. У чоловіків подібні неприємності виникають через активні
заняття спортом і, особливо, під
час служби в армії. У жінок —
через вузьке тісне взуття і високі
підбори.
Основна причина багатьох проблем з ногами — неправильно
підібране взуття. Лікарі-ортопеди
консервативні, вони рекомендують
носити взуття із середнім каблуком, не надто високим і не надто
низьким. Вузьке взуття призводить
до виникнення невеликих травм,
тріщин, утворення потертостей, які
посилюють можливість грибкового
зараження. Взуття, яке велике,
може стати причиною проблем з
нігтями. Бажано вибирати взуття з
натуральної шкіри, оскільки синтетичні матеріали створюють ідеальні
умови для появи і розвитку грибка.
Любителям басейну та лазні варто знати, що сухе повітря в лазні і
хлорована вода в басейні стимулюють розвиток грибкових інфекцій.
Тому слід використовувати засоби
з сильними протигрибковими добавками.

пошкодження тканин. Такі мозолі
треба обробляти антибактеріальним
засобом і лікувати як дрібні рани
або порізи. Згодом мокрі мозолі
можуть трансформуватися в сухі, і
мають глибокий стрижень.

Спорт – це особливий рід активності, покликаний зіставити
інтелектуальні та фізичні здібності людей шляхом командної гри
або одиночних змагань. Кінцева
мета полягає не тільки в розвитку своїх фізичних навичок, але
й перемогу суперників. Заняття
спортом припускають цілеспрямовані тренування за певними
програмами, дієтичне харчування, повна відмова від алкоголю,
тютюну, ненормованого способу
життя.
Різниця. Основна відмінність між
зазначеними поняттями полягає в
ступені залученості суб’єкта, цілях і
правилах. Спорт – це постійні тренування, робота на межі своїх сил і
можливостей. Адже коли настануть
змагання, потрібно бути не гірше,
а краще за інших. Фізкультурою
займаються по мірі можливостей і

сил. Вона відкрита для всіх бажаючих, незалежно від віку, фізичних
навичок, соціального статусу.
Спорт припускає перенесення
колосальних навантажень. Вони
можуть виявитися згубними для
організму, призвести до появи
травм і навіть смерті. Фізкультура – це робота за щадним
графіком, і головна мета – оздоровлення.
Відмінність фізкультури від
спорту полягає у різниці основних
цілей. Спортом займаються заради досягнень і перемог, фізкультурою – для підтримки здоров’я.
Ступінь залучення: фізкультурою займаються в своє задоволення, спортом – ритмічно і
постійно.
Фізкультура передбачає навантаження на загальний розвиток
фізичних навичок, спорт – досягнення меж людських можли-

востей.
Порівняння отриманих навичок: спорт передбачає постійне
проведення змагань, в той час як

фізкультура – ні.
Організація: для кожного виду
спорту є свої правила, для фізкультури жорстких норм не існує.
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8 пульс життя
Частка прихильників еміграції зростає
RIA-К, Четвер, 19 липня 2018

Молодіжна колонка

Чи хочеться повертатися в Україну
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Думки розділилися
Українка Катерина Рудяк багато подорожує за кордоном і
в Україні, веде свій фотоблог
в Інстаграм. Нещодавно вона
провела опитування, як молодь
вважає, варто повертатися їй в
Україну чи залишатися на постійне проживання в Ізраїлі, де вона
перебуває вже 2 місяці.
– Я навіть не здогадувалась,
що мене те опитування так зацікавить, – ділиться Катерина.
– Залишатися чи повертатись
додому? 86 людей творили історію наступного аналізу. За
моїми підрахунками, середній вік
респондентів складає 23 роки.
Лише одне запитання та декілька
секунд для роздуму не дали часу
вагатися у виборі. Вважаю, що
думка, яка прийшла першою, завжди правильна. Тому…
43, які за кордоном, не хо-

чуть повертатися. 43 – хочуть.
Я здивована. Чесно. Схиляюся
до думки, що молодь наївно вірить у “рай за бугром”. Проте
всі, хто станом на сьогодні є за
кордоном, одноголосно вибрали
варіант не повертатися.
Гендер. 18 дівчат та 25 хлопців
обрали не повертатись, 25 дівчат
і 31 хлопець сумують. Пізніше
я попросила бажаючих обгрунтувати свою думку. Більшість
написала саме про те, що просто хочуть побачитись. Це вже
суб’єктивізм, так? Виходить, що
і ці люди після зустрічі можуть
сказати “Щасливої дороги!”.
Частка прихильників еміграції
зростає.
Географи. Цих людей я виділяю окремо. 14 з них видно вже
нагулялись Карпатами і тягнуть
дупи до нових пригод Іудейськими горами. Лише 9 розуміють,

У селі Селище Тиврівського
району пройшов футбольний турнір дев’ятирічних футболістів. У
змаганнях взяли участь 8 команд
Вінницької області. Це дитячі колективи міста Гнівань, села Строїнці
Томашпільського району, Вінниці,
Козятина та Вапнярки.
Наш край представляли вихованці Руслана Гуменюка ДЮФК “Леви”.
Після проведених шести поєдинків
вони привезли додому срібний
кубок за 2-ге місце на турнірі та
медалі такої ж вартісності металу.
Розташоване Селище на лівому березі річки Буг, недалеко від
міста Гнівань. Цей край не обділений природою і господарськими

руками. Відмінні стадіони навіть для
спортсменів, яким ще немає й 10
років. Проходили ігри на стадіоні
AVE-ARENA. А самому регіональному дитячому турніру дали назву
"July Children's Cup -2018". Команди
були розбиті на дві групи по чотири
команди в кожній. У групі, де грали
наші земляки, були представлені
ще футболісти Томашпільського
району, Вінниця-1 та господарі
змагань, команда з Гнівані. Вони
в двоколовому турнірі визначали
переможців груп.
Наколотивши у ворота суперників
30 м’ячів та пропустивши у власні
— 2, “Леви” стали переможцями
групи. Тільки, на жаль, вони не
стали переможцями всього турніру.
Їх за різницею забитих та пропуще-

Коротко про аргументи. Щиро
тішилася, коли люди писали про
“хто, якщо не ми? коли, якщо не
зараз?” та про громадську активність, як важливість кожного
з нас. Був варіант з отриманням
громадянства іншої країни задля
забезпеченої старості. Жаліються на владу та економіку. Але
усі справді люблять нашу Країну.
– Додаю золоті слова: добре

там, де нас нема, – підсумувала
Катерина Рудяк.(джерело:ПРО
те.ua)
З власних опитувань серед
молоді на тему, чи мають вони
повертатися в Україну, переважна більшість запевнила, що
ні. Причин називають багато.

них м’ячів випередила команда ФК
“Юніор” з Вапнярки.
Але й друге місце, це успіх
команди з Козятина. Бронзовим
призером стали гравці “Темп 09”
з Вінниці.
За два змагальних дні діти мали
змогу поринути в захоплюючий
футбольний світ з усіма його принадами: азартом, бойовим духом,
жаги до перемоги. У спілкуванні
з “левами”, стало відомо, що їх в
першу чергу вразило професійне
суддівство на всіх матчах без винятку.
Організаторами спортивного
свята виступила Спортивна рада м.
Гнівань. А справедливе суддівство
забезпечила Федерація футболу
міста Вінниці.

Дитячий День міста з військовим оркестром
В’ячеслав Гончарук

У цьому році на розважальних
заходах для дітей з нагоди Дня
народження міста самих винуватців торжества в центрі площі було
мало. Переважна більшість дітей
стояли в чергах на безкоштовні
атракціони, які безкоштовними
були з 10 до 20 години. Кому не
хотілося стільки чекати, направлялися в якесь інше місце розваг.
Хто хотів, щоб час спливав швидше, фотографувалися чи то біля
плакату квітучих Нідерландів чи на
гористих пейзажах Австрії.
Забігаючи наперед, скажу, уявіть
розчарування матері чи батька,
які простояли в черзі годину, а їх
черга підійшла о 20.05. Адже після
двадцятої години атракціони стали
платними. На таке кажуть: “танцював, танцював та не вклонився”.
Працювала “Шалена лабораторія”. До неї в окремих батьків є
зауваження. Їм не сподобалось,
що побачене тут на площі, деякі
діти можуть спробувати повторити
в інших сполуках. Адже наші діти
талановиті у всьому. Під час приготування кукурудзяних паличок рідким азотом, лаборанти з тарілки,
в якій готували страву, розсипали
палички. А справжній господар
нашого міста малесенький Славік
зробив їм зауваження: “А прибирати за собою, хто буде?”
Розважальних заходів для дітей
вистачало — виступ вівчарки Ар-

лани, виставка військової техніки
і зброї військової частини, спортивної амуніції з багатьох видів
єдиноборств, яку могли приміряти
на себе діти, циркова програма.
Остання від депутата облради Ірини Колесник.
Не дуже вписався для малечі
концерт музикантів Національної
гвардії. Оркестрових професіоналів зустріли з байдужістю до їхнього виступу. І справа тут не в тому,
що козятинські діти не люблять
музику. Сам оркестр Національної
гвардії не вписувався в цей день у
дитячу програму.
Відсвяткували дитячий День
міста з розмахом. Тільки після
кожного свята наступають будні.
Якими вони будуть, покаже час. Та
хотілося б, щоб грошей вистачало
ще й на дитячі програми і культуру
міста в цілому. А то якось дивно
виходить: сценічні костюми вішаємо на плечі батьків дітей, які прославляють Козятин. А святкуємо,
наче в бюджеті міста на культуру
закладені мільйони.
Від редакції: Прикро, до болю,
що в державі, яка перебуває в
стані війни, високопрофесійний
військовий духовий оркестр був не
сприйнятий молодим поколінням.
Довиховувалися. Це причина кричати на весь світ, що ми втрачаємо
молодь. “Лісапетний батальйон”
можемо чути, а військових музикантів, ветеранів АТО не здатні
сприйняти.
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Батьки зіграли внучку і Жучку
В’ячеслав Гончарук

наскільки мало ми ще знаємо
про нашу Батьківщину. Мені сумно. Чи просто всі бачать реальну
“перспективу” після геофаку?
Також варто відзначити, що
прихильники печаток у паспорті,
це люди з тої частинки “старших
респондентів”, багато хто вже
працює на стабільних роботах,
живе роками за кордоном.
Любителі рідного краю – це
молодь з громадського сектору,
футбольні фанати та люди, які
«шукають себе».

Основна — в України з таким
керівництвом немає майбутнього.
Побічні — легше гроші заробити,
щоб жити, а не існувати та відсутність свавілля правоохоронних органів. Діти багатих батьків
в Україні воліють краще жити за
кордоном, аби більш прогресивно тратити їх гроші.

Діти грають з натхненням, коли справедливе суддівство
В’ячеслав Гончарук

9 козятину 144 роки
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Залізничне є невід’ємною частиною нашого міста. Тут були
проведені вперше на День міста
цікаві заходи на стадіоні школи
№6. Головними дійовими особами
на святі були діти.
Відкрила урочистості співачка
Тетяна Фабіцька. Вона і вела
програму. Розпочали концертну
програму Анна Чернецька, Артем Сичевський, Анна Пастух,
тріо “Козаки” (хоч ще маленькі),
Віта Антонюк. Вокалісти Артем
Сичевський та Анна Чернецька
виходили на умовну сцену двічі.
Другу частину гулянь на Залізничному також присвятили
дітям. А розважати дітей приїхали клоуни з обласного центру

нашого краю. Кнопка з Пупсиком.
Кнопка як кнопка, а Пупсик трохи
завеликий. Та клоуни є клоуни.
Вони влаштували малечі конкурси,
розваги, змагання на швидкість.
З батьками дітей умовно тягнули
ріпку. Найкраще в роль казкових
героїв вписалися батьки, що зіграли внучку та Жучку. Внучка
не тільки запам’ятала найбільший
текст театралізованої сцени, а
й виконала свою роль завдяки
артистичним здібностям. Жучка
була, як кажуть, в ударі. Вона
озвучувала персонажа, наче тренувала свою роль ще задовго до
святкування. Браво батькам, які
не соромились своєї участі і зіграли з клоунами жартівливу виставу.
Артистів клоунів привезла депутат обласної ради Ірина Колесник.

Це був її подарунок дітям Залізничного. Були від депутата й інші
подарунки та, поскільки на святковому заході були не всі діти,
вирішили подарунки роздати дітям
на шкільній лінійці 1-го вересня.
Розваживши дітей, клоуни відкланялись, взявши курс в сторону
обласного центру. Поїхала у справах й депутат обласної ради пані
Ірина. А свято продовжили місцеві
артисти. Вони зачаровували присутніх. Марина Білецька, Крістіна
Собчук, Олександра Єдноролюк,
Максим Білецький, Діана Собчук
виконували пісні самі та дуетами.
Співали вони про Україну і край,
де живуть. Завершили програму
хореографічні групи та дискотека
для молоді.

Хенд-мейд від Ольги Масловської
В’ячеслав Гончарук

З нагоди Дня міста в козятинському музеї відбулася виставка
під назвою “Фантазійний всесвіт
рукоділля”. Її автор — приватний
підприємець Ольга Масловська.
У колекції були представлені
вироби хенд-мейду, що означає
вироби своїми руками. Це мистецтво у різних техніках і стилях
— це створювати речі, що несуть
хороший настрій та впливають на
людей позитивною енергетикою.
У колекції Ольги Масловської
було представлено близько 70
робіт: вироби в стилі декупаж
(ремесло і мистецтво в одному
слові чи декоративна техніка на

поверхні), скрапбукінгу (художнє оформлення фотоальбомів),
пейп-арт (художнє оформлення
з узорами на пляшках шкатулках, тарілках), прованс (оформлення пам’яток), кантрі (стиль
в інтер’єрі, оформлення дому,
меблі і т. д.)
Подивитися на роботи прийшла
певна кількість людей. Їх могло
бути більше, якби виступ хору
ветеранів з виставкою в музеї
розвели в часі. Організатори Дня
міста обидва заходи призначили
на один і той же час о 12 годині.
Історія мистецтва. Любов до
рукоділля в пані Ольги привилася
з дитинства. Її мама працювала в

дитячому садочку. Вона навчала
дітей мистецтву рукоділля. Маленька Оля часто була учасницею творчого процесу. Серйозно
хенд-мейдом Ольга Григорівна почала займатися після весілля сина
Михайла. Перед весіллям у неї
з’явилася мрія, щоб в день шлюбу
здивувати молодят. І їй вдалося!
У цьому можна переконатися,
якщо переглянути ті весільні витвори на виставці в музеї історії
нашого міста.
Віддавати весь час справі майстриня не може. За браком часу.
Та вона має підтримку від свого
чоловіка Сергія та дітей Михайла
і доньки Олени. Тепер її підтримують шанувальники її таланту.

Що відчули козятинці на день Іменинник кожен рік
нагадує нам про вік
міста
Тамара Шепелєва, смт Залізничне

Дмитро Артемчук

У головний день святкування
все було дійсно чудово до 17
години. Мешканці і гості Козятина були в чудовому настрої.
Тут тобі і шаховий турнір, і
змагання лицарів, стрільби
лучників, різноманітне вбрання
історичного минулого, надувні
гірки...
Перед офіційною церемонією
відкриття свята відбувся конкурс на кращу машину таксі.
Правда, в ньому взяли участь
тільки таксисти радіо-таксі
радника міського голови 2-1111. Служби 2-10-00 і 2-29-22
повідомили за три години до
початку дійства. І повідомив не
міський голова, не міська рада,
а диспетчер радіо-таксі 2-11-11.
Вони й виграли конкурс, оскільки, крім них, учасників більше
не було. Тож 3 тис. грн отримали ті, хто й мав отримати.
Ближче до 17 години люду
на площі побільшало, що аж
в деякій мірі настала тиснява.
Не одна група людей, побачивши таку юрбу, розверталася
в інший бік. На питання, чому
повертаєтесь, відповідь була
такою: ми не звикли ходити в
такій тисняві.
На сцену піднялися перші
особи міста без міського голови. Секретар міської ради оголосив, що останній відсутній,
бо захворів. Вітали присутніх

районне керівництво, делегація
з Польщі. Сільский голова Журбинець подарував козятинцям
українську здобу — коровай.
У своєму виступі він наголосив
на здобутках влади та підкреслив, що козятинці хочуть чогось
нового. Як кажуть, тонкий натяк на грубі обставини. Хлібопекарна організація “Козятинхліб” подарувала присутнім на
святі незвичний торт 1,5 м на
1,5 м вагою 80 кг. Поки торт
різали, на святковій сцені розіграли путівку на двох в туристичну подорож в славне місто
Львів та призи в 250 грн та дві
премії по 500 гривень. Вручити
виграний приз мали нагоду
тільки одному учаснику розіграшу. Інших трьох переможців
лотереї довелось організаторам
викликати по телефону.
Концертну програму відкрила
Олена Пантєлєєва. Вона, як
душа козятинської сцени, виконала дві пісні про Україну і
про Козятин. І вийшли на сцену
батальйон без велосипедів.
Співають вони чудово, от тільки
гумор у них на іншу аудиторію
розрахований. Ось тут праві
наші козятинці, які запитують, а
де ж наші місцеві артисти?

Віталій Котовський, Тетяна
Фабіцька, Володимир Іжицький,
Марія Кулеша, Сергій Лещук,
Дмитро Плотніцький, Віталіна
Большанек, Ілона Галінська,
Ярослав Бистрицький, Олександр Бонюк, гурти “Яворина”, “Чарівниця”, “Добряни”,
танцювальні колективи ”Зорянка АРТ”, “Візаві”, “Елегія”,
гумористи Микола Костецький
та Віктор Бернага - всі перераховані та багато інших мають
природній талант виступати на
великій сцені. Чому не було на
сцені місцевих зірок? Більшість
людей була цим відкрито обурена.
Окремо хочеться відзначити
культуру наших мешканців і
гостей. Тисячна громада майже не залишила після гуляння
сміття, чим полегшила роботу
двірникам. Чи так гарно спрацювали комунальники. Честь і
хвала їм. До світанку головна
площа міста була прибраною.
А от ціни в торговельних точках та на атракціонах для дітей
прямо таки кусалися. Мабуть,
на майбутнє, для любителів заробляти потрібно встановлювати обгрунтовані ціни, а не брати
їх з власного апетиту.

Вітаю Козятин, в якому живу,
З джерельця водичку козятинську
п’ю.
Я тут народилась, училась й
живу.
Тож він не чужий, через те і
люблю.
Сьогодні Козятин у всіх на виду,
Бо він іменинник у білім цвіту.
Хоч він невеличкий, спокійнеє
місто,
Ми тут живемо, і нам з ним не
тісно.
У нас свій вокзал, стадіон, басейн й Водокачка,
В якій любить рибу ненаситна
качка.
Спішить наловити, тож хвіст догори,
Боїться запрету, що прийде з
гори.
Верба похилилась, і іва та плаче,
Життя у нас стало сіреньке, не-

зряче.
Природа в нас гарна, дерева й
кущі,
Лиш ціни кусають, неначе щури.
Кудись все поділось, пішло не
туди,
Лиш злидні дістали, хоч землю
гризи.
Найкраще й найкраще усе десь
спливло,
А хто в цьому винен, не знає
ніхто.
Було б добре, щоб Козятин
З кожним роком розцвітав.
Щоб всього було багато,
Щоб ніхто не обкрадав.
Тож вітаю рідне місто
І усіх його людей.
Щоб не було конокрадів,
Щоб було усе окей!
Тож гуляйте, веселіться,
Іменинник серед вас,
Пригубіть щось за Козятин,
А що крепче — за всіх нас.

Пісня про Козятин
Петро Симоненко

Люди дружні й завзяті,
Щедрі й добрі завжди.
Їхнє місто — Козятин,
Чистий струмінь води.
Радо всіх зустрічає
Вулиць рівних краса,
А на рейках гуляє
Прохолодна роса.
Птахом сонцеподібним

Пломеніє Вокзал,
Зустрічає він хлібно
Люду жвавий навал.
Тут століть відголосся,
Знов чарує життя.
Ниви стиглим колоссям
Творять вічне буття.
Бережемо ми свято!
Все — про рідний наш край.
Розквітай, наш Козятин,
Мов весняний розмай.
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 1 ê³ìí. êâ. Â³ííè÷åíêà,25, áåç ðåìîíòó 063-178-82-43
 2 á\ó äèâàí ë³æêà, åë. äâèãóíè 0.75/3000 - 3-õ ôàçíèé â³ä ïðàëüíèõ
ìàøèí ³ ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà, åë. ÷àéíèê 20 ë. ðó÷íà ëåá³äêà
«Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
 2-õ ïîâ. ë³æêî 90 õ 2 ç ìàòðàöàìè, 2 ñïàëüíå ë³æêî 140 õ 2 ç
ìàòðàöîì. 093-416-15-88
 Àêòèâí³ êîëîíêè 50 Âò. 097-857-41-51
 Àðìàòóðà ä³àì. 10, 12, 16, 18. 097-886-27-25
 Áàíêè 3-õ ë. 093-652-63-17
 Áàíêè, áóòë³, åëåìåíòè âèòÿæêè, áî÷êà íà 200 ë., ìåòàëåâ³
ïëàñòèíè, ñòðºìÿíêà, ïàÿëüíà ëàìïà, áà÷îê äëÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿.
063-207-40-79
 Áäæîëîñ³ì¿, âîëîê 25 ì., âåë³ê Ñòàðò, í/æ ºìí³ñòü 50 ë. 097-72502-69
 Áåíçîêîñà íîâà, ìëèí ïîòóæíèé, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé,
áîëãàðêà íîâà, ßâà-350, ñâàðêà 300 À, áåíçî-åëåêòðîñòàíö³ÿ 800
Âò, áàëêè äåðåâÿí³, ðåéñè Ç-55, êàì³íü, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó. 068-

216-34-20
 Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
 Áåòîíîì³øàëêà (íå ðîáî÷à), ãàçîâà ïëèòêà á/ó, âîðîòà ìåòàëåâ³,
áîðîíè âàæê³. 067-294-80-85
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 500 øò. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Áëîê öèë³íäð³â ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³ - 600 ãðí. 098-132-22-28
 Áðèòàíñüê³ ãðàéëèâ³ êîøåíÿòà, º â³ñëîâóõ³ ³ ïðÿìîâóõ³. 098-58955-25
 Áðîëåðè â³ä 1 êã. äî 1.5 êã. ÊÎÁ 500. 097-154-49-36
 Âàçîí Ô³êóñ. 097-449-53071, 063-319-56-31
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà,
êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-8144 Ñåðã³é
 Âåëîñèïåä ÷îëîâ³÷èé. 068-824-24-10
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ð.52-54 êîë³ð á³ëèé. 093-92151-11, 098-786-75-14
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà ð³çíîãî â³êó. 097-236-76-40

 Â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü. 067-365-66-28
 Ãàçîâà ïëèòà «Áåêî», õîëîäèëüíèê «Áåêî», â íîðìàëüíîìó ñòàí³, ðå÷³
äëÿ õëîï., âèøèâàíêà äëÿ õëîï. âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 093-548-53-84
 Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé,
âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ ð.4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà
çàìåöåíòîâàíèé. 096-054-77-67, 093-246-14-51
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-61, 067-277-16-73
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé 2-õ ïîâ. âóë.Ê.Ìàðêñà (á³ëÿ ÏÌÊ), ð. 6 õ 9 ì, íà 2
áðàìè. 096-779-60-83
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068077-20-37
 Ãàðàæ öåíòð ì³ñòà 063-178-82-43
 Ãàðí³òóð á/ó â ê³ìíàòó «Ñòàñ» íåäîðîãî ç øàôîþ. 063-741-00-18
 Äâà âåëèêèõ ãàç. áàëîíà, ãðóçîâ³ ñàí³. 063-691-85-12, 063-691-85-10
 Äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. õ 3.3 ñì. ê³ìí., áî÷êà çàë³çíà, ðîçêëàäóøêà
äëÿ â³äïî÷èíêó. 098-597-13-15
 Äâåð³ âõ³äí³ äåðåâÿí³ ô³ëîí÷àò³ íåäîðîãî, âàçîí Àëîº. 097-441-6250, 063-696-39-08
 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 80 ñì. ç³ ñêëîì â êîìïëåêò³ çàâ³ñè òà çàìîê á/ó.
063-741-00-18
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò.
093-375-06-61
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 068-020-19-18
 Äèâàí - ñîôà â ãàðíîìó ñòàí³ 2.00 õ 0.80 ç êîðîáêîþ äëÿ çáåð³ãàííÿ
á³ëèçíè. 097-966-44-02
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 + ñóìêà ( â ò.÷. ëþëüêà) «GEOBY». 063-62925-28
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà âåñíÿíî - ë³òí³é âàð³àíò â ãàðíîìó ñòàí³. 063-25889-10, 097-690-30-42
 Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ëþëüêîþ ³ ïåëèíàëüíèì ñòîëèêîì, áåæåâîãî
êîëüîðó. 096-065-73-09
 Äèòÿ÷à ñò³íêà äîâæ. 2.90 ñì. 096-757-05-02
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷å ë³æêî «Ôåðàð³», òà øàôó 063-178-82-43
 Äèòÿ÷èé â³çîê ç/ë âàð³àíò, ãàðíî¿ ÿêîñò³ ³ â ãàðíîìó ñòàí³ 3 000
ãðí. 097-073-57-35
 Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
 Äèòÿ÷èé ðîçêëàäíèé äèâàí «Òåðåìîê». 068-074-72-01
 Äèòÿ÷³ âåëîñèïåäè äëÿ ä³â÷èíêè á/ó ³ ñàìîêàò á/ó â çàäîâ³ëüíîìó
ñòàí³. 093-587-14-00
 Äðîâà êîëîäêàìè, áåðåñò. 098-312-52-94 Êîëÿ

 Äóáîâà êîðîáêà äëÿ äâåðåé, ðàìà äëÿ â³êîí 95 õ 70 ñì., ïàðàô³í,
ùèòîâ³ äâåð³ ç áóñîëü, êîðîáêîþ, òåðìîìåòðð ðòóòíèé. 067-494-05-59
 Åëåêòðî - äóõîâêà. 2-10-17, 096-335-01-12, 093-022-75-64
 Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-729-81-31
 Åëåêòðî ïëèòà, ñóøèëêà äëÿ ôðóêò³â, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, åëåêòðîäè,
ïèëîñîñ, ïàðîâàðêà, ô³ëüòð äëÿ âîäè, äâîðó÷í³ ïèëêè. 068-786-06-31
 Çåëåíà ëþöåðêà. 097-904-25-48
 Çåì. ää³ëëÿíêà 8 ñîòîê ïî âóë. Ääæåðåëüíà (êîëèøíÿ Ê³ðîâà) 2 õâ.
â³âä çóïèíêè «Äåïî» 073-407-68-50, 063-871-79-28, 097-674-88-91
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.
Öåíòðàëüíà 91 (Æîâòíåâà) á³ëÿ ìàã.«²ðèíà». 096-932-42-16, 096394-53-27
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé
ï³ä¿çä, âîäà, ñâ³òëî. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063-272-99-14
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., âóë.Ïîïîâè÷à, ïîðÿä ãàç, êàíàë³çàö³ÿ.. 093-42242-84, 093-051-76-69
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
 Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 141. 093-405-50-69
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. â ãàðíîìó ñòàí³ ìîæíà ï³ä çàáóäîâó ç
äîêóìåíòàìè. 093-937-65-00
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097-329-11-75
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ñìò.Ãëóõ³âö³, ïðèâàòèç 0.35 ãà, êîìóí³êàö³¿
ïîðÿä (ñâ³òëî, ãàç, âîäà) - 35 000 ãðí. 097-648-94-65
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê,
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë, 25 ñîò., öåíòð. 098-306-63-98
 Êàáàí÷èêè ¿ñòè òà äëÿ ãîñïîäàðñòâà. 097-154-49-36
 Êàðòîïëåêîïàëêà ðîòîðíà 5 000 ãðí. 099-600-20-24
 Ê³çî÷êà 3-ãî îêîòó, êîçåíÿòà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè. 098-228-54-21,
063-296-91-94
 Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
 Êîáèëà 7 ðîê³â. 063-383-79-51
 Êîçåíÿòà, ñâàðî÷íèé íàï³âàâòîìà. 097-739-31-39
 Êîçè ïîðîäè «Ëàìàí÷³» òà àíãëî - íóá³éö³. 098-259-39-20
 Êîëÿñêà 3 â 1 «Àäàìåêñ». 096-065-73-09
 Êîëÿñêà äèòÿ÷à ñêëàäíà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 097-321-62-03
 Êîìîä íîâèé. 093-411-26-08
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîðîâà - ïåðâ³ñòêà, ñïîê³éíà òà ãàðíà äî ìîëîêà, 2 ì³ñ. ò³ëüíà.
067-456-21-80
 Êîðîâà äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì. 068-760-50-68
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì 22 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
 Êîðîâà ç 7 òåëÿì, ïîãóëÿëà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, äâîº ÷åðâîíî-ðÿáèõ
òåëÿò â³ä ñòåïîâèõ êîð³â. 096-180-59-20 Ñâºòà
 Êîðîâà ïîðîäè ñ³ììåíòàë àáî ÷îðíî-ðÿáà. 068-753-39-56 ï³ñëÿ
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 19 липня 2018

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 19 липня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Криниці «Під ключ»
а Якісно
Швидко т
• Копаємо
• Докопуємо
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Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.
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429321
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428427

429312

429666

097-609-26-63,
098-395-03-56

Загублено посвідчення водія на імя
Адамович Євген Вікторович, прохання повернути за винагороду.
067-455-56-67

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

Продам діючий магазин в с. Флорьянівка в доброму стані. 067-30405-54

427750

429746

429240

Терміново, дешево продам будинок м.Козятин вул.Матросова 26,
зі всіма зручностями. 068-024-8919

Продам ВАЗ 2109 газ-бензин, в
дуже гарному стані, вкладень не
потребує - 53 000 грн. 093-679-4384

429276

429206

428883

Здам в оренду в центрі торгівельну та офісну площу великих та
малих розмірів. 097-796-70-05,
063-774-54-74

25. Загальнi оголошення

робота

Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу ч/ж на посаду охоронника вахтовий
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 200 320 грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432520822, 066-151-19-12
На роботу потрібен продавець, кухар,
бармен з/п гідна. 096-115-18-11, 093-59640-46
На роботу потрібна няня. 093-875-71-67
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну роботу потрібен кухар, офіціант. 096-901-69-66
На постійну роботу потрібен продавець в
продуктовий магазин. 063-234-29-75
Потрібен водій категорії "В". 067-724-59-81
На роботу потрібні на довготривалий термін
крамівники автокрана, бульдозеристи. 067520-61-18, 097-906-39-33
На роботу в "Секонд Маркет" потрібен продавець - консультант. 063-106-59-74

На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен
хлопець кухар - піцайоло, дівчина офіціант
(досвід не обов'язково), офіційно, графік
2/2, з/п 4 000 - 4 500 грн.. 063-157-59-96
Олексій
Потрібен плиточник на постійну роботу, з/п
висока. 098-319-18-86, 093-408-76-82
На роботу потрібні водій, бухгалтер,
помічник кухара, продавець. 063-615-56-02,
067-509-08-00
Водії. Відрядження в Європу. Офіційне працевлаштування. Мінімальний термін перебування від 2 міс. З/п від 50.000грн. тел.:
098 582 07 66, 099 029 84 73
Муляри (каменярі) та бетонярі. Заробітна
плата висока (від 20000 грн). Робота в
Київській області. Житло надаємо безкоштовно. Тел.: 0503100753
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання
і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Водій з досвідом роботи на самоскидах
(30 тон) VOLVO FM, DAF полупричеп (40
тон). Вахта -15 днів. Робота в м. Київ,
Київська область. З/п 6500-9000 грн. Тел.:
0674074882, 0632299090
На роботу запрошуються: водій ЗІЛ-130,
оператор - касир, бухгалтер, кухар-кондитер. Ми гарантуємо офіційне працевлашту-

вання. Середня заробітна плата 6000 -7000
грн (з податками). 8 - годинний робочий
день. Компенсація харчування. 067-43002-80
В перукарню "Орхідея" потрібен майстер
манікюру та перукар. 063-10-29-237, 097845-19-85
На роботу запрошуються офіс-менеджер,
оператор КП і охоронник. 063 298 50 60
На Нову пошту Козятин потрібен Касир 2035 років.??0632313144 - Артур Петрович,
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
На Нову пошту Козятин потрібен Приймальник - хлопець від 20-35 років. 0632313144
- Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:0018:00

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.6. Будинки
Подiльська, поверх: 1/-, Вишенька. Цiна: 1372031,
тел.: (098) 055-95-79
с.Веселий Кут, поверх: 1/-, Київська обл., р-н
м.Тараща. Цiна: 78947, тел.: (063) 820-38-67
Старе мiсто, поверх: 2/-, Тихий тупик. Цiна:
2612137, тел.: (098) 055-95-79
Тяжилiв, поверх: 1/-. Цiна: 1160950г, тел.: (063)
275-40-08

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-

2-х кімн. 4/4 пов., 38/29 м, ЦЕНТР
вул. Вінниченко 25, жилий стан,
інд.опалення, потребує космет.
рем, не кутова – 12 тис. Торг після огляду. 093-631-90-00

429276

ремонт

Токарні роботи, с.Самгородок. 096-56008-04
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зроблю якісно: шпаклівку стін,
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую.
067-889-16-25

Здам офісне приміщення від
власника по вулиці П. Орлика.
Знаходиться під охороною, площа
17 кв.м(кабінет). Ціна договірна. Звертатись за телефонами:
+380938816236, +380676047242

41, (068)003-25-53

8. Автомобiлi
8.1. Продам або обмiняю
Джак-J5, 2014 р/в, колiр чор., об'єм двиг.: 1500, пробiг: 15,
торг, обмiн. Цiна: 196873, (093) 994-00-94

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

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

Терміново потрібна доглядальниця за бабусею, яка знаходиться в
с.Зозулинці. 067-385-45-82, 067998-47-48
Продам 3-х кімн. кв., центр вул.
Грушевського 74, 3 пов. 097-74295-90 Вадим
Підсобні робітники потрібні на
будівництво . Оплата 40 грн/
год, розрахунок 2 раза на місяць.
Офіційне оформлення, житло
надається, робота в м. Київ, м.
Васильківська. тел.: 0674675773
12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55

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

25.1. Продам
Продам цибулини сортових тюльпанiв. 30 кольорiв (жовтi, бiлi,
рожевi).1,5-3 грн Тел.:(067)431-73-98, (063)692-22-49

26. Різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Кредитная карта
до 50 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10
17:00
 Êîðîâà ðèæî ðÿáà 096-769-38-57
 Êîðîâà ò³ëüíà 3.5 ì³ñ. ç 5 òåëÿì, ñ.Á³ëèë³âêà. 067-722-12-76
 Êîðîâà ò³ëüíà ç 3 òåëÿì ñ.Ïëÿõîâà. 096-350-73-48
 Êîðîâà õîðîøà. 096-600-27-85, 093-794-47-14
 Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà, ðîçòåëåíà ç 5 òåëÿì, ìîëî÷íà, íåäîðîãî
ñ.Áëàæ³¿âêà. 068-082-41-18
 Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 ð., êîðîâà ÷îðíî
ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 18 ð. 096-231-90-50
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì, êîçî÷êà 4 ì³ñ. 093-405-50-69
 Êîðîâà. 068-041-82-19
 Êîðîâà. 068-762-82-70
 Êîðîâà. 096-398-15-29
 Êîðîâè ç 3 ³ 4 òåëÿì îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-693-09-24
 Êîñ³ëêà ñèãìåíòíà 1.9. 096-727-31-58
 Êîòåë «Êîðä³» 10 Êâ. òâåðäîïàëåâíèé íîâèé â óïàêîâö³, êàì³í íîâèé
â óïàêîâö³. 093-808-27-73, 097-642-10-54
 Êîòåë «Ïðîñêóð³â-13» á/ó. 093-811-81-85
 Êîòåë á/ó ÀÎÒÂ-12 Ì òâåðäîïàëåâíèé «Êîðä³», Óêðà¿íà, ïîòóæí³ñòü
12 ÊâÒ. 063-662-07-55, 067-777-68-03
 Êîøåíÿò øîòëàíäêè, ïðÿìîâóõó, â³ñëîóõó, íåäîðîãî. 093-83-70-272
 Êðîë³ äîðîñë³ òà ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
 Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó
ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
 Ë³æêî äèòÿ÷å á/ó. 097-690-36-78
 Ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 063-258-22-58
 Ë³æêî äîâæ. 2 ì., øèð. 1 ì. 093-652-63-17
 Ë³íîëåóì, ëàì³íàò, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé,
ïë³íòóñ äóáîâèé, êàíàë³çàö³éí³ òðóáè, óãîëîê ìåòàëåâèé, ôàíåðà.
096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè.
097-944-82-79
 Ìåòàëåâèé ïîñóä, êàñòðþëÿ 15 ë., 20 ë., ñóë³ÿ, â³äðî åìàë³ðîâàíå,
ìàãí³òîôîí Ìàÿê, ðàä³îëà - Ðåêîðä, ÄÂÄ, êîñòþì ÷îë., ðîçêëàäóøêà.
096-364-80-30
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì òà ï³äâàëîì 6 õ 8 ì., º äåðæ. àêò
ð-í 3 øêîëè. 093-597-56-21, 096-570-39-62
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï.Òóíåëü, êàïîò áàãàæíèêà, ñêëî çàäíº ÂÀÇ
2101. 096-144-73-10, 098-928-71-59

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам 2-х кімн. кв. в центрі Козятина. 063-783-83-40, 097-24-25-394
 Ìîëîäèõ êóðî÷îê òà ï³âíèê³â ïàëåâîãî îðï³íòîíà. 097-893-74-92
 Ìîëîäíÿê íóòð³é 2 ì³ñ. 098-518-50-04, 073-073-39-14
 Ìîëîäíÿê íóòð³é ñàìö³ ³ ïîð³ñí³ íóòð³¿. 068-762-90-33
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê 600 ãðí., òóìáî÷êè 200 ãðí., äèâàí 500 ãðí., êð³ñëî
500 ãðí. 096-222-00-86
 Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Íàêëàäêà êóõîííà ìèéêà ç í/æ + êðàí, âèòÿæêà êóõîííà, âñå á/ó ó
â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-296-91-71
 Íàñò³ëüíà ãàç. ïëèòà Ãåôåñò 4-õ êàìôîðíà 700 ãðí., âèòÿæêà Ãðåòà
700 ãðí., âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 4-6 ðîê³â 800 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà LG
àâòîìàò 2 000 ãðí. 097-624-05-85
 Íîâèé êîìïëåêò äèòÿ÷î¿ ïîñò³ë³ (ïîäóøêà, íàâîëî÷êà, êîâäðà,
ï³äîä³ÿëüíèê, ïðîñòèðàäëî íà ðåçèíö³, çàõèñò, áîðòèêè, êèøåíÿ,
áàëäàõ³í) - 1 200 ãðí. (ôîòî Viber) 063-504-05-28, 073-118-92-39
 Ïàëàòêà 4 ì. (ÑÐÑÐ), âåëîñèïåä «Àðä³ñ» íîâèé ïî ö³í³ á/ó,
ï³äñèëþâà÷ ç êîëîíêàìè, ïåðåäí³ ñò³éêè «Êàëèíà» (â çáîð³). 093140-74-34
 Ïàíåë³. 063-530-83-82
 Ïàðà âåëèêèõ ãóñåé «Õîëìîãîðè», åëåêòðîïëèòêà «Õîðòèöÿ - 6»,
åëåêòðîïëèòêà ç â³äêðèòîþ ñï³ðàëëþ., 3 åëåêòðî÷àéíèêà. 063-695-4357, 098-784-78-87
 Ïàñ³êà, ðàìêè ç âîùèíîþ, êîðìóøêè, çáèðà÷³ ïèëó, 2 íîæ³, ñèòî íà
â³äðî, ðàìêè ïóñò³ óêð., êàñòðþëÿ äëÿ ìåäó 20 ë. 096-364-80-30
 Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063553-64-78
 Ï³àí³íî ñâ³òëî - êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, íîóòáóê 4-õ ÿäåðíèé, âñ³
äîêóìåíòè òà êîðîáêà â íàÿâíîñò³, êîìïþòåð 2-õ ÿäåðíèé íîâèé +
ìèøêà + êîëîíêè + êëàâ³àòóðà + ìîí³òîð, ³ãðîâèé ðóëü Logitec 2 øò.,
äæîéñò³ê Genius. 063-695-43-57, 098-784-78-87
 Ï³íîïëàñò 1 ì õ 1 ì õ 100 ìì., êåðàìç³ò, âåëîñèïåä ãîðíèé ³
ï³äðîñòêîâèé, êàñòðþëÿ åìàë³ðîâàíà 40 ë. íîâà ³ á/ó, ïëóæîê, ìåòàëåâ³
îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1 ì õ 1 ì., ïðàñêà, îöèíêîâàíà áàë³ÿ 80 ë. ³ 50 ë.
íîâ³, ëîïàòà, òåðòêà, øâåéíà ìàøèíêà. 096-412-34-14
 Ïîãð³á â öåíòð³, DVD â³äåî, á³áë³îòåêà «Âñåìèðíàÿ ëèòåð-ðà» 1973
ð. 130 òîì³â. 096-054-77-67, 093-246-14-51
 Ïîäóøêè, îä³ÿëî, äèâàí, õîëîäèëüíèê, áàíêè ñêëÿí³, âóã³ëëÿ, äðîâà.
097-425-76-87
 Ïîðîñÿ 200 êã./45 ãðí. ìÿñíî¿ ïîðîäè, âèãîäîâàíå íà íàòóðàëüíèõ
õàð÷àõ ñ.²âàíê³âö³. 068-216-34-20
 Ïîðîñÿòà (êàáàí÷èêè) ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëèòîâà + Ëàíäðàñ ñ.²âàíê³âö³.
068-216-70-39, 097-555-10-06
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè «Ìàêñòåð». 063-406-68-14, 096-513-56-85
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-14 êã. 097-569-62-94
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 20 êã. 098-289-93-97
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ³íäè÷êè ìàë³. 096-458-74-38
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ³÷êàðíÿ íà 4 íîæ³. 067-953-95-67
 Ïîðîñÿòà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-946-57-03
 Ïîðîñÿòà. 097-170-19-22
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí» ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íàï³âàâòîìàò. 093583-68-54
 Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó. 063-258-22-58
 Ïðàëüíà ìàøèíêà, ãàç. ïëèòà íîâå. 063-231-65-14
 Ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, â öåíòð³. 093-704-31-57
 Ïð³íòåð á/ó. 097-690-36-78
 Ðàêîâèíà ìîéêè í/æ á/ó 60 õ 60 ñì. 097-321-62-03
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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НЕрухоміСТЬ

 1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 ïîâ.
²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé öåãëÿíèé
6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ).
067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³.
067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 4/9 ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ. 063-617-10-14
 1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5 ïîâ., 32 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 097-576-29-44, 093-743-16-36
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé. 093-89090-37, 063-740-98-52
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-34, 068-760-51-03
 1-ê³ìí. êâ., ïðèâàòèç., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò. 093-013-33-70
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096846-90-81, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 093017-75-82, 067-847-67-19
 1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 1 ïîâ. 093-013-33-70
 2-õ ê³ìí. 4/4 ïîâ., 38/29 ì, ÖÅÍÒÐ âóë.Â³ííè÷åíêî 25, æèëèé ñòàí,
³íä.îïàëåííÿ, ïîòðåáóº êîñìåò. ðåì, íå êóòîâà Ö 12 òèñ. Òîðã ï³ñëÿ
îãëÿäó. 093-631-90-00
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 2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ïë. 46,8 êâ.ì. ³íä îïàëåííÿ, ïîãð³á, âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó, 27. âàðò³ñòü 12,5 òèñ. òîðã ìîæëèâèé. 067-909-24-11
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-25-394
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî).
067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ,
ñåðåäíÿ, òèõèé äâ³ð, íå êóòîâà, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1/2, ì/ï â³êíà - äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áåç
ðåìîíòó, ñàðàé, ïîãð³á, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-800-66-77, 095425-36-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., öåíòð, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-558-68-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº
ðåìîíòó. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå
ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25,
063-554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ.ì., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 063-294-97-77
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³.
067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 48 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
ì/ï â³êíà, íå êóòîâà (ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. àáî 4-õ ê³ìí. êâ.).
063-189-86-17
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-657-38-84, 063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 7 êâ.1, 1 ïîâ. º âñå. 098-960-13-25
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç
ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, âîäà,
³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò.
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê
¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà 2-õ ê³ìí. êâ. â
öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00,
067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç ðåìîíòîì, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ êóõíÿ,
óòåïëåíèé áàëêîí. 098-561-37-23, 073-305-43-17
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-230-53-24
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí,
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, âóë.Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 1/5. 063-274-19-03
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì Ìèð á³ëÿ 1 øêîëè), ³íä.
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò. êîíòåéíåð. 067-406-33-89,
067-693-30-67
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 44 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ ìîæëèâî ï³ä
îô³ñ. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï
â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà
26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 9/7. 093-627-24-49
 2-õ ê³ìí.êâ.,, äâ³ 1 ê³ìí.êâ., 1,2, 4 ïîâ., ãàðàæ. 093-427-54-42
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ. ì.
095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í 3 øêîëè), 5 ïîâ., 62 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ,
º ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë - 468 000 ãðí. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì.,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 2
áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í
«Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå êóòîâà. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó â öåíòð³, ñåðåäíÿ, íå óãëîâà. 097-26122-58, 067-445-72-42, 095-610-05-62
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-45718-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., º ãàðàæ, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 063-293-14-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42,
098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - ²², ³íä. îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàç - º
ë³÷èëüíèêè, 2 ïîâ., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 067-698-37-27
 3-õ ê³ìí. êâ., ïëîùåþ 101 êâ.ì, 1 ïîâ., 2 ñàíâóçëè, ³íä. îïàëåííÿ,
ìîæëèâ³ñòü ïðèáóäîâè. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 7. Ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ.
067-940-40-92
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 3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä
ðåìîíò, 64 êâ.ì., ³íä. í³ìåöüêå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà íà â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë),
ì/ï â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïî áàæàííþ ç ìåáëÿìè, ãàðàæåì. 093732-42-02, 098-575-79-40
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà), 68 êâ.ì., ºâðî-ðåìîíò,
ì/ï â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà ï³äëîãà, âñå íîâå ó
âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âè¿çäîì çà êîðäîí.
063-506-86-82, 067-843-67-15
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå â õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, ³íä.
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì, 10 ñîò.
ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-795-17-07 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 65 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-2679, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ,
ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
 3-õ ê³ìí. êâ., ÷óäîâå ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, çàòèøíà,
âìîíòîâàíà ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí - ëîäæ³ÿ çðîáëåíà
÷óäîâî, ñòîëÿðêà, ïàðêåò, âàííà ï³ä ñàóíó, òóàëåò îáêëàäåíî
ïëèòêîþ, êóõíÿ ïëèòêà, çàã. ïëîùà 66.1 êâ.ì., 8 ïîâ. 067-940-4122, 063-675-93-04 Ãàëèíà
 4-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ç ìåáëÿìè.
093-704-31-57
 4-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, áåç ðåìîíòó,
âóë.Â.Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 097-190-00-13, 063-775-89-33
 4-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ì/ï â³êíà, áåç îïàëåííÿ. 093-006-08-92,
093-632-06-55
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð,
ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17.
095-596-63-78
 Àáî îáì³íÿþ äîáðîòíèé, æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè â ñ.Êîçÿòèí³ íà
íåâåëèêèé æèòëîâèé áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí³. 063881-70-59, 096-466-24-15
 Àáî îáì³íÿþ ÷àñòèíó áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, ñàðà¿ â öåíòð³ (á³ëÿ õèòðîãî áàçàð÷èêà) íà 2-õ ê³ìí. êâ. àáî
3-õ ê³ìí. êâ. 063-738-48-46
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54 êâ.ì.
096-440-69-77
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15 ñîò., º
âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé ñàðàé
10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â öîêîë³ ãàðàæ ³
ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà
 Áóäèíîê , çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á ïðîâ.
Ë³êàðíÿíèé. 097-130-29-02
 Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. Ö³íà 70000 ãðí. 096-250-27-89, 063-87794-50 Íàòàëÿ
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-38401-15
 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. âóë.
Îäåñüêà, 25. 093-018-61-81
 Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-704-31-57
 Áóäèíîê 40 êâ.ì., ïàðîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ôðóêòîâ³
äåðåâà, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., íåïîäàë³ê ñòàâîê, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Äóá³í³íà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-481-59-77, 097-535-68-78
 Áóäèíîê 50 êâ.ì., ãàç, ðåìîíò, 4 ñîò. 067-347-96-95
 Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., âîäà, òóàëåò
- â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 63 êâ.ì., ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096192-68-08
 Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6
ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
 Áóäèíîê 70 êâ.ì. ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ï³ä ÷åðåïèöåþ, öåãëÿí³ ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
òóàëåò - âàííà, îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ç ñàäîì, ñòàí çàõîäü òà æèâè, âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. ãîðîäó, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ.
097-323-85-75
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-85-75
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàëüíà, îïàëåííÿ
ï³÷íå òà ãàçîâå, 60 ñîò. ãîðîäó, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ãàðàæ, êðèíèöÿ. 067-415-23-49
 Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ
ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ.
099-120-85-79
 Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³
äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-26005-01, 096-037-00-70
 Áóäèíîê áåç ãàçó, ó äâîð³ êîëîäÿçü, òåðì³íîâî â ð-í³ 3 øêîëè,
ä³ë-êà 6 ñîò. 063-353-58-16
 Áóäèíîê á³ëÿ 9 øêîëè, 126,7 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 17 ñîò, ïîãð³á,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ãàðàæ³. 097-796-70-24 063-609-91-25
 Áóäèíîê â ð-í³ 5 øêîëè, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ñàðàé, 6 ñîò. 093-123-51-09
 Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà. 097-344-14-56
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
Òåðì³íîâî â çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò,
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü

äîáóäîâè. Çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³.
097-782-13-75
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á,
çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 097-12-86-115, 073-428-52-88
 Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà (íàâïðîòè çàë. âîêçàëó), 3 ê³ìí., êóõíÿ,
ïåðåäïîê³é, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ëüîõ, êðèíèöÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ.
067-430-05-99, 063-645-94-26 ²ðèíà
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà, íåäîðîãî. 063677-24-52, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 10 ñîò. ãîðîäó.
067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñôàëüò. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, 9.4 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé.
063-963-68-15
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 067-96619-14, 067-412-28-56
 Áóäèíîê ãàç 84 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. ð-í «Á³ëà Êàçàðìà» àáî
îáì³íÿþ íà 1-2 - õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-107-23-22, 067-599-29-07
 Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., êðèíèöÿ, ñàäîê, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á. 063-296-30-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 13 ñîò. ãîðîäà, á³ëÿ ñòàâêà, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó.
096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà,
âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ãîð³õè, ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³. 097056-19-78, 093-920-65-29
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Òèòóñ³âêà, 35 ñîò., ñàäîê, ñàðàé, ãàðàæ,, âèã³äí³ óìîâè.
098-225-69-05 Ñåðã³é
 Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ. 093-12-35-109
 Áóäèíîê äîáðèì ëþäÿì. 063-191-12-99, 096-466-24-15
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 18. 093-065-11-35
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãàðàæ, 20
ñîò. çåìë³, ñ.²âàíê³âö³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 0.10
ãà., ïðèâàòèç. 097-135-71-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-59271-62
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà (ð-í â³ää³ëåííÿ çàë. äîðîãè), ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093994-44-50
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ
áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ, äâà ñàðà¿. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 10 ñîò.
çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 093-460-73-70
 Áóäèíîê ïëîùà 120 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç, âîäà, ³íòåðíåò,
ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé ñàäîê, òåðèòîð³ÿ
çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. 066-488-97-91
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063353-58-16
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ç õë³âîì.
096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ ë³ñ, âñ³ äîêóìåíòè â
ïîðÿäêó - 50 000 ãðí. 097-659-28-17
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.Çåëåíà 10 (4 êì. äî
öåíòðà ì.Êîçÿòèí), çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè.
068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ ï³÷íå. 063260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì, 10 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, äâ³ð
àñôàëüòîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, êóõíÿ, êëàäîâêà, 4 ê³ìíàòè, ãàç,
2 ãðóáè, êðèíèöÿ, ãîðîä 10 ñîò., ñòàâîê, ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³, ñàðà¿,
ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ðÿ. 097-425-76-87
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19, º ãàç, ãîðîä, ïîãð³á, ñàðàé. 063414-84-50
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì.
ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-72 Ç³íà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âîäà, ãàç, ñàäîê, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³.
096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà â áóäèíîê,
êðèíèöÿ â äâîð³, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðÿä ñòàâîê, çðó÷íèé
ï³ä¿çä. 098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà
71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38, 063605-78-35
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 32, º ãàç, âîäà, âàííà, 54 êâ.ì., 2
ê³ìí., ïðèõîæà, âåðàíäà, êóõíÿ, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ïîãð³á â áóäèíêó.
068-860-68-86 Îëåêñàíäð
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, º ñàä, ãîðîä 37 ñîò., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 097718-75-83
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, ãîðîä. 095-801-60-85
 Áóäèíîê ñòàðèé ð-í ó÷èëèùà, 5.5 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ, äåðåâà, â

ãàðíîìó ì³ñö³. 097-341-00-58
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 135 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî
ï³ä äà÷ó. 063-105-17-52
 Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., 2
ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 066-983-37-78
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
 Äà÷à â Áåðäÿíñüêó òåðì³íîâî, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 067-430-02-80
 Äà÷à êîîï. «Âèøåíüêà» - 42 000 ãðí. 093-808-27-73, 097-642-10-54
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì. 096-054-77-67, 093-246-14-51
 Äà÷à öåãëÿíà 2-õ ïîâåðõîâà íà Ïëàíîâîìó. 063-738-48-46
 Êâàðòèðà 100 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî. 067-27716-73, 063-293-14-19
 Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 067431-05-35
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, öåíòð ì³ñòà âóë.Êóëèêîâñüêîãî 4/1, º
ó÷àñòîê, ãàðàæ, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 098-466-44-27, 050-705-41-75,
093-893-23-89
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà,
íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20,
093-091-02-55
 Òåðì³íîâî êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóëèö³ Ãåðî¿â
Ìàéäàíó.063-513-56-57, 097-44-30-308.
 ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïî âóë. Â³ííè÷åíêà.
Çðîáëåííèé ðåìîíò.²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ë³÷èëüíèêè
íà âñå. Íà òåðèòîð³³ áóäèíêó º ãàðàæ òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 067-29804-95
 ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà,
îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á.
093-632-24-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. (ð-í
ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 093-427-55-10
ï³ñëÿ 18:00
 Ïîëîâèíà áóäèíêó, ãàðàæ, êóñî÷îê ãîðîäó, ð-í 3 øêîëè ì.Êîçÿòèí.
098-854-22-31

АВТОМОТО

 W Transporter t 4 1.9 Td, ïîòðåáóº çàì³íè ÊÏÏ 2002 ð.â. 063-38379-51
 Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
 ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., ñòàí íîðìàëüíèé, íà õîäó. 063-274-78-18
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-145-03-28, 097-15240-22
 ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, òîí³ðîâêà. 097642-10-30 Àíàòîë³é
 ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº
- 53 000 ãðí. 093-679-43-84
 ÂÀÇ 21093 2001 ð.â., 1.5, ãàç-áåíçèí. 093-125-45-65
 Äà÷³ÿ Ñîëåíçà 2003 ð.â. ãàç-áåíçèí. 068-041-47-47, 093-227-64-67
 ÇÀÇ 968 Ì 1991 ð.â., íà õîäó. 093-513-18-93
 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-116-47-26, 093-998-07-49
 ²Æ Ïëàíåòà - 5 10 000 ãðí. 097-527-19-76, 093-436-05-16
 Ëàíîñ 1.4 àâòî â ÷óäîâîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, ãàç-áåíçèí.
073-078-82-79
 Ìàçäà 929 íà õîäó, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
 Ì³í³ - òðàêòîð á/ó, äèçåëüíèé. 097-886-27-25
 Ìîïåä Ìóñòàíã ÌÒ-50 2008 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé 4 000 ãðí. 063-62575-16, 068-023-70-93
 Ìîñêâè÷ Êîìá³ 1991 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76
 Ìîòîöèêë Óðàë òà çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750. 097-154-49-36
 Ñêóòåð Navigator FX-50. 063-695-43-57, 098-784-78-87
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î AF-27 â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 5 000 ãðí. 063-30596-60 ²ãîð
 Ñëàâóòà 11.03 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 098-56316-51
 Ò-40 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 096-427-77-64
 Òàâð³ÿ íà õîäó 16 000 ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
 Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Òðàêòîð Ò-40 22 000 ãðí. 068-797-19-25
 Òðàêòîð Ò-40. 067-943-87-12
 Ôîðä Ñ³ºðà ãàç-áåíçèí, âàðèòè, ôàðáóâàòè íå ïîòð³áíî ç
äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê. 098-007-84-33

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12

 Ãàçîâèé êîòåë Ëóãàíñüêèé ë³âèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-994-44-50
 äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43,
097-255-51-60
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Äîðîãî âîëîññÿ, ïàðèêè ³ øàíüîíè. 068-275-55-17 Ðóñëàí
 Äîðîãî çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³, ñòàòóåòêè, ³êîíè. 063-896-75-77
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063671-67-65
 Ë³ñ - êðóãëÿê. 067-369-13-23
 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
 Ðàä³îäåòàë³, ðàä³îëè, êîìïþòåðà, êàáåëÿ, ïðîâîäà, ìåäè÷íå
îáëàäíàííÿ. 068-148-02-27
 Ñ³íî 067-264-80-25
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàç. êîëîíêè,
ïîäóøêè, ïåðèíè, åë. ìîòîðè, ïðîâîäà, êàáåëÿ, ãîð³õè, ï³ðÿ, áóäü-ÿêèé
õëàì. 068-275-55-17 Ðóñëàí
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà, ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
 Òàêòè÷íèé ðþêçàê 70-100 ë. 063-126-05-83
 Õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ñàìîâàðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ïëèòè, ðîãè
îëåíÿ, ï³ðÿ, ïåðèíè, ïîäóøêè. 068-148-02-27
 ×îáîòè -ñàïîãè ÷îë. íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè.
096-467-88-03
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³:
àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí.
êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-773-34-02,
098-675-21-69
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, 75 êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, 10 ñîò., ïîãð³á íà
êâàðòèðó àáî 1/2 ÷àñòèíó áóäèíêó çóï. Îñòðîâñüêîãî. 096-963-73-52

РіЗНЕ

 Àäì³í³ñòðàòîð, ïîêî¿âêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êè¿â, â ì³í³ ãîòåëü
äîìàøíüîãî òèïó. Ãðàô³ê - 2/2, 2/1, òèæí³. Ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ!
Ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà. Òåë.: 0632331709
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Â³ääàâ â äîáð³ ðóêè êîòèêà «Ìóð÷èêà» òåìíî ñìóãàñòîãî ³ äâ³ êèö³
ìèøèíîãî êîëüîðó íàï³â ïóõíàñò³ Ìîòþ ³ Ë³çó. 063-284-19-23
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò. 093-704-31-57
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ ñîáà÷îê (ä³â÷àòêà) äâîº, ãðàéëèâ³,
ñàì³ âñå ¿äÿòü, íåâåëèêîãî ðîñòó (òàêñàáðàêê) 1.5 ì³ñ. 063-280-18-63,
063-818-53-83
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, ÿê³ ïðèíîñÿòü â ä³ì äîáðîòó
³ ùàñòÿ, äóæå ãðàéëèâ³, ö³êàâ³ òà íàâ÷åí³, ¿äÿòü âñå - íå ïîæàëêóºòå.
093-459-21-36
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 067-289-25-75
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ìîëîäèõ ëþäåé. 093-773-34-02, 098-67521-69
 Âòðà÷åíî äèïëîì ÄÒ 739031 âèäàíèé Áåðäè÷åâñüêèì ìåäè÷íèì
ó÷èëèùåì 5.07.1982, ðåºñòðàö³éíèé ¹1267 íà ³ìÒÿ Êîðí³é÷óê
Ëþäìèëè Çàõàð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî çåìåëüíèé àêò íà ³ì’ÿ Êîíòîð÷óê Âàñèëü ²âàíîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êîçà÷åíêî Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Áºöó Ïåòðî ²âàíîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ Ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Ò³ùåíêî
Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 073-12713-17
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé ÷ëåíà
êîëåêòèâíîãî ñ/ã òîâàðèñòâà (ìàéíîâèé ñåðòèô³êàò), ñåð³ÿ Â² VIII
¹008581 íà ³ì’ÿ ×óïðèíà Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà 48 ðîê³â ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äî 50 ðîê³â. 093-76668-29
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó ðîáîòó
(äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä.), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-788
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,

âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè ²âëüîâ³é Ôà¿í³ Âîëîäèìèð³âí³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.1255 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿ Ïåðåìîæíÿíñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â
íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹340 Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14
ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè Ìèðîí÷àêó Êàçèìèðó Ìàêàðîâè÷ó
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.4678 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿
Ïåðåìîæíÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹644
Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14 ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè Ñèäîð÷óê Îëåí³ Ìèêèò³âíè íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2.9449 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿ Ïåðåìîæíÿíñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â
íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹427 Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14
ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêððà¿íè Øíàéäðóêó Âàñèëþ Ìèêèòîâè÷ó
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.8579 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿
Ïåðåìîæíÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹645
Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14 ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêððà¿íè Øíàéäðóê Àãàô³¿ Îëåêñàíäð³âí³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2.9404 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿
Ïåðåìîæíÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹290
Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14 ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêððà¿íè Øèøê³âñüê³é Ãàíí³ ªâòóõ³¿âí³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.0726 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿ Ïåðåìîæíÿíñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â
íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹389 Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14
ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêððà¿íè Ëèííèêó Àíàòîë³þ Ñòåïàíîâè÷ó
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.1562 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿
Ïåðåìîæíÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹476
Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14 ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Óêððà¿íè Òèìîùóê Àãðèïèí³ Ëóê’ÿí³âí³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.2011 ãà, ðîçòàøîâàíó íà òåðèòîð³¿ Ïåðåìîæíÿíñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â
íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹341 Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 14
ëþòîãî 2003 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 093-017-74-28
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà. 093-011-77-28
 Çäàì áóäèíîê ç ãàçîì, áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð. 063-383-79-18
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14

 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 êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-48-78
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067170-96-34
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 62 êâ.ì., â öåíòð³. 098-519-98-24
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 45 êâ.ì., 2 ïîâ. 098-116-16-17
 Çäàì ÷àñòèíà áóäèíêó º ãàç. çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, âóë.Ñåðá³íà 14.
096-508-46-34, 5-25-42
 Çíàéäåíî çâÿçêó êëþ÷³â ç îðàíæåâèì áðåëêîì (ìàãí³òîì).
Çâåðòàòèñü â öåíòðàëüíèé Óí³âåðìàã 1 ïîâ. ç ë³âà.
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â æèëîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè íà äîâãîñòðîêîâèé
òåðì³í, ÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 093-827-86-32
 Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 093-633-29-78, 096840-01-15
 Êðàí³âíèê íà êðàí ÊÁ-403, ÊÁ-405, ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà
JCB 3CX, êðàí³âíèê íà êðàí ÄÅÊ ïîòð³áí³ â áóä³âåëüíó êîìïàí³þ
«Àãðîáóäìåõàí³çàö³ÿ». ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: 0675020608
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 07342-17-255
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó. 093-307-52-07,
067-233-85-46, 063-462-69-13
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, äîñòîéíà îïëàòà.
063-814-18-69

420784

 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðîòîðíà êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77
 Ñâèí³ 30-35 êã. Ëàíäðàñè. 098-645-80-12
 Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè «Äþðåê», êàáàí÷èêè. 093-827-26-66, 066119-43-55
 Ñ³÷êàðíÿ ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðó÷íà. 063-349-67-88, 093-189-66-63
 Ñêëî àæóðíå êîë³ð çåëåíèé, íàêîâàëüíÿ, ìîòîð â³ä ïðàëüíî¿
ìàøèíêè. 098-065-20-52
 Ñì³øóâà÷ êóõîííèé á/ó ðîáî÷èé. 097-321-62-03
 Ñòàëü êðóã ä³àì. 10-12 ìì. 093-431-48-86, 097-098-00-19
 Òåëåâ³çîð LG ä³àã. 50 ñì., ïëîñêèé åêðàí, ñòàí ³äåàëüíèé 2 000
ãðí. 068-148-02-27
 Òåëåâ³çîð á/ó. 097-690-36-78
 Òåëåâ³çîð, âóã³ëëÿ ÀÊ, øâåéíà ìàøèíêà, ñºòêà ðàá³öà 6 ìì.,
òåëüôåð, áàÿí. 063-695-30-20
 Òåëè÷êà íà êîðîâó. 063-648-20-99
 Òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ 20 êâ.ì., äåøåâî. 063258-89-10, 097-690-30-42
 Òðèíàæåð äëÿ í³ã òà ñ³äíèöü. 063-622-64-98
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, åìàë³ðîâàíà
äèòÿ÷à âàííî÷êà, âàçîíè «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
 Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-775-33-74, 093185-81-44 Ñåðã³é
 Òþêè ñ³íà ëþöåðíè. 067-779-68-60
 Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ, äçåðêàëîì ó ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðåÿ «Êåðì³»
Ãåðìàí³ÿ 500 õ 500. 063-741-21-86
 Óìèâàëüíèê. 067-657-39-15
 Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ». 063-530-83-82
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ñ.Êîçÿòèí ð-í Òåïëèöü. 096-757-07-46, 063-64868-03
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097971-15-31, 097-258-18-66
 Ó÷àñòîê ñ.Êîðäèø³âêà, 47 ñîò., ï³äâåäåíà âîäà â öåíòð³ ñåëà. 097494-15-89, 063-510-74-69
 Ó÷èëåíèé àâòî ïðè÷³ï ð.1.30 õ 2.3 ì. 093-431-48-86, 097-098-00-19
 Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 2-õ ÿðóñíà
«Óìêà». 063-775-56-96
 Õîäóíêè á/ó, ìàøèíêà - òîëêàð, ñòð³ìåíà. 097-098-77-23
 Öåãëà âîãíåòðèâêà. 063-622-64-98
 ×àñíèê ñîðòó «Ëþáàøà». 093-032-54-74
 ×àñíèê ó âåëèê³é ³ ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç äîñòàâêîþ îçèìèé «Ëþáàøà» ,
îã³ðêè äîìàøí³, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-216-34-20
 Øèôåð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, áàÿí Ïîë³ññÿ âóë.Ëèñåíêà 10. 093917-19-94
 Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé, êðîâàò³ ïîëóòîðí³ 2 øò., êèëèì íàòóðàëüíèé
2 õ 3, õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-427-54-42
 Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé,
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
 Øêàô, âàííà ÷àâóííà, ïðàëüíà ìàøèíêà, øèôåð. 096-797-91-89
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã
063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

ГОРОСКОП
з 19.07 по 25.07

(093) 766-18-41; (063) 66-20-675

(068) 308-01-25

Розміщення Реклами

Маєш новину?

428814

427990

428824

428816

427955

417620

428094

P

D

скануй#

F

Погода у Козятині
четвер, 19 липня

+ 18 Ñ	
+ 25 0Ñ	
0

п'ятниця, 20 липня

+ 21 Ñ
+ 22 0Ñ
0

понеділок, 23 липня

+ 18 0Ñ	 + 21 0Ñ
+ 28 0Ñ	 + 22 0Ñ

+ 18 Ñ + 20 Ñ
+ 25 0Ñ + 23 0Ñ
0

0

вівторок, 24 липня

+ 17 0Ñ + 22 0Ñ
+ 28 0Ñ + 23 0Ñ

субота, 21 липня

+19 0Ñ
+26 0Ñ

+ 21 0Ñ
+ 23 0Ñ

середа, 25 липня

+ 18 0Ñ
+ 28 0Ñ

+ 23 0Ñ
+ 23 0Ñ

неділя, 22 липня

+ 17 0Ñ	 + 22 0Ñ
+ 26 0Ñ	 + 23 0Ñ

Овен
На початку тижня вас підстерігають
фінансові труднощі, але до кінця тижня
вам вдасться все вирішити. Дні будуть продуктивними і перспективними в плані роботи.
Вам надійде вигідна пропозиція.
Телець
Будьте уважні з новими завданнями,
які поставить вам начальство на роботі. Не поспішайте приймати важливі рішення
й озвучувати їх керівництву.
Близнюки
Цього тижня вам потрібно зайнятися
порядком вдома і викинути непотріб.
Так ви звільните енергію будинку та побачите,
як ваші справи підуть на краще.
Рак
Вас чекають зміни в житті. Спочатку
вони можуть здатися вам негативними, але зрештою ви зрозумієте, що все
тільки на краще.
Лев
Настав час насолоджуватися результатами своєї праці. Можете наважуватися на зміни, але не забувайте про обережність.
Діва
На початку тижня можете робити
великі покупки, вкладати гроші в нові
проекти, але від кредитів краще відмовтеся.
В кінці тижня варто звернути свою увагу на
здоров’я.
терези
Цього тижня вам пощастить у коханні.
Сміливо запрошуйте на побачення тих,
хто вам подобається, робіть крок назустріч
новим знайомим і будуйте плани на майбутнє.
Скорпіон
Ваш авторитет на роботі підвищиться, і
вас почнуть більше поважати і колеги,
і керівництво. Можете розраховувати на підвищення зарплати.
Стрілець
Цього тижня у вас буде дуже багато
справ, але ви з усім впораєтеся. Чекайте приємних звісток здалеку. Вдома не
критикуйте свого партнера.
Козеріг
Сприятливий час для підвищення кваліфікації та розвитку. Ідіть на курси,
записуйтеся на гуртки. До кінця тижня вам
запропонують нове місце роботи.
Водолій
Цього тижня вам вдаватиметься виконувати навіть найскладніші завдання.
Сміливо ставте перед собою нові цілі, ви з
усім впораєтеся.
Риби
Цього тижня ви стикнетеся з плітками.
Постарайтеся абстрагуватися від них і
не приймати близько до серця.

