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Прибрали
острів
Зібрали десятки мішків сміття
 Освітяни школи № 3, школярі, рибалки «Козятинського клубу рибалок», активісти квартального комітету № 4 і
просто небайдужі козятинчани вийшли прибрати те, що роками викидали на Водокачці
Усього під час суботника було
зібрано десятки мішків сміття,
які з трудом вмістилися у три
причепи. Очищені берегові лінії
з обох боків острова, саму водойму від пластикових і скляних
пляшок та іншого непотребу і
розчищено центр острова. А
після закінчення прибирання
учасники організували смачний,
товариський обід.
“RIA-Козятин” вже не вперше
висвітлює тему прибирань довкілля, і багато хто робить прибирання, але не афішує цього...
Насправді ж, суть полягає не
лише в тому, щоб прибрати, а
й в тому, щоб “заразити” цією
ідеєю інших. Вичистити все - це
справа не одного дня! Тому згодом будуть організовані також
подібні заходи!
Уже у вихідні (21 квітня об
11.30 біля міської ради) учасники риболовного клубу організовують трансфер до села
Махнівка і запрошують усіх
небайдужих для організації прибирання на водоймі “Медведівка” та прилеглого до водойми
пляжу. Після закінчення великодніх та травневих свят учасники
риболовного об’єднання планують також подібні прибирання
на водоймі “Орс”. Долучайтеся!

Під час прибирання острова. Близько 40 людей прибирали
Водокачку і зібрали не один десяток мішків зі сміттям
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На суботнику зі збору сміття зібралося приблизно 150
осіб. Вони вели роботу в 5-ти
напрямках. Одні гребли на
купи опале з дерев гілля. Інші
бензопилами вирізали порослі.
Треті брали мішки та наповнювали іх пляшками та іншим
сміттям, яке хтось роками сюди
викидав. Четверта бригада, назвемо її «Похоронне бюро»,
прикопувала в землю чиїхось
домашніх улюбленців. Це ж
як треба любити тварину, щоб
викинути її як непотріб? П’яту
групу організували діти. Вони
розставляли таблички з написом
«Не там чисто, де прибирають,
а там чисто, де не смітять».
— Ми склались коштами і
зробили закупи - придбали
рукавички та пакети для сміття. Знаряддя праці усі взяли з
собою, хто лопати, хто граблі
чи вила, бензопили та бензин.
Один з наших учасників приїхав
власним причіпом, аби зібрати
усе сміття разом, — каже голова риболовного клубу Сергій
Матвіюк. — І є дуже велике
прохання до громади нашого
міста. Наближаються травневі

свята і відпочинок на природі…
будьте ласкаві взяти з собою ті
ж самі пакети для сміття і приберіть після себе! Не залишайте
цих відходів. Екологія залежить
тільки від нас самих!
Загалом прибирання тривало
шість годин - з 9 ранку до 15
години дня. Тим, хто прийшов,
довелося навіть спітніти в прохолодну погоду, адже працювали за себе і за того, хто не
прийшов. Маршрут Водокачкою
надто довгий. Тільки по внутрішньому колі водойма має
відстань більше як півтора кілометра. А неповними чотирма
десятками рибалок, які прийшли
на акцію, далеко і швидко не
підеш.
Може скластися враження,
що під час прибиральної акції
було мало що зроблено. Біля
берега багато гілля, яке в деяких місцях псує привабливий
вигляд Водокачки. Тільки те гілля в період нересту - знахідка
для риби. Адже в районі мосту
у воді не росте так потрібний
для нересту очерет. І відкласти
ікру рибі було б ніде. На дану
пору гілля на водоймі вкрай потрібне. А витягнуть його з води,
за запевненням рибалок, після
нересту.
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Владислав Гончарук
Катерина Марчук
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КОРОТКО
Кримінал і
Козятин
 У Козятині 4 квітня на
вулиці Зоріна зловмисники залізли у будинок через вікно.
Власник хати застав їх «на
гарячому». Ті, нічого так і не
вкравши, почали тікати... Того
ж дня у м'ясному павільйоні,
на території ринку, покрали
тарілочні гирі. Знову ж таки
— пробралися через вікно.
А 5 квітня козятинчанка
повідомила до поліції про те,
що невідомі особи, шляхом
пошкодження вікна, проникли в будинок. Викрали
150 тисяч гривень, золотий
годинник, золотий браслет,
шість флаконів парфумів.
10 квітня крадіжка трапилась у Іванківцях. Злодій проник у будинок. Виніс
два телевізори, велосипед,
електропилки, мікрохвильову піч, відеомагнітофон,
болгарку та шліфувальну
машинку. Поцупили велосипед і біля "Тинка". Двоколісний марки «Ардіс» біло-чорного кольору тепер
шукає поліція.
Жителю смт Бродецьке
невідомі прислали смсповідомлення з номера
0442228891 та мали намір
отримати інформацію про
номер картки заявника. Добре, що чоловік не повівся
на це і повідомив до поліції.
Йому роз'яснили наслідки
надання персональних даних стороннім особам.

Закрили
справу
 Ще 12 лютого о 17.30
на зупинці Карапиші-2 до
вагону приміського електропоїзда сполученням Миронівка-Козятин зайшли троє
чоловіків під дією алкоголю,
ображали пасажирів, потім
узялися нищити салон приміського електропоїзда та
спробували проникнути до
кабіни машиніста.
Стрілець воєнізованої
охорони попросив припинити своє хуліганське
ставлення до людей. У
відповідь чоловіки напали на нього, намагаючись
відібрати зброю. Але стрілець застосував табельну
зброю.
Після цього випадку
почалося розслідування.
Наразі кримінальну справу вже закрили. Слідчі
встановили, що стрілець
підрозділу Козятинський
загін у тій ситуації вчинив
правильно. Його нагороджено знаком «Залізнична
Слава» ІІІ ступеня.
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Як весь район шукав
хлопчика
Зоряна БОГУСЛАВСЬКА

15 квітня пішов з дому і не
повернувся 13-літній житель
Блажіївки Владислав Джерук.
Він навчається у сьомому класі
Дубовомахаринецької школи.
Де знайшли школяра?
Як повідомили газеті "RIAКозятин" у поліції, на розшуку
ма лолітнь ого Вла дика були
зосереджені всі сили поліції,
актив села, родичі зниклого.
Хлопчика знайшли вже за
кілька годин. Він сидів у приміщенні сіновалу у сусідів майже
протягом доби.
— Як пояснив хлопчик, на-

передодні він мав конфлікт зі
своєю матір’ю, тому на фоні
виниклої образи, вирішив заховатися. Під час здійснення
пошукових заходів, він чув і
бачив, що його шукають, але
спеціально сидів у «схованці»,
— розповідають у поліції.
Коли Владик помітив, що навколо нікого немає, вийшов із
підпертого сіновалу, де його
помітила бабуся.
Як кажуть у поліції, Владик
зростає у багатодітній сім’ї.
Тому, можливо, не відчуває
батьківської опіки. Тим паче
мати виховує дітей сама та несе
увесь тягар побуту на собі.

благоустрій
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1+1: приклад співпраці

Самоврядування. Ця історія не про популярний телеканал, як ви могли подумати з назви. Це — історія
двох будинків у центрі міста, мешканці яких об’єдналися і налагодили ефективну систему для вирішення
усіх побутових проблем
Олена Удвуд

П’ятиповерхівки №6 та №14, що
на вулиці Героїв Майдану, мешканці називають братами-близнюками.
Перший здали в експлуатацію у
1971, сусідній старший на один
рік. За майже півстоліття водогінні
труби у підвалах заіржавіли, на
даху посипалися деякі надбудови.
Щоб вирішити ці та інші проблеми, влітку 2016 мешканці будинків
створили ОСББ «1+1».

13-річного Владика у Блажіївці шукали всім селом

З чого все почалося?

співпрацю. У кожному під’їзді обрали відповідального, який допомагає керувати процесом.
Що встигли зробити?
Попри те, що ОСББ існує трохи
менше трьох років, за цей час
багато чого змінилося. Замінили
частину труб у підвалах та поставили крани. Тепер, якщо у когось
трапляється прорив, локалізовано
перекривають воду і не страждають мешканці сусідніх під’їздів,
поки проводяться ремонтні роботи
(раніше кран був один на будинок).

Потрібно 300 тисяч гривень на операцію
В’ячеслав Гончарук

До редакції газети “RIAКозятин” звернулася мешканка
нашого міста Олена Аркадієва.
Вона повідомила, що за станом
здоров’я їй необхідна операція
з пересадки нирки. Коштує
така медична послуга в інституті Шалімова, де мають робити
операцію, 300 тисяч гривень.
Таких грошей на медичну послугу в родини Аркадієвих
немає.
У 2000 році в Олени вже
була операція з переса дки
даного органу. Нирку для пересадки жінці надала її мати. А в
2017 році пересаджена нирка
через заміни препаратів дала
збій.
На дану пору пані Олена
три рази на тиждень їздить до
Вінниці на чотиригодинні процедури з підтримки органу та
підготовки до операції з пересадки нирки. Донором стане її
чоловік.
Рахунок Олени в Укргазбанку 5355 0770 1549 8742,
куди можна перерахувати кошти. А також телефон Олени
(096)2381508.

Тетяна Комарова збирається садити нарциси. Кожен мешканець будинку має на
клумбі свою ділянку, за яку відповідає
Чекають на допомогу

Креативна прикраса на клумбі

Олена Аркадієва разом з чоловіком. Жінці потрібна термінова операція

У Козятині зафіксували спалах кору. За
тиждень захворіло 14 дітей
На Вінниччині минулого тижня
захворіли на кір 119 осіб (49 дорослих та 70 дітей). Найбільше
захворіло на цю недугу людей у
Козятині. Про це повідомляє «Вінницький обласний лабораторний
центр МОЗ України». Вони опублікували оперативну інформацію про захворюваність на кір
у Вінницькій області впродовж

15-го тижня 2019 року.
“З початку поточного року в
області зареєстровано 3 тисячі
140 випадків кору. Випадки кору
реєструються у всіх адміністративних територіях області.
Спалах даної інфекції впродовж
15-го тижня був зареєстрований
у місті Козятин. Під час спалаху
захворіли 15 осіб, серед яких

14 дітей віком від 0 до 17 років.
Летальних випадків не реєструвалось”, — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що єдиним ефективним засобом профілактики
кору є вакцинація. Нині в області доступно 39 тисяч 85 доз
вакцини КПК.
Довідка. Найбільше людей

захворіли на кір в місті Вінниця
(998 осіб), Хмільницькому районі
(194 особи), Вінницькому районі
(188 осіб), Барському районі (155
осіб), Козятинському районі (145
осіб), Калинівському районі (128
осіб), Літинському районі (118
осіб), Шаргородському районі
(104 особи) та Крижопільському
районі (87 осіб).

Є центральна труба водопостачання. До неї підведені труби, якими вода надходить до будинків. За
майже 50 років комунікації стали
непридатними і підвали регулярно
затоплювало. У будинку №6 одного разу трапився такий прорив, що
рівень води піднявся на 60 см і затопило два під’їзди. Тоді й почалися розмови про створення ОСББ.
— У нас в підвалах завжди
стояла вода, а там же електричні
дроти, — розповідає Тетяна Римша, голова ОСББ «1+1». — Забиті
каналізації — наша одвічна проблема, з якою ми постійно зверталися до «Відродження». Усе це
текло у підвал. Я живу на першому
поверсі і в мене під квартирою
утворилося болото. Коли вже
останній раз бочка відкачувала
воду за наші гроші, зібралися два
будинки і вирішили, що відкриємо
ОСББ, спробуємо ще так жити.
І ми не помилилися, бо зробили
правильний вибір. Хоча на це треба було наважитися.
Тетяна Римша к а же, що
об’єднання співвласників чимось
схоже на підприємство. І у її випадку це дійсно так. Ще на перших
зборах мешканці домовилися про

У під’їздах зробили косметичний
ремонт, встановили світлодіодні лампи з датчиками руху, а
на вулиці — прожектор, який
вмикається автоматично, щойно
настають сутінки, і вимикається
з першими променями сонця.
Замінили піддашки й покрівельні
гребені, залатали отвори на даху,
встановили труби-дощоприймачі.
— На даху є жолоби, в яких
раніше збиралася вода, і навесні
з даху звисала велика брила льоду, - каже пані Тетяна. — Тому
ми спершу огородили те місце,
щоб там не ходили люди, бо це
небезпечно. Минулого року ми
поставили труби-дощоприймачі.
Їх треба ще 7 штук, але на це
необхідно, не багато не мало,
20-25 тисяч гривень.
Допомагає Тетяні Римші втілювати ідеї в життя її чоловік
Микола. Він допомагав ремонтувати труби, самостійно встановив
поручні поблизу під’їздів, щоб
пенсіонерам було легше виходити на вулицю, змайстрував для
клумб лебедів з покришок, і це
ще не повний перелік того, що
йому разом з дружиною вдалося
зробити.

ОСББ взяло кредит на утеплення. За ці гроші замінили в
під’їздах вікна на металопластикові. Мешканці кажуть, стало
набагато тепліше.
— Ми вікна замовили наприкінці квітня, і вже на 9 травня у нас
стояли нові, - додає пані Тетяна.
— Ми до цього йшли більше
року. Люди боялися, бо це, як
не як, кредит. Ми зверталися до
міськради за відшкодуванням.
Була комісія ЖКГ, на якій вирішили, яку суму потрібно відшкодувати. Поки що ми грошей не
отримали, але я вірю, що нам їх
дадуть, бо відповідна програма є.
Мешканці задоволені
Жанна Гричина живе в будинку
№14 вже 22 роки. Каже, дуже
рада, що її та сусідній будинок об’єдналися для створення
ОСББ, бо тепер можуть самі
контролювати свої фінанси.
— Голові ОСББ ставимо плюси, - каже Жанна Гричина. — За
старою оцінкою — 5, за новою
— 12 балів. Ми труби поміняли,
пофарбували все. У нас є прибиральниця, яка миє під’їзди. Двічі
на тиждень прибирає двірник.
Взимку ми наймаємо трактори,
щоб прибирати сніг.
— У нас є художниця Інга Іванова, — додає інша мешканка
будинку, Тетяна Комарова. — Ми
скинулися грошима й запросили

її, щоб вона розписала нам двері у під’їздах. 50 гривень — це

дрібниця. Але все так гарно
зробили.

Труби у підвалах: до та після ремонту
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«Тримаємо віск гарячим!»

Великдень. Як саме розписувати писанки? — про давні традиції та секрети розказала козятинська
майстриня Наталія Баштова. Також розказуємо, як фарбувати яйця натуральними барвниками
Леся Кесарчук

Вважається, що розписування писанок - це
давня дохристиянська традиція наших предків слов’ян. Сьогодні писанки — це символ
вічного життя та Воскресіння. Молодь Козятинщини також цікавиться писанкарством.
Одинадцятикласниця Вікторія Білик з Глухівців захопилась цієї традицію нещодавно.
Дівчина за власні писанки отримала відзнаку
в обласному конкурсі. Щоправда в родині
Вікторії ніхто з дорослих не розписував
писанок. Навчалась у місцевої майстрині з
писанкарства.
— Я розписую писанки з різними візерунками. Знаю, що півень на писанці - це символ
світла та родючості. Щоб писанка була чорною і мала насичений колір, я використовую
зеленку. Одним шаром спочатку наношу на

яйце зеленку, потім іншим шаром і в кінці,
коли висохне, протираю воском. Щоб отримати рожевий насичений колір, натираю яйце
фукорцином (він є в кожній аптеці). Готові
писанки я дарую рідним. Цього року планую
розписати більше 20 штук, - розповідає школярка з Глухівців Вікторія Білик.
Писанка на здоров’я
Наталія Баштова працює науковим співробітником у музеї історії Козятина. Писанкарством захопилась зовсім не випадково.
— Коли моєму синові було 5 років - він
часто хворів. І доводилося дуже часто ходити в лікарні. Ми навіть жили в лікарняній
палаті місяцями. Коли приїхали додому, я
почала цікавитися різними майстер-класами
на будь-яку тему. Мене це заспокоювало і
я поволі почала займатися бісероплетінням,

Наталія Баштова проводить майстер-клас розпису писанки дітям
декупажем, особливо мені сподобалося писанкарство. Це надавало натхнення і заспокоювало. Мої писанки відображали в якійсь
мірі стан душі. Кожна крапка на яєчку ніби
побажання чогось хорошого,- розповідає
Наталія Баштова.
Уже не один рік жінка проводить майстеркласи з писанкарства для дітей у школах, у
територіальному центрі, при церквах. Найбільше майстриня полюбляє розписувати
візерунок - “Дерево життя”.
— Моя родина потребувала саме здоров'я
і тому хотілося усім оточуючим побажати
лише здоров’я. У моїх писанках домінує зелений колір, червоний, ніби побажання здоров'я
та краси. Взагалі в давнину писанки фарбували природніми барвниками і тому вони були
приглушених тонів. Ще наші предки слов'яни
завдяки писанкам висловлювали побажання
добробуту і навіть через писанки зізнавалися
у коханні. Ще на писанках часто зображали
сонце - називали її триквер. Такі писанки писали наші предки сотні років тому, ще коли
не було християнства. Ця писанка - це символ
безсмертя, - мовить Наталія Баштова.
Які саме природні фарби використовували
наші предки? - запитуємо у Наталії
- Найпоширеніший природний барвник лушпиння цибулі, але також використовують
відвари буряка, наприклад, якщо запекти
кольорову капусту, то яйце занурене у воду з
цією капустою стає фіолетового кольору, також робили відвари з трав. Варили петрушку
- вона дає бурий колір на яйці. Відвар гілля
вишні дає бордовий колір.
Різні трави давали різні забарвлення і наші
предки ними користувалися, щоб розмалювати яйце.
У своїх майстер-класах Наталія Баштова
найчастіше користується синтетичними харчовими барвниками. Мовляв, це не лише дає
яскравий колір, а й швидко і зручно. Жінка

цікавилась також багатьма закордонними
техніками розписування писанок.
— Є техніка написання за допомогою
воскових олівців та голки. У Чехії це розповсюджений вид мистецтва, коли голка
занурюється в розтоплений олівець восковий
і наносяться різні візерунки. До речі, в цій
країні популярні білі яйця, на які нанесені
темно-зелений або коричневий візерунок.
Тобто писанки в них одного кольору. Українці вибирали різнобарв'я. Нашим маленьким
козятинчанам найбільше подобається робити
крапинки. Тобто на яйці крапити воском і
занурювати в різні барвники і тоді яйце перетворюється на конфеті, - усміхаючись додає
Наталія Баштова.
Придумала власну техніку
Для того, аби розписати власну писанку
вдома, потрібно мати: яйця видуті, кольорові
харчові барвники, свічку, воскові олівці, ложку, зігнуту в букву Г, стаканчик із сіллю, куди
ставлять ложку. А під ложку ставиться свічка
запалена.
- Дуже часто люди не можуть знайти або
придбати восковий писачок. Я придумала
таку техніку, коли розмальовується за допомогою голки дитячим восковим олівчиком.
Гострий кінець голки занурюємо у віск і наносимо малюнки. Голку можна прикріпити до
олівчика і це буде зручніше. Восковий олівець
прогріваємо біля запаленої свічки. На яйці
спочатку малюють звичайним олівцем прості лінії. Потім уже воском пишуть по лініях.
Далі яйце занурюємо спочатку в жовтий,
потім в зелений, червоний, далі синій колір. І
ми отримуємо писанку в старовинному стилі.
Майстриня ніколи не береться за розпис
писанок в поганому настрої. Обов'язково про
себе читає молитву з бажанням принести добро та світло в це життя.
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Мрієш про ІТ – лови свій шанс!
Прес-служба Вінницької ІТАкадемії!
Якщо ти любиш математику,
добре знаєш шкільний курс, то
у тебе є шанс змінити своє життя. Як? Вступити у престижний
навчальний заклад, який зробить із тебе крутого ІТ-шника
вже за рік!
Це все не вигадки і не міфи.
Факт: восени відбувся перший
екзамен, після якого 6 щасливчиків змогли потрапити на
безкоштовне навчання до Вінницької ІТ-Академії! І тепер
вони інтенсивно навчаються:
здали перший курсовий проект
з програмування, знайомляться
з різними мовами та технологіями, щоб незабаром обрати
спеціалізацію і у же взимку
отримати диплом та гарантовано роботу своєї мрії.
Вінницька ІТ-Академія за 8
років досвіду має безліч працевлаштованих випускників і
вчергове дає круту можливість
талановитій молоді!
Не завжди гроші вирішують
все. В Україні існує упереджена
думка про якісну освіту. Якщо
ти не син заможного чиновника
або підприємця, ти не можеш
отримати престижну освіту... ІТАкадемія - це елітний навчальний заклад, який проводить
відбір найталановитіших абітурієнтів та дає їм безкоштовну
якісну освіту із гарантованим
працевлаштуванням.
Звісно ж, результатом навчання в ІТ-Академії є сотні і
сотні випускників, які працюють
в ІТ-сфері на позиціях розробників, QA-їв, веб-дизайнерів,
проектних менеджерів.
Курс спеціалізації Програмування складається із чотирьох
етапів: базисний, перехідний,

становлення та стажування.
На базисному етапі
формує тьс я с тійкий фунд амент
для підготовки програмістів та
формуються основні принципи
програмування. На цьому етапі вивчаються такі предмети:
а лгоритмічна мов а С (що б
сформувати алгоритмічне мислення майбутнього програміста); основи вищої математики;
дискретна математика і комбінаторика; структури даних;
розробка і аналіз алгоритмів.
А також протягом усього курсу
студенти вивчають Англійську
мову для ІТ. Цей етап триває
близько 3-ох місяців. Після
нього студенти пишуть перший
курсовий проект.
Перехідний етап триває теж
орієнтовно 3 місяці - тут формується база для переходу до
сучасних технологій програмування. Вивчаються проектування баз даних, верстка (HTML,
CSS), мови програмування: C#,
Java, JavaScript, nodeJS, PHP,
Mobile Development для iOS чи
Android, Ruby, Elixir та інші.
На етапі становлення студенти вже розподіляються за
спеціалізаціями і вивчають вже
визначений д ля конкр етної
спеціалізації стек технологій,
актуальний на той момент навчання (фреймворки, бібліотеки, веб-сервери тощо). Також
йде написання вже командного
курсового проекту. Удосконалюються розмовні навички
англійської мови, ра зом із
викладачами-HR-ами розглядаються проходження технічних
співбесід, складаються резюме
англійською мовою.
Етап стажування передбачає роботу на реальних проекта х в ІТ-Академії. У цей

період студенти-програмісти
тісно співпрацюють із студентами тестувальниками та вебдизайнерами, для того, аби
повністю поринути у робочу
ат м о с ф е ру і н д ус т р і а л ь н о г о
підходу. На цьому етапі і відбувається проходження співбесід
у компанії і працевлаштування
випускників.
Оригінальна методологія підготовки спеціалістів передбачає
щомісячне визначення цілей і

перевірку (контроль) рівня їх
виконання, робить студентів
спроможними адаптуватися до
швидких змін та протистояти їм. ІТ-Академія не навчає
шаблонно, вона адаптується
до сучасних умов та під час
навчання формує у студентів
незалежне мислення - саме з
цього розпочинається креативність і винахідництво нових
рішень. Випускники ІТ-Академії
цілеспрямовано прагнуть удо-

сконалення і себе, і своєї роботи, тому вони є затребуваними
на ринку ІТ.
Якщо ти бажаєш стати крутим
“айтішником”
- не пропусти
свій шанс. Здай екзамен з
математики на відмінно та навчайся у Вінницькій ІТ-Академії
БЕЗКОШТОВНО!
Програмуй своє майбу тнє
разом з ІТ-Академією!
Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067-431-19-21

Остання сесія міськради: жити стало краще, жити стало веселіше
Олександр Гвелесіані, депутат
міської ради, керівник групи
«Наш край»

Чергова сесія вкотре продемонструвала: коефіцієнт корисної
дії депутатського корпусу настільки низький, що невідомо, навіщо
їм взагалі збиратися.
Прикро, що депутатів цілком
задовольняє нав’язаний міським
головою сценарій проведення
сесій: зачитується назва проекту
рішення і без заслуховування
ставиться на голосування. За всю
свою багаторічну практику я не
пам’ятаю жодного разу, коли б
звіт про виконання бюджету не
викликав зацікавленості міських
депутатів, хоча ми переживали
значно складніші часи. У 2018
році міська казна склала приблизно 340 млн гривень – це
втричі більше, ніж до змін у бю-

джетному кодексі. Депутати мали
б зацікавитись, наскільки виправдано і раціонально використані ці
величезні кошти. Але мої колеги,
на жаль, не обтяжують себе
аналізом доходів і видатків міського бюджету. Відтак, нікого не
обурює той факт, що утримання
чиновників міськради в 2018 році
обійшлося нашій казні у рекордні
25 мільйонів гривень. На кожній
сесії голосуються зміни до структури виконавчих органів ради
– вже не знають, які ще посади
придумати. При моїй «злочинній»
владі був один відділ інформації,
тепер – два, соціальним захистом населення опікувалося
одне управління, тепер – два:
управління соціальної політики
та управління праці і соцзахисту.
Як розподілені обов’язки між
двома начальниками, невідомо.
Можливо, один керує соціальним

захистом городян по парних
числах, а інший – по непарних.
Але зарплату, що складається
з наших податків, в кінці місяця
справно отримують обидва.
Нова посада – спеціаліста
з грантів та інвестицій – з погодження депутатів з’явилася в
управлінні ЖКГ. При цьому звичайних робітників комунального
підприємства не вистачає. На
тротуарах ще досі не зметений
відсів, яким їх посипали взимку. Хоча за цим може критися
стратегічний задум: пішоходи все
літо мають пам’ятати, як про них
«піклувалися» взимку.
Увагу слуг народу мали б
привернути цифри коштів, витрачених на оплату комунальних
послуг для бюджетної сфери,
особливо виплати теплопостачальній фірмі. Суми вражають,
особливо якщо співвіднести їх з

якістю наданих послуг. Проблеми
з теплом відчували тисячі жителів
міста, діти яких ходять до шкіл
і садочків, пацієнти лікарні. Однак кошти заплачені такі, ніби
температурний режим був, як на
Мальдівах. І знову зі сторони
депутатів – ні питань, ні застережень.
Принагідно не можу не прокоментувати той факт, що нинішні
керівники, не те що на чужих, на
своїх власних помилках вчитися
чи то не хочуть, чи то не можуть.
Майже кожного року під завершення опалювального сезону на
зміну теплій погоді приходить
період суттєвого похолодання.
При моїй каденції ми здійснили децентралізацію опалення,
перевели його на альтернативні
види палива. Це було зроблено
з метою уникнути залежності
від лімітів “Нафтогазу”, а відтак

отримати можливість починати і
закінчувати опалювальний сезон,
виходячи з власних умов. Тому
мене, як і батьків дітей, що мерзнуть зараз в садочках і школах,
обурює, чому міський голова
проігнорував прогноз погоди і
не виконав свою роботу при всіх
наявних можливостях, давши
вказівку відновити подачу тепла
в дитячі і лікувальні установи.
Можливо, тому що депутатів, які
мають контролювати це питання,
цікавлять не інтереси виборців, а
тепла ванна для мера?
Одним словом, жити стало краще, жити стало веселіше. Якщо
зважати на збільшення бюджету,
то, за логікою речей, щонайменше у два рази. Це підтверджує
і позиція провладних депутатів,
яких все влаштовує. От тільки
городяни у своїй основній масі
думають інакше.
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ОГОЛОШЕННЯ про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності
1. Планованадіяльність
Проектом передбачається будівництво під`їзних залізничних колій з організацією
вантажного фронту та встановленням вагонних ваг та маневрового пристрою
для ТОВ «Вінн-Агро-Експорт» при станції Махаринці. Завантаження зерна в вагони передбачається через люки на даху вагонів за допомогою гофри для подачі
зерна та шиберу в нижній частині бункеру навантажувального пристрою. Фронт
завантаження зернових в залізничні вагони складає – 56 вагонів/добу.
Земельна ділянка під будівництво знаходиться у власності ТОВ «Вінн-АгроЕкспорт» та розміщена у Вінницькій обл., Козятинському р-ні., с. Махаринці.
На північ від земельної ділянки під будівництво під’їзної залізничної колії
ТОВ «Вінн-Агро-Експорт» в 1,7 км. знаходиться колійний розвиток ст. Махаринці._ _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Вінн-Агро-Експорт», ЄДРПОУ 33088804.
Поштова адреса: 22141, Вінницька обл., Козятинський р-н., с. Махаринці, вул.
Центральна,15.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я
та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадськогообговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації. Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна,
15-а,
т.(0432) 67-08-20, т. (0432) 67-08-39, контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна .
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактнаособа)
4. Процедураприйняттярішенняпропровадженняпланованоїдіяльностітаорган,
який розглядатиме результати оцінки впливу надовкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання
підготовчих та будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011р. №466.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки,тривалістьтапорядокгромадськогообговореннязвітузоцінкивпливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_ _ _ _ _ _14 травня 2019 р. о 16.00 год. будинок культури с. Махаринці____________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Гр о м а д с ь к і
с л у х а н н я
( д р у г і ) в і д б у д у т ь ся-______________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованоїдіяльності
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА,
вул. вул. Соборна, 15-а, т.(0432) 67-08-20, конт. особа: Лісовенко Олена Віталіївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, доякогонадаютьсязауваженняіпропозиції,тастрокинаданнязауважень
іпропозицій
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації.
Адреса: інд. 21100, м. Вінниця , вул. Соборна, 15-а, т.(0432) 67-08-20, т. (0432)
67-08-39,
контактна
особа
Лісовенко
Олена
Віталіївна.____________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованоїдіяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планов аної діяльно с ті – 1 кни га_____________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)__
9. Місце(місця)розміщеннязвітузоцінкивпливунадовкіллятаіншоїдодаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися зними
ТОВ «Вінн-Агро-Експорт», Вінницька обл., Козятинський р-н., с. Махаринці,
вул. Центральна,15 з 16квітня 2019 р., контактна особа__КвашукПетро Олександрович
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
№ 20192282976
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Прес-центр
РДА

Офіційна сторінка Козятинської районної влади
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Робочий візит Валерія Коровія до
Махнівки

10 квітня з робочим візитом Махнівську
територіальну громаду відвідав
голов а о блде рж а дмініс тр аці ї
Валерій Коровій. Участь у зустрічі також взяли голова райдержадміністрації Юрій Слабчук,
заступник голови райдержадміністрації Ігор Булавський, Махнівський сільський голова Павло
Кузьмінський, начальник служби
автомобільних доріг у Вінницькій
області Ігор Корольчук, депутати
сільської ради.
Свій візит Валерій Вікторович
розпочав з огляду дороги, яка
підлягає капітальному ремонту.
«Капітальний ремонт дорожнього полотна протяжністю 5
км плануємо розпочати з червня
поточного року. Під час ремонту
велика увага буде приділятися
безпеці руху. На об’єктах ремонту будуть влаштовані пішохідні
переходи із шумовими смугами,
освітлення, нове бар’єрне огородження, дорожні знаки, тротуари, які передбачені проектом
та будівництво двох автобусних
зупинок», - сказав Ігор Корольчук.
У свою чергу Валерій Вікторович зазначив, що через Вінницьку
область проходить понад 2 тисячі
км доріг загального користування державного значення. У цьому

році на їх поточний середній ремонт буде спрямовано 2,5 млрд
гривень. За умови стабільного
фінансування та відповідного
ресурсного забезпечення, який
закріплено у Плані перспективного розвитку регіону на 20192021 роки, за два роки цілком
можливо завершити ремонт міжнародних трас.
Користуючись нагодою Валерій
Вікторович відвідав могилу поета
та композитора Томаша Падури,
який зробив неоціненний вклад
у літературу й музику Польщі
та України. Похований поет на
католицькому кладовищі села
Махнівка. Пісня Падури «Гей,
соколи» стала своєрідним народним гімном Польщі.
Павло
Куз ь мін ський п о в ідо мив , що
восени у селі планується проведення міжнародного фестивалю
пам’яті Падури «Гей, соколи». На
даний час розглядається питання
співфінансування проекту дослідження та створення Туристичного Центру
ім. Т. Падури.
Даний проект розробляється
та подається
Медіапростором
«Власно-інфо» за підтримки дружини Президента України Марини
Порошенко. Вартість
проекту
1,5 млн грн.
Валерій Вікторович зустрівся
з ксьондзом Яном Дзяткевичем
та відвідали костьол. Зустріч
відбулася в теплій дружній атмосфері.

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Секретаря Юрівської сільської ради
ПАСІЧНЮК Наталію Михайлівну (18.04)
Керівника апарату райдержадміністрації
СТУДОЛЯКА Юрія Дмитровича (18.04)
В. о голови Воскодавинської сільської ради
ДИВАК Наталію Василівну (19.04)
Голову СВК «Білопільський» с. Білопілля
ШАШКОВА Володимира Івановича (21.04)
Михайлинського сільського голову
ПОЛІЩУКА Миколу Анатолійовича (22.04)
Голову СФГ «ШАР» с. Вовчинець, депутата районної ради
ШНАЙДРУКА Станіслава Васильовича
(22.04)
Пляхівського сільського голову
РОМАНЮКА Олександра Петровича (23.04)
Начальника відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації, заступника керівника
апарату
ПАВЛЮК Валентину Леонідівну (24.04)
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 повагою, голова райдержадміністрації Юрій
Слабчук
заступник голови районної ради Анатолій

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря Юрівської сільської ради
Наталію Михайлівну ПАСІЧНЮК
(18.04)
керівника апарату райдержадміністрації
Юрія Дмитровича СТУДОЛЯКА
(18.04)
В. о. сільського голови Воскодавинецької сільської ради
Наталію Василівну ДИВАК (19.04)
керівника СВК «Білопільський» с.
Білопілля
Володимира Івановича ШАШКОВА (21.04)
Михайлинського сільського голову
Миколу Анатолійовича ПОЛІЩУКА (22.04)
керівника ФГ «Шар» с. Катеринівка,
депутата районної ради
Станіслава Васильовича ШНАЙДРУКА (22.04)
Пляхівського сільського голову
Олександра Петровича РОМАНЮКА (23.04)
начальника відділу організаційної
роботи
райдержадміністрації
Валентину Леонідівну ПАВЛЮК
(24.04)
Прийміть найщиріші вітання та побажання міцного здоров’я, родинного
благополу ч чя, дос татку, злагоди,
здійснення всіх ваших задумів. Нехай

кожен новий день буде щедрим на
успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті
досягнення і благородні справи! Хай
завжди Вас супроводжує щаслива
зоря удачі, Боже благословення, а у
вашому домі панують любов, злагода
та добробут!
З повагою,
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК
Привітання з днем народження
голови районної державної адміністрації Ю. Слабчука
Шановний Юрію Олексійовичу!
Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого дня народження
Бажаю Вам подальших успіхів, безмежної енергії та життєвої наснаги у
Ваших справах. Зичу міцного здоров’я,
особистих творчих досягнень, злагоди
та добробуту у Вашій оселі! Нехай
здійсняться усі заповітні мрії, а будьякі повороти долі завжди відкривають
лише нові обрії майбутніх перспектив!
Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!
З повагою,
заступник голови районної ради
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

Задорожнюк
Голову Козятинської райдержадміністрації
СЛАБЧУКА Юрія Олексійовича (24.04)
Шановний Юрій Олексійович !
Колектив Козятинської районної державної адміністрації вітає Вас з Днем народження! Посада
голови райдержадміністрації передбачає високу
відповідальність та працездатність, вміння ефективно працювати на користь громади, відстоювати
свою думку і, водночас, знаходити компроміси.
Усіма цими якостями, безумовно, Ви володієте.
Бажаємо Вам невичерпного оптимізму, натхнення, підтримки у всіх Ваших добрих починаннях!
Нехай примножуються плани і прагнення, зусилля
і справи сприяють розквіту Козятинського району.
Зичимо здоров'я, щастя, добробуту Вам і
Вашій родині, щасливих років життя у міцному
родинному колі та серед вірних друзів, подальших
успіхів у праці, наснаги та нових здобутків на ниві
державної діяльності.
Козятинського міського голову
ПУЗИРЯ Олександра Дмитровича (24.04)
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 райдержадміністрації
Юрій Слабчук

Прес-центр Козятинська районна рада та
Козятинської Козятинська районна державрайонної
на адміністрація висловлюють
ради
інформує щирі та глибокі співчуття Козя-

тинському сільському голові Катеризюк Тетяні Миколаївні з приводу
важкої втрати, смерті батька – Катеризюка
Миколи Миколайовича.

ОГОЛОШЕННЯ!
26 квітня о 10.00 год. в
залі засідання райдержадміністрації (3-й поверх)
відбудуться міськрайонні
заходи з нагоди 33–ї річниці Дня Чорнобильської
трагедії. Запрошуємо усіх
взяти участь у заходах.

Вибір та посадка королеви квітів — троянд
Троянди – нелегка у вирощуванні культура, яка вимагає до
себе уваги і турботи. При терпінні, наполегливості і любові вони
віддячать вам сповна. Але як правильно вибрати якісні саджанці?
Катерина Щурук

Купівля та підготовка саджанців до
посадки. Початківцям-квітникарям рекомендується придбати готові вкорінені
саджанці. Саджанці можуть бути кореневласні, вирощені з укорінених живців,
і щеплені на менш вибагливі підщепи.
Здорові щеплені саджанці повинні мати
щонайменше два або три міцних пагона
з бруньками.
Коренева система саджанців може бути
закрита, в горщиках, і відкрита.
Для вирощування підходять ті і інші саджанці, але при покупці посадкового матеріалу необхідно уважно його оглядати .
Ознаки здорового посадкового матеріалу:
- Живі, гнучкі стебла висотою 20-30 см
з 3-4 зеленими бруньками.
- Відсутність плям, тріщин.

- Живе і еластичне коріння.
- Корені повинні бути сильними, гладкими, добре розгалуженими і мати якомога
більше дрібних коренів.
- Вибирайте саджанці не старше 3
років, так як в більш старшому віці приживаються погано.
Підготовка до посадки
Безпосередньо перед посадкою всі
саджанці обробляють протигрибковим і
антибактеріальним препаратом. Коріння
повністю занурюють у розчин на 10 хвилин, потім промивають холодною водою.
Посадка троянд
Троянди, посаджені навесні, вимагають
до себе більшої уваги. Але садити їх
можна як навесні, так і восени.
При весняній посадці кращий період
– середина квітня – кінець травня, коли
грунт добре прогріється, але обов’язково
притіняти і вчасно поливати.

8

Наші люди

RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019

Учні училища змагалися в Таллінні
До Європи. Команда Козятинського училища взяла участь у VI міжнародному конкурсі комп’ютерних
технологій ICSC. За перемогу боролися 8 команд з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, України та Грузії

Олена Удвуд

Представляти нашу країну пощастило учням Козятинського
МВПУЗТ, які перемогли на конкурсі професійної майстерності
з професії «Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення», що проходив на
базі училища. Семеро юнаків
поїхали до Талліннської політехнічної школи, що в Естонії,
змагатися за першість.
— Ми беремо участь у цьому конкурсі вже вшосте, —
каже Андрій Стецюк, директор
МВПУЗТ. — Його проводять
відповідно до Познанської угоди,
яка була створена між залізничними навчальними закладами
Європи.
Конкурс проходив у два етапи.
Під час першого учасники пройшли онлайн тестування та організували роботу віртуального
сервера та робочих станцій. Під
час другого команди змагалися у грі «Counter-Strike: Global
Offensive», яка, до речі, є кіберспортивною дисципліною.
Козятинчанин Богдан Докшин
брав участь у першому етапі.
Окрім програмування, хлопець
захоплюється футболом. Раніше
грав за клуб «Максіс». Вирішив
стати спеціалістом з інформа-

ційних технологій, бо вважає,
що це — його покликання. У
майбутньому планує займатися
програмуванням або дизайном.
— Спочатку ми розв’язували
тести, які складалися з 60 питань
англійською мовою, — ділиться
враженнями Богдан. — Потім
треба було виконати практичне
завдання. З тестами, думаю,
ми впоралися, а от з практичним завданням було важкувато.
Коли його нам дали, ми гадки
не мали, як його виконувати,
бо раніше ми такого не робили.
Але враження від поїздки залишились позитивні. На конкурсі
завів нових друзів. А Таллінн
— гарне, чисте і комфортне
місто. Навіть якщо порівнювати з
Києвом, то наша столиця велика
і там багато людей. А в Таллінні
все чистенько, акуратно, невеликі будиночки.
Інший пр е дс тавник нашої
команди, Михайло К ар пен ко, змагався у комп’ютерній
г р і « C o u nte r- Str ike : G l o b a l
Offensive». У вільний час хлопець полюбляє грати в класичні ігри, на кшталт «Doom» чи
«Duna», збирати й розбирати
комп’ютери, прописувати консольні команди. Коли йому
було сім років, йому привезли
його перший в житті комп’ютер.
Михайлові одразу стало цікаво,

з чого він складається, як на
ньому працювати і який у нього
принцип роботи. Це і спонукало
хлопця стати програмістом.
— Набиралося по дві команди,
які грали одна з одною, — розповідає Михайло Карпенко.
— Турнір тривав 15–20 хвилин.
У кожному — 9 раундів. Ми зі-

грали в один раунд і вилетіли.
Не могли протистояти Латвії.
Вони відіграли за тактикою. У
нашій команді не було людей,
які давно грають. Але було дуже
цікаво змагатися з тими, у кого
більший досвід.
Учні Козятинського МВПУЗТ
на конкурсі посіли четверте міс-

Учасники нашої команди на змаганнях з кіберспорту

«Суперстаршокласниця-2019»: Хто переміг?
Зоряна БОГУСЛАВСЬКА

Другого квітня до актової зали
залізничного транспорту завітали
поціновувачі прекрасного. Сяяли
усмішки на обличчях учасниць і
вболівальників. Цього року за омріяний титул найкращої змагалися
13 дівчат, які в ході конкурсу продемонстрували чудову підготовку та
свої найкращі якості.
Журі оцінювало конкурсанток за
граціозність, витонченість, невимушеність, індивідуальність, мистецтво
оратора, комунікабельність, неординарність та стиль. Познайомитися
краще з красунями глядачі та журі
мали змогу під час конкурсу-візитки «Я – донька своїх батьків»,
під час якого дівчата розповіли про
себе та родину, свої захоплення та
мрії, а вбрання та дизайнерський
погляд продемонстрували під час
дефіле в стилі «Шкільна форма»,
«Канікули», «Військова форма»,
«Вечірня сукня», «Світ диких тварин». Також конкурсантки показали
свої вміння в конкурсі «Моє хобі»
та вражали розумовими здібностями в «Інтелектуальному конкурсі». За результатами оцінювання
журі, перемогу в конкурсі «Супер-

старшокласниця-2019» отримала
учениця Миколаївського ЗНВК І-ІІІ
ст. Ольга Піркл, а також «Приз глядацьких симпатій» від Козятинської
районної громадської організації
учнівського самоврядування «Союз
старшокласників «Лідер».
Наступним чином розподілено
номінації:
«І віце-міс» - Анна Кахно (Бродецький ЗНВК)
«ІІ віце-міс» - Віра Беззубенко
(Білопільський ЗНВК)
«Міс Досконалість» - Інна Рибак
(Безіменський ЗНВК)
«Міс Оригінальність» - Марина
Чорна (Широкогребельський ЗНВК)
«Міс Вишуканість» - Ольга Даценко (Йосипівський ЗНВК)
«Міс Грація» - Тетяна Ромашкан
(Сестринівський ЗНВК)
«Міс Артистичність» - Анна Кукуруза (Флоріанівський ЗНВК)
«Міс Силует» - Діна Буренко (Зозулинецький ЗНВК)
«Міс Елегантність» - Любов Денисюк (Вівсяницький ЗНВК)
«Міс Загадковість» - Вікторія
Джус (Самгородоцький ЗНВК)
«Міс Чарівність» - Даша Янкова
(Кордишівська школа)
«Міс Ніжність» - Єлизавета Блажко (Махаринецька школа).
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це. На онлайн-конференції після
змагань директори навчальних
закладів-партнерів запропонували провести VII Міжнародний
конкурс ICSC-2020 в Україні. Директор закладу Андрій Стецюк
підтвердив, що наступного року
в квітні чи травні наше училище
прийматиме гостей з-за кордону.

ВІКТОРІЇ КОРОБКОВІЙ 93! ПРО ЇЇ ЖИТТЯ,
ВІЙНУ, СПОГАДИ І БАТЬКА...
Довгожитель. У Кашперівці Козятинського району 93 роки тому народилася чудова жінка Вікторія Коробкова.
Про своє життя вона розповіла декілька епізодів. Про те, що було на її віку, можна написати не одну книгу

В’ячеслав Гончарук

З Вікторією Савронівною ми
познайомились на автобусній
зупинці мікрорайону ПРБ. Вона
звикла бути в русі, хоче щось
творити власними руками. Її дочка Тетяна з любові до матері
не дає їй працювати фізично.
Роки таки беруть своє. А щоб
не обмежувати матір у русі, дочка рекомендує їй прогулянки
містом. Так вона трудиться і
відпочиває. Іноді знаходить собі
співрозмовників. Так сталося і в
нашій історії.
Народилася наша героїня 7
вересня 1925 року в селянській
сім’ї.
— У шестирічному віці, - каже
наша співрозмовниця. - Я пасла
корову. Як підходила моя черга
пасти череду, була від того не у
великому захваті. Мені хотілося
бути з матір’ю, йти в ланку сапати
буряки.
У 1932 році пішла до школи,
яку закінчила в 39-у. Після школи вступила на курси медичних
сестер у Новостройку. Тоді так
називали приміщення школи №1.
Тільки отримати посвідчення медичного спеціаліста мені не судилося. У 1941 році почалася Друга
світова війна. Таке повідомлення
застало нас з мамою на ринку
села Білопілля. Ми поїхали туди,
щоб купити мені одяг з першої
моєї стипендії.
- І що ви купили?
—Тоді на 30 рублів можна було
купити багато вбрання.
- Приміщення, де ви навчалися,
зайняли німці?
— Клас, де вчилися майбутні
медсестри, закрили. А з приходом окупанта Новобудова стала
німецькою комендатурою. Тож
довелось повернутися в Кашперівку і знов, як в дитячі роки, в
ланці сапати буряки.
- Ви більше 2-ох років були в
окупації, серед німців порядні
люди були?
— У окупації я, мабуть, була
більше 5-ти років Протягом двох
перших років війни я тричі потрапляла в списки українців, яких
мали відправити в Німеччину.
Два рази сільський староста
жандармерії, який поклав око
на мене, як на майбутню невістку, мене милував. А на третій
раз вирішив відправити дівчину
мрії свого сина в далеку дорогу
товарняками.
Кінцевою зупинкою українок
з Козятинщини стало німецьке
місто Лімгейм, що за сотню кілометрів від Мюнхена. Нас як ново-

прибулих працівниць розмістили
в бараку з солом’яною підстілкою. Усі ми стали працівниками
пілотно-макетної фабрики. Іноді
за потребою робочої сили дівчат
забирали на місяць на сільськогосподарські роботи. Потрапила
в загін хліборобів і я, хоча
майстер фабрики, чех Йозеф,
не подавав мене в списки. Мені
хотілося бути поруч зі своєю
подругою Євгенією і я настояла,
щоб включив майстер в списки
й мене. Аби ж то я знала, що
разом з подругою мені не бути.
Доведеться працювати одній
в сім’ї німецьких нелюдів, які
вимагали ударної праці при поганому харчуванні і нелюдських
умовах праці.
Коли Вікторія Савронівна через місяць повернулася на фабрику, майстер Йозеф, нічого не
запитуючи дівчину, сказав: “Я ж
тобі говорив, що там не солодко.
Добре, що не пропала — живою
повернулася”.
— Майстер Йозеф як людина
був добрим?
— Дуже добрим. Можна сказати, що він жалів мене, бо я
була там найменша. Тільки в 45-у
Лемгейм зайняли американці. Фабрику перевели з працівниками в
місто Кінзбург. Туди навідалися
радянські військові і Йозефа
я більше не бачила. Тільки замість повернення остарбайтерів
на рідну землю, нас затримали
для збору сільськогосподарської
продукції радянські військові. У
якому місці трудилися, я не знаю.
У полі працювали та й все.
— А коли вас по справжньому
звільнили?
— Тільки після збору хліба в
Німеччині наших дівчат повезли
в рідні краї.
Приїхавши в Козятин, Женя
пішла за покупкою. Та зустріла
на вокзалі мого батька. Коли
привела його до мене, яка ж то
була зустріч.
- Та зустріч з батьком залишається найбільш яскравою у
вашому житті?
— Да, зустріч з батьком на
Козятинському вокзалі і народження дітей.
— Після приїзду додому, які
були плани?
— Після приїзду в Кашперівку
вирішила продовжити незавершене навчання. Перебралася в
місто Козятин, в хатину свого
двоюрідного брата-інкасатора.
Брат познайомив сестричку зі
своїм товаришем та напарником. У нас з товаришем брата
зав’язалася спільна зацікавле-

Вікторія Сафронівна. Біля свого будинку в Козятині
ність одне одним. А.серйозні
наміри хлопця завершились
шлюбом зі мною. Ставши подружньою парою, ми звили власне гніздечко.
З чоловіком виростили і виховали двох чудових доньок.
А коли дівчатка стали майже
дорослими, голова сімейства
дозволив мені працювати за спеціальністю.
Тільки працювати медсестрою
нашій героїні вже не хотілося.
Поки виросли діти, стала вона
фаховим кравцем. Тож пішла
працювати на швейну фабрику.

Звідки вийшла на пенсію. У такому статусі вона перебуває вже
38 років
Як живеться тепер Вікторії
Сафронівні? Вона відповідає:
— Коли була молодою, думала за дітей і чоловіка, який, на
жаль, вже багато років перестав для мене бути підтримкою.
Зараз переживаю за внучку та
правнуків.
- А в чому, на вашу думку, криється причина довголіття?
— Я вважаю, що потрібно постійно бути в русі. У деякій мірі
проявом довголіття може бути

генетика роду. Мої батьки жили
до 90. Можливо причиною довголіття є ритм життя чи екологічна
складова. Ви такі питання, - каже
довгожителька, - моїй дочці Тані
задавайте. Вона краще знає, як
правильно сказати.
Більше питань ми Вікторії Коробковій не ставили. Вона розповіла більше, ніж ми надіялися.
Скоро час обіду. Після чого пані
Тетяна відправить свою неньку
в прогулянкове турне. У ньому
вона зустріне цікавих людей і
через 3 години повернеться додому.
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 4 øèíè ç äèñêàìè ìàéæå íîâ³ 175 õ 70 õ 13, 4 äâåð³ ÂÀÇ 2106 á/ó. 098132-22-28
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063143-61-18
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó, äâåð³ çàäí³ ë³â³ íà ÂÀÇ 2109, 21099 á/ó, êîðçèíà
ùåïëåííÿ â çáîð³ «Ôîðä Ñêîðï³îí» 2.0. 097-195-57-75, 063-293-14-23
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç âóëèêàìè Óêðà¿íåöü. 097085-77-51

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

 Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ ìîë³ 20%,
åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó
î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 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. 063-29313-29, 098-974-57-77
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, ³íâàë³äíèé â³çîê, êàáåëü àëþì.
60 ì. 093-031-24-52
 Âåëîðàìà, êîëåñà ïåðåäíå, çàäíº, ðàêîâèíà êåðàì³êà, øïàëè áåòîíí³ 10 øò.,
áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, ïðóòè, êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 24, äîñêà äóá,
îñèêà, êðóãëÿê, òðóáà çàë. ä³àì. 40 ìì. 15 ì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
 Âåëîñèïåä áåç ðàìè (äàìñüêèé) â õîðîøîìó ñòàí³. 063-348-00-79
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íà 3-9 ðîê³â. 063-684-23-83, 096-559-83-23

 Âåëîñèïåä íà 12-16 ðîê³â, äåøåâî. 063-143-61-18
 Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé Í³ìå÷÷èíà, â õîðîøîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äíåïð
2Ì. 096-412-34-14
 Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé ÷óäîâèé, íåäîðîãî. 097-793-55-95
 Âåëîñèïåä. 097-323-85-75
 Âèíîãðàä êóù³ Ñåíñî, Ìóñêàò, îæèíà, Âîæäü Äæîçåô äóæå ðàííÿ, Òîíôð³,
øîâêîâèöÿ (êðóïí³øî¿ íåìà), âÿëåí³ ãðóø³ (ïîëîâèíêè), ñóøåí³ âèøí³, àáðèêîñ,
³ðãà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Â³ç, ñ³÷êàðíÿ, ê³ííèé ïëóã, êóëüòèâàòîð. 067-338-12-16
 Â³êíà á/ó òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-751-80-75
 Â³êíà äåðåâÿí³, ðàìêè ñèñòåìè Äàäàí, ïàðêåò, ï³äøèïíèêè 206, êîíäåíñàòîð.
098-512-44-65, 2-70-03
 Â³êíà ç êîðîáêîþ ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03 - 4 øò. íîâ³, ïîôàðáîâàí³. 063616-18-22, 067-976-19-54

 Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà á/ó, òóìáî÷êà íàâ³ñíà êóõîííà á/ó, òóìáî÷êà
ê³ìíàòíà á/ó. 063-503-47-28, 067-359-87-74
 Ãàçîâà ïëèòà â ãàðíîìó ñòàí³ á/ó. 063-829-28-71
 Ãàçîâèé áàëîí, åë.ëîáç³ê íîâèé, åë.÷àéíèê íîâèé, ñïîðòèâíèé êîñòþì
Ãåðìàí³ÿ íîâèé, òóôë³ ÷îë. 41 ð., íèòêè äëÿ âçàííÿ, êèëèì 170 õ 270 íîâèé, êíèãè
ïî øàõìàòàõ, õóä.ë³òåðàòóðà. 093-850-01-60
 Ãàðàæ âåëèêèé ³äåàëüíèé ñòàí. 063-276-07-38
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ â õîðîøîìó ñòàí³. 067-934-26-97, 063-694-55-37
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï. Òóíåëü. 093-539-53-85
 Ãîëóáè - ïàâè÷³ ð³çíîêîëüîðîâ³. 097-756-75-89
 Диван в доброму стані. 093-146-67-58
 Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. êîíòåéíåð ç ïîãð³áîì; çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. âóë.
Ëÿòóøèíñüêîãî 28. 096-583-14-35, 093-017-87-72
 Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, ë³æêî ç ìàòðàöîì äèòÿ÷å â³ä 5 ðîê³â. 063-605-75-51
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RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

 Äâà âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã ñïîðòèâíèé, 2 áî÷êè ïî 200 ë, àëþì.
ïðîâ³ä 300ì. 3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì, ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî
òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë. 093-940-96-11, 068-334-66-72
 Äâåð³ áðîíüîâàí³ âõ³äí³ á/ó. 093-632-67-45, 098-600-99-29
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2-õ ñòâîð÷àñò³ ï³ä’¿çäí³ á/ó. 098-272-82-53, 093-017-48-48
 Äâ³ âåëèê³ õóñòêè, 1 ì³øîê äð³áíî¿ êàðòîïë³, 1 ì³øîê ïîñàäêîâî¿, êë³òêà äëÿ
ïàïóãè, 1 ì³øîê êîðìîâèõ áóðÿê³â. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Äåðåâî ÿêå ðîñòå, íåäîðîãî. 095-412-46-82
 Äèâàí ç êð³ñëîì á/ó. 067-657-39-15
 Äèâàí, êíèãè. 097-486-40-07, 063-321-77-84
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Ïåã - Ïåðåãî GT-3» (ïðîãóëêà), â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â - 1
500 ãðí., äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî «Ñàéáîêñ - ïðî» ñòàí ³äåàëüíèé 2 500 ãðí. 063427-43-15
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Âàëåíñ³ÿ ç/ë â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ñàëàòîâèé ç ñ³ðèì.
097-842-14-06
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³.
067-892-37-11
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, äèòÿ÷à êîëÿñêà (çèìà + ë³òî ðàçîì), âåëîñèïåä êîëÿñêà, ë³æå÷êî, õîäóíêè. 093-798-99-08
 Äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà, ï³âí³ íà ïëåìÿ, ñ³÷êàðíÿ, â³êîíí³ áëîêè
140 õ 100 (êîðîáêà-äóá), êóù³ âèíîãðàäó, îæèíè, øîâêîâèö³. 2-11-64 18:00,
097-170-90-05, 066-432-22-16
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é, îäíî-äâóõð³÷íèé. 098-280-55-27
 Äîñêà îáð³çíà, ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, âåëîñèïåä
á/ó, ï³äñòàâêà ìåòàëåâà, óãîëîê ìåòàëåâèé, êàíàë³çàö³éí³ òðóáè, ôàíåðà. 096258-75-22, 073-052-93-37
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./êâ.ì., áåðåçà, áåðåñò ïî 650
ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-143-61-18
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Çàë³çíè÷íèé êîñòþì. 096-904-05-60
 Çàï÷àñòèíè Ò-40, ïåðåäèëóæíèêè äî ïëóãà, äîìêðàò 25 òîí â õîðîøîìó
ñòàí³. 067-422-36-17
 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, áåíçîïèëà, áóðæóéêà. 067-745-69-92
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063406-44-27 Ðîñ.
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä,
äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà âóëèöÿ),
ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31,
063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà
105À. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 55 000 ãðí. 093209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè

âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç.
097-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ïèêîâåöü íà öåíòðàëüí³é âóëèö³, çàã. ïëîùà 0.7546 ãà, äëÿ
áóä³âíèöòâà 0.2500 ãà, äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñ³ëüõ.ãîñïîäàðñòâà 0.5046 ãà,
äîêóìåíòàö³ÿ îôîðìëåíà. 099-622-99-22
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-324-14-63, 093925-93-81
 Çåðíî ÿ÷ì³íü, ñîÿ. 067-916-41-20
 ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
 ²íäèêè. 096-184-63-54
 Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî ìàëîãî òðàêòîðà,
ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 15 â³äåð, 30 ãðí./â³äðî. 097-436-73-95
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-382-46-94
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 098-617-30-20
 Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 098-026-32-97
 Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð,
âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà.
097-147-84-88
 Êë³òêè äëÿ êðîë³â, äåñòèëÿòîð âîäè íåäîðîãî. 093-783-28-08
 Êîçà ä³éíà ³ äâîº êîçåíÿò, êîçà ïîðîäèñòà. 068-303-39-38
 Êîçà. 067-165-14-93
 Êîçî÷êà ãàðíî¿ ïîðîäè, áåçðîãà ç êîçåíÿòàìè. 063-773-28-96
 Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà, çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà íîâèé, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã
ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
 Êîðîáêà ïåðåäà÷ ÂÀÇ 2121 Íèâà, ÂÀÇ 2106 - êîðîáêà ïåðåäà÷, ëàïêè êñèîí
D3S 2 øò. ãàçîðàçðÿäíàÿ. 063-752-92-26 Âàñÿ
 Êîðîâà ìóëàòêà ç 7 ì³ñ. òåëÿì. 098-201-40-84
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 097-746-85-19
 Êîðîâà òåðì³íîâî íåäîðîãî. 098-733-58-75
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì, ñìà÷íå ìîëîêî, äàº 25 ë. ìîëîêà. 096-44342-39
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñò³ëüö³, ñòîëèê, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, äèò.
êîìïëåêò. 093-510-45-63, 096-512-12-08
 Êðîëåíÿòà. 096-963-73-52
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êîìá³êîðì
äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ 1.5 ì³ñ. Ìàñòåð-ãðåé. 097-027-12-60 Ãàëèíà
 Ëàìáðèêåíè 4.20 ì. òà 2.55 ì., òþë³, êèëèì íà ï³äëîãó 3 õ 4 ì. 097-632-98-96
 Ì‘ÿêèé êóòî÷îê ó â³äì³ííîìó ñòàí³ (íåäîðîãî); ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 067738-60-93
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ á\ó, øàôè á\ó, óìèâàëüíèê á\ó, ð³çí³ ìåáë³. 067-430-3131, 093-726-17-16
 Ìîëî÷íå òåëÿ, êàðòîïëÿ âåëèêà òà ðàííÿ. 096-717-97-88

 Ïàðêåò äóá 15 êâ.ì. 063-042-05-93
 Ïåéíòáîëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 063-340-12-01
 Ïèñüìîâèé ñò³ë 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç³ ñêëîì. 063288-72-37
 Ïîëîòåíöå-ñóøêà, âîäÿíèé áàê 200 ë. îöèíêîâàíèé. 096-412-34-14
 Ïîðîñÿ êàáàí÷èê âàãà 120-130 êã., ãîäîâàëèé áåç ïðåì³êñ³â. 097-449-53-84
 Ïîðîñÿòà êàáàí÷èêè 20-25 êã. Ëàíäðàñ. 063-412-30-04
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Bocsh ç Ãåðìàí³¿ â õîðîøîìó ñòàí³, àâòîìàò íà 5 êã.,
íåäîðîãî. 097-987-30-42
 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-12-01
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 á/ó íåäîðîãî, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ á/ó
íåäîðîãî, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60, íåäîðîãî. 063-741-21-86
 Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 096-55983-23
 Ðåâîëüâåð íîâèé Ñòàëêåð + ïîäàðóíîê êóë³. 063-276-07-38
 Ðîçêèäà÷ íàâ³ñíèé ÌÂÄ - 0.7 ò. 067-697-93-02
 Ñâèí³ 12-14 êã. ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ. 097-661-80-42
 Ñâèí³ 3000-3500. 096-363-76-42
 Ñâèí³ ëàíäðàñ. 063-383-76-61, 097-782-40-16
 Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 160 êã. 096-443-42-39
 Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí,
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëüôåð. 063-695-30-20
 Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-179-39-98
 Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ,
øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093020-22-95, 093-031-24-52
 Ñò³íêà Æèòîìèð 4 ì., äèâàí íîâèé â ãàðíîìó ñòàí³, ñò³ë - òóìáà, ð³çíèé ïîñóä,
áàíêè 0.5 ë., 1ë. 097-632-98-96
 Ñò³íêà ó â³òàëüíþ «Ã³ðêà» òåðì³íîâî (290 õ 213 ñì.), ìÿêèé êóòî÷îê (210 õ
260 ñì). 063-937-56-11
 Ñóêíÿ âèïóñêíà 8-12 ðîê³â êîë³ð á³ðþçà. 093-779-84-23, 096-312-34-41
 ÒÂ òóìáà-300 ãðí., ìàøèíêà Äåñíà (ìàëþòêà)-400 ãðí.,êèëèì 3*2 ì.-800
ãðí.,íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender»-SJWm|10Í. íîâà 2000 ãðí., âóë.Äæåðåëüíà
52/2, 063-896-77-23
 Òåëåâ³çîð Samsung ê³íåñêîïíèé 300 ãðí., äèâàí-êíèæêà ñòàí õîðîøèé 2 000
ãðí., òóìáà ïðèñòàâêà êóõîííà 200 ãðí., òóìáà ï³ä âçóòòÿ 200 ãðí. 067-722-03-67
 Òåëåâ³çîð Øèâàêè 29« â õîðîøîìó ñòàí³, âåëîñèïåä æ³íî÷èé íà õîäó. 063297-80-03, 068-209-78-26
 Òåëåâîçîð + ñïóòíèêîâàÿ àíòåíà + òþíåð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Òåëèöÿ á³ëî-ðÿáà ãîëøòèí³çîâàíà 7.5 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-825-52-17
 Òåëè÷êà 4 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 068-099-74-51
 Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç ñêëîì äëÿ òåïëèöü òà

äâåð³, íåäîðîãî. 098-245-36-20
 Òðèëÿæ. 063-103-03-16
 Òþêè ëþöåðíè. 068-019-90-30
 Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè. 068-759-80-17
 Óí³òàç á/ó, óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàòó á/ó, òóìáî÷êà ï³ä óìèâàëüíèê á/ó.
093-767-15-16
 Ó÷àñòîê 13.5 ñîò., öåíòð ì³ñòà, º áóä³â. ïàñïîðò, äîçâ³ë íà çàáóäîâó, äåðæ.
àêò, º ôóíäàìåíò. 067-841-08-99
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³
êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê Atlant ç âåðõíüîþ ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, çàã. îáºì 280 ë.,
çáîðêà Á³ëîðóñü, â â³äì³ííîìó ñòàí³ á/ó 3 500 ãðí. 067-430-05-99, 063-64594-26 ²ðèíà
 Õîëîäèëüíèê á/ó Äîíáàñ, òåëåâ³çîð á/ó. 097-112-64-95, 073-310-91-34
 Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
 Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâí³ ïåê³íåñà ³ìïåðàòîðñüêîãî, á³ëîãî êîëüîðó, áàòüê³â
ìîæíà ïîáà÷èòè. 093-583-68-60 Îêñàíà
 Öóöåíÿòêî äóæå ãàðíå ïåê³íåñà êîðîë³âñüêîãî. 063-143-61-18
 Öóöåíÿòòàêñè, â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 067-491-12-27
 Øàôà 205 â., 150 ø., 50 ã., êîñìåòè÷íèé ñòîëèê. 098-597-08-78, 093-59641-56
 Øàôà 3-õ äâåðíà, êóõîííèé ñò³ë, òåëåâ³çîð ìàëåíüêèé, ïîëî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð,
êíèæíà øàôà. 093-728-48-67
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñòàòóåòêà àíãåëà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 093-884-8666, 093-331-26-84
 Øâåéí³ ìàøèíêè Ç³íãåð íîæíà ç ð³äíèì ñòîëîì, ðîáî÷à, ëàäà íîæíà ç
òóìáîþ, íàá³ð ëàïîê, ðîáî÷à. 063-280-43-63
 Øèíüîíè, øê³ðà, íîæíèö³ íîâ³. 098-312-99-81
 Øëåì ï³äðîñòêîâèé 100 ãðí., êîìá³íåçîí÷èê äèòÿ÷èé óòåïëåíèé äëÿ
íîâîíàðîäæåíèõ íîâèé òåìíî-ãîëóáèé 100 ãðí. 067-584-85-58
 Ýëåêòðîï³÷ü-ãðèëü 37ë³òð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 ß÷ì³íü. 097-453-44-53
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

 1- ê³ìí. êâ. ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, áóäèíîê
ïðÿìî íà âîêçàë³. 098-321-74-24, 2-32-56
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-69-081, 093547-13-92
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-081, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 063-277-53-34
 1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà.

12

13

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

449258

449425

448616

449251

449261

445600

448625

449252

449076

449074

449372

448621

447264

449014

443722

449427

449439

449440

449441

448579

449254

449438

449428

447892

447937

449262
449429

449406

449079

447922

робота

Потрібні монтажники металопластикових
конструкцій (вікна, двері). 067-152-70-99
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 250 - 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 на грузовий
автомобіль категорії "С", "Д". 097-519-78-16
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 років,
садово-городні роботи, гнучкий графік, 30
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
У перукарню на постійну роботу потрібні
перукарі, майстри манікюра і майстри по нарощуванню вій. 063-180-51-46
На постійну роботу на склад вторсеровини
потрібен працівник. 097-495-88-36, 063-28842-72
На підприємство потрібен адміністратор. 067927-15-58, 063-676-63-02
На постійну роботу запрошується водій, графі
неповний робочий тиждень. 063-383-99-19,
097-151-70-78
На постійну роботу потрібен продавець та бермен. 063-234-29-75
В магазин меблів потрібен продавець - консультант, чоловік віком від 25 до 50 років,

447286

потрібні навички: водіння буса, досвід роботи.
096-222-04-70, 093-810-93-73 телефонувати
в робочий час
Виробники вареників та котлет на виробництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування,
житло, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Вантажники на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-

невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове виробництво. МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів на виробництво

напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Готувач фаршу на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.

Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Обвалювальники риби на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо
пільгове харчування, корпоративний одяг.
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошується перукар. 098-817-67-14
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-

ратника борошномельного виробництва та
різноробочих. 097-364-46-50
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
кухар, помічник кухаря, продавець зі знанням
п.к. Ми гарантуємо: соціальний пакет, високу
заробітну плату. 067-430-02-80, 093-678-53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується
пекар, помічник кухаря, різноробочий, оператор-касир. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, середня заробітна плата 70008500 грн (з податками), 8-годинний робочий
день, компенсація харчування. тел. 067-43002-80, 093-678-53-01.

ремонт

Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Перекриваємо, будуємо дахи. 097-732-84-99
Відкатні розпашні ворота, стяжка, паркани.
097-732-84-99

Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25

Продам акваріум на 215 л., повністю укомплектований необхідним
обладнанням, у комплект входить
тумба під акваріум + рибки (попугаї). 097-759-18-66
Продам магазин в р-ні 3 школи, 120
кв.м. 063-280-18-73

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42
Запрошуємо пекаря-кондитера для
випічки періжків. 063-691-92-69
Втрачено клач з документами на
ім'я Бальшанек Євгеній Андрійович,
прохання повернути за винагороду.
063-145-03-28
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реклама

RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 18 квітня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03

448619

449028

446340

449456

448618

447858

447935

447947

447953

447946

448623

448622

Продам будинок на рівному місці,
землі 6 сот., 65 кв.м., 2 кімнати, велика кухня, сан.вузол, інд.
опалення - котел, євро-ремонт, є
садок, госп. будівлі. 067-264-80-29
Продам пісок. 098-966-51-43, 093782-99-57
Запрошуємо в новий салон майстра
перукаря (кресло в оренду). 063-69192-69
Продам магазин вул.8-Гвардійська,
150 кв.м. 067-935-88-67
063-694-06-39, 096-454-08-79
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 êâ.ì. 068-032-55-04
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç
ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-743-07-27, 067-799-42-64
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, òåðì³íîâî.
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìíàòó â áóäèíêó áàðà÷íîãî òèïó, º ñàðàé, ãðÿäêà, º ãàç, ê³ìíàòà ñâ³òëà.
063-767-93-72
 2-õ êì. êâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 063-406-15-10
 2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà), öåíòð âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1),
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà
âîäó, º êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé (ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ãàðàæà). 067-785-59-73
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí,

18 квітня 2019р.
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íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 43.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52 (ð-í ÏÐÁ).
073-177-32-37
 2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 063-277-53-34
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2,
á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12, 093-091-65-42
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 04 ãà çåìë³.
067-387-27-20, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), â³éñüêîâèé áóäèíîê,
ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî.
063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî ì/ï
â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóä 137 000 ãðí. 067-883-25-03
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.
ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë
ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë
Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç,
òåðì³íîâî. 098-800-12-25
 2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñòàí æèëèé, 4 ïîâ., âóë.8Ãâàðä³éñüêà 75 (ð-í ÏÐÁ), ñàðàé. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 095-455-94-27
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. (á³ëÿ Öåñ³ñà). 093-857-04-53
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,
³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 098-585-28-33,
050-417-79-70
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà - äâåð³ ïîì³íÿíî
àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòà, º ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, áàëêîí,
ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, îïàëåíí÷ º êîòåë
Âàéëàíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí îáðîáëåíî äåðåâîì. 063-675-93-04,
067-940-41-22
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., íå êóòîâà. 097-632-98-96
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà. 063-255-21-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-555-73-71
 3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), âîäà ö³ëîäîáîâî. 093017-52-80

Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого
засобу масової інформації
серії ВЦ №1013-371ПР
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53,
097-369-69-64
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №190315

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-68423-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì,
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. Ïóøê³íà, 28. 093812-85-65
 3-õ êì. êâ., 5/5 ê, 67/42,5/7,5. ,áåç ðåìîíòó, 2-à áàëêîíà, ïàðêåò, á³ëÿ ó÷èëèùà.
097-157-23-16
 4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò.
àíòåíà, 80 êâ.ì., ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-189-75-26
 Áóäèíîê 120 êâ.ì., ñ.Âåðíèãîðîäîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà
0.43 ãà. 096-973-34-69
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, æèòëîâà - 101,6 êâ.ì.,
çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 068-003-72-85
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà
Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, âîäà òà ñàí.âóçîë â
áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 15.
063-384-05-03
 Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ,
2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-67-19
 Áóäèíîê 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 áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 105. 093-807-98-23, 067-759-03-23
 Áóäèíîê á³ëÿ çàïðàâêè ÎÊÎ, íàä òðàñîþ â ì.Êîçÿòèí. 097-154-49-36
 Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè,
âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³
äåðåâà. 063-026-75-03
 Áóäèíîê â öåíòð³ (âóë.Ñòóñà), çîâí³ óòåïëåíèé, çðîáëåíèé êàï. ðåìîíò, íàòÿæí³
ñòåë³, íîâà êàíàë³çàö³ÿ, êàì³í, êóõíÿ - ñòóä³ÿ. 063-427-43-15, 073-411-24-11
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ,
ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 096-772-27-55, 093465-45-20
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ. 067-209-03-68, 096-101-81-90
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-5498, 096-804-49-88
 Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
 Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, çåì.ä³ë-êà 6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-875-33-04,
063-260-07-59
 Áóäèíîê âóë.Öåíòðàëüíà 32, áåç ïîñåðåäíèê³â. 068-432-06-48
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà 9
ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 063-969-57-39
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, êàáåëüíèé ³íòåðíåò, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé ñàäîê, 10 ñîò.
ãîðîäó, ñ.Ìàõí³âêà. 097-829-50-50
 Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 13 ñîò. 097-545-0370, 097-304-05-98

 Áóäèíîê ãàç. ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêà) 116. 063-658-83-73,
067-198-74-87
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà,
âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï.
áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, 10 ñîò. çåìë³. 068-110-70-73
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é,
³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2
öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð). 096-732-67-45,
063-714-27-83
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 øêîëè. 093-70431-57
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Áðîäåöüêå (ð-í Ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), 96 êâ.ì.,
60 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ. 067-880-89-03
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, òåðì³íîâî. 098-800-12-25
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê,
ñàéíà, òåïëèé ïîë. 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò, ñàóíà,
ãîñï. áóä³âë³. 067-598-29-10
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60
ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò. ³íôîðìàö³ÿ 097-60-57-822
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 19 ñîò., áóäèíîê
ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé âíóòð³øí³é ðåìîíò, º çðó÷íîñò³: ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿
êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 85 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, ñàäîê. 093-766-22-76
Îëåñàíäð
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç.,
ïîãð³á. 063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ., æèëà 48.2 êâ.ì.,
6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ
áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íåâåëèêèé ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, ãîðîä 22 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, òåðì³íîâî. 098-321-74-24, 2-32-56
 Áóäèíîê íåäîáóä. 10 õ 10, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ãàç, ñâ³òëî,
âåðõ. ñò³íè íîâ³, ò³ëüêè âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ. 067-761-98-56
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà,
êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. ïðèâàòèç., êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìà, ãàç, 20 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, â áóäèíêó
âñ³ çðó÷íîñò³. 063-296-30-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15
ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ñ.(Êîìñîìîëüñüêå) Ìàõí³âêà, âóë.Ëþáàðñüêà, º ãàç ïðèðîäí³é,
âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. áóä³âë³. 096-867-24-83
 Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â äîáðîìó ñòàí³, â öåíòð³ ñåëà. 067-456-93-43
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç. ï³÷íå îïàëåíÿÿ, ö/âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â,
ëüîõ. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï.
áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè,
ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 6 ñîò. ãîðîäó,
àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 61.2 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì.
ä³ë-êà 0.33 ãà. 067-184-40-04 Êàòåðèíà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ âóë. 1-Òðàâíåâà 25, çåìë³ 0.63 ãà, ãà. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, âõ³äíèé ïîãð³á. 063-69157-55 Àíàòîë³é
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, º äâà ñàðà¿, ãàðàæ, êëàäîâêà,
ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Êè¿âñüêà 20, ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 3 ïîãð³áà, ë³òíÿ
êóõíÿ), äî çóïèíêè 100 ì. 097-731-98-99 ²ðèíà
 Áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, Â³ííèöüêî¿ îáë., çàã. ïëîùà
120 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, îêðåìî êóõíÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ áóäèíêó º 40
ñîò. ãîðîäó, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ, ñàäîê, âèíîãðàäíèé, íà ïîäâ³ð’¿ º êðèíèöÿ.
067-274-48-66, 063-496-73-66
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, 13 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç,
âîäà, öåíòð, äîêóìåíòè. 097-317-06-89
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81 êâ.ì., æèëà, çåì.
ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå ôîòî íà Viber 096-768-23-68,
063-883-81-83 Âîâà
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 73 ñîò., ñàðàé, ïîðó÷ ãàç,
âîäîïðîâ³ä, ïîãð³á, íåäîðîãî àáî çà ïàé. 098-321-74-24, 2-32-56
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà,
õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-65950-38, 098-962-17-70
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà.
098-254-37-48
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 097-706-53-64
 Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125
000 ãðí 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Ìàòðîñîâà 176/1. 093-587-13-98, 098-843-78-06
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.Ñåñòðèí³âêà, íåäîðîãî. 093-731-13-99
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³
çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà
òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë,
ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òðîòóàðíà
ïëèòêà, áàçàð, 4 øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 063-694-06-39, 096-454-08-79
 Áóäèíîê õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì.
ä³ë-êà 15 ñîò. 093-704-31-57
 Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 6 ñîò., 65 êâ.ì., 2
ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê,
êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
 Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë.
Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³,
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 950 000 ãðí. 067-705-00-22
Äìèòðî
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿,
30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í
íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, òåëåôîí, ìîæëèâî ï³äêëþ÷åííÿ ³íòåðíåòó. 068271-40-31
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-70431-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà,
ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà,

äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì.,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 64.8 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 31 ñîò. 097-119-76-03
 Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç., ï³äâåäåíå
âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî çáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç,
îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-56375-19, 097-592-71-62
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Äà÷à â ðàéîí³ ñ.Ñèãíàë, 12 ñîòîê, íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3,5*4,5; 12 000
ãðí. 063-291-40-03
 Äà÷à êîîï.«Âèøåíüêà», 5 ñîò. çåìë³. 067-447-94-90 Îëåêñàíäð
 Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14, 097-122-75-19
 Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 êâ.ì.,
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
 Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í
Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
 Çåì. ä³ë-êà ç æèëèìè áóä³âëÿìè â öåíòð³ ñ.²âàíê³âö³. 097-040-48-72
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Øì³äòà 7, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê, ãàðàæ çàøèòèé,
ôóíäàìåíò, âîäà, ãàç ó áóäèíêó. 068-745-45-97, 096-545-76-17
 Ìàãàçèí «Ìð³ÿ», 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî. 067-796-11-99
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, öåíòð âóë.
Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 050-705-41-75, 093892-32-89
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäà, âõ³ä îêðåìî, ìîæëèâî â ðîñòðî÷êó
ïåðøèé âêëàä 50% â³ä ñóìè. 098-707-26-10
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì., ñòàí æèëèé, 3 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò, ãàç., âîäà, ³íòåðíåò, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, 2 ï³äâàëà, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-íî ÷è 2-õ
ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë,
çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà
3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³:
ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³
ñêëÿí³ 3 ìì. 098-597-08-40, 2-04-13

АВТОМОТО

 Ford Mondeo 2000 ð.â. 067-629-30-90
 SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ.
093-481-74-05, 098-800-77-03
 ÂÀÇ 21013 1985 ð.â., íà õîäó. 063-623-12-80
 ÂÀÇ 2108 1994 ð.â. 097-461-98-64, 063-021-81-18
 ÂÀÇ 21099 â³äì³ííèé ñòàí. 097-327-27-34, 063-293-14-22
 ÂÀÇ 2110 2004 ð.â., êîë³ð àìóëåò, ãàðíèé ñòàí. 097-463-13-09, 063829-38-85 Ñàøà
 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., ïðîá³ã 67 òèñ.êì., 1.2 ã/á. 097-174-72-08
 Çàï÷àñòèíè á/ó Ì 2141. 068-016-40-73
 Êàìàç 5320. 097-362-81-21
 Ìàçäà 626 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-481-74-05,
098-800-77-03
 Ìîñêâè÷ 407 òåðì³íîâî. 063-042-05-93
 Ìîòîáëîê Ôîðòå 8 ê.ñ., 2017 ð.â., êîìïëåêò ôðåçà, ïëóã. 098-45843-94 Þðà

 Ìîòîöèêîë Ìóñòàíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-523-80-94
 Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, çàï÷àñò³. 097-154-49-36
 Ñåàò ²á³öà 2012 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèçåëü, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, ìåãà
åêîíîìíèé. 097-369-60-59, 063-829-40-41
 Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 35. 073-167-46-96
 Òàâð³ÿ íà çàï÷àñòèíè. 063-992-03-10, 063-050-32-11
 Ôîðò Òðàíçèò - Êîíåêò 2004 ð.â., 1.8 äèçåëü, 7+1 ïàñàæèð. 097-53753-35, 063-303-18-03
 Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. òåðì³íîâî. 063-042-05-93

КУПЛЮ

 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-695-30-20
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáó âåëèêîãî ä³àìåòðó. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65,
098-500-10-54
 Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè,
ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü.
063-108-77-57
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó. 096-952-68-21
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâèé áóðÿê. 073-793-55-95
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-84-22 Âàñÿ
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À.
097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé
ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ïåðèíè, ïîäóøêè, õîëîäèëüíèêè, êàáåëÿ, ïðîäîâà, â³äåîìàãí³òîôîí ÂÌ
12 åëåêòðîíèêà, ïëàòè â³ä êîìïþòåðà. 096-248-27-60
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³.
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ï³ðÿ ãóñÿ÷å òà êà÷èíº, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 098-000-34-90
 Ï³ðÿ, ïåðèíè, ïîäóøêè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè, êàáåëÿ, àêóìóëÿòîðè,
ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16
 Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-297-19-24
 Ñ³ì’¿ áäæ³ë òà áäæîëîïàêåòè. 096-630-56-28

 Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
 ß÷ì³íü 200-300 êã. äëÿ òîâ÷³ ïî 4 ãðí./êã. 097-793-55-95

МіНЯЮ

 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ. íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-782-63-59
 3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., 5 ïîâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 8 íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-72848-67, 067-717-12-59
 Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿò. 097-751-80-75
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093-884-86-66
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Ñâåðäåë Ìàð³ÿ
Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, çà óñïàäêóâàííÿ æèòëà â ì.Êîçÿòèí.
068-099-74-51
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, äîìðîá³òíèö³,
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó (ïðèáèðàííÿ á³ëÿ
áóäèíêó, êâàðòèð, ãîðîäà), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067192-67-78
 Çàêóïîâóºìî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 067-430-02-80,
097-405-78-33
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ.59. 098-641-67-65
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-896-77-53
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 063-691-92-69
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ.. 073-177-32-37
 Çäàì áóäèíîê âóë.Áàáàäæàíÿíà 27, (ç ìàëèìè ä³òüìè íå äçâîíèòè).
063-530-83-82
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ á³ëÿ òóíåëÿ. 096-739-60-07
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 097-449-53-71,
063-319-56-31
 Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé
òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 Çäàì ãàðàæ êîîï.Òóíåëü. 093-585-40-25
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
61à. 096-555-73-71
 Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71 Îäèíîêèé ÷îëîâ³ê øóêàº æ³íêó äëÿ æèòòÿ, ìåí³ 50 ð. 098-197-76-08
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-31299-81
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03
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Репетиція Махнівського «Колоса-Мрія»
перед стартом другого кола вдалася
Вони в товариському поєдинку перемогли житомирянок 1:0

“Колос-Мрія” за мить до матчу

449459

У неділю, 14 квітня, на стадіоні «Колос», що в селі Махнівка,
пройшла товариська зустріч
жіночого футболу. До команди
«Колос-Мрія» Козятинського
району приїхали дівчата ЖФК
«Полісся», Житомир. Обидві
команди виступають у першій
лізі чемпіонату України. Тож
суперниці мали хорошого екзаменатора в перевірці зіграності
команд у всіх ланках. Обидві
команди в міжсезоння зазнали
значних змін. Житомирянки під
свої знамена залучили молодих
перспективних спортсменок та
футболісток з досвідом, які
встигли пограти у футбол на найвищому рівні.
Тренери команди нашого району роблять ставку на перспективних гравців місцевої футбольної
школи. Тільки цієї зими в команду прийшли дівчата з Михайлина,
Глухівець, Безимени. Семеро
перспективних вже виступають
за основу команди.
Щодо самої гри, то обидві
команди продемонстрували змістовний футбол в усіх компонентах гри. Скучивши за футболом,
спортсменки прагнули забити.
Тому з перших хвилин матчу
команди намагалися грати у
відкритий футбол. От тільки до
взяття воріт справа не доходила. Майже в кожній атаці обох
суперниць захист команд діяв
вдаліше від атакуючих. А мож-

ливо, на боці захисту в цей день
зіграла Фортуна.
Єдиний гол у зустрічі друзівсуперниць був забитий Іриною
Жуковою («Колос-Мрія») на
30-ій хвилині першого тайму.
Вона на паузі перехитрила не
кого-небудь, а стража воріт
минулорічного чемпіона України
Харківського «Житлобуду» Тепер
учасниця матчів ліги чемпіонів
жіночого футболу захищає ворота Житомирського «Полісся».
Гості їхали в Махнівку, щоб перемогти колоскових. Тільки наші
землячки також були налаштовані на перемогу і добилися її.
Після гри спортсменки обох
команд подякували одні одних
за красиву і коректну гру. Адже
найбільш прикре в футболі
не поразка команди, а травма
гравця.
А ще футболістки «Колоса»
запросили своїх
прихильників на
матч 7-го туру,
який відбудеться
27 квітня на стадіоні «Колос».
Суперником наших з е мля ч о к
буде один із лідерів чемпіонату першої ліги
ВО ДЮСШ “Вінниця”. Це буде
дербі команд з
Вінниччини.

449016

В’ячеслав Гончарук

Погода у Козятині
четвер, 18 квітня

п'ятниця, 19 квітня

субота, 20 квітня

неділя, 21 квітня

+ 5 0Ñ	
+ 12 0Ñ	

+ 6 0Ñ	 + 6 0Ñ
+ 10 0Ñ	 + 7 0Ñ

+ 4 0Ñ	 + 5 0Ñ
+ 10 0Ñ + 7 0Ñ

+ 6 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 12 0Ñ + 7 0Ñ

понеділок, 22 квітня

вівторок, 23 квітня

середа, 24 квітня

+ 6 Ñ	 + 5 Ñ
+ 10 0Ñ + 7 0Ñ

+ 5 Ñ	 + 8 Ñ
+ 13 0Ñ	 + 10 0Ñ

+ 7 0Ñ	 + 9 0Ñ
+ 14 0Ñ + 11 0Ñ

0

+ 6 0Ñ
+ 9 0Ñ
0

0

0

ГОРОСКОП
з 18.04 по 24.04
Овен
Овнів у новому тижні чекає чимало
нових завдань, які принесуть можливість розширити свій світогляд. Звісно ж,
траплятимуться дрібні домашні справи, для
яких доведеться виділити трохи часу. Що
ж до відпочинку, то краще приділити час
самому собі десь якомога далі від людей.
Телець
Зорі пророкують Тельцям шалено продуктивний тиждень, який принесе нові
знання. Старайтесь не залишати жодних справ на
вихідні, адже ви все ще потребуєте повноцінного
відпочинку.Новий тиждень відзначиться чудовими моментами, які ви ще довго будете згадувати.
Близнюки
Чудовий час зайнятись інтелектуальною
працею, адже ваш мозок готовий працювати на всі 100%. Звісно ж, можливі дрібні
неприємності та моменти, які будуть відволікати
від справ, але з цим варто змиритись та не
звертати увагу.
Рак
Ракам саме пора максимально активізуватись, адже зараз ідеальний період для
реалізації себе. Хоча початок тижня й видасться
далеко не спокійним, але створить вам ритм. У
вільний час найкраще буде зустрітись з друзями
або влаштувати романтику з другою половинкою.
Лев
У Левів неймовірно вдалий тиждень,
адже попереду можливі невеличкі
мандрівки та приємні моменти з
близькими людьми. Зберіть сили в кулак та
не зважайте на негатив, адже ваш бурхливий темперамент може засмутити багатьох
людей.
Діва
Новий тиждень дозволить Дівам нарешті
знайти мотивацію для тих речей, які давно
потребували вашої уваги. Також зорі радять звернути увагу на своє здоров'я, адже інколи ви надто
легковажно ставитесь до свого самопочуття.
терези
Терези починають нову сторінку у житті,
тому все приноситиме свіжі емоції та
враження. Не сумнівайтесь у своїх силах, адже
ви можете зробити майже все. Розуміння власної вартісності в цьому допоможе.
Скорпіон
Скорпіони цього тижня мають довіряти
своїй інтуїції, але не варто перегинати
палку. Ваше ставлення до оточення відобразиться
і на вас самих, тому будьте позитивними та доброзичливими.
Стрілець
У Стрільців чудовий період для того, щоб
розібратись з внутрішніми проблемами.
Ваша позитивна енергія потребує правильного вкладення, тому добре визначіть напрям, у
якому хочете працювати. Не забувайте приділяти
увагу найближчим людям.
Козеріг
Шалено динамічний тиждень очікує Козерогів, тому потрібно зібратись з силами та
правильно розподілити всі завдання, які можуть
з'явитись. Внутрішня гармонія допоможе тримати
настрій та енергію на потрібному рівні.
Водолій
Новий тиждень принесе Водоліям
чимало свіжих ідей, які варто почати
реалізувати найближчим часом. Прислухайтесь до інтуїції, адже зараз вона допоможе
правильно направити свої сили та уміння.
Риби
Риби надто сильно беруть все до
серця та забагато хвилюються через
дрібниці. Цього тижня на вас очікує
чимало нових вражень, зустрічей та подій,
які можуть принести у життя нових барв та
змінити ваші погляди на чимало речей.

