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Людям на мічуріна
заважає сморід від сміття

стор.9

Чому з крана тече ТАКА вода?
kazatin.com

 Наш земляк пан Олександр

приніс у редакцію чорного від
бруду водяного фільтра:
– Це не питна, це технічна вода.
Багато людей не знає, що за вода
в кранах. Коли я не знав, у мене
був спокій на душі. Побачив ту
воду, як поставив фільтр
 За роз'ясненням, чому з

кранів козятинчан тече така
бруднюща вода та чи безпечна
вона для людей, ми звернулися
в КТО (Київське територіальне
управління). Ця установа
відповідає за водопостачання в
Козятині стор. 2

Мама шістьох дітей
захворіла на рак
 Ольга Швець з

Дороги
ремонтують,
але не скрізь
 Глуховецькій

Журбинець дізналася
про рак, коли була
вагітна. 6 серпня вона
народила синочка і
продовжує боротися з
онкологією.

об'єднаній
територіальній громаді
виповнилося два роки.
Як змінилося життя
селян після об'єднання?
456769

456993
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КОРОТКО
Махаринці
можуть
приєднати

На Козятинщині
активно обговорюють
питання децентралізації.
Фахівці Вінницького
регіонального відділення
асоціації міст України
з консультативним
візитом відвідали 6
серпня Махаринецьку
сільську раду. На
зустрічі розглянули
проект перспективного
пл а ну, з гі д но з я ким
село Махаринці буде
приєднано до Козятина
- міста обласного
значення. Обговорили
питання про те, яких
змін зазнає освітня,
медична, культурна
галузь та механізми
наповнення бюджету
громади. Особливу увагу
звернули на проблеми
та потреби мешканців
села, а також можливі
шляхи
подолання
завдяки приєднанню
до
Козятинської
об'єднаної територіальної
громади. Нагадаємо,
що
село
Пузирки
хочуть приєднати до
Глуховецької об’єднаної
територіальної громади.

Смертельна
ДТП у Махнівці

 У Махнівці на ділянці автодороги Житомир
— Могилів-Подільський
вночі, 4 серпня, сталася аварія. Мікроавтобус
Volkswagen, яким керував
28-річний житомирянин,
наїхав на жінку. Вона
йшла дорогою в попутному напрямку. Зіткнення стало фатальним для
37-річної потерпілої. Від
отриманих травм вона померла нa місці події.
Відомо, що водій був
тверезим.
Мікроавтобус поміщено
нa арештмайданчик.
Слідчим відділом поліції
відкрито кримінальне провадження зa ч. 2 ст. 286
Кримінального Кодексу України (порушення
прaвил безпеки дорожнього руху aбо експлуатації
трaнспорту особaми, які
керують трaнспортними
зaсобaми, що спричинило смерть потерпілого).
Зa тaке прaвопорушення
передбaчене покaрaння до
8 років позбaвлення волі.
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«У трубах тече вся таблиця Менделєєва»

Нещодавно журналісти нашого видання робили опитування серед
козятинчан. Цікавилися, якою водою вони користуються і де беруть питну
воду. Відповіді наших громадян ми публікували в минулому номері газети.
Кого не зустріли в день опитування, самі прийшли до редакції. У чому бачать
проблему питної води мешканці нашого міста, наша розповідь

В’ячеслав Гончарук

Автослюсар за професією і пенсіонер за вислугою
років пан Сергій каже, що існує проблема з питною водою.
— Я не належу до тих людей,
для яких гігієна, це щось першочергове. Коли ще працював, не
раз жартували, що технічний бруд
хвороб не викликає. Але те, що
тече в трубах водогону, далеко
не технічний бруд, а вся таблиця
Менделєєва, – розповідає чоловік.
– Бруд, то таке, хороші фільтри з
ним можуть впоратись. А як сморід
води відфільтрувати? Відчувається, що вода в системі застояна.
– Як застояна, коли
вона по трубах тече? – запита ли ми у гос тя ре дакці ї.
— Не знаю, застояна, тай
усе. А ви робіть щось, газетчиків вони трохи слухають.
– А ви яку воду п’єте? – запитали ми у співрозмовника.
— По-різному буває. Коли дурно не пахне, користуємося з
крана. Коли внуки приїжджають, купуємо їм бутильовану.
Наш земляк пан Олександр
пр иніс у р е д а кцію ч о р н о го від бруду водяного фільтра.
– Це не питна, це технічна вода.
У мене вдома бояться до кранів
підходити. Є дитина, шестилітня
внучка, яка до нас в гості приїжджає. Для неї ми воду купуємо.
Багато людей не знає, що за вода
в кранах. Коли я не знав, у мене
був спокій на душі, побачив ту
воду, як поставив фільтр. Спочатку
один, потім другий, – розповідає
пан Олександр – Зараз у мене
стоїть чотири фільтри. Три із них
для очистки води. Четвертий тонізує воду та забирає хлор. Ніби
достатньо фільтрів, щоб пити воду.
Тільки ми боїмося її пити, коли
за тиждень усі фільтри очистки
води чорні, а на стінках колби
стільки слизу, що гидко дивитися.

Я фільтри міняю тоді, коли один
вдома. Боюсь, щоб рідні не побачили, а то й митися перестануть.
Люди чого стараються не ставити фільтри? Тому, що дороге таке
фільтрування. Я прихожу в «три
богатиря», це так по-козятинськи
на вулиці Героїв Майдану три магазинчики називають. Розказую
продавцю, що часто фільтри міняю,
а він мені каже, що є клієнти, які
частіше міняють. Куди ще частіше?
– Скільки за місяць ви мін я є т е ф і л ьт р і в? – з а п и та ли ми в гос тя ре дакці ї.
—
Дванадцять,
–
каже
пан
Олександр.
– І скільки ви витрачаєте додаткових грошей на очистку води?
– Коже н ф іл ьт р ко штує
25
гривень.
– Виходить, що ви, крім 14

гривень з хвостиком за куб води
платите додатково 550 гривень.
—В и хо д и т ь
т а к .
За роз'ясненням ми звернулися
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Людям заважає сморід від сміття
Проблема. Мешканці багатоповерхівок на вулиці Мічуріна скаржаться на те, що сміття з баків, що
на їх вулиці, не забирали кілька днів. За цей час назбиралася ціла гора непотребу, що докучала своїм
неприємним запахом
Олена Удвуд

«Ось, як бачите, краса страшенна. Люди обурюються, з п’ятниці на
вул. Мічуріна сміття не вивозять!!!
Було більше, собаки рознесли
сміття всюди! За баками в людей
грядки, більшість сміття там. (…)
Перенесіть в інше місце баки або
поверніть виїзну машину. Люди хоч
виходили, спілкувались!!!», — написала Руслана Сорока у вівторок
в одній із місцевих груп у Facebook.
У коментарях під дописом
інші користувачі писали, що така
проблема не лише на вулиці
Мічуріна. У районі ПРБ ситуація з вивозом сміття подібна.
Того ж дня, коли ми побачили
цей допис, навідалися на вулицю

Мічуріна. На момент, коли ми прийшли, сміття у баках вже не було,
але відчувався неприємний запах.
Аби дізнатися, чи дійсно сміття надокучає людям, ми поспілкувалися з мешканцями
прилеглих багатоповерхівок.
— У нас не щодня вивозять сміття, — каже Людмила, мешканка
будинку на вул. Мічуріна, 18. —
Уже і біля баків кладуть. Трошки
важкувато. Нам це заважає. Як ви
думаєте?! Вікно неможливо відкрити, все йде у квартиру. Це ж сміття!
Тим паче, що баки тут збоку стоять.
— Сьогодні було накидано
і той тиждень теж до самого
верху, — розповідає Тамара Нечипорук, мешканка будинку на
вул. Мічуріна, 13-а. — Я взагалі

в КТО (Київське територіальне
управління), яке відповідальне
за водопостачання в Козятині).
Звідки надійшла нам відповідь.

Перед тим, як ми навідалися на вулицю Мічуріна, сміття вивезли. Тож купи
непотребу ми вже не застали, але характерний запах зберігся

Усі проби води відповідають санітарним вимогам
Сергій Бойко, заступник начальника ВП Київське ТУ

Джерелами водопостачання м.Козятин є два поверхневі водозабори на р. Гнилоп'ять, р. Раставиця
та 4 артезіанські свердловини, при чому частка води, що подається на місто з поверхневих джерел,
становить 80%. Виробничим підрозділом Київське територіальне управління по м.Козятин експлуатується близько 300 км водопровідних мереж. Середній вік мереж водопроводу становить 55-65 років.
За період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року на території міста Козятин з вуличної розподільчої мережі відібрано 40 проб води для дослідження на хімічні показники та 40 проб води для дослідження
на бактеріологічні показники. Всі проби води відповідали вимогам ДСанПіНу.
Гостро постає проблема забезпечення якості води в літній період, оскільки через підвищену температуру навколишнього середовища, відсутність притоку води зі ставків, розташованих вище за
течією, рівень води у водосховищах знижується на 1,0 – 1,5 м. Зниження рівня води призводить до
зниження якості води у водоймі, її інтенсивного цвітіння, підвищення мутності, що негативно впливає
на технологічний процес очищення води на водопровідних очисних спорудах.
За даними лабораторного контролю з 01.04.2019 по 01.07.2019 року, 8% проб води не відповідали
якості за хімічними показниками (мутність, прозорість), за бактеріологічними показниками всі проби
відповідали стандартам. Вода в місцях розташування водозабірних споруд відповідає по якості вимогам чинних стандартів. Погіршення якості води можливе під час транспортування від місця виробництва до місця споживання, оскільки вода транспортується розгалуженою мережею водопроводів.
Для покращення якості води, у травні 2019 року було проведено планову дезінфекцію водопровідних
мереж підвищеними дозами хлору. Виконано ремонт приміщення водозабору Медведівка, Роставиця та Сокілець на загальну суму 520,0 тис. грн. Проводиться ремонт контактних освітлювачів
водозабору «Медведівка». На 2019 рік заплановано провести модернізацію системи знезараження
питної води на водозаборі «Медведівка», технічне переоснащення системи дозування коагулянту,
заміну 10 одиниць запірної арматури на розподільчих мережах. Загальна сума запланованих коштів
на реконструкцію водопровідних споруд становить 950,0 тис. грн. В поточному році на очисних спорудах каналізації введено в експлуатацію нову повітродувку вартістю 1,3 млн грн.

Ми запитали у козятинчан

Яка має бути зарплата, щоб молодь не тікала за кордон?

Лілія (61) , соціальний пра- Тетяна (34), приватний Андрій (27), водій: –
цівник: - Пенсіонеру має підприємець: - Колись Тисяч 15. Саме така

бути не менше 5 тисяч
пенсії. За умови, що
ціни не будуть зростати. А молоді ще більше
треба.

Фільтр очищення води тиждень тому був білим

новини

чоловік працював у
воєнізованій охороні
і отримував 400 доларів. Тоді був долар по
8. Нам вистачало.

середня зарплата
у Польщі. Тоді не
буде сенсу туди їхати, якщо і у нас така
сама буде.

Цезар (79), пенсіонер: Кирило (18), студент:

– 20 тися ч т реба
зарплати, не менше.
А як інакше прожити? Подивіться, яке
все скрізь дороге! Які
ціни скрізь!

– Як мінімум 10 тисяч, напевно. Така
моя думка. У кожного
ж різні витрати. Комусь, може, треба ще
більше.

Валентина (32), приватний

підприємець:– Справа
не стільки в зарплаті,
скільки в цінах. Має
бути стабільність. Бо
чим більша зарплата,
тим більші ціни.

Руслана Сорока виклала у Facebook фото неприбраного
сміття. Баки були заповнені вщент

раз на тиждень сміття виношу, бо
у мене немає чого викидати. А це
я душила оцет яблучний. То син
прийшов зранку, кажу до нього,
викинь сміття, а він повернувся і
каже: «Немає куди викинути, бо
повно». Це якраз я йшла на базар,
то вони приїхали забирати сміття.
Жінка каже, було б добре,
якби «Чисте місто» не лише
вивозило сміття, а й стерилізу в а л о пі с ля ц ь о го б а ки .
— Скаржаться, знаєте за що?
Може, через те, що ці баки повинні
стерилізувати, — продовжує Тамара Нечипорук. — Ось зараз ви пройшли, чули, як смердить. А людям
якраз у вікна. Може хай би вони
мили їх чимось. Чи хлором, чи чим.
Жінка каже, що сморід від баків їй не заважає.
— Я живу трохи далі. А
це тим, хто ближче до баків
з того боку, і кооперативному
будинку (Мічуріна, 18, — авт.)

йде запах, — додає Тамара.
Ще одна мешканка будинку на
вулиці Мічуріна, 13-а, теж каже,
що сміття зранку було багато.
— Було накидано багато, —
каже пані Анна. — Але те, що
кажуть, що собаки розкидають,
то нічого вони не розкидають.

Те, що поставлять біля бака, то
так, а так у сам бак вони не залазять. Мені здається, вони мають
щодня це сміття забирати. А то
стоїть тиждень на спеці. Ми їхали
у село Козятин і там біля типографії теж повно сьогодні сміття.

«Не забрали сміття, бо машина зламалася»
За коментарем ми звернулися до начальника комунального
підприємства «Чисте місто» Олександра Квасневського.
— Це було одноразово. Тоді на Мічуріна не забрали сміття,
бо машина зламалася, тому вона не заїхала один день. Тобто
так вийшло, що один день ми не забирали сміття і там були
повні контейнери. У нас вивозиться сміття щоденно, — каже
Квасневський.
Також ми запитали, чи можливо, щоб працівники «Чистого
міста» обробляли чимось контейнери, аби нейтралізувати
неприємний запах.
«При покращенні сплати мешканцями за вивезення ТПВ (твердих побутових відходів — авт.) підприємство буде в змозі мити
контейнера, щоб нейтралізувати неприємний запах», — йдеться
у письмовій відповіді.

Маршрутчик вимагав гроші з бійця
Леся Родіна

На гарячу лінію газети
«RІА - K» звернувся наш земляк, боєць антитерористичної операції і розповів, як з
ним повівся водій маршрутки.
Анатолій зайшов у маршрутку №7 у цивільному. Показав
водієві посвідчення учасника
бойових дій. Кермувальник автобуса на це грубо відповів: «Всі
пільгові місця зайняті, плати за
проїзд, чому я повинен тебе
безкоштовно возити?» Чоловік
дістав з гаманця 5 гривень із
осадом на серці заплатив водієві. Але образа не минула
без сліду. Каже, немов хтось

би кийком по голові стукнув.
— Як воювати - ішов першим:
2014 року записався добровольцем, служив у дев'ятому батальйоні територіальної оборони
Вінниччини. Маю двох синів.
Не злякався, пішов захищати
мир, щоб ворог не дійшов до
наших земель. У 2015 році був
у шпиталі, потім вилікувався і
знову пішов воювати, в 2017 році
знову пішов на Схід. Скільки
їздив автобусами, ніколи не було
проблем. Лише ось у рідному
Козятині так повелися, – каже
Анатолій. – Це було ввечері,
останній рейс маршруту №7. Я
показав посвідчення, а водій
мені відповів, що вже є пільго-

вики. У салоні було лише кілька
жінок, але не пенсійного віку.
Не став сперечатися. Після війни
і так голова болить, не хочеться сваритися, хочется спокою,
миру. Я нікуди не звертався. У
нас є спілка АТО, але нас рідко
збирають, бігати по чиновницьких кабінетах теж немає сил.
Ми звернулися за роз'ясненням
до міського голови. Він відповів,
що перевізники мають розуміти, що бійці антитерористичної
операції повинні їздити безкоштовно у будь-якому випадку.
— Ми спілкувалися із нашими
перевізниками і домовилися, що
вони будуть брати два пільгові
місця, незалежно від категорії

пільговиків. Бійці АТО та ОСС
також входять в цю категорію.
Через місяць я провів ще одну
нараду, мої радники їздили,
перевіряли, як працюють наші
маршрути, сиділи в автобусах
- виникла така ситуація, що заходять дві бабусі і вони просто
катаються на пільгових місцях,
бо їм сумно вдома сидіти. Інші
вже не мали можливості їхати
за пільговим тарифом. Ми поговорили із нашими водіями та
перевізниками і попросили, якщо
заходить учасник АТО, його брати безкоштовно, навіть якщо два
пільгових місця зайняті. Якщо виникла ситуація, що йому відмовили безкоштовно везти чи попро-

сили вийти - мені потрібно знати
номер автобуса і прізвище водія.
Якщо перевізники не погоджуватимуться на ці умови, тоді міська
рада буде розривати договір
однозначно. Повинна бути людяність у всіх напрямках, особливо до наших воїнів, - говорить
мер міста Олександр Пузир.
Додаємо контакт, куди можна звертатися учасникам антитерористичної операції та
учасникам операції об'єднаних
сил зі скаргами на водіїв, якщо
ті відмовляються перевозити
за посвідченням учасника бойових дій - 04342 2 - 03 53.
Телефонувати можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00.
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Дороги ремонтують, а з водою
проблеми залишилися
Реформа. Єдиній у Козятинському районі Глухівецькій об'єднаній територіальній громаді виповнилося
два роки, як змінилося життя селян після об'єднання?
Леся Родіна

Глухівецька об'єднана територіальна громада утворилась в
липні два роки тому. Їдемо, туди
звичайним автобусом. Вихідний
день, людей зовсім небагато. Проте автобуси курсують до Козятина
кожні 40 хвилин. На початку села
кар’єр, де видобувають каолін.
Напис радянських часів «Глухівці», обабіч дороги висока трава
і бур’ян. Кінцева зупинка автобуса у центрі селища. Відразу на
одній вулиці чотири магазини і
одне кафе. Поруч сквер, дитячий
майданчик, матусі бавляться з
дітьми. Асфальтована дорога,
розмітка, чистий тротуар. Бачимо трьох чоловіків-пенсіонерів.
Запитуємо, що змінилося в селі
після об'єднання в єдину громаду?
– Центр села оновили, постелили асфальт, зробили дорожню
розмітку. У тих селах, що приєдналися - Непедівка, Гурівці також
провели благоустрій території,
засипають ями на дорогах. Хотілося, звісно, щоб побільше уваги
приділяли населенню. У нас наболіла проблема з водопостачанням.
Вода подається погодинно, ми б
хотіли постійного водозабезпечення. Голова громади заявив,
що потрібно, щоб всі поставили
лічильники. Більшість за, але чомусь справи з місця не рухаються, - говорить Людмила Гончар.
- У мене рідня живе
у Хмельницькому і в них тариф на воду нижчий. У нас
17 гривень, а там 8 гривень.
Чому так, ніхто не дає пояснень? - скаржиться пан Михайло.
Він живе у селі 69 років. Зміни,
каже, є, але не суттєві. - Дороги

хотілося, щоб були кращими,
бо лише центр зробили і все.
Правда, деякі люди самі трішки
розлінились і хочуть, щоб вже
біля їх паркану депутати косили
бур’ян. Але де таке є? - усміхаючись говорить пан Михайло.
У центрі села велике підприємство «Каоліновий комбінат»
- основне джерело доходів громади, далі церква, сосновий
ліс і стара лікарня, яка перетворилась на ФАП. Тротуаром
іде пара: чоловік із жінкою.
Запитуємо в них, чи помітили
вони зміни після об’єднання?
- Наш голова поробив дороги.
Раніше все крали і трощили. Зараз село стало чистішим. Школу
утеплили, замінили вікна, - каже
Павло і дістає з кишені цигарку.
Підпалює і далі веде розмову.
Тим часом жінка пішла вперед.
- Наш голова хотів ще приєднати село Пузирки. Воно тут недалеко. Голова сільської ради Пузирок відмовився. Там уже і села,
як такого немає, кілька хат, - розповідає чоловік. Тим часом жінка,
оглядаючись, гукає: «Павло!»
- Та й д у, в д о м а к у р чата, качки, треба бігти.
Ми дійшли до школи. Зовні
приміщення стареньке. Проте
всі вікна металопластикові. Є на
території громади садочок та лікарня, а ще чотири ставки, де місцеві ловлять рибу та купаються.
Зустрічаємо біля школи чоловіка у костюмі. Підходимо, розповідаємо про децентралізацію.
Чи
бачите
зміни після об’єднання в ОТГ?
- Поставили три дитячих майданчики, - говорить Костянтин
Козачук. - Останніми роками,
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Мати шістьох дітей бореться з раком

Допоможемо разом. Ольга Швець з Журбинець, будучи вагітною шостим синочком, дізналась про страшну
хворобу — рак молочної залози. Кошти на лікування збирають всім селом. Але їх катастрофічно не вистачає
Ірина Шевчук

Хвороба постукала в життя
34-річної Ольги Швець (Франко)
з Журбинець зненацька. Діагноз
— рак молочної залози четвертої
стадії, став несподіваним ударом
для молодої мами та її великої
родини. Оля - багатодітна матуся.
Адже дала життя шістьом синочкам. Найстаршому Максиму 12
років. Далі йде 8-річний Тимофій,
за ним 7-річний Тарас і 4-річний
Ян. П’ятому синочку Андрійку
2 рочки. Про страшну хворобу
жінка дізналася, вже будучи
вагітною шостим малям. Лікарі
були змушені викликати штучні
пологи. 6 серпня Ольга передчасно, на 27 тижні вагітності (7
акушерських місяців) народила
шостого синочка — Олександра.
— Він дуже маленький, недоношений, вагою до кілограма, — каже мама Ольги Тетяна
Феодосіївна. — Лікарі його вихожують. Він знаходиться у спе-

ціальному кюветі. Дякувати Богу,
живенький. Ми дуже хвилювались.
За словами пані Тетяни, коли
донька помітила на грудях гульку, не надала цьому значення.
Думала та надіялась, що нічого
страшного. А потім, після обстеження, у неї виявили онко. На
лікування потрібно багато грошей.
З вінницької лікарні її перевели
на Київ. Зробили всі необхідні
аналізи. Розпочато курс хіміотерапії, щоб припинити ріст метастаз.
— Це дуже страшно. Дітки
сумують за мамою. Молимось
щодня, — тремтячим голосом
каже пані Тетяна. — Звертаюся
до усіх небайдужих людей допомогти нам справитись і побороти
цю недугу. Односельчани зібрали нам 12 тисяч гривень. За
що ми їм дуже вдячні. Та треба
ще багато. Гроші йдуть щодня.
От, чоловік взяв 5 тисяч і їх вже
нема. То на аналізи, то на хімію.
Я не знаю, скільки ще треба.
При ємно дивує зг уртов а-

ність односельчан, які відгукнулись на біду. Відомо, що
кошти на лік ув а ння Ольги
збирали і по сусідніх селах.
Ми поспілкувалися зі знайомою Ольги Людмилою.
— Нам всім шарахнуло це по
голові, — каже жінка. — Віруючі
почали збирати кошти. Ближні
сільські ради організувалися.
Може хтось допоможе грошима,
може хтось дітям купить зошита чи ручку. Чи можливо якусь
одежину принесе. Бо скоро ж
перше вересня, а мама в лікарні.
Чоловік працює на залізниці. Сім’я
хороша, середньостатистична.
Дуже шкода діточок. І маленького хлопчика треба врятувати.
Ситуація вкрай важка. Допомога потрібна і Ользі, щоб здолати рак, і маленькому, новонародженому синочку, щоб він зміг
окріпнути і вирости здоровим.
Друзі та рідні Олі розпочали збір
коштів на сторінці у Фейсбуці.
Перевести кошти на ліку-

Мама шістьох синочків хоче жити. Допоможіть здолати рак!
вання Ользі Швець можна на
картку ПриватБанку. Вона
зареєстрована на її ім’я: 4731
2127 0133 6181. Мобільний
телефон мами Олі Тетяни Феодосіївни — 068-627-51-68.

Не будьмо байдужими. Давайте допоможемо молодій мамі шістьох неповнолітніх діточок побороти страшну недугу та насолоджуватись
життям і своїми синочками!

Козятинчани продовжують збирати гроші для Мілани
Олена Удвуд

У центрі громади відразу кілька магазинів, люди вихідними зазвичай скуповуються
в себе на місці
направду, я рідко в селі бував.
Я ілюзіоніст і багато гастролював. Я тут колись баяністом працював, потім познайомився із екстрасенсом і почав
показувати фокуси. Ще знаю
напам’ять назви 100 країн світу.
Зараз можу назвати, в який день
вас народила мама (сміється).
Га р а з д ,
кажіть.
– У понеділок. І справді.

Ремонтуємо садки та будуємо стадіон
Заходимо
в
сільську
раду.
Відразу
при
вході
столики із рекламою реформи децентра лізації. У кінці коридору – кабінет го лови з великим довгим столом, шкіряним кріслом. Запитуємо його, над чим зараз працюють у громаді.
- Ми відремонтували школу, поміняли дерев’яні вікна, яким уже було понад 40 років на металопластикові, будуємо садочок в селі Непедівка. Відремонтували освітлення на
всіх вулицях, підсипаємо зараз вулиці в інших селах громади, - звітує голова Глухівецької
об’єднаної громади Олександр Амонс. Тим часом на екрані його комп’ютера видніється панорама центральних вулиць селища. У рамках безпеки там встановили чотири відеокамери.
- Ми закупили сміттєві контейнери та встановили майданчики з накриттям та сітками для збору
пет-пляшки, - продовжує сільський голова Олександр Амос. - Цього року реалізуємо проект «Реконструкція водопровідної мережі в с. Непедівка. Щороку проводимо поточні ремонти доріг. У цьому
році підсипали дорогу в с. Непедівка та Гурівці. Будуємо стадіон зі штучним покриттям на території
Глуховецької школи. У 2018 році було встановлено 4 майданчики. Для стимулювання народження в нашій ОТГ прийнято програму одноразової допомоги новонародженим, зареєстрованим в нашій громаді.
У 2018 році допомога становила 1000 гривень, у 2019 році – 1500 гривень, - зазначає Олександр Амос.
Го л о в а Гл у х і в е ц ь к о ї о б ' є д н а н о ї т е р и т о р і а л ь н о ї г р о м а д и п е р е к о н а н и й ,
що лише після об'єднання бізнес у селах пожвавився. Почали реалізовуватися проекти, є співфінансування від держави. Зараз бюджет громади 35 мільйонів гривень.
До кінця року громада хоче приєднати до себе село Бродецьке.
Також серед масштабних цьогорічних планів - відкриття власної пожежної частини.

У центрі села оновили тротуарну доріжку, щоб діти не
ходили до школи дорогою

Понад 20 років у Глухівцях не було асфальтованих
доріг, зараз центр села має свою розмітку та тротуари

Марина Машкіна запустила на
своїх сторінках у Facebook та
Instagram благодійну лотерею.
Дівчина планує зібрати таким
чином гроші для Мілани Монастирської, аби допомогти дівчинці
подолати рак четвертої стадії.
Юна козятинчанка Мілана Монастирська лікується у клініці
в Туреччині. Дівчинка має важку форму раку — нейробластому. Це злоякісна пухлина,
яка вражає нервову систему.
Нещодавно Мілані зробили
операцію. Спершу все було
добре, проте за результатами
аналізів лікарі повідомили страшну новину — пухлина пустила
метастази в голову та легені.
Тому батькам довелося знову
відкривати збір коштів і просити
небайдужих людей допомоги.
«Подальше лікування: восьмий
курс хіміотерапії. Потім збір
стовбурових клітин. Дев’ятий
курс хіміотерапії, повторне MIBGобстеження. І найстрашніше,
те, чого ми боялися найбільше
— пересадка кісткового мозку.
Зараз нам готують нову проформу. Сума 40 тисяч доларів,
плюс-мінус», — написала на
своїй сторінці у Facebook мама
дівчинки, Олеся Монастирська.
Аби зібрати кошти і бодай
чимось допомогти батькам юної
козятинчанки, Марина Машкіна
розмістила на своїй сторінці у
Facebook пост про благодійну ло-

терею. Дівчина планує розіграти
сертифікат на одну середню піцу.
Правила розіграшу такі: є 10
квитків. Один коштує 30 гривень. Відповідно, є 10 номерів.
Щоб придбати квиток, потрібно
скинути 30 гривень безпосередньо на картку Олесі Монастирської, мами Мілани. Номер
картки — 4731 2191 1060 2624.
Опісля треба надіслати скріншот з проплатою Марині Машкіній і обрати собі номер. Тобто
все, що вам необхідно для того,
аби взяти участь у розіграші і
допомогти — мати у гаманці
30 гривень і бути зареєстрованим у Facebook чи Instagram.
Сертифікат розіграють тоді,
коли усі квитки будуть викуплені.
Дівчина долучається до
з б ору коштів д ля ма л е нь кої Мілани вже не вперше.
Місяць тому вона разом з командою однодумців організувала
у місті благодійний концерт та
лотерею. Тоді вдалося зібрати
14296 гривень і 5 доларів. Спільними зусиллями усіх небайдужих,
хто допомагав Монастирським
грошима, на той момент вдалося
закрити збір коштів на операцію.
— Я знала, що буду ще шукати
якісь способи для збору коштів,
— розповідає Марина Машкіна.
— Спочатку в мене була зовсім
інша ідея, але її трішки важко
втілити у життя, тому вирішила
спробувати інтернет-лотерею.
Підштовхнула Марину до цього
дівчина, яка так само займаєть-

ся організацією збору коштів.
— Коли ми дізналися, що знову
відкрито збір, ми з нею розмовляли, думали, що б це придумати
знову, і дійшли до такого висновку, що зробимо інтернет-лотерею, — продовжує козятинчанка.
Потім Марина Машкіна звернулася за порадою до людей,
які проводили подібні лотереї.
Хотіла дізнатися їх досвід, аби
не наробити помилок. А також
навчитися правильно усе організовувати. Дівчина мала сертифікат на піцу, тому вирішила
розпочати з його розіграшу.
— Маю мету далі робити такі
лотереї в інтернеті, тому сподіваюся, що все пройде добре, і люди
зрозуміють цю ідею та підтримають, — каже дівчина. — Просто
трохи важко зібрати публіку для
того, щоб проводити це наживо.
Якщо козятинчани активно долучатимуться до лотереї, Марина
планує шукати спонсорів не лише
на місцевому рівні, а й по Україні.
Усе для того, аби збільшити кількість учасників і тим самим допомогти якомога швидше закрити
збір для Мілани Монастирської.
— Сума просто космічна,
але якщо ми разом будемо
невеликими силами допомагати, це значно полегшить
та пришвидшить збір коштів,
— додає Марина Машкіна .
Деталі благодійної лотереї
за
посиланням и h t t p s :// b i t . l y/ 2Y M 2 G I a
т а h t t p s :// b i t . l y/ 2 Yv 6 q y7.

Батьки Мілани Монастирської поновили збір коштів.
Приблизна сума, яку треба зібрати, — 40 тисяч доларів
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ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Відбулось засід ання бю джетної комісії

6 серпня відбулось засідання
постійної комісії районної ради
з питань бюджету, фінансів,
комунального майна, економічного і соціального розвитку.
Участь у засіданні взяли голова районної ради Віктор
Слободянюк, заступник голови ради Анатолій Задорожнюк, головний лікар Козятинської ЦРЛ Олександр Кравчук.
Члени бюджетної комісії погодили розпорядження голови
райдержадміністрації №168 від
25 липня 2019 року та №148 від
21 червня «Про внесення змін до
районного бюджету на 2019 рік».
У р о з п о р я д ж е н н я №168
на загальну суму 4 млн
366 тис. грн включено:
- субвенцію на придбання житла д ля у часників АТО – 1 млн 542 тис.грн;
- с у б в е н ція н а м е д и к а менти д ля лікув ання хво рих на цукровий та нецукровий діабет – 351 тис. 600 грн;
- субвенція на придбання спеціа льного автомо біля для інклюзивно-ресурсного
центру – 1 млн 229 тис. грн;
- субвенція з обласного бюджету для Зозулинецької сільської ради на виконання заходів з локалізації та ліквідації АЧ - 76 тис. 840 грн;
- субвенції з бюджетів сільських рад на утримання закладів соціально-культурної
сфери, реалізацію районних
програм, співфінансування конкурсів – 1 млн 165 тис. грн.
Р о з п о р я д ж е н н я м №1 4 8
включено наступні зміни:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
Відбулась VІІІ звітно-виборна конференція райкому
профспілки працівників
АПК
Сьогодні, 1 серпня, відбулась чергова звітно-виборна
конференція Козятинського
районного комітету профспілки
працівників агропромислового
комплексу. В її роботі, крім
делегатів, взяли участь голова районної ради Віктор Слободянюк, голова Вінницької
обласної профспілкової організації працівників АПК Степан
Нешик, заступник голови райкому профспілки, голова профкому ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» Василь Ковтонюк.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять Кідалова Михайла Івановича, який очолював райком
профспілки працівників АПК.
Учасники конференції заслухали звіт голови профспілки
Миколи Купчика про роботу
організації за період з 17 жов-

Вернигородоцького сільського голову Володимира Петровича ГУП’ЯКА (08.08) начальника управління регіонального
розвитку райдержадміністрації Олену Вікторівну ДЕЙНЕКУ
(08.08) начальника відділу культури і туризму РДА Володимира Валентиновича ВОРОНОВА (09.08) заступника начальника Козятинського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ
у Вінницькій області Юлію Олександрівну ГАЛАК (13.08)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Депутата районної ради Олену Іванівну ШАМРО (14.08)
адміністратора ЦНАП Ірину Сергіївну КОЗАЧУК (09.08)
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку,
життєвої мудрості, щедрої долі, високого професіоналізму, поваги серед людей. Нехай кожна мить приносить лише приємні емоції та враження, а мрії та бажання втілюються в життя.
Миру, злагоди, шани, достатку, благополуччя вашому дому!

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 411 тис. грн;
- кошти із залишку освітянської субвенції з обласного бюджету на оснащення природничо-математичних кабінетів для
школи №9 – 302 тис. 912грн;
- субвенція з бюджету Глуховецької ОТГ на заробітну
плату для соціальних працівників - 192 тис. 592 грн; на
зубопротезування – 30 тис. грн;
- кошти з обласного бюджету
переможцям XVI обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад - 766 тис. 746 грн;
- субвенція на придбання шкільних автобусів та персона льних комп’ютерів для
ІРЦ – 1 млн 236 тис. грн;
- субвенції з бюджетів сільських рад на утримання закладів соціально-культурної
сфери, реалізацію районних
програм – 339 тис. 726 грн;
- з районного бюджету знято 34
млн грн, які будуть спрямовані на
монетизацію субсидій громадянам.
Голова районної ради Віктор
Слободянюк поінформував членів

бюджетної комісії про листи від
керівництва Козятинської центральної районної лікарні стосовно
запровадження у закладі платного
харчування з середини серпня
2019 року. Розрахункова сума
відшкодування на добу – 28 грн
90 коп., для дітей та малозабезпечених осіб – 10 грн, захищені
категорії населення не будуть відшкодовувати вартість харчування.
Головний лікар ЦРЛ Олександр
Кравчук повідомив, що такі заходи вживаються у зв’язку з неповною передачею міською радою
медичної субвенції на обслуговування жителів міста Козятина.
Також зазначив, що в перспективі
розглядатиметься питання відшкодування пацієнтами коштів за
обстеження та повне лікування.
Олександр Миколайович звернув
увагу на необхідності пришвидшення підготовки до осінньо-зимового
періоду та поінформував членів
бюджетної комісії про потребу
проведення поточного ремонту
мережі теплопостачання у лікарні,
для чого потрібно 300 тис.грн.
У свою чергу голова ради Віктор Слободянюк наголосив, що

тня 2014 року по липень 2019
року. Наразі в структурі профспілки діє 10 організацій, які
об’єднують 836 членів. Микола
Мусійович зупинився на роботі
профспілки ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», яка нараховує
180 членів та є однією з найстаріших на Вінниччині, а колектив
в цьому році відзначатиме 120
років з дня початку роботи.
Районною профспілкою працівників АПК постійно проводиться робота щодо забезпечення реалізації державної політики
у сфері соціально-трудових відносин, з вивчення питань укладання повідомної реєстрації, виконання колективних договорів
на підприємствах АПК району.
З метою підвищення ролі колективних договорів, розв’язання
соціально-економічних проблем,
посилення соціального захисту
працівників питання колдоговірного регулювання виробничих
і трудових відносин обговорюються на засіданнях робочих
груп. Періодично проводяться

семінари з підприємцями та їх
бухгалтерами з питань значимості формування трудових відносин для громадян; засідання
круглих столів з питань поліпшення колдоговірної роботи. На
сьогодні в районі укладено 146
колективних договорів, якими
охоплено 4156 осіб, в тому числі
30 колдоговорів в сільськогосподарських підприємствах
(близько 1 тис. працюючих).
Налагоджується робота з питань правового захисту членів
профспілки, звернень громадян до профспілки і профспілкових комітетів на місцях
Було відмічено і певні недоліки в профспілковій діяльності,
які свідчать про значне згортання можливостей по захисту
трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників
АПК і зобов’язують проф спілки до більш активних дій.
Слово було надане голові
районної ради Віктору Слободянюку, який подякував керівникам профспілкових організацій

Шановні працівники будівельної галузі району!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – Днем будівельника!
Ви обрали дуже складну, але водночас надзвичайно важливу професію, адже будівельна галузь є одним з головних індикаторів розвитку і стабільності економіки країни. Хай же невтомними будуть ваші
руки, хай не покидає натхнення у роботі, миру вам і злагоди у кожну
домівку, міцного здоров’я і терпіння, віри у краще, надії і любові,
успіхів у всіх починаннях.
Шановні працівники ветеринарної медицини Козятинщини!
Щиро вітаю вас з нагоди професійного свята - Дня працівників
ветеринарної медицини
Ви виконуєте непросту і відповідальну справу - забезпечуєте
діагностику, профілактику та лікування тварин, гарантуєте якість та
безпеку агропромислової продукції, попереджуєте населення про
небезпечні хвороби. З нагоди свята прийміть побажання щастя та
міцного здоров’я, радості й благополуччя, нових професійних досягнень. Нехай і надалі ваш професіоналізм та самовідданість будуть
запорукою нових вагомих здобутків
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК голова
райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
лікарня має отримати у повному
обсязі медичну субвенцію, яка
виділена з державного бюджету, на забезпечення населення
якісною медичною послугою.
У ході засідання було обговорено питання виділення коштів для
виконання рішень суду по відділу
соціального захисту населення

райдержадміністрації для оплати
послуг зв’язку; фінансування програми дороговартісного лікування
«Надія»; ремонту РДЮСШ «Колос», стану виконання рішення
29 сесії «Про внесення змін до
рішення 27 сесії районної ради
7 скликання від 21 грудня «Про
районний бюджет на 2019 рік».
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ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

а дміністратора сектору
надання адміністративних
послуг райдержадміністрації
Ірину Сергіївну КОЗАЧУК (09.08)
директора
Білопільського ЗНВК, депутата районної ради
Олену Іванівну ШАМРО (14.08)
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.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
начальника управління регіонального розвитку райдержадміністрації
Олену Вікторівну ДЕЙНЕКУ (08.08)

ВІТАЄМО З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ!
адміністратора сектору надання адмініс тр атив них п о с луг р а йде рж а дмініс тр а ці ї
КОЗАЧУК Ірину Сергіївну, (09.08)
директора
Білопільського ЗНВК, депутата районної ради
ШАМРО Олену Іванівну, (14.08)
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.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
начальника управління регіонального розвитку райдержадміністрації
ДЕЙНЕКУ Олену Вікторівну ( 08.08.)

Вернигородоцького сільського голову Володимира Петровича ГУП’ЯКА (08.08)

В е р н и г о р о д о ц ь ко г о с і л ь с ь ко г о г ол о ву
Г У П ’ЯКА Волод и м и ра П е т р о вич а (
08.08.)

начальника
відділу
культури та туризму райдержадміністрації
Володимира Ва лентиновича ВОРОНОВА (09.08)

начальника
відділу
культури та туризму райдержадміністрації
ВОРОНОВА Володимира Валентиновича (09.08.)

заступника начальника Козятинського від ділу обслуговування громад я н Го л о в н о г о у п р а в л і н н я П е н с і й н о го Фонду України у Вінницькій облас ті
Юлію Олександрівну ГАЛАК (13.09)

заступника
начальника Козят и н с ь ко г о в і д д і л у о б с л у г о в у в а н н я г р о м а д я н Го л о в н о г о у п р а в л і н н я П е н с і й н о го Фонду України у Вінницькій облас ті
ГАЛАК Юлію Олександрівну (13.09.)

Щиро ба жаємо вам подальших успіхів, безмежної енергії та життєвої наснаги у ваших добрих справах.
З и ч и м о м і ц н о г о з д о р о в ’я , о с о бистих творчих досягнень, злагоди та добробуту у вашій оселі!
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а
будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив!
Щастя вам, радості, добра і благополуччя!

Щиро ба жаємо Вам подальших успіхів, безмежної енергії та життєвої наснаги у Ваших добрих справах.
З и ч и м о м і ц н о г о з д о р о в ’я , о с о бистих творчих досягнень, злагоди та добробуту у Вашій оселі!
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а
будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив!
Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!

З п о в а го ю,гол о в а р а йде рж а дміні с тр а ці ї
Юрій Слабчук

З повагою, голова райдержадміністрації Юрій
Слабчук

Оголошення
До
уваги
випускників
шкіл
та
інших
громадян
України!
П р о д о в ж е н о
п р и й о м
г р о м а д я н
У к р а ї ни
на
навчання
до
таких
вищих
військових
навчальних
закладів:
- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків).
Військовий
коледж
сержантського
складу
Національної ака демі ї с у хопу тних військ імені гетьмана П. С агайд ачного (м. Львів).
- Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія»(м. Одеса). За додатковою інформацією
звертатися в Козятинський районний військовий комісаріат каб. № 18 або за тел.: 2-24-20
на місцях за активну роботу.
Віктор Миколайович підняв питання продажу землі, висловивши думку, що він має бути, але
врегульований законодавством.
Наголосив, що профспілкові
організації мають бути утворені по всіх агроформуваннях.
Голова ради подякував керівникам сільськогосподарських
підприємств за допомогу у
проведенні ремонту дитячого
табору «Пролісок» та вагомий
внесок в оздоровлення дітей.
Після обговорення доповіді
у часники конференці ї роз-

глянули організаційні питання.
Було заслухано звіти ревізійної
та мандатної комісій та прийнято постанову VІІІ звітновиборчої конференції в, якій
визначено пріоритетні напрямки
роботи на найближчий період. Миколу Купчика обрано
головою Козятинської районної профспілкової організації
працівників АПК, визначено
склад ревізійної комісії, обрано
райком профспілки та членів
обласного комітету профспілки,
а також делегатів на обласну
звітно-виборну конференцію.

Оголошення
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616) «Про затвердження Порядку та умов
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» Козятинська районна державна адміністрація
оголошує про пошук об’єктів, для придбання житла, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках з належними умовами для проживання вказаної категорії, в т. ч. дітей з інвалідністю.
П р о п о з и ц і ї ю р и д и ч н и х , ф і з и ч н и х о с і б , щ о д о н а д а н н я к в а р т и р т а ж и тл о в и х б у д инків д ля пр ид б а ння пр ий м а ют ь с я до 12.0 8 . 2019 у п и с ь м о в о м у в игля ді у п р а в лі н н я м с о ц і а л ь н о г о з а х и с т у н а с е л е н н я К о з я т и н с ь ко ї р а й о н н о ї д е р ж а в н о ї а д м і н і с т р а ці ї за а др е сою: м. Козятин, вул. В.Ст ус а, 25, каб. № 15 в р о бо чі дні з 8:0 0 до
13:00 та з 14:00 до 17:00. Довідки за телефоном: 2-24 -26; Е-mail: 0501uszn@ukr.net.

Запрошуємо взяти участь у заходах
з нагоди 28-ї річниці Незалежності України
24 серпня Україна відзначатиме головне державне свято —
День Незалежності.
В Козятинському районі заплановано провести низку районних
заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України.
•
19 серпня 2019 року в Музеї Хліба села Білопілля що в
Козятинському районі відбудеться обласне свято «Народу вічний
оберіг». Тут кожен бажаючий зможе торкнутися душею до народного цілющого джерела звичаїв і традицій наших предків, адже
програмою свята передбачено різноманітні виставки:
- «Колос достатку» - вироби дідухів з цілющих трав та зернових
культур;
- обрядових хлібів, які завжди випікали українці до релігійних
та народних свят;
- виставки народної творчості територіальних громад Козятинського району та Вінниччини;
В рамках свята відбудуться Фестивалі:
- «Сузір’я митців» - кращих майстрів-умільців народних промислів Вінниччини та нашого району, які будуть показувати майстеркласи для всіх бажаючих та продавати свої вироби;
- «Медові соти» - бджолярів-пасічників з Козятинщини та України з різною медовою продукцією, яку зможуть придбати всі
бажаючі.
Також пройде конкурс «Подільські пироги» - різних видів, форм
та розмірів пирогів з цікавими начинками вам представлять майстрині здобної випічки Козятинщини.
На святі вас БЕЗКОШТОВНО почастують гарячою смачною
юшкою та пирогами. А створювати гарний настрій вам будуть
кращі творчі колективи та окремі виконавці. Свято розпочнеться
о 10:00 годині.
•
23  серпня в місті Козятині відбудеться покладання квітів
до пам’ятника Михайла Грушевського, урочиста хода та церемонія
підняття Державного Прапора України біля пам’ятника загиблим
в АТО.
Оголошення
13 серпня 2019 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні Тернівської сільської ради ( с. Тернівка) буде проводитись виїзний прийом громадян
начальником відділу у Козятинському районі Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області Репало Іриною Миколаївною.
За додатковою інформацією звертатись тел.. 2-11-25
Шановні працівники ветеринарної медицини!
Прийміть найщиріші привітання з вашим професійним святом! Своє
життя ви присвятили одній з найнеобхідніших у нашому суспільстві
справі. Адже, забезпечуючи профілактику, діагностику та лікування тварин, гарантії якості та безпеки агропромислової продукції, ви
відвертаєте загрозу для життя та здоров’я жителів нашого району.
Переконані, що ви й надалі з високою відповідальністю та
сумлінням будете виконувати поставлені перед вами завдання.
Від усієї душі бажаємо вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів
у здійсненні задуманих планів, достатку і усіх земних гараздів!
З повагою голова районної державної адміністрації Юрій
Слабчук
Шановні
працівники
будівельної
галузі!
Щиро
вітаю
вас
із
професійним
святом.
Професія будівельника здавна була овіяна народною шаною та великою
позитивною силою, адже Ви даруєте нам радість споглядання, розкіш
домашнього затишку і побутового комфорту. Ви обрали дуже складну,
але водночас надзвичайно важливу професію, адже будівельна галузь є
одним із головних індикаторів розвитку і стабільності економіки країни.
День будівельника професійне свято не тільки будівельників, але
й усіх хто пов'язаний з будівництвом, хто робить наші вулиці, проспекти, населені пункти оновленими, прикрашеними архітектурно витонченими спорудами, житловими будинками, сучасними подвір'ями.
Зичу всім вам, шановні працівники будівельної галузі, вашим колегам
здоров'я, успіхів і натхнення, благополуччя і родинного тепла, щедрих
замовлень та належної оцінки роботи. Нехай ваша наполеглива праця приносить вам радість і достаток, людям – затишок зручних осель, а Україні
- процвітання. Хай це свято надихає вас на нові професійні звершення.
З повагою голова районної державної адміністрації Юрій
Слабчук
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

Будував і училище, і храм
Людина справи. У неділю, 11 серпня, будівельники відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні
Дня будівельника ми вирішили поспілкуватися з людиною, в якої вся трудова діяльність пов’язана з
будівництвом, Олегом Каменним
Дмитро Артемчук

О л е г у Б о р и с о в и ч у, щ о
значить для вас цей день?
— Перш за все, це свято самої
мирної і такої потрібної професії. Робота, яка приносить добро та затишок в оселі людей.
Які об’єкти в місті ви може т е н а з в ати св оїми?
— Важко сказати, вони всі
для мене рідні, але не можна говорити, що вони мої, їх
будівництво - це заслуга всього нашого будівельного колективу залізниці. Наскільки міг,
допомагав у розбудові міста.
Період діяльності в колективі
був найпродуктивнішим, коли почався справжній будівельний бум
- це будівництво нового на ту пору
навчального комплексу залізничного училища. Воно дало поштовх
до розбудови цілого мікрорайону міста. Були збудовані нові
корпуси відділкової та районної
лікарень. Проведені реконструкції
локомотивного та вагонного депо.
Уперше в Козятині розпочато будівництво дев’ятиповерхових житлових будинків. Був побудований
будинок для закріплення наших

кадрів. У місті побудовані
адмінприміщення налогової інспекції та центру зайнятості. У місті Євпаторія
та Хмільник — лікувальні та оздоровчі об’єкти
У чому секрет успіху?
— Конкретних рецептів
успіхів немає, для кожного
він свій. Все, що робиш
по життю, треба робити
професійно. Успіх робить
бригада, команда. Команду потрібно підбирати не
за принципом особистої
відданості та лояльності. Олег Борисович побудував
Основним критерієм у залізничне училище та храм
підборі кадрів повинен
бути професіоналізм і праце- яке не припинялось в ті скрутні
любність. Правильно підібрана часи. П’ятого серпня 1995 року
команда і є конкретним успіхом. відбулось освячення храму, який
Ви заслужений будівельник став окрасою нашого міста та
України маєте урядові чи ві- духовним притулком для содомчі нагороди. Якщо так, то тень віруючих. За збудований
яка з них вам найдорожча? храм я отримав від Митропо— У 1991 році до нас зверну- лита Київського і всієї України
лася віряни української право- Блаженнішого Володимира граславної церкви Почаївської ікони моту за заслуги перед УкраїнБожої матері за допомогою в ською Православною церквою.
побудові храму. Багатьох зусиль і І наостанок, що б ви могли повинахідливості довелось доклас- бажати будівельникам Козятинти, щоб розпочати будівництво, щини?

Міст треба ремонтувати негайно
Як фахівець будівельних споруд, що б ви порадили відносно автомобільного мосту через
залізницю на вулиці Білоцерківській?
— Це питання хвилює всіх мешканців міста. Міст в аварійному стані.
Це визнали чиновники Вінницького облавтодору, після проведення необхідних експертиз. Його
аварійність видно неозброєним
оком. Залізобетонні конструкції
з кожним днем втрачають свою
міцність, тому що працюють в несприятливих умовах. Під мостом
колія - динамічні навантаження та
електроконтактна мережа (блукаючий струм). Міст потрібно закривати на ремонт негайно, щоб
не сталася техногенна катастрофа.
Поки будуть вирішуватися фінансові питання, необхідно приступати до підготовчих робіт, які не
— Професія будівельника здавна була овіяна народною шаною
та великою позитивною силою.
Покликання будівельника - творити, дарувати людям затишок
та комфорт. Сердечно вітаю бу-

У Козятині розпочався сезон весіль

потребують великих фінансових
витрат. Ні в якому разі не чекати
до 2020 року. Там на одній з сторін
мосту відвалилися захисні поручні
з металевими конструкціями. Це
перший дзвіночок про те, що поступовий процес розвалу мосту
почався. Владним структурам
області, району і залізниці треба
негайно створити надзвичайну комісію для безпечного виконання
робіт і забезпечення проїзду автотранспорту прилеглими автодорогами та залізничними переїздами.
Керівники облавтодору не розуміють своєї відповідальності перед козятинчанами. Якщо щось
трапиться, в першу чергу відповідальність лежатиме на них.
Необхідно почати роботи вже
зараз. Якщо міст буде закритий,
урядовці змушені будуть швидше
виділити гроші на реконструкцію.
дівельників з їхнім професійним
святом. Зичу здоров’я, успіхів,
натхнення, благополуччя вашим
сім’ям. Нехай День будівельника
надихає на нові професійні звершення, а Україні - процвітання.

Шановні депутати районної та
міської рад Козятинщини!

Дмитро Артемчук

За тра дицією, серпень багатий на весілля. Не став винятком
останній місяць літа і цього року.
Тільки в першу суботу серпня в
нашому місті на весільний рушник стали чотири молоді пари.
У поле нашого зору потрапила пара,
яка була на реєстрації шлюбу четвертою. Це були старший інспектор Козятинської поліції Людмила та слідчий
цього ж відділення Андрій. На День
міста вони відсвяткували заручини. А
3 серпня стали на весільний рушник.
Після святкової церемонії Андрій
взяв свою наречену на руки і кружляв
з нею майже хвилину. На питання,
що вона відчувала в той момент,
відповіла одною фразою: «Для
мене все весілля є і буде казкою».
Потім наречений взяв за руки Людмилу і провів до білого кабріолету.
Ширина автівки виявилась трохи завузькою для весільної сукні нареченої.
Щоб плаття дружини виглядало й
надалі бездоганно, Андрій вирішив
сісти збоку. Так вони і доїхали до
фотоательє, а звідти на природу.
Про те, що весільний рушник є
основним обрядовим елементом у
створенні нової сім’ї, вказують багато
традицій. Неможливо уявити українське весілля без весільних рушників.

Блог Миколи Панасюка, юриста

«Для мене все весілля є і буде казкою», — казала щаслива
наречена біля РАЦСУ
Один з найбільш хвилюючих моментів
урочистості - це коли молоді разом
стають на весільний рушник в РАЦСІ.
Стоять на ньому, даючи тим самим
згоду на одруження одне одному.
Рушниками перев’язують сватів, які
після святкової церемонії одруження стають весільними наглядачами
бенкетного столу та вартовими приїзду молодят на початок застілля.
А поки молодята зі своєю свитою
в дивовижному місці природи наливають у келихи шампанське та
влаштовують фотосесію, «рушники»
(народна назва сватів) розважа-

ють приїжджих родичів подружжя та перших весільних гостей.
Побувши трохи більше години на
природі та отримавши заряд позитивних емоцій, молодята зі своїм
супроводом поспішили до гостей.
Вони звикли у відділку поліції до
чіткого графіка роботи, а до місця
весільного столу було майже 15 км.
Білий кабріолет на дистанції відпрацював як годинник. У молодят ще був
час, щоб підготуватися до поздоровлень гостей. Молодята й надалі перебували в своїй казці, що по-народному
її назвали весілля або казка рушників.

Просимо вас ознайомитися з публікаціями в місцевих газетах «Вісник Козятинщини» та RIA-Козятин за 1 серпня
2019 року голови районної ради Слободянюка
В. та голови районної державної адміністрації
Славчука Ю. В яких вони намагаються донести
до козятинчан, хто з них краще працює на благо жителів району та дати оцінку їх діяльності.
О ч і л ь н и к и
р а й о н у !
Зрозумійте, такі публікації, в яких ви обливаєте один одного брудом, нікому не потрібні.
Людям потрібна конкретна, дієва та злагоджена ваша робота, яка б забезпечила б їм
комфортні умови для життя на Козятинщині.
Краще беріть прик ла д з таких керівників господ ар с тв району як Микола Ме ль ник та Володимир Шубович. Які у таких тяжкий ч а с від д а ють се б е с лу жінню люд ям.
П о в а ж н і
д е п у т а т и !
Від імені громади Козятинщини закликаємо вас, як
представників народу і наділених певною владою, дати
правову оцінку у межах вашої компетенції, діям Слободянюка та Славчука. А також, з метою усунення недоліків, які ви допустили при прийнятті рішень по лікарнях, пропонуємо для вирішення непорозуміння та спірних питань між міською та районною владою відносно
лікарень та районної бібліотеки, створити робочу
групу із депутатів міста та представників цих установ.
Запросити фахівців з області та народного депутата.
З повагою, юрист Микола Панасюк та депутат Вінницької обласної ради Ірина Колесник
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Formless reflection: «Перший кліп
знімали в Міському будинку культури»
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Музика. Знайомимо читачів із нашим місцевим рок-гуртом — Formless Reflection. Його назва з англійської
перекладається як «відображення без форми». Як пояснюють учасники на своєму сайті, вона якнайкраще
характеризує їх стиль, який важко окреслити чіткими рамками
Олена Удвуд

Десять років тому п’ятеро друзів вирішили створити рок-гурт.
Кажуть, усе почалося з бажання.
Саме це мотивувало Руслана
Ніколюка, Ігоря Крижанівського,
Максима Карася, Вадима Наумова
та Артема Хомича почати грати.
— Ідея була нашого вокаліста,
Руслана Ніколюка, — розповідає
Максим Карась, гітарист. — Я
щойно купив свою першу електрогітару і вчився грати. Написав у
соцмережах, що хочу грати в гурті.
І тут десь через тиждень надійшла
пропозиція, я був шокований.
Нова ера
У такому складі гурт проіснував
до 2015 року. Тоді трапилися зміни:
прийшли нові учасники і почалася
«нова ера». До команди хлопців
приєдналися басист Богдан Кришун та гітарист Кирило Щєпкін.
— Тоді ми трохи переосмислили
наші смаки та погляди на музику,
— пояснює Богдан Кришун, басист.
— Хотілося вдосконалюватись,
грати більш складні композиції.
Із того часу гурт існує у такому складі: Руслан Ніколюк
— вокал, Кирило Щєпкін та
Максим Карась — гітара, Богдан Кришун — бас-гітара, Ігор
Крижанівський — барабани.
Хлопці мають нестандартні інструменти: восьмиструнні гітари та п’ятиструнний бас. Саме
вони якнайкраще підходять для
того, щоб грати важку музику.
— Та кі г і т а р и н а м п о трібні для більшого діапазону
і низького звучання, — пояснює Максим Карась, гітарист.
Змінили назву
З початком нової ери хлопці
вирішили обрати собі нову назву. Бо зрозуміли, що звучання
і стиль не відповідають старій.
— Ми разом сиділи на репетиції
і думали влучну назву, яка б підходила до того напрямку нашої
музики, — згадує Богдан Кришун,
басист. — Ми з Русланом і Ігорем придумали назву «Formless
reflection», а інші підтримали.
Гурт має і свою символіку,
проте її значення пояснити важко. Так само, як важко однозначно пояснити назву гурта.
Як кажуть учасники, кожен
може трактувати її по-своєму.
— Деякі музиканти роблять собі
татуювання з назвою чи символікою
гурту. У вас таке є? — питаємо їх.

— Ні, таких поки не маємо, — ка же Ігор Крижанівський, барабанщик.
— У нас навіть не у всіх учасників взагалі тату є, — додає Богдан.
— У мене немає, але це поки
що. У гітариста Кирила теж немає
наче. Є тільки у вокаліста Руслана
і у гітариста Макса, — каже Ігор.
Грають екстремальний стиль
Хлопці грають музику у стилі «progressive deathcore».
Він досить відрізняється від класичної рок-музики.
— У нас понижений строй
гітар, екстремальний вокал —
гроул, використання складних
ритмічних малюнків, в основному
швидкий темп, — каже Богдан.
Такий напрямок хлопці обрали
тому, що з дитинства любили слухати важку музику. Є низка гуртів,
які подобається слухати їм усім. Це
Gojira, Lamb of god, Whitechapel, а
з вітчизняних — Jinjer та Megamass.
— Саме таку музику нам хотілось грати, бо це заряджало нас
шаленою енергією, — каже Ігор.
— На м в сім п одо б а є ть ся, в цьому є певний адрен а л і н , — д о д а є Б о гд а н .
— Точно, адреналін, — погоджується Ігор. — Особливо на
сцені, коли треба викладатись на
повну. Щоб показати шоу слухачам. А коли бачиш, що люди
тебе підтримують, то це мотивує до ще масштабніших планів.
Новий кліп буде із віковим
обмеженням «18+»
Formless reflection грають пісні
лише англійською мовою. Свій
вибір пояснюють так — більша аудиторія, простіше вимовляти слова і звучить цікавіше.
Хлопці вже відзняли дві відеороботи. Перший кліп
був на пісню «Insurgent Terra»
і мав соціа льну тематику.
— Ми його знімали в Міському будинку культ ури, —
каже Максим Карась, гітарист.
— Там саме проходив ремонт.
Другий кліп, на пісню
«Cerberus effect» відзняли в гаражі. Монтажем займались самі,
а зйомку проводив друг хлопців Владислав Коломійченко.
—
Яка
ідея
кліп у? — п и т а є м о х л о п ц і в .
— Це тобі потрібно казати. Хто як бачить, — відповідає Руслан Ніколюк, вокаліст.
— Ідея як і пісні, так і кліпу
в тому, що страх може довести

Хлопці грають музику у стилі «Progressive deathcore». Йому притаманні швидкий
темп, складні гітарні ритми та гроулінг
людину до безумства та смерті, — пояснює Богдан. — Але
Руслан має рацію, кожен може
побачити в ньому щось своє.
Наприкінці літа хлопці планують відзняти третю відеороботу. Але про що саме — не
розповідають. Воліють зберігати
інтригу, інакше буде не цікаво.
— Можу сказати одне — кліп
буде жорсткий, — каже Ігор.
— 18+, — сміється Богдан.
— Б од я, ми ж то бі не
«Рамштайн» зі своїм знаменитим кліпом, — говорить Ігор.
— 18 + — то не завжди лиш те,
про що ти думаєш, — каже Богдан.

—
Як
ви
пишете пісні? — питаємо хлопців.
— В основному гітаристи придумують ріффи, а з них
всі разом готуємо цілісну композицію, — відповідає Богдан.
— А написанням саме текстів займається басист і вок а л і с т, — д о д а є І г о р .
— Текст пишемо потім, коли
вже музика готова, — продовжує
Богдан. — Хоча ідея для тексту
може прийти в голову кожному.
— Музику робимо всі разом, —
підсумовує Ігор. — Намагаємося
зробити так, щоб кожному учаснику подобалось звучання композиції.

Планують випустити альбом

Репетиції і виступи

Formless refle ction випускали міні-альбоми та сингли на різних платформах в інтернеті. Фізичні носії, на думку учасників, явище застаріле.
— Наші композиції є і на
Youtube, і на сайті, і в соціальних
мережах, — каже Ігор. — Фізичні
носії — це вже, певно, минуле.
Все менше такого плану розповсюдження, якщо казати про
диски. Зараз у більшому виграші платформи прослуховування.
Наразі учасники готують до виходу повноформатний альбом,
але з точною датою ще не визначилися. Орієнтовно до нього
мають увійти десять композицій.

Щоб проводити репетиції, музиканти переобладнали гараж одного
з гітаристів на репетиційну базу.
Там обов’язково має бути апаратура для підключення, барабанна
установка, підсилювачі, мікшер,
колонки та гітарні процесори.
— І бажано учасники гурту, — жартує Богдан.
— І диван, — додає Ігор.
Хлопці збираються на репетиції два-три рази на тиждень.
Formless reflection їздили виступати до Києва, Львова, Вінниці.
Були на фестивалях в Одеській
області. Востаннє грали на відборі до фестивалю «Файне місто», який проводили у столиці.
— Там ми познайомились із

лідерами гуртів «Мегамасс» і
Dysphoria, — каже Богдан. —
Вони досить відомі в Україні
серед любителів важкої музики.
Про роботу і хобі
Крім того, що хлопці грають у
групі, вони ще й працюють. Цікаво
те, що майже усі учасники Formless
reflection займаються продажем мобільних телефонів. Щоправда, Руслан, хедлайнер гурту, їх ремонтує.
— Лиш я виділився — працюю у сфері продажу будівельних матеріалів, — каже Богдан.
Музика — не є дине захоплення хлопців. Вони мають ще низку різних хобі.
— Я, наприклад, вчу
мови. Руслан займається риболовлею, — розповідає Кирило Щєпкін, гітарист.
— А я люблю велопрогулянки, читати, дивитись цікаві фільми, — каже Богдан.
— Я поза роботою займаюсь
звукозаписом, відеомонтажем.
Почав фотографувати. Також люблю порибалити, полюбляю велопрогулянки, — розповідає Ігор.
— Чи не зава жає робота творчості? — питаємо ми.
— Робота заважає тим, що усі
на ній живуть практично, — каже
Максим. — А на музику залишається не так вже і багато часу. Музиканти, які цим заробляють, грають
щодня, а ми двічі на тиждень.
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продам

 1/2 ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 265 êâ.ì.,
âèñîòà ïðèì³ùåííÿ 3,8 ì., äâà âõîäè, ï³äâåäåíå 3-õ
ôàçíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ + çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 063684-23-83
 2 êîçî÷êè 3.6 ì³ñ. 063-292-64-83
 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, êðîâàòü ç òóìáî÷êàìè 2 øò.,
ñòîëèê æóðíàëüíèé, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, êîìîä,
ñò³ë òóìáà, äèâàí ðîçêëàäíèé, êîìïþòåðíèé ñò³ë.
063-367-80-03, 063-741-00-64
 Áàê çàë³çíèé äëÿ ë³òíüîãî äóøà, ñòàëüíà
îöèíêîâàíà ïðîâîëîêà ä³àì.4 ìì. ó áóõò³. 098-57136-30, 093-124-60-54

 Áàíàíîâ³ ÿùèêè. 067-791-11-73
 Áàíêè 3-õ ë., öèôðîâèé ìåð³ä³àí «Â³ëüíèé ðóõ»
(äëÿ ë³êóâàííÿ ñóãëîá). 093-837-14-24, 067-265-60-50
 Áàíêè â³ä 200 ãð. äî 3-õ ë., ñóïíèö³, ñòàêàíè,
äåøåâî. 073-003-81-34
 Áàðàáîëÿ äð³áíà, ãàðíà, ñ.Ïåðåìîãà. 093-05202-38
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ,
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áåíçîìîòîðíà ïèëà Äðóæáà ç 7 öåïàìè ³
çàï÷àñòèíàìè, áàê äëÿ çáåð³ãàííÿ ãîðÿ÷å çìàçî÷íèé
ìàòåð³àë³â. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Áåíçîïèëà, áåíçî-åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò,
åë.äðåëü, ìëèí 3-õ ôàçíèé, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî

ìîòîáëîêà, åë.çâàðêà, åë.ëîáç³ê, êîìïðåñîð 2-õ
öèë³íäðîâèé, ßÂÀ-350, ïàé ïøåíèö³. 068-216-34-20
 Áè÷êà 1 ì³ñ. 068-211-02-45, 093-783-28-21
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ, òåëè÷êó íà êîðîâó â³ä äîáðî¿
êîðîâè. 063-648-20-99
 Á³ëüÿðäíèé ñò³ë ðîñ³éñüêèé íà Àðäåç³¿ 10 äþéì.
067-935-88-67
 Á³íîêëü, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, òåëåâ³çîð
Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 098-597-13-15
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
 Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³,
êàáåëü àëþì. 60 ì. ä³àì. 2 õ 2.4, áî÷êà 200 ë äëÿ
äèçïàëèâà. ïðóò êðóãëÿê 12 ìì. 093-031-24-52
 Âàííà, áîéëåð, óí³òàç, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063054-39-57
 Âåëîñèïåä äàìñüêèé Ôðàíö³ÿ, ñºòêà ðÿáèöà 5
ìì., çì³éîâèê ó ïëèòó, áàíêè 1 ë., òåëåâ³çîð. 063995-01-96
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/ó ç 2-ìà áàãàæíèêàìè,
âåëîñèïåä Ëþêñ ç áàãàæíèêîì òà êîðçèíîþ. 098571-36-30, 093-124-60-54
 Âåëîñèïåäè ñïîðò. íà 10 ð. ³ íà 15 ð., êðîëÿ÷³
êë³òêè, àë. ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 300ì. ³ ì³äíèé
êàáåëü 3-õ æèëüíèé 25 ì., ìàñëî ïåðåðîá. ³
òðàíñôîðìàòîðíå. 093-940-96-11, 068-334-66-72

 Âåëîñèïåäè: äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé «Ñàëþò»,
âåëîðàìà, çàë³çî ëèñòîâå îöèíêîâàíå, ðþêçàêè,
øâåéíà ìàøèíêà, îöèíêîâàíèé áàê äëÿ âîäè,
îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1.20 õ 1, ñîêîâèæèìàëêà íîâà
Àâñòð³ÿ, ïðàñêà, ôàíåðà ÄÑÏ, ïëàñòèê, äæèíñè.
096-412-34-14
 Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ,
óòåïëåíèé, äàõ - ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093430-38-47
 Äâà âåëîñèïåäà á/ó Óêðà¿íà, äóæå äåøåâî. 063694-94-04
 Äâåð³ äîáðîòí³ ìåòàëåâ³ ð.2.1 õ 0.9 ì., êèëèì ð.4 õ
3 ì. íà ï³äëîãó, íåäîðîãî. 063-881-70-59
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25 àáî Ò-16 ï³ñëÿ ðåìîíòó.
068-704-95-73
 Äåêî äëÿ ïðîñ³âàííÿ ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â, äóõîâêà
åëåêòðè÷íà ç 2-ìà äåêàìè. 098-571-36-30, 093-12460-54
 Äèâàí Ìàëþòêà 2 500 ãðí. 097-986-72-73, 063363-21-58
 Äèâàíè íîâ³ 3 øò., ð³çíèõ ìîäåëåé òà ðîçì³ð³â.
098-571-36-30, 093-124-60-54
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex çèìà - ë³òî 2 500 ãðí.
093-892-26-78
 Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð äîâæ. 3 ì., 4 ñåêö³¿. 093335-83-04
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реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 8 серпня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

454787

457479

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

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

Куплю пай в с.Непедівка, Махаринці,
Д.Махаринці на 49 років.
067-753-67-42
Здам будинок вул.Грушевського 155,
зі всіма зручностями, 10 сот. землі,
з можливістю права на викуп.
067-753-67-42
Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42
Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04
Куплю б/у перини, подушки, сварочні
апарати, свіже пір'я гусяче - качинє,
горіхи. 097-410-60-91
Продам вагонку МДФ б/у 30 кв.
067-757-89-25
Здам в оренду приміщення в магазині 55 кв.м., центр, під магазин або
офіс. 067-757-89-25
Ландшафтний дизайн, озеленення
подвір'я та прибудинкової
території, влаштування газону,
помірні ціни. 093-101-88-40
Терміново продам будинок
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х
кімн. кв. 063-854-94-76

Загублена бананка - барсетка з
телефоном, р-н училища, прохання
повернути. 063-752-26-01

Продам 4-х кімн. кв., 4 пов., вул.Довженка 105-а кв.21. 063-133-47-42,
063-367-80-03

Продам комбайн зерновий. 063-29743-37, 097-509-27-08

Куплю горох, гречиху, пшеницю, ячмінь. 067-430-89-61, 067-680-82-10

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 3-9 ðîê³â â ³äåàëüíîìó
ñòàí³. 063-684-23-83
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Äóõîâ³ ìóçèêàëüí³ ³íñòðóìåíòè, íîòè äëÿ äóõîâîãî
îðêåñòðó. 093-124-60-54, 098-571-36-30
 Åë. ãåíåðàòîð Õîíäà 2.5 êâ. 063-280-18-73
 Åë. ãðèëü íà 3 âåðòåëÿ, ôðèòþðíèöÿ. 063-28018-73
 Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ïèëîñîñ Çàíóñ³,
ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ,
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, òðóáè
à/ö ä³àì.150 ³ ÂÃÏ ä³àì.1, 25, øïàëåðè â³í³ëîâ³, , ãàç.
ïëèòà, áðóñêè äåðåâÿí³, ðîçêëàäóøêà. 096-467-88-03
 Åëåêòðîîá³ãð³âàþ÷à ïàíåëü åêîíîìíà 0.5 Êâò,
åëåêòðîîá³ãð³âàþ÷³ ñòàö³îíàðí³ åêîíîìí³, ÒÅÍè 1 ÊâÒ
æàðî-íàãð³âàþ÷³. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Çåì. ä³ë-êà 0,146 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèç., 600
ì â³ä ÐÅÑ, ç öåíòðó Êîçÿòèíà ¿õàòè 15 õâ ìàøèíîþ/
àâò.¹3. Äçâîí³òü: 096-59-68-337
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà ÃÎÑ àêò º, çåìëÿ ðîäþ÷à, âñ³
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ 25 000 ãðí. 097-324-14-63, 093925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, íà
ä³ëÿíö³ º ìàãàçèí 90 êâ.ì., òåðì³íîâî. 067-988-63-95
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå
ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà 600 êâ.ì., ïðèâàòèç. ð-í ÏÐÁ, íà
ä³ëÿíö³ ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, äåÿê³ áóä.ìàòåð³àëè, òà
äîêóìåíòè íà áóä³âíèéöòâî. 097-254-55-49
 Çåì. ä³ë-êà âóë.Çàîçåðíà 5, 12 ñîò. 067-927-15-58,
063-676-63-02
 Çåì. ä³ë-êà ç ãàçîì íà ó÷àñòêó 10 ñîò., à/
çàï÷àñòèíè ÓÀÇ, Âîëãà, Ìîñêâè÷, áî÷êà 200 ë.,
âåëîñèïåä, êîìèí, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã. 096-983-18-68
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò.
çåìë³ (íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè). 093587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ïî âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-890-30-35, 098-020-36-54
 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 0.7546 ãà, äëÿ îñîáèñòîãî
õîçÿéñòâà 0.5046 ãà., äëÿ áóä³âíèöòâà 0.25 ãà,
öåíòðàëüíà âóëèöÿ, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ. 096-05099-22
 Çåì. ä³ë-êà òåðì³íîâî 15 ñîò. 093-552-27-63
 Çåì. ä³ë-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (ð-í ìàãàçèíó «Áóä³âåëüíèê). 093-427-5510, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Çåðíî ïøåíèö³ 1.5 ò. 093-857-61-41, 096-19365-18
 Çåðíî ïøåíèö³ 1.5 ò. 096-211-64-78, 096-61224-13

457455

457542

457472

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська облас тi,
потрiбнi чоловiки. Проживання надається. (095) 110-87-55.
Тел.:(096)785-59-47, (099)342-21-69

455897

Охорона (доба через двi). м.Вiнниця. Денис Григорович.
Тел.:(067) 683-00-79

Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Займаюся покраскою будь-якої складності,
металевих гаражів, контейнерів і т.д. 093-99639-34 Руслан

 Çåðíî ïøåíèö³. 067-953-32-91
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà. 096-267-27-43
 ²íäî - êà÷êè 17 øò. ³ êà÷êà äîðîñëà, ðîäóøí³ 2.5
ì³ñ., òåðì³íîâî. 097-628-48-13, 073-058-41-21
 ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-49-36
 Êàðòîïëÿ Áåëà - Ðîñà, âåëèêà ãàðíà, ÷èñòà, ³
äð³áíà. 093-937-65-00
 Êàñòðþëÿ äëÿ çàñîëêè 40 ë. ç õàð÷. í./æ ñòàë³
ç êðèøêîþ ³ ïðèæèìîì, êàñòðþëÿ 40 ë. àëþì.
òîâñòîñò³ííà. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
 Êîáèëà ðîáî÷à 7 ðîê³â, íåäîðîãî. 096-264-75-92
 Êîâðîâó äîðîæêó, åëåêòðîíàãð³âà÷, òþëü,
åëåêòðîñèïàðàòîð, áóòë³ íà âèíî 20 ë. ³ 10 î.,
íåäîðîãî. 096-160-69-70, 063-824-71-04
 Êîæóõ - äóáëÿíêà, ôóôàéêà íîâ³. 098-571-36-30,
093-124-60-54
 Êîçà. 096-124-95-62, 067-968-40-45
 Êîçèíå ìîëîêî, íåäîðîãî. 098-228-54-21
 Êîçî÷êà, êîçëèê 5 ì³ñ. íåäîðîãî. 098-090-95-32
 Êîëåñà äî âåëîñèïåäà ïåðåäíå, çàäíº, áî÷êè çàë.
200 ë., 150 ë., äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê äóá. 093020-22-95, 093-031-24-52
 Êîíòåéíåð 5 ò., ãëàäèëüíà äîñêà, ëþñòðà
íîâà, êàñòðþë³ àëþì. íîâ³ 6 ë. òà 4 ë., äîìêðàò
ã³äðàâë³÷íèé, åëåêòðîäè çâàðî÷í³ 3 ìì., ñóë³ÿ 4-õ ë.
10 øò. íîâ³, êóðòêè. 096-412-34-14
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
 Êîðáà äî êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ , êà÷åëÿ 1-ì³ñíà,
åë.ñèïàðàòîð, òàð³ëêè íàï³âãëèáîê³, áàíêè 3-õ ë.,
0.5 ë., 1 ë., äæèíñè õëîï., êóðòêà, ñâåòåð, êðîâàòü ðîçêëàäóøêà, êèëèì, äîðîæêè - íåäîðîãî. 096-16069-70, 063-824-71-04, 2-74-37
 Êîðîâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà ç 6 òåëÿì. 067-492-89-78
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì 17 500 ãðí. 097-335-43-88
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì 3 ì³ñ. ò³ëüíà, Ñåìåíòàëêà,
ñ.Êàøïåð³âêà. 098-245-76-02
 Êîðîâà ³ 10 ì³ñ. òåëè÷êà. 098-245-76-02
 Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 096-227-42-91
 Êîðîâà ìîëî÷íà, ñïîê³éíà, ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-77201-94
 Êîðîâà õîðîøà, ñïîê³éíà, 5 ì³ñ. ò³ëüíà çà 3 òåëÿì.
063-532-73-02
 Êîðîâà. 096-664-41-25
 Êîðîâó ëåáåäèêà ñ. Ìàõàðèö³. 098-654-84-14
Ëþáà
 Êîðîâó. 098-794-35-57
 Êîñòþìè äëÿ øêîëÿð³â 7-11 êëàñ, ÷îðí³ á/ó ó
äîáðîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äîíáàñ 400 ãðí. 063709-26-79
 Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â
ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí,
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 093-77334-02, 098-675-21-69
 Êðîë³ ìîëîäíÿê «Á³ëèé ïàíîí». 093-998-07-40
 Êðîë³ ïîðîäè «Êàë³ôîðí³ºöü», êîçåíÿòà, âåëîñèïåä
äàìñüêèé. 096-301-40-76
 Êðîë³. 096-963-73-52
 Êóêóðóäçà îïò â³ä 500 êã., êóñêè ôóíäàìåíòíèõ
áëîê³â á/ó. 097-062-28-48
 Êóõíÿ óãëîâà, ãàçîâà ïëèòà, òåëåâ³çîð. 098-78331-54, 073-060-50-62
 Ëîøà êîáèëêà 11 ì³ñ. 063-174-01-32, 097-69309-24
 Ëþñòðà, âåëîñèïåä Óêðà¿íà, êîâðîâà äîðîæêà 2
ì õ 1.4 ì., íåäîðîãî. 096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé äî
òðàêòîðà. 097-239-92-05
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä
ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íâå,
òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Áåêî ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 5 500
ãðí. 096-779-60-83
 Íóòð³¿ òóøêè, êóðè òóøêè. 063-694-20-04, 098348-13-87
 Îáëèöþâàëüíà ïëèòêà á/ó 30 êâ.ì. 063-280-18-73
 Îôîðìëåíà çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òåðåøêîâî¿ 3. 067-494-74-78
 Ï³àí³íî, øê³ðà, êàâðîë³í, êàñòðþë³, òðóáè, ñìîëà,
áàë³ÿ, öåãëà. 2-15-96, 063-879-52-15
 Ï³äñèëþâà÷ ç ñîááóôåðîì ÌÀÑ MPX-400 - 3 000
ãðí. 068-023-70-93

457481

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

ремонт

457447

На роботу потрібні штукатури (бригада). 067499-53-71
Автомийка запрошує працівника. 067-92067-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
На постійну роботу потрібен продавець, бармен. 063-234-29-75
На посаду Бариста запрошуємо дівчину,
віком 19-25 р. в "Майстерню кави" (м-н Абсолют). 063-818-09-84 Лєра
На постійну роботу запрошуються офіціанти,
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
Терміново потрібні продавці у магазин в
с.Титусівка Козятинського р-ну. 067-83749-04
Підробіток (декілька днів на тиждень) для
чоловіків до 45 років садово - городні роботи, гнучкий графік 30 грн./год. 067-388-2977, 093-750-77-68
На склад вторсировини потрібен працівник.
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-4272, 093-884-69-74
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 підприємство потрібна жінка адміністратор. 067-927-15-58, 063-676-63-02
В кафе потрібні кухарі, помічники кухаря,
офіціанти. 063-676-53-02
Потрібна дівчина на кухню. 093-995-84-03
Влад
Запрошується в столярний цех столяр,
помічник столяра. 073-218-92-48
Потрібні різноробочі на будівництво, без
шкідливих звичок, можна студентів. 067-43031-31, 093-726-17-44
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
апаратника борошномельного виробництва,
різноробочих та вантажників, зарплатня
гідна. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується водій на ЗІЛ130, оператор-касир, різноробочий, оператор касир
зі знаннями ПК, помічник бухгалтера.
Гарантуємо офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7500-8000 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Соціальний пакет. Компенсація харчування.
067-430-02-80, 093-678-53-01
Магазин Багата Комора дорого закуповує
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса.
067-430-02-80, 097-405-78-33
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується
помічник кухаря. Ми гарантуємо: соціальний
пакет, високу заробітну плату. 067-430-0280, 093-678-53-01
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
продавець зі знанням п.к. 067-430-02-80,
093-678-53-01

Робота

455422

 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì. õ 1.2 ì. - 4 øò.,
îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â âîäà, ïèâî, ñîêè, âèð. Áåëüã³ÿ.
067-499-33-26
 Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî
òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Ïîðîñÿòà 12-15 êã. 067-199-86-20, 063-392-94-22
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-318-91-22
 Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 12-13 êã.096-720-14-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-16 êã. 097-029-63-05,
073-167-46-96
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí 15 êã. 098-22224-04
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073060-44-73
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 097569-62-94
 Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïîÿñ ìîíòàæíèêà - âèñîòíèêà, ëèá³äêà òÿãîâà.
098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Whirpool â ðîáî÷îìó ñòàí³
(âåðòèêàëüíà çàãðóçêà, âñ³ ôóíêö³¿ âèêîíóº), íå
ïðîòèêàº, ìàêñ.çàãðóçêà 5.5 êã. 1 500 ãðí. 097-98672-73, 063-363-21-58
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí ç â³äæèìîì,
ñîêîâèæèìàëêà Æóðàâèíêà. 098-571-36-30, 093124-60-54
 Ïðèõîäà 280 õ 210 õ 45 ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî,
ïëèòêà êåðàì³÷íà 1 êâ.ì. 063-741-21-86, 098-54294-77
 Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.
097-239-92-05
 Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 067883-06-97
 Ðåçèíîâ³ êîâðèêè Àóä³-À4 600 ãðí. 068-023-70-93
 Ðóáåðî¿ä â ðóëîíàõ, øòóêàòóðíà ñ³òêà â ðóëîí³.
098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ñâèí³ ïîðîäè Ïåòðåí òà Ëàíäðàñ, âàãà 18-20 êã.
096-772-01-94
 Ñåéô ìåòàëåâèé 40 õ 50 õ 60. 098-571-36-30,
093-124-60-54
 Ñ³ëüãîñï. ³íâåíòàð: áîðîíà, êóëüòèâàòîð, ïëóæîê,
ëîïàòà, ñàïè, â³äðà, ìèñêè âåëèê³, ñîêèðà, êîëóí,
ìîëîò. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ñ³ì’þ îðï³íãòîíà ïàëåâîãî ³ ÷îðíîãî, ï³âíèêà
íà ïëåìÿ: ìàðàíà, îðï³íãòîíà ÷îðíîãî, ïàëåâîãî,
çîëîòîãî, ³íäîêà÷åíÿòà. 097-893-74-92
 Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà,
ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò,
áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-

456752

робота

456553

452967

457460

455774
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22-95, 093-031-24-52
 Ñîêîâèæèìàëêà - êîìáàéí (íîâà, â óïàêîâö³)
Àâñòð³ÿ, âåëîñèïåäè: Ñàëþò, äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé,
øâåéíà ìàøèíêà, ðþêçàê, ïðàñêà íîâà, ïëàñòèê,
ïëèòà ÄÑÏ, âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë.,
ïîëîòåíöå-ñóøêà. 096-412-34-14
 Ñîêîâèæèìàëêà, äâà êîëåñà çàäí³õ ³ äâà ïåðåäí³õ
äî âåëîñèïåäà. 063-275-87-04
 Ñòàíîê äëÿ íàìîòêè ñ³òêè Ðàáèöÿ, ðó÷íèé ç
âåðòóøêîþ. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ñò³íêà. 098-443-75-58 Îëÿ
 Ñòîëèê æóðíàëüíèé ç Ðóìóíñüêîãî êîìïëåêòó,
ñàìîâàð ì³äíèé åëåêòðè÷íèé, á³äîí 20 ë. ç í/æ
õàð÷îâî¿ ñòàë³. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Ò\Â «Øèâàêè» 24 äþéìà + ñóïóòíèêîâà àíòåíà,
òþíåð â êîìïëåêò³. 063-684-23-83
 Òà÷êà äóáîâà òà íà íàäóâíèõ êîëåñàõ, òà÷êà ðó÷íà
(êðàâ÷ó÷êà). 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Òåëåâ³çîð «Ãðþíä³ê» ïëàçìà ó â³äì³ííîìó ñòàí³,
37« 4 000 ãðí. 096-779-60-83
 Òåëåâ³çîð JVC åêðàí 52 ñì., ïèëîñîñ Ðàêåòà
íîâèé. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Òåëåâ³çîð LG, êèëèì íà ï³äëîãó 2 õ 3 ì., íåäîðîãî
á/ó. 063-609-21-86
 Òåëåâ³çîð Samsung PLANO 21«, â ãàðíîìó ñòàí³,
ïóëüò â íàÿâíîñò³. 093-024-07-25
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 « 3 700 ãðí. 067-796-11-99
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ç òóìáî÷êîþ, âñå ñ³ðîãî
êîëüîðó. 093-766-78-49
 Òåëåâ³çîðè Òîøèáà òà LG ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 600
ãðí./øò. 067-359-22-25
 Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-705-82-38
 Òåëè÷êà ò³ëüíà 5 ì³ñ., ðèæî-ðÿáà. 068-759-64-08
Àëëà
 Òðè âóëèêà. 063-026-30-45, 098-408-07-26
 Òðóáà à/ö, ôîðòåï³àíî Îòðàäà, ïðàëüíà ìàøèíêà
íà 5 êã. ñóõî¿ á³ëèçíè ÅëåêòðîËþêñ, êåðàì³÷íà ìîéêà
äëÿ âàííè òà åìàë³ðîâàíà äëÿ êóõí³. 063-372-03-39,
098-564-57-58
 Òþêè. 067-929-72-46
 Óãîëîê ìåòàëåâèé, ôàíåðà, ïë³íòóñ äóáîâèé,
íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, òðóáà êàíàë³çàö³éíà,
äîñêà ñóõà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Óí³òàç ³ç çëèâíèì áà÷êîì, êîðáà êðèíè÷íà íà
ï³äøèïíèêàõ. 098-571-36-30, 093-124-60-54
 Óïîðÿäêîâàíå ïðèì³ùåííÿ 14 êâ.ì., äëÿ âåäåííÿ
á³çíåñó âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-311-65-88, 097-39647-56
 Ôîðòåï³àíî «Îäåñà» â ãàðíîìó ñòàí³. 063-258-8910, 097-690-30-42

 Ôóðí³òóðà äëÿ ïëèò: êîë³ñíèêè, äâåðêè òîïêè ³
ï³ääóâàëà, íàêðèâíà ïëèòà (âñå ÷àâóííå). 098-57136-30, 093-124-60-54
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ
ë. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê á/ó Äíåïð-2 ÌÑ. 2-28-11, 096-44267-66
 Öåãëà (÷åðâîíà, á³ëà), ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò.
073-060-52-14, 067-462-87-91
 Öåãëà 2 500 ãðí./1000 øò., âåëîñèïåä á/ó,
áåíçîïèëà á/ó. 067-349-52-39
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà íîâà òà á/ó. 093-140-74-82
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 063-692-53-55,
067-243-98-15
 ×àñíèê. 096-124-95-62
 Øàôà äåðåâÿíà ïîë³ðîâàíà ç Ðóìîíñüêîãî
êîìïëåêòó, 2-õ ñòâîð÷àòà, òóìáà ìåòàëåâà. 098-57136-30, 093-124-60-54
 Øàôà ìåòàëåâà çàâîäñüêîãî âèãîòîâëåííÿ. 098571-36-30, 093-124-60-54
 Øàôà, ñåðâàíò, 2 ñòîëè. 073-060-48-91, 098515-93-37
 Øàôà, ñåðâàíò, 2 ñòîëè. 073-060-48-91, 098515-93-37

 Øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, Á³ëîðóñü â õîðîøîìó
ñòàí³. 097-436-73-95
 Øëàíã ïîëèâíèé äëÿ íàñîñà 50 ì., øëàíã ãàçîâèé
30 ì., áàëîí ãàçîâèé ä³àì. 30 ñì. âèñ. 1 ì. 098-57136-30, 093-124-60-54
 Øïàëè æ/á 15 øò. 093-034-85-17
 Øðîò 11 ãðí./êã. 097-154-49-36
 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., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé,
âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27
êâ.ì. 066-405-75-24, 096-722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ïîòðåáóº
ðåìîíòó, âóë.Ìàòðîñîâà 82, 2 ïîâ. 093-905-39-80, 093461-52-70
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð³ ì.Êîçÿòèí. 093-920-72-29, 093-56095-50
 2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó,
17. 063-025-88-60
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð. 093-892-13-00
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ïîâ. + êîíòåéíåð â äâîð³. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³
7. 098-090-29-22, 093-536-51-37
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³
ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 063829-73-02
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Øåâ÷åíêà 1. 063-187-85-74
 4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, â íàÿâíîñò³ äâ³ îêðåì³ âàíí³
ê³ìíàòè, äâà òóàëåòà, äâ³ ëîäæ³¿, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äõîäèòü äëÿ
áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ïîòðåáóº ðåìîíòó.
063-424-79-55
 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ,
ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 86 êâ.ì., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó,
º 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ï³äâàë, ãðÿäêà á³ëÿ áóäèíêó 1 ñîò. 096176-45-23
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209,
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-01811-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ ê³ìí.
êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí.âóçîë,
ì/ï â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.×åõîâà òà
Ïàïàí³íà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³.
097-523-09-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà
27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
 Áóäèíîê 70 êâ. ì. 3-õ ð³âíåâèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ ç
ïîãð³áîì, êóòîâèé ìàíäñàðäíèé äàõ (ð-í 3 øêîëè), âóë.
Êè¿âñüêà, 5 ñîò. çåìë³, º âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ.
067-60-15-117, 093-14-66-752
 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, ñàðàé,
ãàðàæ, ïîãð³á, âóë.Âîäîêà÷íà, çðó÷íå ì³ñöå. 067-368-5614, 2-23-74
 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10
ñîò. çåìë³. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà.
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
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 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 42.4 êâ.ì., 2 ïîâ. áóäèíîê, 2 ïîâ., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Â³íí³÷åíêà
ð-í 1 øêîëè. 067-738-16-90, 063-628-91-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç ïîãð³áîì,
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 093-09165-42, 097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., äâîñòîðîííÿ êâàðòèðà, ê³ìíàòè ³
ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë,
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êðèíèöÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45.
096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-67723-25
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32. 067-36650-14
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 12
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó,
ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó
â ì³ñò³ Êîçÿòèí àáî Â³ííèöÿ, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí
æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò.
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò.
ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âáóäîâàíà êóõíÿ 7.3
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà,
ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í Áàçà Áîðîâñüêîãî, 1 ïîâ., 38 êâ.ì.,
åëåêòðîîïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò 250 000 ãðí. 097981-09-74
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063254-08-06
 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ íîâîãî ó÷èëèùà, 1 ïîâåðõ, óòåïëåíà,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì\ï â³êíà.068-33-44-765
 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, ãàðàæ, ï³äâàë. 096-347-09-32
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó 2-õ ïîâ. áóäèíêó ñ.Ìàõí³âêà
âóë.Í³êîëüñüêîãî 24 êâ.2, 1 ïîâ., 54 êâ.ì., â áóäèíêó
ï³äâåäåíèé ãàç, âîäà, îïàëåííÿ ãàçîâå êîëîíêà, º ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ. 050-253-98-82, 096-482-25-86 Ìèêîëà
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà,
³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 3
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 Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, â öåíòð³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, íà
ïîäâ³ðÒ¿ êðèíèöÿ, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, ñòàâîê.
073-060-48-91, 098-515-93-37
 Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, â öåíòð³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, íà
ïîäâ³ðÒ¿ êðèíèöÿ, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, ñòàâîê.
073-060-48-91, 098-515-93-37
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç
òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè.
Çàã ïëîùà 60 ñîòîê. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-620-10-90
 Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34, 73 êâ.ì., ãàç,
âîäà. 067-271-67-99
 Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî, 2 ê³ìíàòè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì.,
ãàç, âîäà, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á â áóäèíêó, ð-í
ÄÅÏÎ êðóã. 096-090-36-97
 Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â áóäèíêó âîäà, ãàç,
êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà
0.06 ñîò. 067-972-22-83, 063-606-61-24
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà ãàç. öåãëÿíèé, êàï. ðåìîíò, êîòåë
Âàéëàíä, 3 ê³ìí., ïðèõîæà, êóõíÿ, âàííà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
ãàðàæ, çàáîð æåñòü, 6 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 093-937-65-00
 Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., ïðîñòîð³. âåëèê³ ê³ìíàòè, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå ïîäâ³ðÿ òà
àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ó÷àñòîê 14 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ
ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86

 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷ ë³ñ òà
ð³÷êà. 097-004-12-68
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, çåì. ä³ë-êà
32 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, âîäà. 097-353-17-79
 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. 097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàçîâå îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³, íåïîäàë³ê öåíòðó.
093-704-31-57
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 2
âõîäà, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, 18 ñîò., 70 êâ.ì., ãàðíèé ñàäîê,
ð-í âóë.².Ôðàíêà. 096-314-53-68 äçâîíèòè êîæåí äåíü êð³ì
â³âòîðêà.
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, çåìëÿ
ïðèâàòèç., ïîãð³á. 063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà 96
êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ, âàííà, ì/ï
â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ.
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063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê íà äâ³ àäðåñè â öåíòð³, âóë.Ã.Ìàéäàíó 39. 067499-33-26
 Áóäèíîê ïî âóë. Ðåï³íà, 1, ïîðó÷ ç øêîëîþ ¹9. 063609-91-25
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò,
ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, çàã. ïëîùà 70.4
êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî.
063-296-30-12
 Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, âîäà,
âàííà. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà öåíòðàëüíà,
ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 073-463-34-76
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè., 4.5 êì. äî öåíòðà Êîçÿòèíà, ìàðøðóòêà ïîðó÷,
çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç. ÷åðåç ãîðîä ë³ñ, ãàç íà âóëèö³.
068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-03124-52
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà
60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä
â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30, 063-545-41-58
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ,
âàííà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ï³äâàë,
ãàðíèé ãîðîä, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097431-23-07, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 097997-03-23
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, òóàëåò, âîäà
ãàðÿ÷à - õîëîäíà, 10 ñîò. ãîðîäà, 2 ñàäêà, ãàðàæ. 097-62848-13, 073-058-41-2
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé äèçàéí
³íòåðºðó, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., áóäèíîê 2-õ ïîâ., 5 ê³ìí.,
êàì³ííèé çàë, êóõíÿ - ñòîëîâà, äâà ñàí.âóçëà, êîòåëüíÿ,
òåðèòîð³ÿ 30 ñîò. çåìë³, 2-õ ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ, àëüòàíêà
òà ôðóêòîâèé ñàä. 097-791-28-63 äçâîíèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ.
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç, ñàä, ãîðîä. 067-41523-49
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-60-30,
096-973-22-80
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), â æèòëîâîìó ñòàí³,
â áóäèíêó º ãàç, âîäà, ãðóáà, ì/ï â³êíà - 90 000 ãðí. 096239-77-34 Àëëà
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 068-76769-08
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. êîòåë
òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ, ãàç. êîëîíêà, âàííà,
â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8
êì. 063-845-37-85, 097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57,
067-976-03-92 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
êîðèäîð, âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà Viber), 096768-23-68
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 99 000 ãðí. 093209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³.,
áàíÿ, õîç. áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé
îáì³í íà 1-êì.êâ ç äîïëàòîþ. 2-12-82, 063-105-36-49
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.
Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî
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öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-6554, 096-932-45-12
 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 öåãëÿíèé 80 êâ.ì., çàãàëüíà ä³ëÿíêà 7.5 ãà, ãàç.
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (âàííà,
òóàëåò), º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 ñàäî÷êà, ÇÎØ ¹3.
093-461-52-70
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 85 êâ.ì., ä³ëÿíêà 8 ñîò., îïàëåííÿ
ãàç + ï³÷íå, ïîãð³á, â áóäèíêó º âàííà, âîäà; ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, áåñ³äêà ç öåãëè, ï³äíàâ³ñ, ì.Êîçÿòèí. 093-002-60-19,
067-403-63-08
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097425-33-08, 063-158-59-46
 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.Ïëÿõîâà, ãàç. îïàëåííÿ, âåëèêà
âåðàíäà, 3 ñàðà¿, ãîðîä 25 ñîò., ñàäîê. 063-523-80-94
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ,
öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-4427, 050-705-41-75, 093-892-32-89
 Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó,
ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50,
068-712-35-52
 Ñàäèáà 0.8 ãà ãàç, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, äîðîãî.
095-808-54-65
 Ñòàðèé áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. â öåíòð³. 003-15321-72, 093-153-21-77
 ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò,
âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî.
093-773-34-02
 ×àñòèíà áóäèíêó 65 êâ.ì., íîâå ïëàíóâàííÿ, ð-í ñàäî÷êó
¹3. 063-296-91-71
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ ðèíîê «Õë³áîäàð». 063-02088-40
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí,
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãàç.
098-597-08-40
 ×àñòèíà áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Äåïóòàòñüêà 50, 44 êâ.ì.,
3.2 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ñàäîê, ãàç. îïàëåííÿ, îáêëàäåíèé
öåãëîþ. 068-758-57-47 Ãàëèíà
 ×àñòèíà áóäèíêó, 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, âàííà
³ òóàëåò â áóäèíêó, 2 ñàðà¿ ³ ïîãð³á, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2
(á³ëÿ øêîëè ¹3), îêðåìèé âõ³ä, íåäîðîãî. 093-091-65-42,
097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, º çåì. ä³ë-êà, âóë.Ìîñêîâñüêà. 093024-06-07
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí.
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 067-455-52-90
 ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-804-47-51
 ÂÀÇ 2105 õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî, ãàç-áåíçèí. 096457576

264-75-92
 ÂÀÇ 2105. 093-769-69-29 Ñåðã³é
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 073-07882-79
 ÂÀÇ Êàëèíà 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³.
096-417-99-52
 Äæ³ë³ ÌÊ 2011 ð.â., ïðîá³ã 49 òèñ., ÷îðíà, â äîáðîìó
ñòàí³. 096-630-56-28
 Äíåïð-9 1979 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 073-087-52-80
 ²Æ Ïëàíåòà 1964 ð.â. 067-133-74-66
 Ìîòîðîëåð. 098-443-75-58 Îëÿ
 Ìîòîöèêë ÈÆ þï³òåð 5 ç êîëÿñêîþ ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ç
äîêóìåíòàìè. 063-311-91-86
 Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà 5. 2-39-50
 Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè äî
íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
 Îïåëü Âåêòðà 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-859-45-37
 Îïåëü Êàäåò äèçåëü 1.6. 073-078-82-79
 Ïëàíåòà-5 ç êîëÿñêîþ 7 000 ãðí. 097-154-49-36
 Ðåíî Ëîãàí óí³âåðñàë, 2011 ð.â., ãàç-áåíçèí, îá’ºì 1.6,
ö/çàìîê, ìóçèêà + çèìîâà ðåçèíà. 093-002-64-21
 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 096-245-37-48
 Ô³àò Ñ³÷åíòî 2001 ð.â., 0.9 êóáà, ìàëîë³òðàæêà, õîðîøèé
ñòàí, òåðì³íîâî, ìåòàë³ê. 063-969-60-85, 096-137-12-32
 Ôîëüöâàãåí Ãîëüô â õîðîøîìó ñòàí³. 097-859-45-37
 Þï³òåð 3 ê-01 ç ìîòîðîì Ïëàíåòè 3-01 ç êîëÿñêîþ âñå
ïðàöþº, áåðè íåïîæàëêóºìø. 063-311-91-86

КУПЛЮ

 1-ê³ìí. êâ., àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ñ.Êîçÿòèí àáî

â ì.Êîçÿòèí. 095-808-54-65
 2-3 ò. çåðíà ÿ÷ì³íÿ, 40-50 òþê³â ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè,
êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äëÿ íàãð³âó âîäè «Òèòàí»,
øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-61850-32
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 Äåðåâî íà êîðíþ. 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
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ. 068-604-34-84
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë.
063-143-61-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè,
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè,
áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè,
ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20

 Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-752-26-89
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî.
063-585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà
ñòàí³. 098-682-50-85

ó áóäü ÿêîìó

МіНЯЮ

 Áóäèíîê Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé ð-í
Õìåëüíèöüêà îáë. íà æèòëî â ì.Êîçÿòèí àáî
Êàëèí³âêà. 098-008-22-31
 Âåëèêèé, ïðîñòîðèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí.
êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98, 063-942-67-86

РіЗНЕ

 5.08.19 ð. Çàãóáëåíà áàíàíêà-áàðñåòêà ç
òåëåôîíîì, ð-í ó÷èëèùà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè. 063752-26-01
 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã,
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097904-20-43
 Â³ääàì ãàðíîãî ìàëåíüêîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíèé äî
ëîòêà. 093-788-91-96
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷èíè, òåëåâ³çîð,
õîëîäèëüíèê, ìåáë³, âñ³ çðó÷íîñò³. 063-523-80-94
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ àáî 2-õ ñòóäåíò³â
(õëîïö³â), ð-í 3 øêîëè, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, âäîìà
ìàéæå çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó æ³íêó ç ñåëà àáî 2-õ ä³â÷àò, ÷è
õëîïö³â ñòóäåíò³â, öåíòð. 063-617-05-10
 Çäàì 1 ê³ìíàòó 2-ì õëîïöÿ. 093-773-34-02, 098675-21-69
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ê³ìíàòè,
ãàç, âîäà, ³íä. îïàëåííÿ, 65 êâ.ì., ð-í ÄÅÏÎ êðóã.
096-090-36-97
 Çäàì â îðåíäó 10 ñîò. çåìë³ ð-í ²íòåðíàòà. 093492-09-83
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ 15 êâ.ì., öåíòð. 067-79611-99
 Çäàì â îðåíäó îô³ñ â öåíòð³ 30 êâ.ì. 093-76678-49
 Çäàì ãàç. áóäèíîê â ì³ñò³. 073-060-52-14, 067462-87-91
 Çäàì ãàðàæ â îðåíäó ð-í øêîëè ¹4 (ë³öåé),
âóë.Â.Âåëèêîãî. 093-345-99-08
 Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. 093-731-64-70
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, îïàëåííÿ. 093-034-86-42
 Çí³ìó êâàðòèðó 063-775-59-55
 Íàâïðîòè «Òóíåëÿ» íà âóëèö³ Êóë³êîâñüêîãî
çíàéäåíî îäèí êëþ÷. Ãîñïîäàð â³äãóêíèñÿ. 096453-34-86
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ ì.Êîçÿòèí (ç ñåëà
ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè). 097-300-31-13

спорт
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Юлія Чехівська - чемпіонка України
Випускниця Козятинської школи-інтернат-гімназії, вихованка тренерів
Володимира Галицького та Валерія Зелінського Юлія Чехівська стала
чемпіонкою в командному Чемпіонаті України з легкої атлетики, що
проходив у Луцьку. Золоту нагороду вона здобула в естафеті 4х400
В’ячеслав Гончарук

У кінці минулого місяця в
місті Луцьку проходив командний чемпіонат України з легкої
атлетики. У головне місто Волині з’їхались більш як півтисячі
спортсменів та спортсменок.
Вдало на цих змаганнях виступила команда естафетниць
Вінниччини, за яку виступала ексвихованка Козятинської ДЮСШ
Юлія Чехівська. На місцевих змаганнях наша землячка виступає за
команду Козятинського району.
На змаганнях вищого рангу вона
виступає за команду Вінниччини.
Щасливою бігова доріжка
спорткомплексу «Авангард» виявилась для подруг Юлі по команді і в житті. Отже майстер
спорту України, вихованка тренера В’ячеслава Жуковського
Юлія Чехівська з кандидатами
в майстри спорту Тетяною Дорошенко, Інною Ковтун та Юлією
Турлюк стали золотими презерками в естафеті 4 по 400 метрів.
Приємно, що нагорода Юлі
стала подарунком на день народження ї ї першого тренера Володимира Га лицького,

з чим і його вітаємо.
Ці змагання були етапом підготовки до кома ндн ого Че мпіонат у
світу, який пройде з 9
по 11 серпня в Республіці Польща та Чемпіонату Європи у вересні.
Поспілкуватися з нашою
землячкою вдалося тільки через тиждень після
змагань. Зараз наша вінничанка відчуває фізичну
втому. Та за декілька днів
знов почне тренування за
програмою свого тренера
В’ячеслава Жуковського.
Адже в третій декаді
серпня пройде чемпіонат
України з легкої атлетики
в індивідуальних видах
та Чемпіонат України з
бігу на милю у вересні. Чемпіонка України Чемпіони України в естафеті 4Х400
- гордість Козятинщи- Юля Чехівська друга справа
ни буде брати участь
в обох змагальних стартах. но-економічному університеті.
Порою дивуєшся, як наша Маючи вищу економічну освіту,
козятинчанка витримує такий спортсменка навчається у Віжиттєвий графік. Крім спорту, нницькому державному педаЮля Чехівська працює виклада- гогічному університеті ім. Кочем у Вінницькому торговель- цюбинського на факультетах

вінницька козятинчанка
фізики та фізичного виховання.
Не забуває Юля про мандрівки на природу з подругами.
Сама вона каже: «Найкраще
знімають втому морські хвилі біля українських берегів».

Погода у Козятині
четвер, 8 серпня

п'ятниця, 9 серпня

субота, 10 серпня

неділя, 11 серпня

+ 18 0Ñ	 + 23 0Ñ
+ 31 0Ñ	 + 24 0Ñ

+ 16 0Ñ	 + 19 0Ñ
+ 26 0Ñ	 + 20 0Ñ

+ 16 0Ñ + 19 0Ñ
+ 26 0Ñ + 22 0Ñ

+ 17 0Ñ + 21 0Ñ
+ 27 0Ñ + 23 0Ñ

понеділок, 12 серпня

вівторок, 13 серпня

середа, 14 серпня

+ 16 Ñ + 22 Ñ
+ 30 0Ñ + 24 0Ñ

+ 20 Ñ + 23 Ñ
+ 31 0Ñ	 + 25 0Ñ

+ 18 0Ñ + 20 0Ñ
+ 29 0Ñ + 23 0Ñ

0

0

0

0

ГОРОСКОП
з 8.08 по 14.08
Овен
Новий тиждень дає можливість Овнам
знову показати себе якомога найкраще
та нарешті поповнити список ідей. Ви здатні реалізувати себе сповна, якщо не будете нехтувати
новими думками та цілями. Зараз чудовий час,
щоб морально відпочити, тому розслабтесь та
отримуйте задоволення. Доля вам усміхається!
Телець
У Тельців перший повноцінний тиждень
серпня буде доволі насиченим, але
пролетить неймовірно швидко. Зорі радять навчитись правильно розподіляти час та не перейматись через дрібниці. Мисліть глобальніше,
дихайте глибше та насолоджуйтесь митями.
Близнюки
Близнюкам нарешті пора взятись за
ті справи, які вам не хотілося робити.
Зараз все йде доволі добре, тому час попрощатись з усіма "хвостиками", які можуть вас
потурбувати. Це дасть нові можливості та
шанси реалізувати себе.
Рак
Новий тиждень буде для Раків несподівано активним, тому пора знайти
щось таке, що буде допомагати відновити
баланс енергії після насичених буднів. Спробуйте опанувати нове уміння чи знайти свіже
хобі для вікенду.
Лев
Зорі рекомендують Левам не робити
поспішних висновків ні у фінансових,
ні в особистих питаннях. Зараз настав
час для холодного розуму, який дозволить
кардинально та позитивно змінити ваше
життя. Мисліть позитивно та не забувайте
дарувати тепло рідним.
Діва
У Дів нарешті настає чудовий період для
самореалізації. А от поради від чужих людей не завжди будуть йти на користь. Менше турбуйтесь про непотріб, більше стежте за здоров'ям.
терези
Перша половина тижня для Терезів пройде поспішливо та у справах, однак це не
забере чимало енергії та ніяк не вплине
на загальний настрій. Пора мислити масштабніше
та ставити собі нові цілі, які обов'язково стануть
реальністю.
Скорпіон
Скорпіонам краще ненадовго відволіктись від свого его та присвятити себе роботі. Зараз чудовий період для самореалізації,
щоправда, доведеться добряче попрацювати
для того, щоб нарешті отримати бажане.
Стрілець
Стрільці відчувають себе втомленими, але тиждень дозволить отримати
новий заряд енергії на тривалий час.
Доля вам усміхається, тому більшість ваших
справ та планів будуть збуватися без зайвих
перепон.
Козеріг
Козероги надто багато часу проводять
у своєму вигаданому світі, намагаючись
уникнути реального життя. Ніхто не казав, що
буде легко, але попереду у вас настільки багато позитивних моментів, що було б шкода їх впустити.
Водолій
Новий тиждень відкриє перед Водоліями
стільки нових можливостей, тому було
би дивним відмовлятись від них. Вам давно
хотілось якихось позитивних зрушень, які б розбавили розмірений темп життя, тому обирайте.
Риби
Риби мають можливість і повноцінно
відпочити, і якісно попрацювати, адже
тиждень сприятиме реалізувати всі
ваші бажання. А от в стосунках краще навчитись менше повчати людей і більше слухати.

