• Тема номера: Для непровладних кандидатів нема зали

Екс-голова РДА повівся,
а по суті його розвели

21 лютого 2019 року №8
стор.3,7

kazatin.com

Депутати знову
голосуватимуть
за премію голові
міста. За що?
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Нам потрібен закон

про собачі фекалії!
 Адже центральні вулиці Козятина встелені “мінами”

Вероніка ЛЮБІЧ

Так в європі

Завівши домашню тварину, в
даному разі собаку, ми не замислюємося, що наш улюбленець дає
іншим мешканцям міста. Щоб дати
відповідь на це питання, треба пройти тротуаром вулиці Грушевського
між вулицями Орлика та Підгорбунського. Краще тим тротуаром
не йти, тому що вся частина від
багатоповерхівки встелена собачими
фекаліями.
Безпритульні собаки тут ні до
чого. Це наслідили домашні улюбленці, які навчені так, що на вулиці
справляють нужду.
У цьому питанні варто апелювати
до господарів тварин, щоб вони
прибирали за своїми улюбленцями.
З іншого боку — апелювати до
міськради, яка має потурбуватися,
де виділити в нашому місті той
клаптик землі для вигулу собак.
У Нью-Йорку знайшли спосіб
вирішити проблему забруднення
вулиць фекаліями домашніх собак.
Відтепер орендарі, у яких є собака,

зобов'язані надати власнику житлоплощі зразок ДНК свого вихованця.
Міська влада була змушена вдатися до таких заходів на випадок,
якщо собака напаскудить там, де
не слід, то власника буде легко
ідентифікувати. Людям, чиї вихованці забруднюють навколишнє
середовище, загрожують великі
штрафи. До речі, американці,
що тримають домашніх тварин,
платять одноразовий податок на
вихованця, що становить 650 доларів, а також щомісячний податок
у розмірі 50 доларів. І вже у серпні
у штаті Флорида платитимуть по
200 доларів на рік фахівцям, які
за ДНК визначатимуть, чиїй собаці належать неприбрані фекалії.
Штраф за неохайність складе 1000
доларів.
До речі, у вересні минулого року
американський винахідник із міста
Кембридж Метью Мацотта втілив у
життя проект механізму, згідно з
яким відходи собачої життєдіяльності можна використовувати для
освітлення парку...
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Тетяна
Лозінська

Для
непровладного
кандидата на
пост президента
знайти зал
засідань
практично
неможливо!
Зал — чоловічого роду з німецької
мови. Зала — жіночого роду з французької мови. В українській мові є більш
поширеним використання чоловічого
роду: глядацький зал, спортивний зал,
танцювальний зал. А в Козятині є одна
зала комунально-соціального значення —
міський будинок культури.
Цікаво, що в період виборчих дебатів,
глядацький зал закритий на монтаж глядацьких сидінь. Інші зали перебувають
в аварійному стані. Є спортивні зали, є
танцювальні. Їх статути не передбачають
можливість проведення зустрічі виборців.
Це стало відомо, коли довелося особисто підключитися до пошуку залу засідань для представника одного з претендентів на пост президента. Приємно, що
є в місті і районі керівники підприємств,
установ і організацій, які не заперечують
проти виступів у своїх актових залах опозиційних до влади претендентів на пост
Порошенка. Вони навіть хочуть посприяти
кандидату. Отож, є керівники, які готові
ризикувати, тобто змінити хід історії власної долі, але посприяти громаді. На жаль,
аудиторії замалі — приймають не більше
30-50 людей.
Є такі керівники, які: “Вибачте, не
можу”. Бо це ж не провладний кандидат у
президенти! Тут для керівників порушення
є зловживанням. Але все покривається
гріхом. Ніхто не задумується, що далеко
не безкарним, може аукнутися на них і на
їх дітях. Де, де, а тут компроміс не доречний. А з іншої сторони — розумію. За що
вмирати, доводити до інсульту, інфаркту,
бути звільненим за три дні до пенсії? Зато
“герой” на 5 днів (саме стільки живе в
пам’яті інформація про героїв).
Наприклад. Відбувся експеримент. Давали дітям до 15 років карточки в кількості двадцяти однієї штуки. Серед яких були
фото героїв війни на сході України як
живих, так і померлих. Ці фото з Героями
України діти розглядали до півтора секунди. Зате про більш фригідні теми, секс
— 12 секунд, гумор — 8. По пам’яті діти
розписували сюжети в деталях. Героїв не
згадав жоден. На жаль, реальність така.
На сьогодні в місті таки знайшовся
на період виборів комерційний зал, так
званий Гаврилюковий, в кафе “Юність”.
Окрема подяка власнику. Підприємець
погодився на умовах економічної доцільності орендувати зал для передвиборчих
дебатів цього вівторка. Він вмістив більше 150 людей, яким ніхто не платив за
участь, ніхто їх не зганяв.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM
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У Козятині добавиться
скорботних споруд
Влад Лісовий

У електропоїзді Миронівка-Козятин охоронець
зупинив бандитів револьвером
Воєнізована охорона Південно-Західної залізниці зупинила групу осіб, яка
нищила електричку і виламувала двері
до кабіни машиніста.
Стрілець воєнізованої охорони регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», який застосував
табельну зброю, щоб усунути загрозу
безпеці пасажирів приміського електропоїзда та локомотивної бригади, діяв
згідно зі службовим обов’язком та вимогами чинного законодавства (повідомляє
офіційний сайт УЗ).
12 лютого о 17.30 на зупиночній платформі Карапиші-2 до першого вагона
приміського електропоїзда сполученням
Миронівка–Козятин зайшли троє осіб,
які під дією алкоголю або наркотичних
речовин знаходилися у вкрай агресивному стані. Спочатку молоді люди порушували громадський порядок і ображали
пасажирів, потім узялися нищити салон
приміського електропоїзда та спробували проникнути до кабіни керування
рухомим складом. Між зупиночним пунк-

том Лютарський та станцією Ольшаниця зухвалі правопорушники
зірвали стоп-кран і зупинили
приміський електропоїзд, після
чого спробували виламати двері
до кабіни машиніста.
У кабіні в той час знаходився
озброєний стрілець стрілецької
команди станції Миронівка, який
добирався до станції Сухоліси, щоб заступити на охорону
ванта жного поїзда з номенклатурним вантажем. Стрілець
вийшов до агресивних молодиків
і звернувся до них з вимогою
припинити протиправні дії, попередивши
хуліганів про можливість застосування
ним зброї в разі продовження цих дій.
У відповідь зловмисники скоїли напад
на працівника воєнізованої охорони,
намагаючись відібрати зброю. Щоб
припинити агресивні дії, які становили
загрозу безпеці пасажирів приміського
електропоїзда, локомотивної бригади
та його життю, стрілець після двох попереджувальних пострілів застосував табельну зброю на ураження. Отримавши

Як доглядають за тваринами лісники
Подорож до сестринівського лісу: в Козятинському лісництві
до періоду тиші підготувалися
В’ячеслав Гончарук

відсіч, порушники на станції Ольшаниця
залишили приміський поїзд і спробували
зникнути. Однак правоохоронці, які прибули на виклик залізничників, затримали
групу нападників, яким 30-32 роки.
При цьому з’ясувалося, що всі зловмисники отримали поранення: двоє
– незначні, а третій – тяжке. Наразі
він знаходиться в реанімації. Випадок
розслідується Рокитнянським районним
відділом поліції. Відкрите кримінальне
провадження, ведуться слідчі дії.

неправильне навіть злочинне кронування.
Після зрізів у півдерева, дерево починає
себе рятувати. Гонить гілля, намагаючись
досягти попередніх розмірів. І це за умови, якщо дерево при зрізі матиме змогу
затягнути рану власною корою.
Якщо при кронуванні залишити на
стовбурі дерева пеньок, то через деякий

час він почне загнивати. Від гнилі стовбура, почне в тому місці відставати кора.
Чим відразу скористаються короїди.
Тому, будь-яка обрізка дерев повинна
бути кваліфікованою! Те, що робиться
в нашому місті, кронуванням ніяк не назвеш. У козятинського кронування є інша
назва — варварство над деревами.

Журналісти перевірили, як
зимували мешканці дикої природи і що чекає диких тварин в
період тиші, яка розпочинається
1 квітня.
Як повідомив лісничий Козятинського лісового господарства
Василь Сауляк, тварини дикої
природи гарно перезимували. Кожен день лісники контролювали
ситуацію з кормом і солянками.
Годівниці наповнені на половину сіном стоять по всьому периметру від іванковецької частини
лісу в сторону Вернигородка. З
залишених слідів можна зробити

висновок, що до годівниць підходили лосі та козулі. Ще до
кормушок прибігали зайці. Вони
ласували сіном, що розтрусили
тварини вищі за зростом. З кормами в лісництві Сестринівська
дача все добре.
Поїлки для тварин тепер в
меншій кількості, як було роки
три тому. Але цьому є пояснення:
металеву посудину в лісі не поставиш, а дерев’яні ємності іноді
перекочовують в приватний сектор. За словами Василя Сауляка,
тепер в поїлках немає потреби.
Бобри спорудили дамбу і для

тварин є хороший водопій. У
питанні води тваринам допомога
людей не потрібна.
Більша частина секторних
стовпчиків минулого сезону було

Банк не робив аферу!
Через вік людина
переоцінила свої
можливості —
потратила кредитні
кошти як свої

Варварське кронування
стискає серце у перехожих

Галина Касянівська

У минулому номері газети була
опублікована історія пенсіонерки з
банком. Нагадаю, вона купила планшет за 4 тисячі і зараз у неї борг в
10 тисяч. На перший погляд виглядає
як афера банку, але проаналізувавши
детально виписку, стало зрозуміло,
що пенсіонерка через свій вік не
розуміла, що тратить не свої кошти,
а кредитні. Усім, у кого є банківські
картки, звертайте увагу на цей аспект.
Банк наголошує:
— Якщо у когось виникають запитання про користування тим чи
іншим банківським продуктом, радимо звертатись у відділення або
на цілодобову лінію техпідтримки за
номером 3700 - дзвінки безкоштовні
навіть з мобільного.
У інтерв’ю з прес-центром ПриватБанку ми дізналися такі речі, про які,
за словами пенсіонерки, вона мала
зовсім іншу думку. До вашої уваги
найбільш потрібні питання і відповіді.
— Чи правда, що в банку
нав'язують придбати кредитну картку?
— Ні, неправда. Фахівці ознайомлюють клієнта з переліком послуг,
доступних йому в банку, можуть
порекомендувати оптимальний банківський продукт для конкретного
клієнта, але жоден з продуктів банку,
зокрема і картки, не нав'язується.
— Чи включено в обов'язки працівників роз'яснювати пенсіонерам особисто, які мають розтрати по виписці,
якщо виникають спірні питання?
— Співробітники пояснюють клієнтам умови та правила користування банківськими продуктами в

замінено. Тепер в лісі можуть
орієнтуватися люди, які рідко в
ньому бувають. А щодо періоду
тиші, ситуація занепокоєнь не
викликає. Як буде — побачимо.

Хто навіяв
Оркушу
ревізорити?
Влад ЛІСОВИЙ

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Меру на замітку
Ще не скрізь зійшов сніг, а козятинські комунальники вже взялися до кронування. Поки його провели на вулиці
Куликівського в районі танка. Там гіллям
переплело дроти електроліній.
Ні в якому разі не хочеться кинути докір звичайним хлопцям з пилками. Вони
виконують поставлене кимось завдання.
Та ще й гілля з дерев зрізають роботяги
від безвиході. Щоб було світло, хоч-нехоч, треба обрізати гілля. І мало хто з
керуючих комунальним господарством
міста задаються питанням, чому так
швидко росте гілля на дереві. Причина:
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В урочищі “Сестринівська дача”
грунт за зиму не промерз і заїзд
транспортом дорогами лісового
господарства опоганює привабливий вид. От тільки не всі водії
мають таку думку. Особливо,
кінні підводи.
Сам ліс ще не прокинувся.
Немає пташиного співу. Хіба
тільки синиці, як повіяло весною,
перебралися в ліс з населених
пунктів. Інколи нагадує про себе
дятел, що скоро пернатих мешканців в лісі побільшає.

Пам'ятник - об'єкт (як правило, спорудження), що підтримує спогади про
участь краян на сьогодні живим.
З метою виконання об'єктивноісторичної функції скорботи, в Козятині буде споруджений пам’ятник
полеглим солдатам, громадянам України, що воювали в Афганістані. Про
це оголосив голова міста Олександр
Пузир під час публічного вшанування
ветеранів війни УСВА Козятинщини
15 лютого 2019 року. Вже сформована сума — триста тисяч гривень.
Виділена земля.

Марина ШЕВЧУК

про все

обов’язковому порядку. Клієнтці, про
яку йде мова в публікації, неодноразово було донесено і роз’яснено
інформацію про її витрати, зокрема
про наявність заборгованості за
користування кредитними коштами
банку. Також кожен клієнт має можливість у разі, якщо пояснення працівника відділення не задовольняють,
звернутися на безкоштовну лінію
техпідтримки 3700 або подати запит
чи скаргу в Головний офіс банку інформацію про що й було донесено
до клієнтки.
— Що повинні знати власники кредитних карток?
— Умови користування карткою. З
умовами користування “кредитною”
карткою - в термінології банку це
картка “Універсальна” - клієнтів в
обов’язковому порядку ознайомлюють при видачі.
Картка "Універсальна" дає клієнтові можливість користуватися як
власними грошима на картці, так і
кредитними коштами банку. Кредитний ліміт встановлюють при згоді
клієнта, тобто, якщо він більше ніж
0 грн, то клієнт погодився з цим.
Розмір кредитного ліміту встановлюється кожному клієнту індивідуально.
Щомісячна відсоткова ставка за
використання кредитного ліміту 3,6% від суми заборгованості, а по
карті “Універсальна Gold” - 3,5 %.

Мінімальний щомісячний платіж становить 5% від суми заборгованості
(але не менше 100 грн). При порушенні термінів повернення кредиту та
відсотків нараховується пеня.
Також у картці "Універсальна" є
пільговий період користування (55
днів), під час якого клієнт може
користуватися кредитними коштами
безкоштовно. Тобто, якщо клієнт
погасить займану суму протягом
пільгового періоду користування (всі
витрати поточного місяця мають бути
внесені на карту до 25 числа наступного місяця), йому не доведеться
платити за цим кредитом ніяких відсотків за користування.
Інформацію про заборгованість та
суму щомісячного обов’язкового платежу клієнт самостійно може перевірити в веб-версії Приват24, мобільному додатку Privаt24, в банкоматі,
в терміналі самообслуговування, за
номером гарячої лінії 3700, у відділенні банку.
На залишок особистих коштів клієнта на картці нараховуються 7%
річних.
— За словами пенсіонерки, їй повідомили, що виписку можна взяти
по заяві, сплатити за неї 35 гривень і
через пару днів забрати.
— Інформація не відповідає дійсності. Клієнтці у відділенні було надано виписку одразу й безкоштовно.

Бувають навіяні пісні за нас тро єм. Стра х
буває, навіяний
фільмами жахів,
де активно вбивають. Головне,
не вдаватися до
крайнощів, бо
виникнуть проблеми незворотного характеру. Для цього
потрібно мати
лише крихту
розуму. Утопічні роздуми на
тему, “якби я був
директором, то
вчинив би так і
не інакше”.
Саме так навіялась проблема з діагностичним
автоматизованим комплексом, що маркується
як «Кардіо +». Цей пристрій знаходиться в
Самгородоцькій амбулаторії медицини не тільки
фактично, а ще й плюс, як кажуть “ревізори”, на
балансі. Хто навіяв ревізорити пана Олега Оркушу, нам не відомо. Але проблему він створив на
рівні області, а то і України! Що вкрали, обездолили людей! А насправді цей пост у Фейсбуці
виявився навіяною проблемою. Бо персонал лікарні саме цим препаратом 19 лютого 2019 року
проводив діагностичне обстеження громади села
Лопатин Козятинського
району, що входить в
зону Самгородоцької
лікарні.
Це журналісти газети
“RIA-Козятин” зафіксували на фото-відеореєстратори. Не зник
«Кардіо +»! Це навіяна
проблема через нестачу поінформованості.
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Пиляють лісосмуги
В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети “RIA-Козятин”
любителі природи принесли відеоматеріал спиляних дерев в одній
з лісосмуг району. Дерева були
захисною смугою від вітрів на залізниці між станцією міста Козятин
та залізничною платформою села
Миколаївка. Тобто повалили дерева
за межами Козятинського відділення дороги.
Спиляне дерево не має ні паспорта, ні прописки, зате є якоюсь
частиною природи в житті людей.
На якій би території не спилювали

дерева, вони є складовою екологічного процесу і не тільки. Тож маємо
надію, що залізничники Жмеринського відділення дороги вчинять
так, як керівництво Козятинського
локомотивного депо.
Адже недавно кореспонденти
нашого видання проводили журналістське розслідування відносно
спилювання дерев у лісосмузі
Козятинського вузла. Тоді за непродуманих дій окремих працівників
залізничної установи була зрізана
частина живих дерев. Можна відмітити, що керівництво Локомотивного депо вчинило як справжній

Чиї кістки?
Дмитро Артемчук

У вівторок, 19 лютого, на гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
надійшло повідомлення, що на
вулиці Куликівського викинули
кістки ВРХ (великої рогатої
худоби). Чоловіка, що дав повідомлення, звати Андрій і він в
цьому епізоді був звичайним перехожим. Кістки були висипані на
дві купи до 100 кілограмів кожна.
Про походження кісток нашому
співрозмовнику нічого не відомо.
Щось з'ясувати по “гарячих
слідах” журналістам нашого видання не вдалося. Тільки можемо підтвердити, що екологічна
ситуація на місці, м'яко кажучи,
бажала кращого. Біля висипаних
кісток була купа собак і зграя
ворон. Щоб ворони із собаками

Олекса Довбуш

Дмитро Артемчук

Людям, які рідко насолоджуються вечірнім козятинським
пейзажем, в деякій мірі можна
по-доброму позаздрити. Тому
що у них немає можливості стати жертвами озвірілих собак.
Це ті самі милі чотирилапі, які
пройшли стерилізацію. Зранку
вони мирно ходять між людьми,
до вечора гріються на сонечку,
а з приходом темноти атакують
людей.
Так одного вечора чотирилапі, які зграєю гуляли в міському сквері, напали на велосипедистів. Дві веломашини,
порівнявшись з міським парком,
наразились на чотири немалих
пси, які вискочили зі скверу через паркан з азартною агресію.
Довелось чоловіку й жінці в
пожежному порядку перейти на
пішу ходу. Собаки зупинилися.
Тільки в цьому явищі, мабуть,
була більша заслуга собаки,
яку знали за кличкою наші земляки. Малиш щось сказав своїм
сородичам собачою мовою.
Собаки ще трохи погавкали та
подалися назад у парк.
У цій історії ніхто не постраждав. Не було жіночого крику.
Епізод, який трапився в цей
день, трапляється з кимось щоденно. Дивує в цій історії інше.
По той бік паркана міського

парку з шістьма собаками було
двоє дорослих і, судячи з голосу, чоловіків. Вони навіть не намагалися якось зупинити собачу
зграю, що напала на людей.
Можливо, ті двоє в парку до
тих собак нічого не мають. Але
як ті люди пішли, почвалали за
ними й чотирилапі. Тобто, на
момент собачого нападу безпритульки захищали людей, що
були в міському сквері. Хлопціхлопці! Там же була жінка. Які
ж ви лицарі після цього? Чи в
Козятині лицарі перевелись...
Від редакції:
При зіткненні з собакою важливо розуміти, що велосипе-

дист для собаки як м'яч. Багато
хто помічав, що собаки дуже
охоче навчаються приносити
назад кинутий їм м'ячик або
палицю. Їм просто по кайфу за
ними бігати. Саме тому вони
приносять кинутий предмет назад, щоб господар кинув його
ще раз. При цьому вони зовсім не намагаються розірвати
м'ячик на шматки. В якійсь мірі
велосипедист для собаки це
такий же об'єкт, за яким просто прикольно гнатися, і для
них це просто весело. І якщо
велосипедист буде вести себе
адекватно, то він залишиться
цілим і неушкодженим, і собака
буде задоволена

Їх розшукує козятинська поліція
Розшукуються безвісті зниклі громадяни
Качан Лариса Миколаївна, 24.11.1991
р. н., жителька с. Йосипівка Козятинського району,
вул. Польова,
3, яка поїхала на роботу у м. Мелітополь Запорізької області та з
01.10.2016 року не виходить на
зв’язок.

влада і ми
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Четверть мільйона знову
на премію голові міста?!

господарник і любителі зелених
насаджень. Вони відповідально
поставилися до наших публікацій.
Провели не одне самостійне розслідування щодо спиляних дерев
в згаданій лісосмузі. І ми, редакція
газети “RIA-Козятин, від таких дій
керівників залізничної установи маємо переконання, що при розчистці
лісосмуги в сторону 1010 км були
помилкові дії окремих працівників,
а не злий умисел в спилюванні
дерев всієї бригади. Тож чекаємо
власного розслідування і від керівництва Жмеринського відділення
дороги.

У Козятині лицарі перевелися
трапезничали за одним, хоч і
умовним столом, це з розряду
фантастики! У цій історії таке
було: ворони біля однієї купи, а
собаки біля іншої.
Очевидно, за якийсь проміжок
часу птахи дикої природи в деякій мірі подружилися з свійськими безхатьками собаками.
Також стало відомо, що в тих
костомах з’явився господар. Станом на середу, 20 лютого, обидві
купи кісток були запаковані в
мішки. Люди, яких ми запитували,
нічого не знають. Хороші люди,
з ними можна йти в розвідку, не
здадуть.
А от чому у нас не працює адмінкомісія, яка вже повинна знати, що на Куликівського викинули
кістки. Розслідувати разом з поліцією і взнати, хто їх господар.
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Кузнецова Наталія
Миколаївна,
12.0 6.1982 р.
н., жите лька
смт Залізничне,
вул. Грибна, 14,
Козятинського
району Вінницької області, яка
30.05.2014 року пішла з дому
у невідомому напрямку та по
теперішній час не повернулася
додому.

По б ер е жн и к Га л и н а
Юхимівна,
20.02.1944 р.
н., жителька
смт Бродецьке, вул. Першотравнева,
42, Козятинського району Вінницької області, яка 10.03.2017 року пішла
з дому у невідомому напрямку
та не повернулася.

Завтра, 22 лютого, депутати Козятинської міської ради зберуться на чергове
сесійне засідання. За три роки їх спільної з Пузирем каденції народні обранці
продемонстрували таку «принциповість»
і «ефективність», що могли б, чесно кажучи, й не обтяжувати себе так званою
депутатською діяльністю. У випадку нинішнього скликання коаліційній більшості достатньо було прийняти одне-єдине
рішення: «Пункт 1. У всьому згодні з
Пузирем. Пункт 2. Якщо не згодні – дивись пункт перший». Отак проголосували б три роки тому і не демонстрували
б з певною періодичністю імпотенцію
народовладдя в нашому місті.
Серед питань, які наші, прости Господи, депутати мають ухвалити, славнозвісне «Про умови оплати праці міського
голови Пузира О. Д. на 2019 рік». Як і
торік, наш депутатський корпус дає дозвіл «встановити преміювання міського
голови Пузиря О. Д. на 2019 рік щомісячно за підсумками роботи у розмірі
100% посадового окладу пропорційно
до відпрацьованого часу, а також з
нагоди державних, професійних свят,
ювілейних дат, в межах коштів, передбачених на преміювання та економії
фонду заробітної плати». А оскільки
Олександр Дмитрович від непосильної
для його інтелекту роботи втрачає
здоров’я, ще й шкарпетки, видно, не має
за що купити, то депутатам не шкода
грошей платників податків на те, щоб
«надавати міському голові Пузирю О.
Д. матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні чергової відпустки
та матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі
середньомісячної заробітної плати».
Сухі, як труси пожежника, цифри
е-декларації міського очільника за 2017
рік свідчать, що бюджету міста він коштував майже чверть мільйона гривень
(даних за 2018 рік ще немає). У нагороду за це ми отримали безнадію щодо
водогону, «якісний ремонт» доріг, що
аж дух захоплює після зими, грандіозне розбазарювання коштів, медичний
сепаратизм місцевого масштабу і ще
багато чого.
Не підлягає оскарженню той факт, що
робота посадовців рівня міських голів має
достойно винагороджуватися. Але й заперечити необхідність об’єктивної оцінки їх
діяльності теж неможливо. Чи були справедливі підстави протягом минулого року
позбавити Пузиря премії? Безперечно. І
перше, що спадає на думку, це січневий
колапс із холодом в садочках, школах,
лікарні. Застуджені малюки, скорочені
уроки, некомфортні умови для хворих –
усе це на совісті міського голови, який
привів у місто і тупо захищає недобросовісну теплопостачальну компанію. Видно,
мотиви його особистої зацікавленості в
покриванні гріхів постачальників тепла,
вірніше холоду, надто привабливі, бо посадовець, який переймається інтересами

громади, вже давно б вигнав з міста фірму, що дискредитує, в першу чергу, його.
Друге. Вас задовольняв стан прибирання міста від снігу, якість розчистки і посипки тротуарів, дворів – хоча б у центрі
міста, ми вже не говоримо про другорядні
вулиці й провулки? А міського голову
все влаштовувало, бо й від своєї премії
не відмовився, й зама з ЖКГ сумлінно
преміював.
Перелік таких «заслуг», які є підставами для зняття премії хоча б за
певний період, можна продовжувати.
Однак добре бути міським головою:
сам собі начальник, попри масштабне
невдоволення громади премії ніхто не
позбавляє!
Цинізм ситуації в тому, що депутатів,
яким громада довірила представляти
її інтереси і які мали б контролювати
об’єктивність преміювання міського голови, все влаштовує.
У рішенні зазначено, що преміювання
має здійснюватися «за підсумками роботи», а контроль за його виконанням
покладено на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку,
регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю
виконавчих органів ради, з гуманітарних
питань, соціального захисту населення,
молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування. Фактично, це означає, що члени комісії мають як мінімум
оцінити «підсумки роботи» міського

очільника.
Розслабтеся! Такого конфлікту інтересів, як в цьому питанні, ще пошукати
треба. Як у класика: «А судді хто?»
З дев’яти членів профільної комісії
як мінімум шість обласкані режимом
і беруть під козирок при одній згадці
про Височайшого. Судіть самі. Голова
комісії Юлія Радогощина отримала посаду головного лікаря міської сімейної
медицини. За ідеєю, як лікар і жінка
вона б мала співчувати дітям і хворим,
що мерзли в садочках і лікарнях, а як
голова депутатської комісії повинна була
взяти міського очільника за тестікули з
вимогою відповісти за черговий провал
опалювального сезону. Але хіба можна
бути такою невдячною? На посаду ж її
не народ призначив, а міський голова,
тож принциповість може зачекати.
Заступником голови профільної-депутатської комісії значиться Павло Ясний.
Цей нікчемний персонаж місцевого політикуму зобов’язаний міському голові посадою заступника директора терцентру,
придуманою саме для його працевлаштування. Невідомо, кого він у Ольги Олексіївни Дацюк заміщає, бо крім нього там
уже був заступник, що чудово справлявся
з роботою, але, судячи з усього, харчування й умови праці в терцентрі Ясному
підходять, бо за час роботи помітно посвіжів. Як наслідок – і пан Ясний, і пані
Дацюк, яка є членом тієї самої комісії,
вважають, що холод у палатах старень-

ких мешканців терцентру – невелика
ціна за власне благополуччя. До речі, П.
Ясний пройшов у міськраду за списками
«Народного контролю». Показово, як
від імені народу контролюється влада.
Членом постійної комісії з питань законності, правопорядку і ще багато чого
також числиться заноза в дупі місцевого
БЮТу, одіозна Н. Якимова. Тут, як то
кажуть, без коментарів.
Не рипнеться проти свого шефа ще
одна народна обранка – М. Гончарук,
яка за свій депутатський голос теж
отримала керівну посаду. Що ж до святого отця Романа Масири, то йому сам
бог велів не накладати покут на Пузиря,
принаймні, це його депутатська позиція,
оплачена солідними вливаннями бюджетних коштів у будівництво церкви.
Проблема не в тому, що хтось отримує посади чи якісь вигоди – серед них
трапляються непогані люди. Проблема
в тому, що інтереси громади продаються оптом і вроздріб депутатами, які
не здатні залишатися принциповими.
Вражає деградація нинішнього скликання порівняно з попереднім. Це не
депутатський корпус, а набір людей, які
опинилися там методом випадкового вибору, і, на жаль, нашого з вами. Тому в
черговий раз вони проголосують за премію Пузирю. Без запитань і підведення
підсумків роботи. А нам залишається
право нарікати на владу і чекати змін.
Півтора роки потерпимо.
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Вінничанин привіз із заробітків ВІЛ
Володимир Філатов

Про те, що Андрій з Наталією
стали дискордантною парою,
вони вперше дізнались шість
років тому у вінницькому центрі
СНІДу. Наталія зізнається, що в
той час легше б сприйняла рак.
Як сім’я примирилась з діагнозом і з чим бореться
зараз
Дискордантними називаються
пари, у яких один з партнерів
хворіє на ВІЛ. Як правило, це дорослі люди, які зіштовхнулися з
хворобою. Життя в таких парах
ділиться на «до» та «після» діагнозу.
— Скільки не згадувала — ніякого погіршення самопочуття у
чоловіка в той час не пам’ятаю,
— розповідає вінничанка Наталія
(імена змінено на прохання героїв — авт.). — Кажуть, що людина має відчувати якусь слабкість
чи температура має підніматись.
Він в мене фізично здоровий,
роботящий. Ніколи не могла б
подумати, що таке станеться.
Наталії та Андрію близько
40 років, двадцять з яких вони
живуть разом. Шість років тому
чоловік їздив на підробіток в
Росію. Поїхавши черговий раз,
не пройшов медогляд. Наталія
розповідає, що чоловік зателефонував через тиждень і сказав,
що повертається додому. Нічого
не хотів говорити, мовляв, все
розповість вдома. Голос був наче
в чужої людини, холодний і зляканий. Заборонив йому дзвонити,
пригрозив, що вимкне телефон.
— Я розхвилювалась, питаю:
«У тебе щось із здоров’ям?», він
каже: «Так» і все, — розповідає
жінка. — Я подумала, що в нього
рак, бо він був дуже пригнічений.
Наступного дня Наталія чекала

чоловіка на вокзалі. Коли побачила, то одразу і не впізнала.
Андрій був небритий, згорблений
і наче темний.
— Ми відійшли від вокзалу і
він заплакав. Каже, що лікарі
сказали, що у нього СНІД, —
розповідає Наталія. — Я думала
все, що завгодно, перебрала
будь-які хвороби але про таке
близько не думала. Мені було
легше прийняти рак. Про СНІД
знала лише те, що раніше чула по
телевізору. Що воно є і що люди
хворіють. Але я думала, що ВІЛ
це хвороба наркоманів та проституток. До себе та своєї сім’ї
такої хвороби я навіть близько не
могла підпустити.
Чоловік сказав, що помре
Андрій одразу закрився в собі.
Не хотів бачити ні дружину, ні дітей. Нікого до себе не підпускав,
боявся навіть, щоб його ненароком торкалися. Наталія згадує,
що їх чекали три чи не найважчі
місяці подружнього життя і довгі
розмови. Навіть після підтвердження діагнозу Наталія не могла
до кінця повірити.
— Ми перебрали всі можливі
варіанти, говорили з ним відверто. Тут вже ніде не дінешся, —
каже Наталія. — Так, думаємо,
що заразився він у Росії, більше
ніде. Там працювали 150-180 чоловіків, жили всі разом в бараці.
Не хто з ким захоче, а куди підселять. Уже потім чоловік згадував, що було кілька таких разів,
що хлопці могли взяти його бритву. Ми собі так думаємо, що це
могло бути лише таким шляхом,
бо інтиму у нього, як він каже, ні
з ким не було.
Наталія розповідає, що більше
місяця провела в інтернеті, читаючи все, що трапляється на очі.
Оскільки вірусне навантаження

на організм було не високе, антиретровірусну терапію (АРТ) чоловіку не призначили. Препарати
він почав приймати лише близько
двох років тому.
— Ми дуже важко те перенесли. Уже перший день здався
цілим роком, — каже Наталія.
— У СНІД-центрі разом пройшли
тести. У мене виявилось все добре, а його лікарі запросили до
окремого кабінету. Пам’ятаю, що
довго його чекала. Потім з кабінету вийшов Андрій і сказав, що
мені доведеться шукати нового
чоловіка.
Діти не знають, що батько
хворіє
За словами Наталії, чоловік до
цього часу не бере буклети про
хворобу до рук. Усе, що знає
— почув у СНІД-центрі, або від
дружини.
— Мені здається, що він не
читає, бо боїться, — каже жінка.
— Хоча я йому приносила стільки статей, що люди з ВІЛ живуть
досить довго. Чоловік сам п’є
ліки, але будильник стоїть на
моєму телефоні. Коли він десь
в дорозі, то я дзвоню і кажу
«дев’ять годин». Ми собі так запланували, що таблетки п’ємо о
дев’ятій годині вечора.
Про те, що Андрій хворіє,
більше ніхто з рідних та близьких не знає.
— Ми навіть дітям не розповідаємо, що батько хворіє. Чоловік боїться, що всі дізнаються,
— каже Наталія. — Якось діти
прийшли зі школи, де їм розповідали про СНІД. Я послухала і
зрозуміла, що вони ще не готові
дізнатись, що їх батько хворіє.
Можливо колись пізніше.
До хвороби чоловіка подружжя планувало завести ще одну
дитину. Але зараз Андрій зовсім

Після діагнозу Андрій залишився працювати вдома
— Чоловік в мене полюбляє
техніку, займається нею, так і
крутиться потихеньку. На заробітки точно більше нікуди не
поїде, – каже Наталія. — Старший син закінчує школу, чоловік
зараз переключився, що потрібно
заробити грошей. Можливо, я
себе дуже хвалю, але здається
все стало на свої місця лише завдяки мені. Щодня я його могла

поцілувати, обняти. Витягувала
його, вмовляла чимось зайнятись.
Бо одразу він боявся йти поміж
людей, боявся, щоб діти біля
нього лягали на ліжку. Але навіть
зараз, коли в нас часом стаються
сварки, у нього проскакує «потерпи ще трохи, ще не довго».
Хвороба, це не характеристика
Інга Павленко, соціальний
працівник ВОВ БО «Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД»:
— Діагноз ВІЛ не є загрозою.
Постановка діагнозу є шансом
жити далі. На жаль, ми маємо
специфічну спадщину в галузі
культури і ставлення до людей з
діагнозом. Колосальна кількість
людей з ВІЛ ставляться до свого
діагнозу, як до моральної оцінки.
Цей факт говорить про те, що в
першу чергу допомоги потребує
не оточення ВІЛ-позитивної людини, а самі люди з діагнозом ВІЛ.
Нав’язаний стереотип про те, що
хвороба може бути характеристикою — неправда, якій повірили
80% ЛЖВ. На сьогодні через цей
міф величезна кількість людей
бояться знати правду про стан
свого здоров’я.

15 цитат Ліни Костенко, наповнених мудрістю та силою
Ліна Василівна Костенко —
українська письменниця,
поетеса-шістдесятниця

Лауреатка Шевченківської
премії (1987), Премії Антоновичів (1989), премії Петрарки
(1994).
У радянські часи брала активну участь у дисидентському
русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.
Почесна професорка КиєвоМогилянської академії, почесна
докторесса Львівського та Чернівецького університетів.
Відмовилась від звання Героя
України.
Ліна Василівна Костенко –
сильна жінка та справжня патріотка своєї країни!
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Тривають реформи
первинної ланки медицини. Люди реа г у ют ь н а н их по різному, висловлюючи
свої думки і через соцме-

Прес-центр
РДА

режі

не сприймає таких розмов.
— Нас батьки виховували досить суворо. Я зустрічалась лише
з одним хлопцем, а потім одразу
почала із своїм чоловіком і вийшла за нього заміж, — каже
Наталія. — Я взагалі раніше
думала, що люди сплять разом
лише тоді, коли хочуть дітей.
Чоловік у мене також секс не
ставить за головне. Так сталось,
що ми в цьому плані дуже схожі.
Тому десь місяці три про статеве
життя ми навіть не говорили. Чоловік боявся мене навіть цілувати. Перший секс у нас був через
сльози. Я силою його цілувала,
вмовляла. Відкривала статті в
інтернеті, що все нормально, що
я не боюсь.

Офіційна сторінка Козятинської районної влади

Розповідаючи про
актуальні питання
«первинки», головний лікар комунальної установи
«Козятиський районний медичний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Валентина
Лобченко з обговорюваного нині питання
комплексу «Кардіо+» зазначила, що свого часу за сприянням депутата Верховної
ради Петра Юрчишина за кошти, виділені з
державного бюджету (99800грн.) на соціально-економічний розвиток у вигляді цільової
субвенції до КУ «Козятинський РМЦ ПМСД»,
було закуплено діагностичний автоматизований комплекс «Кардіо +» у складі електрокардіографу, реографа.
Цей пристрій знаходиться в Самгородоцькій АЗПСМ. Однак там недостатньо
використовують «Кардіо +» для обстеження
пацієнтів (переважно проводились тільки
електрокардіографічні дослідження, за 2018
рік зроблено лише 23 реовазографічних
обстежень). Оскільки пристрій просто простоював, то завідуючому Самгородоцької
АЗПСМ було запропоновано брати комплекс на фельдшерський пункт, щоб лікарі,
які приїздять на ФП, брали пристрій, адже
є багато пацієнтів, які потребують дообстеження. Також проговорювалось питання, що
можна було б зробити це обстеження і іншим пацієнтам району: і обладнання не буде
простоювати, і люди отримають допомогу.
А щоб не страждав процес обстеження,
коли «Кардіо+» буде поза межами Самгородоцької АЗПСМ, в амбулаторію передали
ще один новесенький, який не перебував у

використанні, шестиканальний електрокардіограф (а не старий мотлох часів СРСР, як
нарікає дехто в соцмережах).
Наразі обстеження «Кардіо+» проводилось на ФП с. Лопатин де було проведено
17 обстежень за один день ( Самгородоцька
АЗПСМ-23 за рік), далі планувалося проводити обстеження відповідно до графіку
виїздів лікарів. Однак у соцмережі представник громадськості, не розібравшись у ситуації, безпідставно обвинувачує керівництво
ЦПМСД, що забрали в Самгородка «Кардіо+». Спішу заспокоїти: діагностичний автоматизований комплекс «Кардіо+», як був в
Самгородоцькій АЗПСМ, так і залишився.
Щодо передачі майна «первинки» Глуховецькій ОТГ, то ця робота виконана майже
на 99%.
Загалом, за останні два роки «Козятиським районним медичним центром первинної
медико-санітарної допомоги» закуплено обладнання та медикаментів на суму 2433448
грн. (а в 2016 році – 917990 грн.). Кожен
лікар має в кабінеті глюкометр, електрокардіограф, оторінофарингоскоп, пікфлуометр,
автоматизоване робоче місце з доступом
до мережі інтернет, має повний комплект
медикаментів для надання невідкладної
допомоги. В кожній амбулаторії є корпоративний зв'язок.
У ЗМІ неодноразово висвітлювали про досягнення Центру за останні роки.
Питання роботи ФАП та ФП постійно знаходилось у центрі уваги усіх органів влади.
Керівництво району неодноразово проводило наради за участю селищних і сільських
голів, працівників КП «Козятинський РМЦ
ПМСД», які були присвячені доступності первинної допомоги до жителів села. Розглядалося питання також на сесіях районної ради.
Що стосується персоналу Центру, то всі ці
посади були введені та затверджені сесією
районної ради ще при Олександрі Дземі та
голові РДА Олегу Оркуші, згідно штатного
розпису. З 2018 року наказами МОЗ України
та Вінницької ДОЗ вся експертиза тимчасової непрацездатності перейшла до сімейної
медицини. У ЦРЛ виписують листи непра-

цездатності лише в стаціонарах, на МСЕК
направляють тільки людей, що хворіють на
туберкульоз та на психічні захворювання.
Все інше лягло на плечі первинки. Лікарняні
виписуються від окуліста, невролога, травматолога, кардіолога, ЛОР-лікарів і інших.
А також оформляються посильні листи на
МСЕК, оформлюються направлення для
отримання індивідуальної програми реабілітації. А це колосальна робота, сотні пацієнтів. Тому і була прийнята на вакантну посаду
людина за переводом, що займалася цією
роботою в ЦРЛ. Заступник з материнства і
дитинства працює уже майже чотири роки.
Посада заступника з медичного обслуговування населення залишається вакантною.
Збільшення штатних одиниць по центру
немає. Навпаки: у Центрі були скорочені
посади: статистика, методиста, помічника епідеміолога, заступника головного бухгалтера,
оператора комп’ютерного набору, електрика,
інженера по обслуговуванню оргтехніки,
робітника по обслуговуванню приміщень та
будівель, молодшої медичної сестри, сестригосподині.
Заробітна плата лікарям і медсестрам
виплачується відповідно до підписаних
декларацій.
Щодо Самгородоцької дільниці, то в
деяких лікарів набрано декларацій менше
ніж половина. В жодного не набрано 100%.
При нормі на сімейного лікаря 1800 декларацій, підписано 798 та 811 декларацій.
Про яку велику заробітну плату може йти
мова при такій кількості зареєстрованих
пацієнтів?
До речі, з другої половини 2018 року
Центр виплачує матеріальну допомогу при
народженні дитини, на поховання члена
сім’ї та при стаціонарному лікуванні співробітників Центру .
На завершення маю зазначити, що медична реформа розпочалася в Україні з
2018 року. Завдань, яких потрібно вирішити,
дуже багато, Часу на відпочинок не вистачає. Займатися політичними іграми нема
коли. А тим паче, відповідати на бруд, який
часом поширюють в соцмережах.

ВІТАЄМО З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ!
Бродецького селищного голову
Ярослава Станіславовича ЛОПАТЮКА
(26.02)
в. о. завідувача КП «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної
ради»
Наталію Іванівну СВІДЕРСЬКУ (26.02),
заступника головного лікаря Козятинської
центральної районної лікарні по охороні
материнства та дитинства, голову профкому
Надію Миколаївну СТАНІСЛАВЧУК
(26.02)
Бажаємо Вам міцного здоров’я, удачі,
благополуччя, добра, радості, любові,
щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди
наповнюють Ваш дім, хай сонячне світло
зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються при одній думці про них.
З ЮВІЛЕЄМ
Секретаря Самгородоцької сільської ради
Людмилу Феліксівну Шевчук (21.02)
Головного спеціаліста відділу фінансово
– господарського забезпечення райдержадміністрації
Валентину Миколаївну Мусійчук
(24.02)
Директора ТОВ «Вікторя Грейн», депутата
районної ради
Марка Івановича Кирилюка (26.02.)
Щиро вітаємо вас з днем народження!
Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах
та сподіваннях. Хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають
колеги, минають негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю сьогодення.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

Спортивні змагання на честь 30-річчя виводу військ з Афганістану

Фото-відео-репортаж з місця події https://kazatin.com/Podii/
futbolno-voleybolniy-kozyatin-10808431.html
В’ячеслав Гончарук

Субота, 16 лютого, була багата
на спортивні події в нашому місті. У
спортивних манежах залізничного
училища та дитячої спортивної
школи відбулися спортивні турніри.
Приурочили їх до 30-ї річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан.
У залізничному училищі проходили фінальні ігри з футзалу серед
територіальних громад Козятинського району. А в ДЮСШ грали
волейболісти. Почну з других.
Волейбол
До волейболістів команди Козятина завітали імениті гості. Це один
із лідерів вітчизняного волейболу
“МХП” Вінниця. Враховуючи те,
що вінничани тільки 15 лютого
повернулися з фіналу Кубка чотирьох, наші гості приїхали на гру
напівдублюючим складом. Та й у
вінницьких молодших талантів було
чому повчитися нашим землякам.

Початок гри був за нашими
спортсменами. Вони повели в рахунку і вели його до рахунку 10:9.
Потім суперліговська команда вийшла вперед, а господарі майданчика козятинці їх наздоганяли. Наші
волейболісти нічим не поступалися
майстеровитим гостям у грі першим
темпом і розіграші комбінацій. У
окремих епізодах були кращими на
прийомі м’яча. А от гра на блоці,
при виконанні силової подачі чи
планера, в наших спортсменів була
гіршою.
Точніше буде сказано, що гості,
які тренуються щоденно, в тих
епізодах гри мали кращий вигляд.
Підсумок першого сету 26:24 на
користь іменитих. За схожим сценарієм проходили і дві наступні
партії - 25:20.та 25:23. Четвертий
сет виграли наші земляки 25:23.
Остання, п’ята, партія була знов за
вінничанами 25:21.
Футзал
У манежі залізничного училища

зустрілися футболісти команд
Самгородка, Безіменне, Бродецького та Глуховець. Вони за коловою
системою визначали кращу команду Козятинського району серед
територіальних громад. Нею стала
команда села Глухівці, на другому
місці футболісти Самгородка. Третіми призерами зимового футболу
стали спортсмени села Бродецьке.
Замкнули четвірку кращих команд Козятинщини — футзалісти
Безіменного. Їм був вручений кубок
від ветеранів війни в Афганістані.
Ще один приз (солодощі) отримала бригада рефері за хороше
суддівство.
За грою, яку продемонстрували команди фінальної четвірки,
чемпіонами мали б стати команди
Самгородка та Глухівець. Вони й
зустріч між собою зіграли внічию
2:2. Однакова в цих команд різниця
забитих та пропущених м’ячів. Тільки за регламентом змагань переможець визначається за кількістю
набраних очок.

Фінішували учасники фіналу
з такими показниками: команда
Глухівець 7 очок, на два пункти
менше у футболістів Самгородка.
Чотири бали - в активі спортсменів
Бродецького. Команда Безіменного
очкову скарбничку поповнила тільки
забитими м’ячами.
На нагородження фіналістів турніру прийшли організатори свого
Кубка, відомі в Козятині учасники

війни в Афганістані Микола Жирний
та Вадим Драмарецький. Вони розповіли присутнім про події 30-річної
давнини. Побажали спортсменам успіхів у змаганнях, міцного
здоров’я та не бачити на власні очі
війни. Запрошені гості подякували
організаторам спортивних турнірів
і вручили спортсменам нагороди,
після чого всі зібралися для колективного фото.
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Що позитивного відбулося у вас минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан
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Майбутнє покоління у
фотоконкурсах Міні-міс
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Юрій (60), пенсіонер:

Володимир Симоненко (72),
пенсіонер:

Микола Співаченко (61),
пенсіонер:

Людмила Кацабіна (61),
пенсіонерка:

Володимир Щербатюк
(57), пенсіонер:

Валентина Рожновська (68),
пенсіонерка:

— У лютому загинув мій
— У минулі вихідні
— Для мене позитив кожен
— Радість велика,
— Виписалася з лікарні,
хрестили внучку Каріну.
день. Радію хорошій погоді, — Позитивних моментів є син, але я не втрачаю надії
весняному сонцю і спілкуванню багато. Основний позитив буде, на краще майбутнє. А всіх приїхали в гості діти та дякую за чуйне серце лікаонуки.
рю-кардіологу Лідії Дирді.
козятинців люблю.
з близькими для мене людьми. коли настане кінець війні.

Похваліться
всім своїми
домашніми
улюбленцями
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Газета “RIА-Козятин” розпочинає новий фотоконкурс, який триватиме протягом трьох місяців. Присилайте нам фото своїх домашніх улюбленців: котиків, собачок, птахів, хом'ячків,
свинок і так далі. Переможе той господар, чий улюбленець набере найбільше голосів.
Приз — чек-сертифікат від магазину ветеринарії.
Майже у кожного в сім'ї є домашні тварини, птахи. Цей конкурс фотосвітлин має на меті
розповісти нашим читачам про те, яких тварин ви обожнюєте і приручили. У описі до фото
дайте коротку характеристику ВАШОМУ улюбленцю та своє прізвище. Фото всіх учасників
будуть опубліковані в газеті "RIA-Козятин".
А це вже перші домашні улюбленці.

Маська- грайлива кішечка, яка час від
часу показує кігтики. Господиня в домі.
Любить спати на чистій та тепленькій
постелі.

Пуся. Найкраща в
світі собачка, домашня
улюблениця. Дуже грайлива
та ревнива.

Єдуард. Наш веселий
хом`ячок!

Дуся. Я найдобріший ротвейлер у світі,
але, будь ласка, не ображайте мого друга.
Соломон Годенко

Я читаю “RIA-Козятин”!

Талановита Софія Андрущенко

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Ще один цікавий збір фотосвітлин про читачів
нашого видання.
Фотоконкурс триватиме протягом
року. Чекаємо від
вас світлини, як і
де ви читаєте нашу
газету: в родинному колі, на роботі,
в транспорті, в парку... Найкреативніші
фото отримають приз — підписку на рік,
а ті, що наберуть найбільшу кількість голо-

Продовжуючи тему коротких
інтерв’ю з молодими родинами,
діти з яких стали учасниками
фотоконкурсів Міні-Містер і МініМіс, сьогодні друкуємо світлини
маленьких принцес і розповіді
про них. Це обличчя нашого Подільського краю.

сів, — грошову винагороду. Фотографії
всіх учасників будуть опубліковані на сайті
козятин.ком

№5. Відвідує бально-спортивні
танці, художню гімнастику і приватну школу англійської мови. На
сьогоднішній день в її скриньці
зібралося багато нагород, дипломів, почесних грамот. Пані Віра
побажала молодим родинам, в
яких виховуються такі маленькі
дітки, прислухатися до своїх
діток і роздивитися в них їхні
таланти.
— Найголовніше — щоб їх
розвивати, — впевнена мама Софійки. — І батьки будуть щасливі, що дитина чимось займається,
що вона десь розвивається і
дитині, здається, буде набагато
краще десь себе показати, чогось навчитися. Дітям маленьким
бажаю, щоб в них дитинство
було в нашій Україні справжнім
дитинством, щоб швидше закінчилася війна і, щоб вони цього
не бачили.

радіти дрібницям: красивому бантику, рожевій спідничці, смішному
кошеняті. Про нашу сім'ю можна
сказати такими словами:
“Сім’я — це замок, затишок і
спокій,
Тепло половинки для серця
рідна,
Сміх діток, турбота, любов,
доброта,
Сім’я — це будинок, де сміється душа”
Крiстiна Матюшенко мріє
про школу

Софія Іщук ще має дві сестрички

Матері
Лілія ЗЛАГОДЮК

"Дивний янголе, з чистого
кришталю
Цю молитву Богу перекажи:
Бережи мою матінку, я її так
люблю!
Дуже прошу, Господи, бережи!..."
"Вибач, мамо, за грубі мої
слова
Іноді зриваюсь, мов ураган
Нерви, мов натягнута тятива,
Та ніщо не варте душевних
ран...
Вір, матусю, що кожна твоя
сльоза
Залишає великий опік в душі
моїй.
Шкода... Час не має шляху
назад
Щоб втерти сльози з гарних,
пухнастих вій...
Як я можу, мамо, тобі віддячити?
Як я можу вимолити пробачення?
Що зробити, щоб смутку твого не бачити?
Адже світ без тебе просто не має значення!..
Янголе, зірка падає, я зловлю?!
Загадаю бажання: Мамочко... Посміхнись!..
Я ж бо, до нестями тебе люблю...
Ніжно, й по дитячому, як колись...
Так не вистачало твого тепла
І твоїх обіймів в похмурі дні.
Ти мене так трепетно берегла
І плекала надію свою в мені..."
Місячним променем янгол листа писав,
Виводив росою літери на вікні,
А на світанку Бог той лист прочитав
І... Відповів мені:

"Добре, що ти усвідомила помилки,
Доки не пізно їх виправити, молись!!!
Ніжно торкаючись маминої руки,
ЩИРО проси пробачення, як колись.
Час невблаганний, спинити його дарма...
Тож поспішай, доки мама твоя жива!
Бо найцінніше в твоєму житті ВОНА!!!
Запам'ятай, дитино, мої слова!!!
Розсипався янгол з чистого кришталю
На світанку, росою впавши, без вороття...
Мамо!.. Мамочко!.. Я тебе так люблю...
P. S.: Рідненька, дякую за життя!!!
Від редакції: Молода поетеса Лілія
Злагодюк може складати вірші-поздоровлення на будь-яку тематику на замовлення. Якщо когось зацікавить, телефонуйте:
068-098-1410

Мама маленької Софійки, яка
зайняла ІІ почесне місце в конкурсі “Міні-міс-2018”, Віра Андрущенко розказала про донечку —
маленьку красуню Козятинського
краю.
— Наша 5-річна Софійка дуже
активна, дуже любить завжди
пізнавати щось нове, за що вона
не візьметься, їй одразу це подобається. Вона готова далі продовжувати щось пізнавати, ніколи
не кидає, не зупиняється, їй все
подобається. Любить розвиватися
в будь-якому напрямку - що в навчальному, що в танцювальному.
У різних сферах їй усе подобається.
Дівчинка ходить у садочок

Їй 5 років, вона весела, добра,
любить дивитися мультики, дуже
любить тварин. У неї улюблена
іграшка, це її ведмедик. Любить
маму, тата і мріє піти вже на навчання.
— Бажаємо всім сім'ям всього найкращого, всім діточкам
здоров’я, натхнення, щоб всі
цінували одне одного, любили і
поважали, — бажає сім’я Матюшенків.
У родині Іщуків виховується три
доньки - Анна (15), Софія (6) та
Анастасія (4).
— Дівчатка — це наше щастя,
радість, втіха, — кажуть батьки. — Щодня ми вчимося в них

Ніка Шатурська вже хоче
бігати
— Зовсім скоро їй буде 8 місяців, а нам з чоловіком не віриться, що вона уже така доросла,
— розповіла мама Міні-міс Ніки
Шатурської. — У свій вік вона

вправно сидить і уже самостійно
стоїть, тримаючись за ліжечко.
Вона у нас маленький живчик,
який постійно чимось грається
та вже хоче бігати. Їсть вона у
нас майже все, крім цитруса)
Ніка у нас велика молодчинка і
ми обожнюємо свою донечку до
нестями!
Побажання молодим сім'ям від
родини Шатурських —.щоб дітки,
найголовніше, росли здоровими,
а батьки лише молоділи та раділи
поряд з ними кожному дню. Також, щоб не забували займатися
дітьми, чимось їх зацікавлювали,
водили на гуртки та просто з
ними спілкувалися. Тому що, на
жаль, діти зараз всі в інтернеті
та телефонах. Це не правильно!
Тому займатися і гратися з дітками обов'язково і, що важливо
— обнімати їх і цілувати.
Валерія Вакар ще має дві
сестрички
У сім'ї Вакар найменша донечка Валерія.
— У нас зростає три донечки
і ми дуже щаслива сім'я, —
каже мама Валерії. — Є гарне
прислів'я про те, що одну гілочку
переламати легко, а ось коли
вони зібрані в пучок, навряд чи.
Ось так і з сім'єю. Разом куди
легше протистояти життєвим
негараздам. І тому ми з нашою

сім'єю хочемо побажати молодим сім'ям: миру, злагоди. Нехай
у ваших родинах завжди панує
любов, взаємодопомога і взаєморозуміння.
Карина Павлюк любить
фотосесію

— Моїй племінниці Каріні 6
рочків, вона ходить у перший
клас, — розповідає молода тітонька Карини, пані Ольга. — Каріночка любить ходити до школи,
активно вивчає англійську мову.
Також ходить на танці — любить
танцювати. Має захоплення, це
зберігати колекції ляльок-лолів,
любить фотосесію. Каринка в нас
весела, добра, красива, життєрадісна дитина. Від себе хочемо
побажати, щоб дітки були здорові та щасливі .

10

про все

RIA-К, Четвер, 21 лютого 2019

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

11

ВІТАННЯ та реклама

RIA-К, Четвер, 21 лютого 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Влада оголосила війну ФОПам
Тетяна ШЕВЧЕНКО, юрист

Міністерство соціальної політики
на своєму сайті опублікувало проект закону “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню
незадекларованої праці”.
У чому саме полягають зміни?
Автори закону пропонують доповнити Кодекс законів про працю
таким чином, щоб між роботодавцем та працівником були ознаки
наявності трудових відносин. Таких
ознак буде сім (з переліком ви можете ознайомитися нижче). Але для
Держслужби з питань праці буде
достатньо будь-якої з трьох ознак,
аби визнати відносини трудовими,
і змусити роботодавця заплатити
за кожного неоформленого співробітника штраф в розмірі 30 мінімальних зарплат – це понад 125
тис. гривень.
Стара схема
Уже давно всім відома схема

про зменшення податкового тягаря
підприємств шляхом оформлення
цивільно-правових угод з фізособами-підприємцями. Такі угоди звільняють підприємство від сплати за
кожну офіційно працевлаштовану
особу єдиного соцвнеску, податку
на доходи фізосіб і військового
збору – що загалом складає
41,5%. Тим часом, коли підприємство наймає працівника через
оформлення “ФОП системи”, то
податок до держбюджету становить
всього-на-всього 5% від зароблених грошей та мінімальний місячний
соціальний внесок – 918 грн.
Спосіб пресувати малий і
середній бізнес?
Формально така схема не виходить за рамки закону, але якщо
держава хоче припинити таку
практику і легалізувати трудові
відносини – потрібно вносити
зміни до Податкового кодексу
України і зменшувати податкове
навантаження на підприємства, а
не шукати спосіб додатково пресувати малий та середній бізнес.
Адже загалом саме ці категорії

бізнесу намагаються шляхом
“ФОП системи” оптимізувати податки на зарплату працівникам.
Тобто підприємства обирають
варіант: заплатити більшу зарплату власному працівнику, аніж
необґрунтовано високий податок
державі.
Більше людей поїде на заробітки
Якщо законопроект набере
необхідну кількість голосів і набере
чинності – це грозить скороченню
працівників, закриттю бізнесу та
черговій хвилі відтоку працездатного населення з України. А нам з
вами залишається лише спостерігати, чи відреагує держава на хвилю
обурень підприємців та очікувати
виборів президента, які можливо
все ж таки змінять ситуацію в нашій
Україні на краще.
Сім ознак трудових відносин:
1.
Періодичність сплати коштів
особі за роботу, виконувану в інтересах іншої особи, - двічі і більше
разів.

Можливо, депутати не проголосують за цей законопроект
2.
Особисте виконання особою роботи за дорученням і під
контролем особи, в інтересах якої
вона виконується.
3.
Винагорода за виконану
роботу є єдиним джерелом доходу
або становить 75 і більше відсотків
доходу фіз. особи-підприємця за
останні шість місяців.
4.
Робота виконується на визначеному роботодавцем робочому
місці і відповідно до правил вну-

Він і вона

Кохання на колесах чи Страх
покинути свою зону комфорту?
Інокентій ГУК

Здається, власні інтереси та
егоїзм постійно заважають їм
бути разом. Двом дорослим
людям, які вже чогось досягли
в житті і стоять міцно на ногах.
Кожен володіє сильним характером, стійкою життєвою позицією,
власними принципами та поглядами на життя… Але, багато але…
У кожного власне життя, власна
робота, власне місто і ніхто не
хоче уступати і покидати центр
власних життєвих інтересів. Він
відомий і знаний і вона така ж.
А як же кохання? А як же сім’я?
Діти? Майбутнє? Невже буденне

бере гору над почуттями?!
Постійно одні й ті ж самі питання від всіх оточуючих. Так вони і
продовжували жити в власному
темпі життя: робота, дім, дім, робота, вокзал, довгоочікувана зустріч, обійми, поцілунки, кохання
і знову вокзал, розставання, дім,
робота… Так продовжувалося
декілька років. Вона мріяла, що
він поступиться їй і пожертвує чимось заради неї, як чоловік, а він
намагався перетягнути її під своє.
Та все даремно… Обоє егоїсти з
впертим характером не поступалися один одному, але все рівно
вмирали від кохання один одного
і продовжували бути разом…

трішнього трудового розпорядку.
5.
Фізична особа-підприємець
виконує роботу, подібну до роботи,
яку виконують штатні співробітники.
6.
Організацію умов праці, в
тому числі надання робочого місця,
забезпечує особа, в інтересах якої
виконується робота.
7.
Тривалість робочого часу
і часу відпочинку встановлює особа, в інтересах якої виконується
робота.

Відстань між містами, час і
люди не були власні над цими
стосунками. Одного дня він їй
сказав: “Знаєш, мені надоїло
таке життя, надоїло лягати і прокидатися самому, надоїло зустрічати і проводжати тебе, надоїло,
що ти не поруч. Я хочу, щоб ти
була поруч. Якщо ти мене кохаєш ти все покинеш і ми будемо
разом”.
Вона завмерла. І не наважилася. Він не очікував…. Він сподівався… Сподівався, що вона
дійсно кохає… І її кохання буде
сильнішим за її кар’єрні амбіції.
Але він помилився…
Вона знову не захотіла здати-

ся. “Знаєш- сказав він – напевно
не варто продовжувати це кохання на колесах. Я втомився. Я
хочу нормального життя”… Вона
заплакала, адже він помилявся.
Вона все рівно любила, але не

стала доказувати і пояснювати,
купила квиток на потяг і поїхала.
Його серце боліло не менше
ніж її.
Невже вокзал більше не побачить їх поцілунок?!

до ветеринара, поклеїти шпалери.
Тільки вибирай таке завдання, з
яким хлопець точно впорається.
4. Завжди цікався його думкою.
Радься з ним щодо будь-якої
дрібнички, головне, щоб він не подумав, що ти не в змозі нічого вирішити сама. Тож не перестарайся.
5. Дозволяй йому скучити за тобою. Трапляється, що дівчина, намагаючись закохати в себе хлопця,
просто не відходить від нього ані
на крок. Це докорінно неправильно, і може мати зворотний ефект.
Будь трішки таємничою: іноді зненацька зникни, не договорюй до
кінця про всі свої справи. Нехай

помучиться або навіть поревнує.
6. Скажи, що боїшся сімейного
життя. Хочеш закохати в себе
хлопця – розкажи йому про
свої страхи, пов'язані зі шлюбом, сімейним життям. Адже
більшість чоловіків побоюються
жінок, оскільки вважають, що їм
нічого не треба, крім білої сукні
й обручки. А ти візьми і скажи
протилежне: я теж не впевнена,
що хочу заміж, та й із дітьми ще
треба почекати.
7. Будь завжди іншою. Змінюй
щось у своїй зовнішності. Наприклад, стиль одягу, макіяж,
зачіску. Загалом, будь загадкою

для хлопця, якщо хочеш закохати
його у себе.
8. Довіряй йому. Нізащо на
світі не шпигуй за коханим, не
рийся в його паперах, мобільному, комп'ютері. По-перше, це
принизливо для тебе, по-друге,
чоловіки не люблять, щоб обмежували їхню свободу.
9. Кажи компліменти. Хочеш
закохати в себе хлопця – навчися бачити та хвалити його позитивні риси. Чоловікам необхідно
знати, що їх цінують і поважають.

Як закохати хлопця
Вероніка ЛЮБІЧ

Будь-яка дівчина скаже: закохати в себе класного хлопця
непросто. Мужики тепер перебірливі, вибагливі та примхливі.
Ці таємничі способи причарувати,
приворожити і безнадійно закохати
в себе на решту всього життя вибраного бідолаху існують! Як їх використовувати – по одному чи всі
одночасно – залежить від ступеня
примхливості кандидата в єдині та
неповторні.
1. Будь слабкою й уразливою,
ну хоч іноді. Це перевірений спосіб закохати в себе хлопця. Ти не

повинна бути зовсім безпомічною,
але й кам'яну стіну удавати теж не
варто. Нехай чоловік почувається
поруч із тобою захисником, адже
чоловікам це необхідно.
2. Не обмежуй свободу коханого. Він має бути впевнений, що ти
не зазіхаєш на його незалежність.
Це потім ти скажеш, що боулінг
щосуботи відміняється, утім, сауна
щонеділі також. А поки ти хочеш
закохати в себе хлопця, не обмежуй його свободу.
3. Дай хлопцеві шанс самоствердитися. Наприклад, попроси
його щось зробити для тебе: полагодити комп'ютер, відвезти кота

продовження у наступному номері

продам
 Áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç. âåëèêèé, íàñîñ ðó÷íèé (ïàëèâî, âîäà),
øâåëåð 10-12, ð³çí³ êóñêè òðóá òà óãîëê³â, ïëèòêà íà ãðóáó àáî êàì³í.
067-430-79-37, 093-756-39-33
 2 äèâàíà á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-992-03-21
 2 êîðîâè. 096-217-60-25, 096-360-76-79
 2 òþíåðà äî ñóïóòíèêîâî¿ àíòåíè 250 ãðí./øò. 063-506-86-82
 2-õ ïîâåðõîâå äèòÿ÷å ë³æå÷êî. 096-512-12-31
 2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 200, õîðîøèé ñòàí
ñ.Êîçÿòèí. 093-767-13-97
 Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èêà àáî ä³â÷èíêó. 097793-55-95
 Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî êîòèêà ³ êèöþ â³ñëîâóõó øîòëàíäñüêî¿ ïîðîäè
1 ð³ê.4 ì³ñ. ãîëóáà. 093-583-68-60

 Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà, íåäîðîãî, 2
ðîêè, àëå ò³ëüêè ãàðíèì ëþäÿì. 097-904-20-43
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè. 093-767-69-07, 068602-69-53
 Àêóñòè÷í³ êîëîíêè 10 Âò. (ïðèáàëòèêà), ïðèñòàâêà äî êîòëà äëÿ
ñïàëþâàííÿ òèðñè (ïîëüøà) 50 ÊâÒ, ëèñò ôàíåðè òîâù. 20 ìì., êð³ñëî
êðîâàòü, ã³ëüçè ìèñëèâñüê³ 12 ê-ð. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè.
063-143-61-18
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 067-915-29-96
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, êîëåñà çàäí³ ÌÒÇ, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä240,
ïåðâè÷íèé âàë ÞÌÇ, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà, âàííà ÷àâóííà, öàôà
äî ÌÒÇ. 068-024-27-05
 Áà÷êè ç ïðàëüíèõ ìàøèíîê, ãîç. áàëîíè, ëèñòîâå çàë³çî, áîðîíè

âåëèê³ âàæê³, äâåð³ çàë³çí³. 063-143-61-18
 Áàÿí 068-218-83-96
 Áåçïåðåá³éíèê UPS Mustek ïîâí³ñòþ ðîáî÷èé, áåç øíóð³â ç
òð³ùèíî. â êîðïóñ³ ç íîâîþ áàòàðåºþ, â³äåîêàìåðà, â³äåî ìàãí³òîôîí,
êîëîíêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áîëãàðêà, êîìïðåñîðà 2-õ öèë³íäðîâîãî,
ßÂÀ-350, ìëèí. 068-216-34-20
 Á³ëüÿðä. 096-078-57-11, 063-347-99-87
 Áîðîíè âåëèê³. 063-143-61-18
 Áî÷êó çàâîäñüêó 10 ò. òîâùèíà ìåòàëó 10 ìì. 067-141-58-51

 Áðèòàíñüêó àáî øîòëàíäñüêó ïîðîäó ê³øå÷îê, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà,
ãðàéëèâ³, çàáàâí³, äîãëÿíóò³, äåøåâî. 073-793-55-95
 Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè ìóëàðä,
³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
 Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí.
063-293-13-29, 098-974-57-77
 Âèøíÿ ìîðîæåíà 35 ãðí./1 êã. 097-587-17-37
 Â³âö³ Ðîìàí³âñüê³ íà ðîçâ³ä. 067-171-12-01
 Â³êíà 185 õ 150 ñêëîïàêåò 3 øò., 1-íî êàìåðíå (ëîäæ³ÿ) 9 000
ãðí. 097-874-23-92
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445215

443571

Продам 3-х кімн. кв., заг. площа
80 кв.м., вул.Довженко 105-А/
кв.20. 097-269-04-07, 093-299-70-64
Анатолій
Будiвельнi матерiали
Ремонтно-будiвельнi послуги
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi механ.способом.Великий запас води "пiд ключ" Тел.:(068) 023-70-98

Робота
Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання
безкош. З/п 230-300грн Тел.:(096)881-87-37, (098)896-40-90
Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання,
проїзд безкоштовний. З/п 230-300 грн/змiна.- Тел.:(096)881-8737, (098)896-40-90
На роботу в охорону по Вiн., Хмельн., Київськiй обл. потрiбнi
охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87
На роботу в охорону по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй обл.
потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87

Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

Хобi, творчiсть, антикварiат
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

444823

 Âóã³ëëÿ ìàðêè À.Î. 096-412-34-14
 Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò, ñ³÷êàðíÿ. 063-662-12-74, 098-419-41-37
 Ãàçîâèé êîíâåêòîð «Âåíãðèÿ». 067-368-56-12
 Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ, áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 093-583-68-60
 Ãàðàæ âåëèêèé ìåòàëåâèé ï³ä áóäü-ÿêå àâòî. 063-276-07-38
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, öåíòðàëüíèé ðÿä. 097-910-27-06, 063-296-92-55
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068077-20-37
 Ãîð³õè ö³ë³, íå òâåðä³. 063-143-61-18
 Ãîð³õè ö³ë³. 093-583-68-60
 Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. ïîãð³á ç êîíòåéíåðîì. 096-583-14-35,
093-017-87-72
 Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì â³ä 5 ðîê³â, çèìîâèé
êîìïëåêò ðåçèíè 205/60 R 16. 063-605-75-51
 Äâà êð³ñëà íåðîçêëàäí³ á/ó, ºìí³ñòü í/æ 85, 6 ë., äðàáèíà äóá
äîâæ.7 ì. äëÿ ï³äéîìó íà äàõ áóä³âë³, êîíòóð çàçåìëåííÿ êîìïëåêò,
ïîíèæ. òð-ð 380/36, 220/4,12,15, 30, 40 âîëüò, òåðìîìåòð 0-100 ãðàä.
096-453-34-86
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, êîëåñà äî ÃÀÇ-66. 068-704-95-73
 Äèâàí - êíèæêà â â³äì³ííîìó ñòàí³ 1 800 ãðí., ìÿêèé êóòî÷îê 2 000
ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà 400 ãðí. 096-832-04-62
 Äèâàí òà äâà êð³ñëà (íîâà îááèâêà). 068-210-77-02
 Äèòÿ÷à âàííî÷êà, øâåéíà ìàøèíêà, âàçîí Àëîº, Êàëàíõîé. 2-12-24,
093-884-86-66, 068-209-91-37
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî 450 ãðí., ïîäóøêà îðòîïåäè÷íà Ìåìîð³ åðãîíîì³ê,
êîñòþìè ÷îë. ð.50-52, çàë³çíè÷íà ôîðìà íåäîðîãî. 067-275-55-10
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ ìåòðîâêà. 063-143-61-18
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä ïîð³çàí³. 093-297-19-24
 Äðîâà. 067-445-75-52
 Äóáëÿíêà ÷îë. ð.52, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ôîòîçá³ëüøóâà÷,
íàñòîëüíà ëàìïà, ñâ³òèëüíèêè, ä³àïðîòåêòîð, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò,
åë. ìÿñîðó÷êà, íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, áàê 70 ë., òðóáà à/ö ä³àã.150,
ìÿêèé êóòî÷îê. 096-467-88-03
 Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2101, 2 êðèëà ïåðåäí³õ, ïðóæèíè ïåðåäí³, çàäí³,
ïîð³ã, êëàïàíà, êðèøêà. 068-760-26-54
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à. 093-297-19-24
 Çàï÷àñòèíè íà Æèãóë³: øë³ôîâàíèé áëîê, íîâ³ ïîðøíÿ, êîëüöà, íîâ³
øàòóíè, íîâèé êîëåíâàë, íîâèé ðîçïðåäâàë, íåäîðîãî. 067-838-81-21
 Çàï÷àñòèíè ð³äí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ äâèãóí òà àãðåãàòè. 093297-19-24
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé
ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì â ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà
(êîë.Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
 Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 143, ñ.Êîçÿòèí. 093-405-50-69
 Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà
âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò.
097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., ãàç, ñâ³òëî
ïîðó÷. 063-462-61-20
 Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., ñàðàé, êðèíèöÿ, áóä. ìàòåð³àëè,
âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68 ï³ñëÿ 18:00
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. ïðèâàòèç., áóä³âåëüíèé ïàñïîðò º,
âóë.Æèòîìèðñüêà. 063-320-32-07

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

442391

На роботу запрошується диспетчер. Оплата - 250 грн. зміна.
063-293-20-08

445208

Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н училища),(40 кв.м., 80 кв.м.).
097-449-53-15

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

тел:

063-662-06-75

 ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
 ²íäèêè íà ìÿñî, íà ðîçâ³ä, 100 ãðí./1 êã. ñ.Ìèêîëà¿âêà. 096-83203-21
 Êàëüÿí ªãèïåòñüêèé îðèã³íàë íîâèé, êîìïëåêò. 063-276-07-38
 Êàðòîïëåêîïàëêà Ïîëüñüêîãî âèð-òâà äî ì³í³-òðàêòîðà, áóðæóéêà.
067-745-69-92
 Êàðòîïëÿ âåëèêà â³äá³ðíà, ìîæëèâèé ï³äâ³ç â ìåæàõ Êîçÿòèíà. 068003-54-95, 093-037-92-48
 Êèëèì 3.5 õ 2.5 ì., ìåáë³. 063-147-27-63
 Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà ìàøèíêà
Ç³íãåð, âåëîñèïåä, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ
³íâàë³äà. 097-147-84-88
 Êèöÿ òà êîòèê â³ñëîâóõà øîòëàíäñüêà ïîðîäà. 093-583-68-60
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà 4 ì. â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, êèëèì 2.5 õ 4 ì.,
íåäîðîãî. 096-797-77-37
 Ê³îñê âóë.Âàñüêîâñüêîãî (á³ëÿ ïåðåõîäêè). 097-461-98-64, 063021-81-18
 Êîçà 5 ë³òð³â, 2-º êîçåíÿò. 097-238-27-51, 063-295-33-25
 Êîçà 9 ì³ñ. ìîëîäà, íåçëó÷åíà, áåçðîãà, äîãëÿíóòà, ïëàâëåíèé
êîçèí³é æèð äëÿ ë³êóâàííÿ. 063-172-12-81
 Êîçåíÿòà 2 ì³ñ., ãàðíî¿ ïîðîäè. 068-860-68-92, 096-432-02-93
 Êîìïþòåð ÏÊ, ïëàíøåò ASUS 7«. 063-383-78-73, 068-277-39-27
 Êîðèòî äëÿ ïîðîñÿò íà 3 øò. 800 ãðí., ïîâàðåíå, õîðîøå. 093583-68-60
 Êîðìîâèé áóðÿê. 093-772-32-98
 Êîðîâà 5 òåëÿì, ÷îðíî ðÿáà, ñìà÷íå ìîëîêî, êàáàí÷èê 1.40 êã.
096-443-42-39
 Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ìàõí³âêà. 098-670-34-13
 Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
 Êîðîâà ç òåëÿì, ðîçòåëåíà, 2 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 098-475-12-59
 Êîðîâà çà 3 òåëÿì. 098-376-17-79
 Êîðîâà õîðîøî¿ ïîðîäè ç 2 òåëÿì, ñìò.Ãëóõ³âö³. 068-643-49-92
 Êîñòèë³ äëÿ ³íâàë³äà, íàñàäêà äëÿ óí³òàçà äëÿ ³íâàë³äà, êîëÿñêà äëÿ
³íâàë³äà. 098-373-23-83, 063-371-88-89
 Êîòåë Âàéëàíò á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, ï³àí³íî, âàííà ÷àâóííà á/ó.
093-773-34-02, 098-675-21-69
 Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé. 097-362-81-21
 Êîòåë Òåðìîôîð äëÿ áàí³ á/ó 1 500 ãðíþ 067-760-74-97
 Êð³ñëî ç òêàíèíè, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå 160 õ 2000, øàôà êóïå 130 õ
220 õ 60, ñò³ë ðîáî÷èé ç ï³äñòàâêîþ äëÿ ìîí³òîðà ç 4-ìà øóõëÿäàìè.
063-189-99-31, 093-447-11-84
 Êð³ñëî ðîçêëàäíå, äèâàí, øêàô 2-õ äâåðíèé, ñåðâàíò, êíèæíèé
øêàô, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè. 063-736-47-20, 098-999-80-01
 Êðîëèöþ ³ êðîëÿ õîðîøî¿ ïîðîäè àáî â îáì³í íà ÷óæîãî êðîëÿ íà
ðîçâ³ä. 096-963-73-52
 Êóçîâí³ äåòàë³ (ëàíæåðîíè, àðêè êîë³ñí³) ³ ò.ä. äî ÂÀÇ 2121 Íèâà,
íàñîñ îòîïëþâà÷à äî Çàïîðîæöÿ, ç/÷ äî àâòî ËÓÀÇ Âîëèíåöü, äâåðêà,
êðèëî ïåðåäíº äî Ìîñêâè÷à, äâèãóí Ìîñêâè÷à 408. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí,
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77

 Êóõîííèé ñòîëèê ðîçêëàäíèé, ìóëüòèâàðêà, ïàðîâàðêà, õë³áîï³÷êà.
067-175-80-70, 093-767-15-16
 Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067-772-36-78
 Ëóøïèííÿ ç ãîð³õ³â, ì³í³ êóðè. 067-685-63-50
 Ìàêóõà ñîíÿøíèêîâà. 097-577-30-36
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 650 ãðí., ïîøóê ìåòàëà äî 1.20 ì. â ãëóá òà
êîëüîðîâ³ äî 20 ì. 093-408-06-83
 Ìëèí ³ 2 ìîòîðà äî íüîãî. 097-154-49-36
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
 Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46, 063-62901-49
 Íàñ³ííåâó ñîþ «Ìåä³ñîí», ìàë³ ñâèí³ 15-16 êã. 067-31-90-849
 Íàñ³ííÿ ãðå÷êè. 097-367-93-64
 Íàñ³ííÿ Êàíàäñüêî¿ ãðå÷êè «Àðíî». 097-575-60-95, 093-595-23-69
 Íàñ³ííÿ ñî¿ ãåíêà (³âàíêà). 097-876-85-36
 Íàñ³ííÿ ñî¿ íà ïîñ³â, ñîÿ íà êîðì. 097-577-26-86
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096467-88-94
 Ïàïóã õâèëÿñòèõ. 063-367-81-72
 Ï³äðîùåí³ êóð÷àòà îðï³íãòîíà ïàëåâîãî, ÷îðíîãî, äæåðñ³éñüêîãî
éãàíòà, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ âåíãåðñüêîãî âåë³êàíà ç äæåðñ³éñüêèì
ã³ãàíòîì (åïëåø) íà ì’ÿñî ³ ÿéöÿ. 097-893-74-92
 Ïîðîñÿòà 21-23 êã., äîìàøíÿ ìîëîäà êóðêà íåñó÷êà, òåëèöÿ
ïîãóëÿíà. 097-426-67-06, 097-175-74-76
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 25-30 êã., êîçà 5 ë³òð³â, ê³òíà (êîòèòèñÿ 25
ëþòîãî). 097-238-27-51, 063-295-33-25
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà. 097-238-27-51, 063-295-33-25
 Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 097-98730-42
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 6 êã. «ÅëåêòðîËþêñ» â õîðîøîìó ñòàí³ - 3
800 ãðí. 096-779-60-83
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 á/ó íåäîðîãî, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³
á/ó íåäîðîãî, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³.
063-741-21-86
 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì., 2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ. 097-154-4936, 093-411-05-52
 Ïøåíèöþ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
 Ïøåíèöÿ ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð îðèã³íàë â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íîâèé. 063-27607-38
 Ðåø³òêè, ìîæíà íà êë³òêè 0.8 õ 1.5, à òàêîæ ïîâàðåí³ äëÿ êðîëèê³â.
073-143-61-18
 Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
 Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ñìîðîäèíè, êëóáí³êè. 067-976-00-28
 Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-636-93-44, 096-713-45-50
 Ñ³íî ëþöåðíè ñ.²âàíê³âö³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ÍÄÑ ð³çí³ ç ëóòêàìè ³
íàë³÷í³êàìè, ÿáëóêà Ñåìåðåíêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 068-216-34-20
 Ñ³íî ëþöåðíè ñ.Ïåðåìîãà. 098-832-23-56
 Ñ³íî ëþöåðíè. 063-504-87-54, 097-149-56-39
 Ñ³íî ëþöåðíè. 068-762-82-81
 Ñ³íî ëþöåðíè. 093-917-33-78
 Ñ³íî. 097-195-36-72
 Ñ³÷êàðíÿ. 067-338-12-16
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, àäàïòîð-áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, ïðàëüíà
ìàøèíêà Ðèãà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-375-06-61
 Ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíí³ àïàðàòè Àëüïàð³ 250 ãðí., ÃÀËÑ 2011-Ñ4 ç

445211

445162

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68

443731

445212

Продам магазин по вул.8Гвардійська, 20 кв.м. площа магазину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

443722

445120

Куплю участок з будинком
ст."Плановий" до 45 000 грн. 093100-10-23, 098-271-42-10

445167

ремонт

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Откоси, арка, шпаклівка, штукатурка, обої та
інше. 068-306-73-70
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків,
гіпсокартон, откоси, покраска. Якісно, з
досвідом. 067-889-16-25
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36, 093411-05-52

438911

Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод,
15, 30 діб, заробітня плата від 220 - 320
грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3.
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822,
066-151-19-12
На роботу потрібен водій у відділення
екстренної медичної допомоги, категорії В,
С, Д, Е або В, Д, Е, з/п від 7 000 грн. 067276-88-66
На постійну роботу потрібен продавець в продовольчий магазин. 063-234-29-75
В кафе магазин "Пивоман" потрібен продавець, графік роботи гнучкий, офіційне працевлаштування, стать не має значення, вік
від 20 років, бажано без ш/з. 068-519-67-79,
093-937-66-43 Наталія, 093-995-84-03 Влад
Запрошую на роботу водія автомобіля ГАЗ
4301 (асенізатор), категорії "С", вік від 35
років, досвід водія обов'язковий. 050-70682-77 дзвонити до 18:00
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант,
кухаря, піцейола, сушист з/п висока. 093870-73-22
На роботу потрібні водії на "Камаз" совок,
оплата висока. 063-502-69-43, 067-265-8417
В продовольчий магазин потрібен продавець
в місці. 067-757-89-25
Козятинська дистанція колії запрошує
на постійну роботу за спеціальностями:
машиніст козлового крана (кранівник) з/п
від 5 000 грн., монтер колії з/п від 5 000
грн. Звертатись у відділ кадрів Козятинської
дистанції колії.
На роботу в с.Непедівка потрібен продавець,
офіційне працевлаштування. 096-285-29-37
Запрошуються: офіс - менеджер, оператор,
маркетолог, помічник керівника, рекламний
агент, кваліфіковані робітники, з/п від 6 000
грн.063-366-49-50
На автомийку потрібен автомийщик, з/п висока. 093-767-14-10
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу
майстра манікюру та перекаря. 063-231-3136. Ірина
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання і
доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу
майстра манікюру та перекаря. 063-231-3136. Ірина
В магазин одягу та Взуття "Подіум", Героїв
майдану, 13 потрібен продавець. 063-23131-36. Ірина
В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.)
на зимовий сезон запрошуються хлопці та
дівчата . Зп висока. Проживання та харчування надається. Тел.: 0673441413
В магазин "Едем" на постійну роботу
запрошується продавець-консультант. 063616-83-08, 098-267-01-61
На постійну роботу в маг. "Багата комора"
запрошується продавець (за фахом агроном,
зооінженер, ветеринар). Гарантуємо офіційне
працевлаштування. Середня заробітна плата
7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний
робочий день. Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-678-53-01
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується бухгалтер, оператор-касир,
кухар, пекар. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата
7000-7500 грн (з податками). 8-годинний

робочий день. Компенсація харчування. 067430-02-80, 093-678-53-01

444822

робота

 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

ÀÎÍ 350 ãðí. 063-190-87-62
 Ñò³íêà ìåáëåâà 4 ì. 097-760-08-22
 Òåëåâ³çîð Samsung 32« Smart â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-197-03-26
 Òåëåâ³çîð Soni ä³àã.72 ñì. á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-763-97-86,
063-630-96-77
 Òåëåâ³çîð Ñàñìóíã ä³àã. 70 ñì., êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, íîâà çàë³çíà,
äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ç çàìêîì. 098-597-13-15
 Òåëèöÿ. 068-586-30-68
 Òåëè÷êà 2 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, ñ.Ñîê³ëåöü. 097-829-94-36
 Òåëè÷êà ìîëî÷íîãî íàïðÿìêó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-013-08-90
 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ÄÑÏ òà ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿, ìàíèêåíè æ³íî÷³,
áþñò, íåäîðîãî. 093-631-91-60
 Òðóáè, óãîëêè ð³çí³, ëèñòîâå çàë³çî, êëèòêè äëÿ êðîë³â à òàêîæ
ðåø³òêè äëÿ êë³òîê 0.8 õ 1.2 ì. 073-793-55-95
 Òðþìî íîâå â³ä ñïàëüí³ êîë³ð á³ëèé ìàðìóð. 2-00-18, 067-837-52-27
 Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí. /òþê, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
 Òÿãà íàâºñê³ ÌÒÇ â çáîð³ 2 øò. 097-391-48-81
 Õîëîäèëüíèê «Íîðä Â³òà Íîâà» 1 500 ãðí. 063-145-61-13
 Õîëîäèëüíèê LG, îäíîñïàëüíå ëûæêî ç ìàòðàöåì, 2 ïîñóäí³ øàôè
(ñåðâàðò). Âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-775-13-80
 Õîëîäèëüíèê ñòàðîãî çðàçêà â õîðîøîìó ñòàí³, ïðàëüíà ìàøèíêà LG
àâòîìàò â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
 Öóêîð. 093-677-47-25
 Öóöåíÿò Ëàéêè ñèá³ðñüêî¿. 098-564-45-27
 Öóöåíÿòà àíãë³éñüêîãî Êîêåð-ñïàí³åëÿ. 093-583-68-60
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 067-890-52-42, 063323-45-01
 Öóöåíÿòà ïåê³íåñà 860 ãðí. 063-143-61-18
 Öóöåíÿòêî ïåê³íåñà, äóæå ãàðíå òà ïóõíàñòå, ðèæå ç ÷îðíîþ
ìàñî÷êîþ, ãðàéëèâå, ÷èñòîêðîâíå 950 ãðí. 073-143-61-18
 Øâåéíà ìàøèíêà «Ëþäà» ç òóìáîþ òà ëàïêàìè, øâåéíà ìàøèíêà
Çèíãåð ðàðèòåò, ðîáî÷à. 063-280-43-63
 Øóáà ìîëîä³æíà, ÷îðíà, ìóòîíîâà ð.48 - 800 ãðí., óìèâàëüíèê á³ëèé
â õîðîøîìó ñòàí³ 50 ãðí. 093-513-17-12
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, çàëèøêè ³òàë³éñüêî¿
êåðàì³÷íî¿ ïëèòêà 20 õ 30. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 096-303-62-23
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ñàí.
âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 1 ïîâ. (1/5), â íîðì. ñòàí³, ìîæëèâî ï³ä
îô³ñ, òåðì³íîâî. 097-744-82-26, 093-560-95-50, 093-920-72-29
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105 êâ.21. 097-766-99-97, 063257-35-08
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà,
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà) â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ
¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà
ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ñàðàé, ïîãð³á, 067-785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, ð-í 4
øêîëè. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, çàã.
ïëîùà 44.8 êâ.ì. 097-326-25-74
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, ñìò.Ãëóõ³âö³ - 224 000
ãðí. 098-122-02-88
 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ð-í ÏÐÁ. 067-902-9438, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³,
º ï³äâàë. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì,
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12,
093-091-65-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà,
22 êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³
âõ³äí³ äâåð³, æèëèé âèãëÿä, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36,
063-982-16-44 îãëÿä
 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-677-23-25
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 5 ïîâ. 097-910-27-06, 063-296-92-55
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ),
â³éñüêîâèé áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êâàðòèðà

äóæå òåïëà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52/14, ³íä. îïàëåííÿ.
093-230-53-24
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 63 êâ.ì., æèëèé ñòàí, îïàëåííÿ, ïîãð³á,
ð-í Íîäà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, öåíòð. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í 4 øêîëè, ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ñòàí æèëèé. 097-632-98-96,
0980762-45-98
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, öåíòð, ç ðåìîíòîì,
ìåáëÿìè, 8 ïîâ. 063-317-87-36
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà,
òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó,
2 áàëêîíà. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, 65 êâ.ì., 5/5, áóäèíîê
öåãëÿíèé ç äàõîì íîâèé, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà,
îïàëåííÿ ²òàë³ÿ, â³êíà Ðåõàó - 26 000 ãðí. 063-617-05-67, 093786-38-07
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà.
096-555-73-71
 3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ (îïàëåííÿ Âàéëàíò), ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, êóõíÿ, ñàí.âóçîë ïëèòêà, âàííà äåðåâî, ëîäæ³ÿ, áàëêîí
äåðåâî, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 067-940-41-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, îïàëåííÿ 2-õ êîíòóðíå,
³ìïîðòíèé êîòåë, â³êíà ì/ï, ëîäæ³ÿ, áàëêîí ì/ï, ð-í ó÷èëèùà.
067-164-00-40, 093-279-47-91
 3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-557-83-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåãëÿíèé áóäèíîê, 68 êâ.ì., 5 ïîâ. ç ðåìîíòîì,
³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë íà òåõ.ïîâåðñ³, âåëèêà êëàäîâêà, â öåíòð³.
093-766-13-79
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-01326-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 2-õ
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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445166

444339

443728

444333

443569

443731

442443

443719

443726

443170

444877

94-50 Íàòàëÿ.
 Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, 19, çåì. ä³ë-êàê
6 ñîò. ãàç, ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì +ãàç+ï³÷íå, âîäà,
ãàðàæ 24 êâ.ì. ñàðàé áàíÿ, ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê,
áåñ³äêà, ó äâîð³ ïëèòêà. 067-899-50-82
 Áóäèíîê 73 êâ.ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà,
ãàðàæ, ïîãð³á, ãîñïîäàðñüêà ñïîðóäà, ä³ë-êà 4,2 ñîò.
073-428-52-88
 Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà,
ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì.
ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
êâ. 067-783-63-17
 Áóäèíîê â ì. Áåðäè÷³â. 068-218-83-96
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 6
ñîò. çåìë³. 097-573-54-98, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîðîä 10 ñîò.,
ïðèáóäîâè. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 063608-92-55
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 8 õ 10 ì., º ãàðàæ,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ñàäîê, êðèíèöÿ, ãîðîä 25 ñîò.
095-769-97-36
 Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80
êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í
3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñ.Êîçÿòèí (ð-í 9 øêîëè), ãàç. +
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ëêà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
 Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà
5. 097-154-49-36
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà
êâàðòèðó, ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, ïëîùà 60 êâ.ì., 18 ñîò.,
2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, òåïëà ï³äëîãà. 098293-77-21 Îëåêñàíäð
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. 063-069-64-68,
098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55 Viber.
Whats App

êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà. 096-176-45-23
 Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ.
ç ³íä. îïàëåííÿì. 068-739-90-98
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, âñ³
êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. çåìë³,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, êðèíèöÿ â äâîð³,
ñàðàé. 093-920-53-57
 Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê,çàáîð.Ö³íà 85000 ãðí.Òîðã. 096-250-27-89;063-877-
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 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ., æèëà
48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê íîâèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò,
ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ð-í Äåïî, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, âîäà, áîéëåð ³ìïîðòí³, ñàíâóçîë â áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. 093-80074-96
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê.
098-521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, öåíòð, 35 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³.
067-606-55-02
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà, êðèíèöÿ â äâîð³,
çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ ³ ïî¿çäîì, 39 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç.
098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³
ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125 000 ãðí 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê óòåïëåíèé ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà
60 êâ.ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 0.6 ãà 095-896-13-73
 Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 6 ñîò., 65
êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë,
ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³.
067-264-80-29
 Áóäèíîê öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì. 4
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì.
Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 120à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³
äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 980
òèñ. ãðí. áåç òîðãó. 067-705-00-22. Äìèòðî
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³, âóë.Ë.Òîëñòîãî.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà.
093-704-31-57

 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà,
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé
ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî
îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó.
063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, º ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, 6 ñîò. 063-134-29-64, 096-909-16-36
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36.
093-563-75-19, 097-592-71-62
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21
(ð-í Âîäîêà÷êà). 073-431-5277, 097-775-07-65
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà
â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, ãîðîä
40 ñîò. 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç ðåìîíòîì, 16.5 ñîò.
çåìë³, ïðîâ.Äæåðåëüíèé 16/2. 066-868-82-71
 Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-147-27-63
 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
 Ñòàðèé áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á,
ñàðàé, 05 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-38, 063-01900-79
 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì., ñòàí
æèëèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò, ãàç., âîäà,
³íòåðíåò, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 2 ï³äâàëà, 4 ñîò.
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, äèò. ñàäîê, çàë.
âîêçàë, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî ÷è 2-õ ê³ìí. êâ. 096-429-87-28,
063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà,
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ êàìôîðíà,
ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-08-40, 2-04-13
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-551-79-52
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 8. 067-843-88-04
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ,
ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë. 067-796-11-99, 073-109-52-11
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АВТОМОТО

 Àóä³ À-6 1999 ð.â., 2.4 äâèãóí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
ãàç-áåíçèí, ãíèëà âèøíÿ, äîãëÿíóòà, ì³íÿëîñü âñå íà
îðèã³íàëüí³ ç/÷àñòèíè, íå æàëêóþ÷è êîøò³â. 097-793-55-95
 ÂÀÇ 119 Êàëèíà 2008 ð.â., 1.6 îáºì, 8 êë., 91 òèñ.ïðîá³ã,
íàâ³ãàòîð, ôàðêîï (âàíòàæ³â íå âîçèëà). 096-343-12-64
 ÂÀÇ 2101 â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-804-47-51
 ÂÀÇ 2104 1985 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ìîòîð 1.5 áåíçèí.
098-538-93-13
 ÂÀÇ 2105 2010 ð.â., ÊÏÏ 5 ñò., Ã.-Á. - 36 500 ãðí. 067682-30-91
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 ÂÀÇ 2106 êîë³ð ñèí³é, 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîòðåáóº
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó 2 000 ãðí. 063-608-21-29 Þðà
 ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 073-557-83-57
 ÂÀÇ 21099 ãàç áåíçèí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 2006 ð.â.,
òåðì³íîâî. 096-417-99-52
 ÂÀÇ 218 Êàëèíà, ãàç-áåíçèí, 2007 ð.â., äâ. 1.6, òåìíî ñèí³é êîë³ð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, 2 êîìïëåêòè ðåçèí íà
äèñêàõ, õàçÿ¿í. 098-323-05-07, 063-296-24-14
 Êàìàç 5320 ³ 5410. 097-362-81-21
 Êóçîâ Òàâð³ÿ ç äîêóìåíòàìè. 063-992-03-10
 Ìîñêâè÷ 412 1989 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, áåæåâèé,
íåäîðîãî. 093-297-19-24
 Ìîñêâè÷ 412 ó äîáðÿ÷îìó ñòàí³, íà õîäó, ç äîêóìåíòàìè,
à òàêîæ ð³çí³ ç/÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à òà äâèãóí ç Æèãóë³â.
093-297-19-24
 Ìîñêâè÷-ï³êàï. 067-141-58-51
 Ìîòîáëîê Çóðá 12 ê.ñ., ïëóã, ôðåçà. 097-899-69-20
 Ìîòîöèêë Äíåïð-11, 1988 ð.â. 097-899-69-20
 Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, Ìò ç ìîòîðîì
Ê 750, âñ³ ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-154-49-36,
093-411-05-52
 Òàâð³ÿ ÇÀÇ 1990 ð.â. 097-623-70-91 Âîëîäÿ
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097-577-26-86
 Òðàêòîðåöü DWt60 + 5 ê.ñ. 063-294-52-63, 097-612-86-62
 Ôîëüöâàãåí ïàñàò Á-3, ãàç-áåíçèí. 063-186-30-23
 Ôîðä Ñ³ºðà 1989 ð.â., 1.8, êîë³ð ÷îðíèé + ìîòîð 2.0
íîâèé. 067-838-81-21
 ÞÌÇ ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 096-751-77-61, 097615-95-58

КУПЛЮ

 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, äî 4 ïîâ. 097-354-76-66
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07,
068-602-69-53
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Âóã³ëëÿ ñòàðå, çëåæàíå, ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç. 096-146-27-80
 Äåê³ëüêà òþê³â ñ³íà. 093-297-19-24
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 098-500-10-54
 Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè,
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè,
áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
 Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 093-297-19-24
 Äîðîãî ïåðèíè, ïîäóøêè, ðàä³îëè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè,
ãîäèííèêè íàðó÷í³, ðàä³îäåòàë³. 068-148-02-27
 Çàêóïîâóºìî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 067-43002-80 097-405-78-33
 Êàðòîïëþ äð³áíó 10-20 ì³øê³â. 097-193-55-95
 Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â. 063-143-61-18
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 2-34-31, 063-419-00-95, 063-419-00-38
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-84-22 Âàñÿ
 Êâàðòèðó ï³ä âèïëàòó. 096-512-12-31
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é,

ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-297-19-24
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè, ìîòîêîñè,
ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè, åëåêòðîçâàðêè,
ßâà - ñòàðóõà. 068-216-34-20
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³,
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè.
097-529-10-20
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-89-90, 067340-01-06 Íåëÿ
 Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 ãðí.,
òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, âîëîññÿ äîðîãî. 068-148-02-27,
097-581-29-55
 Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³.
096-467-88-03
 Òðàêòîð Ò-40 â íåðîáî÷îìó ñòàí³. 098-025-28-78
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098682-50-85
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
 Êàðòîïëþ. 097-232-08-95

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ çí³ìå 3-õ ê³ìí. êâ. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç
îïëàòîþ 3 500 ãðí. + êîì. ïîñëóãè, îïëàòó òà äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó
ãàðàíòóºìî. 067-482-76-39 Ñåðã³é
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿòà ïîðîäè Á³ãë³ (áðèòàíñüêà ãîí÷à).
093-995-83-50
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîøåíÿò, ¿äÿòü âñå, ãðàéëèâ³, õîðîø³
áóäóòü ìèøîëîâè. 063-605-88-19
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó (àáî îáîõ). 2-12-24, 093884-86-66, 068-209-91-37
 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ìÒ¿, íà ³ìÒÿ Á³ë³÷åíêî
Àíàñòàñ³¿ Îëåêñàíäð³âíè ñåð³¿ ÄÁ 082862 ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ òà òåõïàñïîðò íà àâòî
«Ôîëüêñâàãåí», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-896-28-24
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 35 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³
(×åðâîíîàðì³éñüêà) ð-í òàíêó, áåç ìåáë³â, îïëàòà 1 800 ãðí. + êîì.
ïîñëóãè, ïðîõàííÿ ñòóäåíò³â íå çâåðòàòèñü. 073-218-92-17
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 063-349-51-27
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç³ çðó÷íîñòÿìè. 097-619-82-28, 098123-99-74
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-354-76-66
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, º ãàç, áåç çðó÷íîñòåé. 096-39491-37
 Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 093-038-62-16

 Çäàì áóäèíîê æèëèé âóë.Ìàòðîñîâà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 097515-55-92, 063-694-56-92
 Çäàì áóäèíîê ç ìåáëÿìè, âóë.Ìàòðîñîâà 301, ãàç. îïàëåííÿ.
063-134-29-64
 Çäàì â ãàç. áóäèíêó ê³ìíàòó îäí³é ä³â÷èí³ ÷è æ³íö³. 2-25-34,
068-082-39-68
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî
ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 17. 097346-90-40
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 063-037-07-98
 Çäàì ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ð-í Á³ëà Êàçàðìà, 500 ãðí./
ì³ñ. + êîì.ïîñëóãè. 093-403-74-46
 Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³, íåäîðîãî. 098-373-23-83, 063-371-88-89
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57

 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà äîâãèé òåðì³í. 096-353-65-39,
063-680-92-91 Íàä³ÿ
 Ñ³ìÿ çí³ìå 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ àáî áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí, íà
äóæå äîâãèé ïåð³îä, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðíòóºìî. 093-428-18-70
 Øóêàþ áóäü ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà, ð-í ÏÐÁ. 097-30031-13
 Øóêàþ æ³íêó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîê ð-í ÏÐÁ. 093-427-67-40,
096-037-00-67
 Øóêàþ ïîðÿäíó ëþäèíó áåç ø/ç äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðåíüêèìè â
ñåë³, ìîæëèâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 096-963-73-52
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó.
096-263-89-67
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Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Галина Касянівська

Кожна культура має власні
терміни появи сходів після посіву.
Сходи томатів з’являються
через 6-10 днів; огірків — на 3-7
день після посіву; перцю — 7-15
днів; патисонів, кабачків, гарбуза — через 3-10 днів; салату
— 4-10 днів; цибулі-чорнушки —
5-12 днів; цвітної капусти — 3-8
днів; качанної капусти — 3-10
днів; баклажанів — 5-10 днів;
селери, ревеню — 7-14 день.
Коли садити розсаду в теплицю або відкритий ґрунт
Селеру висаджують через
60-80 днів після сходів; цибулю
— через 60-70 днів; капусту —
через 50 днів; перець і помідори
— через 60 днів; баклажани
— через 65-70 днів; кабачки і
огірки — через 30-40 днів.

Формула така: дата посіву
насіння на розсаду = (дата висадки рослини у відкритий грунт)
мінус (кількість днів від сходів
до висадки) мінус (кількість днів,
необхідних для прокльовування
насіння). Звичайно, погода може
внести свої корективи, але орієнтир у нас все одно є.
Коли садити перець на
розсаду. Точну дату ніхто не
скаже, а от приблизно розрахувати — можна. Перець більш теплолюбна рослина, в порівнянні з
помідорами, тому його розсаду
садять у відкритий або закритий
ґрунт пізніше. Фахівці вважають,
що кращі строки посадки розсади перцю: у відкритий ґрунт — з
25.04 по 10.05; в теплицю на дватри тижні раніше — приблизно з
4.04 по 26.04.
А тепер скорегуємо дати, з
урахуванням рекомендацій мі-

сячного календаря городника
на 2019 рік. Отже, в 2019 році
сіяти насіння перцю на розсаду
для висадки її у відкритий ґрунт
слід 23, 24, 27, 28 лютого, а для
висадки в теплицю — 22, 23,
24 січня. У 2019 році в середній смузі України сіяти насіння
перцю для висадки у відкритий
ґрунт слід 22, 23, 27, 28 березня,
а для висадки в теплицю — 23,
24, 27, 28 лютого та 1 березня.
Обов’язково врахуйте, що ніжні
коріння перцю погано переносять пікіровку, тому краще насіння відразу висаджувати в окремі
горщики діаметром близько 8
см або в торф’яні таблетки, діаметром не менше 4 см.
Коли садити помідори на
розсаду. Дати посадки насіння
помідорів на розсаду в усіх регіонах різні. Найголовніше — рекомендована дата посадки розсади
у відкритий або закритий ґрунт
для конкретного регіону. Для розрахунку дати знову скористаємося
інформацією про терміни посадки помідорів у відкритий ґрунт.
Фахівці радять дати з 5 квітня
по 15 квітня. Звіримо ці дати з
місячним календарем на 2017 рік.
Календар радить висаджувати помідори 23-25, 30 квітня. Це дещо
пізніше. Але, можливо, погодні
умови якраз змусять нас зробити
це пізніше. Раптом весна буде хо-

лодною. Так було в 2015
році.. Значить для розрахунку дати посіву насіння
помідорів на розсаду вибираємо 30 квітня. Чому
так пізно? А тому що 22
квітня теж обіцяють вночі зниження температури
до -2 градусів С. Ночі в
кінці квітня очікуються
холодні. Доведеться висаджувати розсаду під
укриття. Від 30 квітня
відраховуємо назад 60
днів і отримуємо дату 2
березня. Імовірно наші
помідори повинні зійти 2
березня. А сходять вони
6-10 днів. Значить сіяти
помідори на розсаду
треба в терміни з 20 по
24 лютого.

Розміщення Реклами

Багато городників
скажуть, що це запізно
Але досвід останніх
двох років показав, що
щось сталося з нашим кліматом.
Саме останні два роки овочеводи садили перерослу розсаду
помідорів. Торік її довелося
навіть лежачи укладати. Біди
особливої не було — урожай
був непоганий. Вважається, що
навіть корисно садити помідори
лежачи, мовляв, коренева система буде більш потужною і рослини зможуть отримати більше
поживних речовин із ґрунту.

(093) 766-18-41
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Розрахунок дати посіву
насіння на розсаду. Давайте
розрахуємо дату посіву насіння
баклажанів на розсаду (розрахунок дійсний для будь-якого
регіону, тільки дати посадки під
відкрите небо або теплицю у кожного свої). Висаджують у відкритий ґрунт їх через 65-70 днів після сходів, пізніше, ніж томати або
перці, так як вони більш теплолюбні. Тому висаджувати розсаду

баклажанів ми будемо орієнтовно
в другій половині квітня (з 14 по
20 квітня). Відраховуємо назад за
календарем 70 днів — отримуємо
дати — 9-15 лютого. Зазвичай насіння баклажанів сходять не так
швидко, як томати або перці, їм
треба 8-12 днів, щоб вилізти з
землі. Знову за календарем відраховуємо назад 8-12 днів. Отримуємо — 3-7 лютого. Значить, нам
до цього часу треба приготувати
ґрунт, ємності, насіння.

443043

Коли сіяти насіння на розсаду?

Погода у Козятині
четвер, 21 лютого
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ГОРОСКОП
з 21.02 по 27.02
Овен
Пора нарешті навчитись правильно
розподіляти час для роботи і відпочинку. Тиждень буде дуже вдалим для завершення тих справ, які було заплановано
давно.
Телець
Настав час правильно розставити пріоритети, а також обрати точні плани на
майбутнє. Також не забувайте про стосунки, які
потребують вашої уваги та віддачі. Заряджайтесь
гарним настроєм і продовжуйте в тому ж дусі.
Близнюки
Не соромтесь відкриватися перед
іншими, а також показувати власні
уміння та знання. Щоправда, з деякими старими
звичками та думками доведеться попрощатись,
адже вони лише змушують вас стояти на місці.
Рак
Зорі пророкують Ракам чудовий період
у стосунках. Може здатися, що ви вже
досягнули вершини у взаєминах з коханою людиною, однак все потребує віддачі. Тому
пам'ятайте про свої почуття, але не забувайте про
зусилля, які треба докладати.
Лев
Зараз ви надто залежите від ресурсів,
чужих думок та обставин. Пора взятись
за усе, що потребувало вашої уваги,і
нарешті виконати всі плани. Це дозволить знайти золоту середину у майбутньому, не намагаючись маневрувати у потоці важливих справ.
Діва
Зорі радять цього тижня намагатись
втамувати власне полум'я, щоб не залишитись без близьких людей. Не забувайте про власну думку, однак і не намагайтесь
перетворити всіх у своїх рабів.
терези
Зорі радять продовжувати у тому ж
русі, але не нехтувати власним самопочуттям. Ваша робота та стосунки
перебувають у чудовому стані, однак вам
бракує відпочинку для самого себе.
Скорпіон
Скорпіонам варто навчитись сприймати
усіх людей, як тих, які потребують турботи
та уваги. Це не лише допоможе покращити
емоційний стан та знайти хороших друзів, а й принесе удачу. Не пропустіть свій шанс!
Стрілець
Пора нагадати, що ви не офісний планктон, а справжнє полум'я ідеї, творчості
та натхнення. Припиніть себе жаліти
та думати про те, як все несправедливо. Ваша
удача у ваших руках, тому саме час взятись
за виправлення всього, що вас не влаштовує.
Козеріг
Зорі рекомендують відмовитись від вашої
улюбленої критики та припинити вважати,
що ви можете висловлювати категоричні думки у
всіх сферах життя. Саме пора навчитись вживатись
з оточенням, щоб досягнути всіх цілей.
Водолій
У вас все вдається, однак не варто
випускати на свободу свою любов до
конфліктів. Доля підкидатиме не надто вдалі
моменти, однак вам варто навчитись відстоювати
свою думку спокійно.
Риби
Настав час попрощатись з проблемами,
які вас турбували останнім часом. Виконайте всі "хвостики" та припиніть тільки
брати у стосунках, нічого не приносячи на заміну.

