
«ТуТ мій другий дім»
КозяТин очима Камерунця ФранКа
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• Восени може зазеленіти КопитоВсьКий ліс
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ЯК дорослим зробити 
щепленнЯ проти Кору? 

чи будуть штрафуВати 
за газоВі борги?

 Франк мріяв стати лікарем, але в його країні 
був лише один навчальний медзаклад. Тому він 
вступив до Вінницького медичного університету. 
Ще за часів студентства познайомився з 
дівчиною з Козятина. Зараз вони одружені і 
мають трьох спільних дітей
 Чоловік володіє п’ятьма мовами. У тому числі 
російською та українською. У родині спілкуються 
французькою, а якщо раптом сваряться, то 
обов’язково російською, щоб люди, які їх 
оточують, нічого не зрозуміли 

 Зараз він живе у столиці Камеруну. Це гучний 
мегаполіс. А Козятин, на його думку, добрий 
тим, що у ньому спокійно, чисте повітря і 
живуть приємні люди

 У нашій країні Франку дуже подобається. 
Україна більш розвинена, він обожнює нашу 
кухню, має тут багато друзів. Але залишатися у 
нас не хоче. Говорить, що як дипломований лікар 
більше потрібен своїй країні  стор. 4

 Інна П'ясецька 
робить зачіски 
людям з інвалідністю. 
Волонтерка стриже 
майже кожного 
дня, крім неділі та 
понеділка 

 У 19 столітті у 
Козятині з'явився 
перший православний 
храм. Церкву будували 
за кошти залізничників. 
Але до наших днів 
святиня не збереглася

Камерунець франк мбалла в одному з дворів 
козятинської багатоповерхівки. «Коли я тільки приїхав, 
люди хотіли дізнатися, як ми, темношкірі, мислимо, чи 
жартуємо так само, як усі, чи дивимося футбол»

де можна 
безКоштоВно 
підстригтисЯ?

Куди зниКла 
найстаріша 
церКВа міста?
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В’ЯчеслаВ гончаруК

До редакції «RIA» зверну-
лися мешканці Кордишівки. 
Говорять, що сім років тому 
(за документами 11 років тому) 
у Копитовському лісі зрубали 
осики. Їх відправляли на пи-
лораму, щоб зробити дошки. 
Після протестів селян, у ра-
йагролісі пообіцяли посадити 
молоді дерева. Посадили. Тіль-
ки прижилися з них не більше 
десяти дубків.

У підсумку маємо, по-перше, 
лісосмуга, де любили прогу-
люватися грибники та відпо-
чивальники, була знищена, а 
на її місці нічого нового так і 
не з’явилося. По-друге, землею 
від спиляних дерев, що постій-
но тягали через яр, засипали 
водні канали, з яких живився 
Копитовський став. Саме через 
це ми маємо сьогодні повну за-
ростей водойму.

ліс знищують підпалами
Наш журналіст поїхав до лісу. 

На вигорілій земельній ділянці 
ми побачили близько двох де-
сятків пеньків. Серед згарища 

росли поодинокі берези. За 
роз’ясненнями ми звернулися у 
«Козятинський райагроліс».

– На цій ділянці, згідно з 
планом 2008 року, була дійсно 
проведена суцільна вирубка 
рідколісся. Але вже наступного 
року там були висаджені лісо-
ві культури, – розповідає в. о. 
директора підприємства Марія 
Крижанівська. – У силу клі-
матично-екологічних факторів 
частина насаджень загинула. 

Крижанівська розповіла, що у 
2010-2012, 2014 і 2018 рр. лісова 
охорона та активісти знову ви-
саджували дерева на тій ділян-
ці. З лісового розсадника було 
виділено 800 саджанців берези, 
200 саджанців дуба звичайного, 
сотню дуба червоного, стільки 
ж грецького горіха та п’ятдесят 
молодих дерев черешні. Те, що 
наразі там майже немає цих де-
рев, посадовиця пояснює щоріч-
ними підпалами, які здійснюють 
невідомі особи. 

– Копитовський ліс був зоною 
відпочинку і зоною, де люди 
збирали гриби. Там були аварій-
ні дерева, які ми мали вирубати. 
Ви ж бачили, які там пеньки, всі 

струхлявіли, – продовжує Кри-
жанівська. – Дерева, якими ми 
намагалися засадити ліс, ми ви-
рощуємо самостійно. Їхня собі-
вартість 50 копійок за одиницю.  

– Ви говорите, що намагали-

ся засадити територію новими 
культурами, але хтось постійно 
підпалює траву. Разом із нею 
горять і молоді дерева. У під-
сумку, ми нічого на тому місці 
не маємо. Що плануєте робити 

далі? – запитуємо директора. 
– Восени цього року будемо 

там знов висаджувати саджан-
ці, – говорить Марія Крижа-
нівська. – Якщо б не палили, 
дерева були вже високими.

Валерій чудноВсьКий

З жовтня 2018 року у рахунки 
вінничан стали робити донараху-
вання за газ, застосовуючи коефі-
цієнти приведення до стандартних 
умов. Для прикладу, якщо людина 
спожила 100 кубометрів за місяць, 
їй могли вписати ще від 1 до 8 
кубів.

У «Вінницягаз» пояснювали, що 
в законі України «Про ринок газу» 
від 2015 року прописана вимога 
приводити газ до стандартних 
умов: + 20 градусів за Цельсієм 
та 760 мм ртутного стовпа. Якщо 
реальна температура та тиск від-
різняються від цих показників, 
то спожитий об’єм газу потрібно 
множити на коефіцієнти — від 
0,98 до 1,08.

Але громадські активісти з ГО 
Ліга «НІКА» вважають, що таку 
схему до побутових споживачів 
застосовувати незаконно. Це 
підтвердив Нацрегулятор, який 
оштрафував віницьких газовиків на 
850 тисяч гривень та наказав пере-

рахувати всім платіжки до 5 квітня 
2019 року. Але вінницькі газовики 
продовжують нараховувати додат-
кові кубометри в платіжки.

— У мене особисто виникла 
заборгованість через ці дона-
рахування — 2300 гривень. І з 1 
червня «Вінницягаз» вже має пра-
во за новим законом нараховувати 
мені пеню. Знову ж таки, пеню на 
заборгованість, яку нарахували 
неправомірно, — сказала пре-
зидентка коаліції ГО Ліга «Ніка» 
Юлія Грига.

Утім, речниця ПАТ «Вінницягаз» 
Лариса Логінова спростувала ін-
формацію про нарахування пені 
через «коефіцієнти».

— Застосовувати пеню, штрафи 
чи припинення газопостачання за 
несплату цих донарахувань ми 
не будемо. Але ці нарахування 
ми здійснюємо, адже маємо всі 
підстави це робити, — сказала 
Логінова. — Є позиція НКРЕКП, 
яка забороняє ряду облгазів 
(серед них і «Вінницягаз» - авт.) 
застосовувати методику приве-

дення до стандартних умов. На-
разі справа знаходиться в суді, і 
рішення за судом. Ми вважаємо, 
що ми застосовуємо коефіцієнти 
приведення відповідно до чинного 
законодавства.

Протягом п’ятниці, 17 травня, 
газовики, активісти та посадовці 
обговорювали шляхи вирішення 
проблем. Активісти наполягали, 
що коефіцієнти мають бути ска-
совані, платіжки — перераховані. 
Представники «Вінницягаз» від-
мовилися від цього.

А ще говорили про відмови 
у встановленні індивідуальних 
лічильників при наявності загаль-
нобудинкового і про відсутність 
компенсації витрат на самостійне 
придбання лічильника, про недо-
сконалість нинішніх типових до-

говорів з розподілу та постачання 
газу, про невизначеність балансо-
вого розмежування газових труб у 
багатоповерхівках тощо.

За результатами зустрічі ство-
рили три робочі групи, які розро-
бляють дорожню карту вирішення 
визначених проблем. За підтримки 
київських експертів активісти про-
ведуть два круглих столи в про-
фільному комітеті Верховної Ради 
України на тему лічильників. А та-
кож громадські активісти у Вінниці 
домовилися поділитися досвідом з 
жителями інших областей про те, 
як боротися з облгазами. І на до-
даток до цього — незабаром зро-
блять «Платформу відкритості», де 
буде зібрана вся інформація щодо 
діяльності регіональних газових 
компаній.

проблемаКомуналКа

іномарКа зішТовхнулася з рейсовим авТобусом

бонус до платіжок. Попри заборону Нацрегулятора, «Вінницягаз» нараховує 
додаткові кубометри вінничанам. Люди, які їх не сплачують, мають тисячі гривень 
боргу. За це відключати газ або накладати штраф газовики їм не будуть. Хоча і 
продовжують рахувати додаткові «заборгованості»

ми запитали у КозЯтинчан

юлЯ (31), у деКретній 
Відпустці:

— Чекаю, що будуть 
підвищення зарплати. 
Але для цього потріб-
но, щоб ринок став 
прозорим, в Україну по-
чали заходити інвесто-
ри, а економіка почала 
зростати.

олеКсандр (38), 
будіВельниК:

— Зниження тари-
фів на комунальні по-
слуги. Підняття пенсій 
до рівня, при якому 
можна жити, а не ви-
живати. Що війна на 
Донбасі нарешті за-
кінчиться.

олена (30), у деКретній 
Відпустці:

— Хочеться, щоб у 
кожного була хороша 
зарплата. Є випадки, 
коли прибиральниці 
отримуюють більше, 
ніж лікарі. Це не пра-
вильно.

миКола (50) приВатний 
підприємець:

— Щоб зламав ко-
румповані системи. По-
вернув медицину на до-
реформівський рівень. 
А міністра «купуй і 
лікуйся» передав сило-
вим структурам.

дар’Я (18), продаВець-
Консультант:

— Хочу, щоб він вів 
політику покращен-
ня добробуту народу. 
Щоб громадяни не 
тікали з України, а 
молодь, яка виїхала, 
бачила перспективу 
повернення додому.

сергій (50), безробітній:
— Він має розігнати 

Верховну Раду, і зали-
шити там 150 депутатів. 
Президент має відчувати 
підтримку народу. Разом 
із тим, він сам має під-
тримувати свій народ.

Яких змін ви чекаєте від нового президента україни?

за борги через газові 
КоєФіцієнТи Пені не буде

КОРОТКО

зеленський – 
президент
 У понеділок, 20 трав-

ня, у Верховній Раді України 
пройшла інавгурація ново-
обраного Президента України 
Володимира Зеленського. Він 
одразу ж запропонував Ка-
бінету Міністрів піти у від-
ставку – взяти папір, ручку і 
звільнити свої місця для тих, 
хто буде думати про наступні 
покоління, а не про наступні 
вибори. Президент заявив про 
звільнення з посад міністра 
оборони України, генпроку-
рора і глави СБУ, а також про 
плани розпустити Верховну 
Раду.

Нагадаємо, він здобув пере-
могу в другому турі з кількіс-
тю голосів виборців – 73,22%.

активісти наполягали, аби газовики скасували 
коефіцієнти. утім, у «Вінницягаз» кажуть, що мають 
всі підстави нараховувати додаткові куби газу і далі

зелена справа. Понад десять років тому в Копитовському лісі, що між Кордишівкою та Сокільцем 
повирізали дерева. Селяни висловили протест і в райагролісі пообіцяли висадити нові саджанці. Утім, 
сьогодні замість лісу одне лише згарище і пустир. Чому так?

Коли зазеленіє КоПиТовсьКий ліс?

Тетяна Бойко, експерт з ЖКГ 
громадської мережі «Опора»
— Практика приведення до 
стандартних умов для побу-
тових споживачів передбачена 
українським законодавством 
тільки тоді, коли йде розраху-
нок в енергетичних одиницях. У 
нас на сьогодні, розрахунок за 
газ досі ведеться в кубометрах. 
Саме 20 облгазів Регіональної 
газової компанії (далі - РГК) на-
раховують ці коефіцієнти. Зна-

ємо, що зараз розглядаються 
справи в судах, є рішення Ре-
гулятора, справи на розгляді у 
прокуратурі.
Питаємо, чи можливо, що «Ві-
нницягаз», яка є частиною РГК, 
сама скасує застосування кое-
фіцієнтів?
— Теоретично, можливості є і на 
місцевому рівні. Але оскільки 
це єдина група з 20 облгазів, то, 
мені здається, потрібне полі-
тичне рішення на вищому рівні.

потрібне політичне рішення

На думку деяких жителів села, 
назви Копитовський ліс, Копи-
товський яр і Копитовський став, 
з’явилися ще за часів набігів по-
ловців. Старожили розповідали, 
що у Копитовсьому яру колись 
була велика битва. Після її за-
кінчення місцеві жителі, які пе-
реховувалися вдома, прийшли 
на поле бою шукати вцілілих. 
Живих не було. Але всюди були 

сліди кінських копит. Відтоді на-
зви місць і передаються з поко-
ління у покоління. Перша згадка 
про Кордишівку датується 1654 
роком. Утім, половці могли жити 
на цих територіях лише на кілька 
століть раніше. Тому битви, про 
яку йдеться у легендах старо-
жилів, вочевидь, ніколи не про-
ходило або вона була з якимось 
іншим народом.

легенди Копитовського лісу

Коровій пішов 
у відставку
 Губернатор Вінницької 

області Валерій Коровій на-
писав заяву про складання 
повноважень. Таким чином 
очільник області виконав 
норму діючого законодав-
ства, у зв’язку зі вступом 
на посаду нового Прези-
дента України Володими-
ра Зеленського. З приводу 
своєї відставки губернатор 
коментарів не давав. 

У законі України «Про 
місцеві державні адміні-
страції» йдеться, що «у разі 
обрання нового Президен-
та України голови місцевих 
державних адміністрацій 
продовжують здійснюва-
ти свої повноваження до 
призначення в установле-
ному порядку нових голів 
місцевих державних адмі-
ністрацій»

Паспорт 
дорожчає
 Урядом ухвалено нові 

вартості адміністративних 
послуг при оформленні пас-
порта громадянина Украї-
ни (ID-картки) та паспорта 
громадянина України для 
виїзду за кордон, які будуть 
сплачуватися після 1 липня, 
– про це йдеться на сайті 
Козятинської міської ради.

Відповідно до внесених 
змін при оформленні ID-
картки вартість адміністра-
тивного збору складатиме 
(до 20 робочих днів) – 345 
грн. При оформленні ID-
картки (до 10 робочих днів) 
– 471 грн. При оформленні 
закордонного паспорта (до 
20 робочих днів) – 682 грн. 
При оформленні закордон-
ного паспорта (до 7 робочих 
днів) – 1034 грн.

минулої весни на цьому згарищі висаджували дерева. Але через постійні пожежі 
вони всі загинули

зорЯна богуслаВсьКа

У минулий четвер, 17 травня, близько 14.00 
неподалік Козятина водій автомобіля Peugeot 
Partner виїхав на зустрічну смугу, де не міг 
розминутися з маршрутним автобусом спо-
лученням Житомир – Ружин.

У відділі комунікацій національної поліції 
Вінницької області повідомляють, що на мо-
мент аварії у салоні маршрутки знаходились 
19 пасажирів. Четверо з них отримали ушко-
дження та доставлені у лікарню.

Водій Peugeot, 46-річний чоловік, від отри-
маних ушкоджень загинув на місці пригоди. 

На місці аварії працювала слідчо-оперативна 
група та криміналісти. Причини аварії будуть 
встановлені в ході досудового розслідування. 

Слідством розпочате кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами, що спричинило смерть по-
терпілого).
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олена удВуд

Легенди про церкву, що була 
десь поблизу другої школи, я чула 
ще у дитинстві. Хтось казав, що 
начебто вона розташовувалася на 
території самої школи. Інші при-
пускали, що храм був у приміщенні 
Центру дитячої та юнацької твор-
чості, що на вулиці Мічуріна. Як 
виявилося, святиня дійсно існувала. 
Але зовсім не там.

 
гроші збирали залізничниКи

Перша церква на території міста 
завдячує своїй появі залізнични-
кам. Історик та краєзнавець Зоя 
Вільчинська у своїй праці «Наша 
історія» стверджує, що коли Козя-
тин з’явився на мапі світу, жодного 
храму тут не було. Святолуківська 
церква була на той час найближ-
чою святинею, де проводили бого-
служіння. Вона розташовувалася у 
селі Козятин за три верстви (понад 
3 кілометри) від поселення. Її по-
будували у 1853 році. Нині на тому 
місці Козятинська сільська рада.

Містянам було важко долати 
такий довгий шлях. Тому було ви-
рішено звести храм у самому місті. 
Співробітник Державного архіву 
Вінницької області Ігор Гуменюк 
пише, що працівники станції стали 
ініціаторами побудови церкви. Саме 
вони зібрали кошти.

Згідно з ескізним проектом 
святиня мала бути дерев’яною. 
План та проект розробив Валеріан 
Куликівський, а детальні креслення 
внутрішнього планування та оздо-

блення — архітектор Бетакі.
За твердженнями Зої Вільчин-

ської, довго не могли визначитися 
з місцем розташування. «Були 
пропозиції щодо побудови церкви 
на Базарній площі. Територія за 
вокзалом була визнана непридат-
ною для будівництва православної 
церкви, оскільки була сильно забо-
лоченою», — пише історик в одній 
зі своїх статей.

Місцем для будівництва обрали 
територію біля школи № 2. Завдяки 
допомозі, наданій Управлінням до-
ріг, навесні 1894 року заклали пер-
ші цеглини. Завершили будівництво 
наступного року. Згідно з книжкою 
«Наша історія», Свято-Вознесенська 
церква була освячена та урочисто 
відкрита 25 серпня 1895 року.

 
хто буВ настоЯтелем

Першим священиком Свято-
Вознесенської церкви став отець 
Нестор Шараєвський (у деяких 
джерелах Шараївський). Інформа-
цію про нього ми знайшли у праці 
Володимира Власенка «Вони твори-
ли нашу велич».

Нестор Шараєвський у 1891 
році отримав ступінь кандидата 
богослов’я Київської духовної ака-
демії. Спершу працював вчителем у 
Злотопольській класичній гімназії. 
А вже у віці 33-ох років став насто-
ятелем першого у Козятині храму. 
Проте пропрацювати тут йому вда-
лося не довго. Через чотири роки, 
у 1899-тому він поїхав до Білої 
Церкви і повернувся до вчителю-
вання. У Білоцерківській гімназії 

пропрацював майже двадцять років.
У Козятині отець Нестор був не 

лише настоятелем, а й місіонером. 
Коли ж переїхав до Білої Церк-
ви, почав критикувати пасивність 
тамтешніх священиків. У місті він 
очолив кілька братських рухів.

Життя отця Нестора змінилося 
після революції 1917-го, коли Ро-
сійська Імперія припинила своє існу-
вання. Україна почала боротьбу за 
незалежність як територіальну, так 
і духовну. Це дало поштовх Несто-
ру Шараєвському разом з іншими 
священнослужителями виступити за 
створення Української Автокефаль-
ної Православної церкви. Згодом, у 
1921 році він став одним з перших 
її єпископів.

Отець Нестор прагнув, щоб 
богослужіння велися українською 
мовою. Разом з членами комісії 
він займався перекладами Біблії та 
літургійних текстів рідною мовою.

З приходом радянської влади 
священик опинився у матеріальній 
скруті. Більшовики постійно чинили 
на нього тиск. Виснажений гонін-
нями й зубожінням, помер у 1929 
році. Згідно з публікацією «Укра-
їнські ієрархи УАП Церкви 1921 
року» в газеті «Церква й життя», 
отець Нестор «єдиний з єпископів 
УАПЦ, якого поховано в Києві коло 
храму Святої Софії».

 
подальша долЯ храму

Коли владу в Україні захопили 
більшовики, вони оголосили війну 
релігії. Усі храми, в яких прово-
дилися богослужіння, руйнували 

або використовували для інших 
потреб. Не оминула ця доля і Свя-
то-Вознесенську церкву.

У книзі «Наша історія» Зоя 
Вільчинська пише про те, що на 
початку 30-тих років минулого 
століття у місті, крім вищезгада-
ної святині, був ще Костел. Він 
розташовувався за приміщенням 
сучасної пошти. Його зруйнували. 
А Свято-Вознесенську церкву 
перетворили на Будинок піонерів. 

Усі речі з церкви перенесли до 
каплички біля кладовища на ву-
лиці Ярослава Мудрого (колишня 
Щорса). Це було єдине місце, де в 
Козятині відправляли богослужін-
ня аж до середини 1990-их років. 
Зараз на місці каплиці стоїть храм 
Почаївської ікони Божої матері.

«Після окупації міста, з вересня 
1941 року, відновилося бого-
служіння в Свято-Вознесенській 
церкві, що проводилося протягом 
усього періоду окупації та ще 
кілька років після звільнення міс-
та. Згодом церкву знову закрили 
і переобладнали під Будинок піо-
нерів», — йдеться у книзі історика 
Зої Вільчинської.

Козятинчанин Володимир Ко-
вальчук пам’ятає, що колись біля 
другої школи був Будинок піоне-
рів. Чоловік розповів, що в 50-тих 
разом з однолітками час від часу 
туди ходив.

— Я був маленький, тому дуже 
смутно пам’ятаю ті часи, — го-
ворить Ковальчук. — Мені було 
десь років десять. Після церкви 
там був клуб. Ми інколи ходили 
туди. Але не часто, бо я вчився 
у третій школі. Пам’ятаю, як були 

розкопки, там знайшли домовину 
з батюшкою.

Дружина Володимира Коваль-
чука Ніла теж пам’ятає Будинок 
піонерів. Жінка пригадує, як була 
маленькою, то приїжджала туди з 
Сестринівки на піонерський зліт.

Куди зникло приміщення церк-
ви, ми запитали Лілію Макаревич, 
директора Музею історії міста.

— Будівлю розібрали повністю, 
— розказала Макаревич. — Для 
того, щоб добудувати корпуси 
лікарні. На тому місці, де вона 
стояла, зробили хірургічне відді-
лення Залізничної лікарні.

Козятинчанка Тетяна Суханова 
пам’ятає, як зносили будівлю. 
Жінка відвідувала Будинок піоне-
рів протягом шести років. Каже, 
при вході там був вестибюль і 
зала зі сценою. Праворуч — бі-
бліотека, ліворуч — приміщення, 
де займалися малюванням, ліплен-
ням, вишивкою і акробатикою. 
На подвір’ї красувався великий 
фонтан.

— Як почали добудовувати 
залізничну лікарню, знесли той 
Будинок піонерів, — згадує Те-
тяна Суханова. — Там знайшли 
дуже багато поховань. Відкопали 
дві гробниці священнослужителів. 
Ніхто нам не казав, що там було 
приміщення церкви. Ми дізналися 
про це тоді, коли його почали 
зносити. Нам малим менше роз-
повідали, що там було. Дорослі, 
можливо, щось і знали.

Сьогодні на місці Свято-Воз-
несенської церкви розташоване 
фізіотерапевтичне відділення Цен-
тральної районної лікарні.

олена удВуд

Франк Мбалла прилетів до 
Козятина з Камеруну. Ця країна 
знаходиться у Центральній Африці 
і кардинально відрізняється від 
нашої. Проте є й спільні риси: її 
мешканцям також століттями на-
саджували чужу культуру.

— Франку, як ви вперше по-
трапили до нас?

— Оу, я хотів займатися меди-
циною. Тоді у нас у Камеруні був 
лише один університет і вступити 
туди було дуже важко. Тому я 
почав шукати, куди можу поїхати 
вчитися. Спочатку хотів до США, 
але там дуже дороге навчання. Що-
року треба було платити, здається, 
30 тисяч доларів. У батьків таких 
можливостей не було. Я дізнався, 
що в Україні можна вчитися значно 
дешевше. Так я сюди і потрапив.

— Де ви навчалися?
— У Вінниці. Там є медичний 

університет. Спершу на сімейного 
лікаря. Потім під час клінордина-
тури вивчав кардіологію. Зараз я 
лікар-кардіолог.

опануВаВ дВі ноВі моВи
— Якими ви володієте мова-

ми?
— Французькою, англійською, 

російською, українською читаю і 
відповідаю на питання, але писати 
ще не можу. І своєю народною 
мовою. У школі як другу іноземну 
вивчав німецьку. Але зараз можу 
нею розмовляти, лише коли вип’ю, 
— жартома каже Франк.

— Чи складно вам було під 
час навчання? Чи був мовний 
бар’єр?

— Оу, звісно. Я навчався ро-
сійською. Часом бувало таке, що 
я читав і відповідав завченими ре-
ченнями. І навіть не розумів, що я 
кажу. Просто треба було напам’ять 
все вчити. Було дуже важко, але 
було бажання і все вийшло. Коли є 
бажання, усі бар’єри можна обійти.

— Ви російську почали ви-
вчати ще до того, як приїхали 
сюди?

— Ні, лише тут. Перше слово, 
яке я вивчив, здається, було «то-
варищ».

— Як довго вчили?
— Я досі вчуся щодня. Навчання 

завершується тоді, коли людина 
вмирає. Навіть ви, українці, не знає-
те дослівно український dictionnaire 
(фр. словник — авт.). Коли ви роз-
мовляєте, чи ставите мені запитання 
українською, я вже все розумію на 
сто відсотків. Якщо це, звісно, не 
застарілі слова. Відповідати мені 

легше російською, але українською 
можу теж говорити, хоча це трохи 
комічно виглядає (посміхається 
— авт.). Я вже чотири роки тут не 
був, не було практики. Потроху по-
чинаю забувати як українську, так і 
російську.

зустріВ КоханнЯ
— А як ви потрапили до Ко-

зятина?
— Оу, тому що закохався у мою 

дружину Олену. Вона теж навча-
лася у Вінниці. А потім там пра-
цювала. Вона родом з Козятина. 
Так я сюди і потрапив. Тут, можна 
сказати, мій другий дім.

— Коли ви навідалися до нас 
уперше?

— Я вам точно не скажу. Мабуть, 
це було у 2011 році.

— А як познайомилися з дру-
жиною?

— Це дуже особисте питання! 
(відводить погляд, на обличчі 
з’являється усмішка, — авт.) Вона 
приїхала до мене з подругою. 
Ми зустрілися поглядом і одразу 
зрозуміли, що створені одне для 
одного. А потім через соцмережу 
«Вконтакті» ми почали перепису-
ватися. Ще через місяць чи два 
вечеряли у ресторані. Потім почали 
зустрічатися.

— У сім’ї з дружиною ви 
якою мовою спілкуєтесь?

— Коли сваримося, як це буває 
у всіх родинах, то російською. 
Щоб люди не зрозуміли, про що 
йде мова. А так дружина у мене 
володіє французькою. І народною 
мовою теж вже кілька слів знає.

про роботу і сім’ю
— Чому ви захотіли стати 

саме лікарем?
— Ох, по-перше, тоді у нас було 

дуже мало лікарів, особливо фа-
хівців. Тому, коли отримав диплом 
сімейного лікаря, навіть не думав 
повертатися додому. Бо Камерун 
потребував спеціалістів вузького 
профілю. По-друге, ця робота ви-
сокооплачувана.

— Це складна робота?
— Звісно. Дуже. Але якщо ти не 

любиш цю роботу, тобі ще важче. 
Мені можуть телефонувати щодня. 
Навіть о другій чи о першій ночі, 
коли я на чергуванні.

— Що вам допомагає відпо-
чити від роботи?

— Оу, спорт. Я його обожнюю. 
Я майстер спорту України з віджи-
мання лежачи.

— Як часто займаєтесь спор-
том?

— Дуже хотілося б щодня, але 

я не можу. Робота займає весь 
мій час. Чотири рази на тиждень 
ходжу до спортзалу займатись 
важкою атлетикою. Віджимаюся 
від підлоги, присідаю, качаю біцеп-
си штангами й гантелями. Часом у 
неділю граю в футбол. Але не як 
Мілевський чи Шевченко.

— Коли встигаєте приділяти 
увагу сім’ї?

— Ох, на жаль, дуже мало з 
ними проводжу часу. Іноді до-
водиться обирати — або гроші, 
або сім’я (сміється — авт.). Але 
щонеділі ми всі разом йдемо до 
розважального центру, обідаємо 
разом. Так виходить лише раз на 
тиждень. Я йду на роботу дуже 
рано, повертаюся пізно. Діти вже 
сплять.

— Чим цікавляться ваші 
хлопчики?

— Люблять грати з машинками 
та у футбол. Їм подобається, коли 
татко вдома. Коли я з ними граю-
ся. Вони стрибають, думають, що 
мій живіт — це батут.

ВраженнЯ Від уКраїни
— Як на вас реагували, коли 

ви приїхали до України?
— Оу, це було давно. Років 16 

чи 18 тому. Тоді вже були інозем-
ці і темношкірі. Але менше, ніж 
зараз. Реакція була різною. Але 
більшість реагувала нормально. 
Вони просто хотіли дізнатися, як 
ми мислимо, чи ми жартуємо так 
само, як усі, чи дивимося футбол. 
Вони хотіли пізнати іншу культуру. 
Як і всюди, бувають і хороші, і 
погані люди, але в більшості мені 
траплялися лише хороші.

— Якщо порівняти Козятин 
з тим містом, де ви живете, де 
краще?

— Я живу в Яунде. Це столиця. 
У великих містах є кінотеатри, 
великі магазини, багато можли-
востей. А в маленьких спокійно, 
повітря чистіше, люди приємні і 
немає заторів на дорозі. Тому і там 
добре, і тут. Не можу сказати, що 
десь краще. Все fifty-fifty (англ. 50 
на 50 — авт.).

— Як вам українська кухня?
— Я її обожнюю (на обличчі 

з’являється широка усмішка — 
авт.). Коли я тут жив, набрав зайвих 
кілограмів! Тут і теща, і дружина 
готували. Я їв і борщ, і бограч, і 
юшку… і шашлик з кумом. Мені 
ваша кухня дуже подобається. Осо-
бливо молода картопля.

про життЯ на батьКіВщині
— Після навчання ви якийсь 

час жили в Україні, чи поверну-

лися додому?
— Ні, одразу повернувся. Тому 

що вчитися 11 років і бути на шиї 
батьків — це не варіант. Потрібно 
було почати працювати і заробля-
ти гроші, щоб годувати сім’ю.

— Чи хотіли б ви залишитися 
в Україні?

— Ні (посміхнувся — авт.). Так, 
тут добре жити. У мене тут є кум 
і кума. Вони мені як сім’я. Є теща. 
І дуже хороші друзі. Але жити тут 
ні. Мені краще у себе в Камеруні.

— Чому?
— Тому що я звик там. Україна 

більш розвинена. А Камерун не 
такий розвинений і там я більш 
потрібен як спеціаліст, ніж тут.

проблеми Камеруну
— Розкажіть про культурні 

особливості вашої країни.
— У нас хороша музика і тан-

цюристи. Були хороші футболісти, 
але зараз вони більше бізнесом 
займаються, аніж спортом.

— Який переважає музичний 
стиль?

— Ох, їх є багато. У нас велика 
кількість регіонів, кожен з них 
має свої особливості. Є бікутсі, 
макосса…

— Які в Камеруні є мови?
— Французька і англійська — 

офіційні. Плюс кожен регіон має 
свою мову. Ми одне одного не 

розуміємо. Є більше 50 народних 
мов. У мене мова булю.

— Як так трапилося, що в 
Камеруні державні мови ан-
глійська і французька?

— Ох, знаєте, коли ви це запи-
тали, мені стало навіть соромно. 
Але, на жаль, така реальність. 
Спершу на нашій території були 
колонії Німеччини. Коли німці про-
грали Другу світову війну, Франції 
дали одну частину Камеруну, а 
Великобританії — іншу. Ми ще не 
зовсім незалежні, як на мене. Я 
дуже хочу, щоб було все інакше. 
Але люди в головах поки що не 
вільні. Але все зміниться.

— Чи є якісь проблеми у 
вашій країні крім того, що вам 
проти волі прищеплюють чужу 
культуру?

— Оф, головна проблема — це 
бідність. Я нормально живу, у мене 
хороша робота, але більшість біду-
ють. Не через те, що немає багат-
ства. Ми бідні через те, що робить-
ся у нас у голові. Усі наші ресурси 
використовують інші народи. Там 
воюють ні за що. Наш ворог не 
сусід, а той, хто приходить і дає 
нам у руки зброю, щоб ми вбивали 
одне одного. Лише для того, щоб 
вкрасти наші алмази, нафту. Коли 
ми це усвідомимо, то будемо жити, 
як Катар чи Емірати, які нормально 
використовують ресурси.

історіяінтерв'ю

Втрачена святиня. Наприкінці 19 століття у Козятині звели перший православний храм — Свято-Вознесенську 
церкву. Вона розташовувалася неподалік сучасної школи № 2, на місці фізіотерапевтичного відділення 
Центральної районної лікарні. Розповідаємо, що сталося з культовою спорудою

історія життя. До міста завітав гість з-за океану Франк Мбалла. Колись давно він приїхав до 
України на навчання й одружився з дівчиною родом з Козятина. Франк поділився враженнями від 
нашої країни, міста та розповів про рідний Камерун

«ТуТ, можна сКазаТи, мій другий 
дім»: КозяТин очима Камерунця

до Першого у місТі Православного 
храму Піонери ходили на гурТКи

святиню знесли, щоб добудувати лікувальний заклад. 
Сьогодні на місці, де раніше стояла церква, розташоване 
фізіотерапевтичне відділення та лабораторія Центральної 
районної лікарні

Вигляд свято-Вознесенської церкви з подвір’я школи № 2. Фото з сайту музею історії міста

Камерунець франк мбалла в одному з дворів 
козятинської багатоповерхівки. «Наш ворог не сусід, а 
той, хто приходить і дає нам у руки зброю»



6 RIA-К, Четвер, 23 травня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71 7 RIA-К, Четвер, 23 травня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71 

зорЯна богуслаВсьКа

Днями на Тиврівщині прой-
шов обласний етап Всеукра-
їнської дитячо-юнацької вій-
ськово-патріотичної гри «Со-
кіл» («Джура»), присвячений 
українській героїчній постаті 
– Івану Богуну. 

Змагалося 33 команди з 22 
районів, 5 міст та 6 об'єднаних 

територіальних громад.
Учасники ознайомилися з 

історичними дослідженнями 
Олександра Коваля, під на-
звою «Стежками Івана Богу-
на». Також були представлені 
виступи з бойового мистецтва 
школи Козацького гарту ім. Д. 
Нечая та фаєр-шоу. Проходили 
майстер-класи від Національ-
ної гвардії України, громад-

ської організації «Українське 
об'єднання учасників бойових 
дій та волонтерів АТО у Ві-
нницькій області».

Обов’язкова програма скла-
далася з 9 основних конкурсів 
(«Впоряд», «Ватра», «Добре 
діло», «Бівак», «Рятівник», 
«Стрільба», «Смуга перешкод», 
«Відун», «Перетягування лин-
ви»). 

У загальному заліку пере-

можцями стала наша команда 
«Корд».

Друге місце у «Нащадків 
козаків» з Хмільника. Третє у 
калинівських «Соколів». 

Отож, цьогоріч саме коман-
да Козятинського району буде 
представляти Вінниччину на 
Всеукраїнській дитячо-юнаць-
кій військово-патріотичній грі 
«Сокіл».

альона рЯбоКонь

Дорослі будь-якого віку тепер 
теж можуть безоплатно вакци-
нуватися від кору, паротиту та 
краснухи вакциною КПК. Також 
можна вакцинувати немовлят ві-
ком від 6 місяців, для яких кір 
особливо небезпечний.

Такі зміни продиктовані на-
казом Міністерства охорони 
здоров’я №958 від 23 квітня 
2019 року «Про внесення змін 
до Календаря профілактичних 
щеплень в Україні».

післЯ оглЯду ліКарЯ
Зробити щеплення можна у 

комунальному медзакладі, де 
пацієнт підписав декларацію з 
сімейним лікарем, терапевтом 
чи педіатром. Ми зателефону-
вали у всі два центри первинної 
медико-санітарної допомоги 
міста з питанням: «Чи можна 
зробити щеплення КПК (коли ти 
дорослий і не з груп ризику) та 
що потрібно робити для того?» 

І всюди відповіли однаково: 
«Зробити щеплення можна. 
Для цього потрібно потрапити 
на прийом до свого сімейного 
лікаря. Той має оглянути паці-
єнта, і якщо немає жодних про-
типоказів, він дає направлення 
до кабінету щеплень». 

На запитання: «А якщо лі-

каря ще не обрали, чи можна 
звернутись до будь-якого за 
направленням?» відповіли: «Ні. 
Варто визначитись та підписати 
декларацію».

На сайті МОЗ кажуть, що 
з початку літа вакцинувати 
безоплатно будуть також у 
приватних медзакладах та лі-
карів-ФОПів, які підписали до-
говір з Національною службою 
здоров’я України. А якщо лікар 
медзакладу у вакцинації вам 
відмовить, необхідно зверну-
тися до головного лікаря, або 
коли і на цій ланці нічого не ви-
рішили, у департамент охорони 
здоров’я.

 
щепленнЯ немоВлЯт

Відтепер немовлятам до-
зволили робити безоплатне 
щеплення від кору вже з 6 
місяців (до 6 місяців вакцину 
КПК не застосовують). У ви-
падку, коли батьки вирішать 
вакцинувати дитину до року, це 
щеплення буде вважатися «ну-
льовим», тож подальші планові 
щеплення потрібно проводити 
за Календарем профілактичних 
щеплень.

За словами лікаря-педіатра 
Андрія Шиманського, за Ка-
лендарем щеплень першу дозу 
вакцини проти кору, паротиту 
та краснухи дитині роблять у 

віці 12 місяців, а потім ревак-
цинацію у 6 років. 

 – Саме тоді організм дитини 
може виробити достатній імуні-
тет від інфекції, – розповідає 
лікар. – До року дитину має 
захищати колективний імунітет 
(якщо принаймні 95% населен-
ня вакциновані). А до 6 місяців 
дитину захищають антитіла 
матері. 

Та, як каже лікар, в умовах 
епідемії і постійного зростання 
захворюваності, через недо-
статній рівень вакцинації, для 

немовлят існує ризик захворіти. 
Кір для малюків дуже не-

безпечний і може призвести 
до смерті. (Зокрема, взимку в 
обласній дитячій інфекційній 
лікарні стався летальний випа-
док восьмимісячної дівчинки від 
ускладнень кору, - прим. авт.) 

– Через те, що в дитини 
до року нестійкий імунітет і 
повноцінної відповіді на різні 
штами хвороб не формується, 
потрібно потім все одно вакци-

нуватися, – говорить Шиман-
ський і додає, що саме через 
нестійкий імунітет, ревакцинації 
на основні хвороби проводять в 
перший рік життя. 

За словами лікаря, батькам 
не варто турбуватись про те, 
що «зайве» щеплення наван-
тажить дитячий організм, адже 
дитина кожен день контактує з 
вірусами, бактеріями, грибами, 
тож контакт ще з трьома шта-
мами не буде для неї важким.

іВан остапчуК 

Діна Олексіївна народилася 
29 травня 1929 року у родині 
військового і працівниці харчо-
блоку. У трирічному віці дівчин-
ка залишилася без батька. У 
свої чотири застала Голодомор. 
А в її 12 почалася Друга світо-
ва війна. Маленькою Діну ледве 
не забрали до Німеччини. Їй 
пощастило, що за неї вступився 
вітчим, який умовив окупантів 
залишити дитину вдома. 

У 44-му Діна закінчила семи-
річку, а ще за два роки рідна 
мама змусила доньку вийти 
заміж за контуженого черво-
ноармійця. У 47-му суджений 
залишив дружину та поїхав на 
Сахалін працювати. Молода 
Діна влаштувалася провідником 
пасажирських вагонів. Утім, 
майже одразу виникли перші 
труднощі. У ті роки провідники 
потрапили під сильне скоро-
чення. Дівчинку, як одиначку, 
звільнили.

За півтора роки повернувся 
чоловік, якого вона досі на-
зиває катом. Протягом п’яти 
наступних років у подружжя 
народилося троє дітей. А 
трохи згодом кат викрав двох 
старших дітей та повіз на свою 
батьківщину, у Кіровську об-
ласть. Він змушував сина та 
доньку говорити, що їм подо-

бається з ним, через це молода 
мама не могла повернути дітей 
додому. Врешті вона влаштува-
лася на роботу, кілька місяців 
відкладала гроші, якусь суму 
позичила у знайомих і поїхала 
за дітьми. Через десять днів, 
здолавши понад чотири тисячі 
кілометрів, повернула дітей у 
Козятин. 

Згодом сталося друге по-
вернення горе-чоловіка. Діна 
Олексіївна говорить, що з його 
появою почався новий відлік сі-
мейного жахіття. Голова сімей-
ства отримував мізерну пенсію 
з інвалідності, сам влаштовува-
тися на роботу не квапився, а 
дружині працювати забороняв. 

У 1964 році Діна наважилася 
розірвати стосунки з чоловіком. 
Щоправда, кілька днів, поки не 
втрутилася міліція, їй довело-
ся переховуватися від нього у 
сусідів та родичів. 

Залишившись наодинці з 
дітьми, Діна задовольнялася 
роботою, яка їй підверталася. 
І тільки у 66-му знов приміряла 
на себе берет з кокардою за-
лізничниці. 

Першим ї ї маршрутом був 
«Козятин-Жашків». Жінка при-
гадує, як одного разу її потяг 
не приїхав. Пізніше з’ясувалося, 
що на перегоні «Погребище-
Рось» сталася сильна аварія. 
Залізничники ремонтували ко-

лію. Коли зелене світло дали 
пасажирському потягу, хтось па-
ралельно дав вказівку, щоб їхав 
ешелон з військовими. Ешелон 
з військовою технікою зійшов з 
колії і покотився з насипу.

Діна Олексіївна пригадує, як 
під час роботи за маршрутом 
«Київ - Кам’янець-Подільський» 
помітила пасажира з валізою. 
Чоловік запізнювався на поїзд 
та зачепився за неробочий там-
бур. Замість того, щоб зірвати 
стоп-кран, вона відкрила тамбур 
і допомогла пасажиру потрапити 
у вагон. Пасажир настільки був 
вдячним провідниці, що написав 
листа-подяку. Але він навіть 
не здогадувався, що рятуючи 
бідолаху, провідниця жорстко 
порушила інструкцію. Тому за-
мість подяки від керівництва 
їй висловили догану. Але не 
звільнили. 

Був ще один випадок за цим 
маршрутом. Її потяг потрапив в 
аварію. Де саме це сталося, Діна 
не пам’ятає, але у тій поїздці три 
вагони «лягли» на бік. На щастя, 
ніхто не постраждав. 

Як тільки залізничниці випо-
внилося 60 років, вона пішла на 
заслужений відпочинок. Сама, 
можливо, не прийняла б такого 
рішення. Але під час чергового 
медичного огляду лікарі винесли 
вердикт: «З таким тиском на за-
лізниці не працюють». Гіпертонія 

Діну Олексіївну турбує і сьо-
годні. Утім, жінка продовжує 

поратися на городі, а здоров’я 
відходить на другий план.

здоров'янаші люди

на «джурі» Переміг КозяТинсьКий «Корд»

Які можуть бути протипоказання щеплення на КПК 

досвід. Продовжуємо розповідати історії старожилів Козятина, які багато побачили на своєму віку. На цей раз 
поговорили з Діною Олексіївною Макеровою, якій наприкінці травня виповниться 90 років. Жінка розповіла про 
дитинство при окупації, складні стосунки з чоловіком та багаторічний досвід роботи на залізниці

зміни. Досі лише діти згідно з календарем щеплень (або до 18 років, якщо з будь-яких причин щеплення 
не було) могли отримати вакцину КПК (кір, паротит, краснуха) безкоштовно. Та дорослі, які контактували 
з хворими або з груп ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Через постійне зростання хворих на 
кір серед дорослих, та випадки кору серед немовлят – правила змінили 

бузок для діни олексіївни - найкращі квіти. Вони 
цвітуть на день її народження

Команда з Козятина представить Вінницьку область на 
Всеукраїнському чемпіонаті

 учасники змагалися у швидкості, влучності та знанні 
історії рідного краю

безкоштовне щеплення для всіх. Тепер отримати вакцину проти кору, паротиту і 
краснухи можуть усі, хто уклав декларацію з сімейним лікарем

ісТорія жиТТя ліТньої залізничниці ТеПер безКошТовно щеПлення 
від Кору можуТь оТримаТи всі 

Вітаємо з
днем 
народженнЯ!

директора Козя-
тинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги

Олександра Станіславовича 
КОМАРА (26.05)

 
Б а ж а ємо  в ам  м і ц н о г о 

здоров’я, професійних здо-
бутків, наснаги, злагоди та 
добробуту у вашій оселі! Не-
хай здійсняться усі заповітні 
мрії, а будь-які повороти долі 
завжди відкривають лише 
нові обрі ї майбутніх пер-
спектив! Нових вам яскравих 
успіхів, міцності духу, опти-
мізму, невичерпної енергії, 
справжньої товариської під-
тримки, творчої наснаги на 
многії літа!

З повагою,
голова  районно ї  р а ди                                         

Віктор СЛОБОДЯНЮК 
голова райдержадміністрації                         

Юрій СЛАБЧУК

прес-центр 
рда

Упродовж 19-го тижня 2019 
року, за оперативними да-
ними, в області захворіли на 
кір 78 осіб, із них 33 дорослих 
та 45 дітей. Кількість захворі-
лих, в порівнянні з попереднім 
тижнем, зросла на 15,4%. З по-
чатку поточного року в області 
зареєстровано 3 502 випадки 
кору. З них 185 у Козятинсько-
му районі. Серед захворілих 

1 955 дітей – 85 з району. Із 
всіх захворілих 64% не були 
щеплені проти кору. На даний 
час в усіх лікувально-профі-
лактичних закладах області, 
які проводять щеплення, є в 
наявності достатня кількість 
комбінованої вакцини проти 
кору. Залишки даного пре-
парату складають 35740 доз 
вакцини КПК.

Як сьогодні хворіють жителі області

ірина незгода, 
обласний 
інфеКціоніст:

– Людина, яка 
п е р е х в о р і -
ла на кір, має 
п о ж и т т є в и й 

імунітет. Підлітки, які робили 
вакцинацію в 6 років, більш-
менш убезпечені від хвороби. 
Люди старшого віку, які на кір 
не хворіли, мають зробити вак-
цинацію. Сьогодні в будь-якій 
лабораторії міста кожна люди-

на може здати кров на аналіз 
імуноглобуліну G до вірусу кору 
(його роблять в приватних клі-
ніках, вартість – від 160 грн). За 
добу ви будете знати, чи є у вас 
антитіла, чи варто вакцинува-
тись. Вакцинація проводиться 
«Приориксом» або КПК (кір, 
паротит, краснуха). Ця вакци-
на не дає ніякої реакції, про-
те убезпечує від хвороби. Для 
цього потрібно звернутися до 
сімейного лікаря та отримати 
направлення на щеплення. 

спочатку можна зробити аналіз

  Алергія до компонентів 
вакцини (яєчного білка) і 
антибіотика неоміцину

 Анафілактичні реакції під час 
попередніх щеплень

 Вагітність

 Імунодефіцит у дорослого 
(або вроджений імунодефіцит 
у дитини)

 Інфекційні захворювання та 
висока температура

 Тяжкі неврологічні захво-
рювання (епілепсія)
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олена удВуд

На базі Музею авіації та космо-
навтики, що у селищі міського 
типу Вороновиця, відбувся шостий 
обласний фестиваль-конкурс му-
зейних міні-експозицій «Їх іменами 
славиться наш край». Двадцять 
п’ять музеїв Вінниччини підготува-
ли презентації про своїх видатних 
земляків. Наш Музей історії міста 
на цьогорічному конкурсі одержав 
першість.

Темою для своєї презентації 
Музей історії міста обрав постать 
Віктора Іванова. Режисер леген-
дарної стрічки «За двома зайця-
ми» народився у Козятині. Завдяки 
синові митця, працівникам музею 
вдалося зібрати старі фотографії 
60-х років минулого століття, які 
використали для оформлення 
стендів.

— На стенді «Робочі моменти» 
у нас була світлина, де Іванов у 
ролі коваля, — розповідає на-
укова співробітниця музею Наталія 
Баштова. — А ще фото, де він у 
смугастих штанях. Так ті штани на-
справді були однотонними. Смужки 
домальовували вручну. Тоді все 
робили з того, що було під рукою.

Директорка музею Лілія Макаре-

вич провела презентацію та розпо-
віла біографію режисера й історію 
створення фільму.

Окрім презентації, співробітни-
ки музею підготували оживлену 
листівку. Робота над нею була 
кропіткою. Адже треба було один 
в один відтворити всі елементи, 
зображені на світлині стенду: кон-
верти, гвоздику, портрет Іванова у 
рамці, склянку.

— Ми позичали ордени, шукали 
в інтернеті погони, — продовжує 
Наталія Баштова. — Планшет у нас 
був. Навіть кругленьку серветочку 
знайшли.

Родзинкою презентації стала 
півторахвилинна сценка «За дво-
ма зайцями». У ній зіграли учениці 
школи №2 Дарина Довгенко (у ролі 
Галі), Каріна Качурівська (Проня 
Прокопівна), вихованець театраль-
ного гуртка «Погляд» міського 
будинку культури Андрій Коваль 
(Свирид Петрович Голохвастов) та 
Наталя Баштова (Секлета Пилипів-
на). Вони показали глядачам кілька 
фрагментів з фільму. Саме це і 
вразило членів журі.

— Ми були передостанні, — ді-
литься враженнями Наталія Башто-
ва. — Журі вже втомилося. Але 
коли ми вийшли на презентацію, усі 

посміхалися. Це було чудово. Галя 
(Дарина Довгенко) з яблучками 
бігала ще потім і всіх пригощала, 
примовляючи: «З нашого саду 
яблучка». Було прикольно. Грати 
було дуже класно. Я довго навіть 
з ролі не могла вийти. Тому що 
фільм чудовий. Я його дивилася по-
над 30 разів. Це улюблена стрічка 
дитинства.

Опісля до працівників нашого му-
зею та маленьких акторів підходили 
присутні глядачі, щоб сфотографу-
ватися. Кожен хотів доторкнутися 
до тих емоцій, відчути сам фільм. 
Також наукова співробітниця розпо-
віла, що коли Галя (Дарина Довген-
ко) і Проня (Каріна Качурівська) 
прогулювалися, присутні були у за-
хваті. Було багато людей похилого 

віку, які бачили цей фільм. Вони 
підходили і питали: «Дівчатка, 
можна біля вас постояти?»

— Ми брали участь у цьому 
фестивалі всі роки, — каже ди-
ректор Музею історії міста Лілія 
Макаревич. — Завжди займали 
призові місця. Минулого року 
взяли Гран-прі. На цьогорічному 
посіли перше місце.

В’ЯчеслаВ гончаруК

Свято «Травневий зорепад», що проводиться 
освітянами наприкінці травня, продемонстру-
вало весь інтелектуально-творчий потенціал 
учнів і педагогічного колективу Козятинщини. 
Захід вкотре переконав присутніх у глядацькій 
залі, що освіта Козятинського краю виховує 
талановиту молодь, яка є надією майбутнього 
України. «Травневий зорепад» є відкриттям 
талановитих дітей на районному, обласному 
і всеукраїнському рівні. Відкриває нові гори-
зонти для інтелектуального зростання учнів та 
їх духовного наповнення. Надихає педагогів 
спостерігати за результатами спільної роботи 
тандему вчитель-учень у досягненнях своїх ви-
хованців. 

Для батьків «Травневий зорепад» є днем гор-
дості за своїх талановитих дітей. А для самих 
винуватців урочистості, це свято є підсумком 
навчального року, новими знайомствами з 
однолітками та виступами артистів з концерт-
ною програмою на їхньому вечорі. Головним 
лауреатом травневого освітянського свята став 
одинадцятикласник школи інтернат-гімназії 
Валентин Діденко.

зустріч з номінантом
З Валентином ми зустрілися у школі на 

другий день, після його перемоги у номінації 
«Дитина року». На сьогодні в юнака здобут-

ків більше, ніж у більшості його однолітків. 
Він - третій призер Всеукраїнської олімпіади 
з економіки. Бронзовий медаліст 2-го етапу 
Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. 
Посів третє місце на обласному конкурсі з 
української мови і 3-тє на обласному конкурсі 
юних журналістів. Переможець 2-го етапу Все-
української олімпіади з історії. Взяв першість 
на ХХХ обласній краєзнавчій олімпіаді «Моя 
Вінниччина». Золотий медаліст обласного кон-
курсу захисту проектів Малої Академії Наук 
відділення історії, секція археологія. Перемо-
жець районного конкурсу з кульової стрільби.

– А коли ти відпочиваєш? – запитуємо у 
Валентина.

– Вільного часу небагато, але він є. Люблю 
подорожувати недалеко від дому з друзями на 
природі, бажано у наметах. Люблю займати-
ся спортом: бігати на довгі відстані і грати у 
футбол.

– А співати? Твій вокал – це природний 
талант?

– У дитинстві хотів бути схожим на свою 
маму, хотів разом з нею виступати на сцені. 
Від природи щось, мабуть, є для співу, тільки 
природний талант розкрив наш вчитель музики, 
соліст гурту «Камертон» Сергій Лещук.

– Що тобі дала школа?
– Знання, багато друзів, вміння знайти рі-

шення у складних ситуаціях, не бути статистом 
у невирішених питаннях. Мати мету і йти до неї.

олена удВуд

У приміщенні Центральної район-
ної бібліотеки 16 травня відбулося 
літературно-мистецьке свято до Дня 
матері. На захід запросили школя-
рів району, а також учнів училища 
та десятикласників школи № 2 як 
глядачів.

Учасники читали вірші та співали 
пісні про матерів. А працівники бі-
бліотеки нагородили грамотами Зо-
ряну Порхун та Світлану Остапенко 
за перемогу в номінації «Поезія» 
на обласному конкурсі молодіжної 
творчості «Наша рідна земля Укра-
їною зветься».

Провели захід бібліотекар пер-
шої категорії Наталія Горецька та 
учениці школи №2 Анастасія Біда, 
Катерина Комарницька, Анастасія 
Шевченко та Анастасія Ільчук.

Одна з учасниць Олена Павлюк 
приїхала на свято з Вернигородка. 
На сцені жінка виконала «Пісню 
про маму» Тетяни Бученко. Каже, 
для неї День матері має особливе 
значення.

— Це дуже чутливе свято, — 
розповіла Олена Павлюк зі сльо-
зами на очах. — Бо моєї мами, на 
жаль, уже немає. Але я дуже рада 
за тих, у кого є в живих мами. Тому 
що їх треба берегти і шанувати, 
поки вони живі. Щоб не було за-
надто пізно.

П’ятикласниця Махаринецької 
школи Ліза Кривунець підготувала 
до свята два музичних твори на 
флейті: «Шербурзькі парасольки» і 
«Зелені рукава». Грою на духовому 
музичному інструменті захопилася 
минулого року, коли почула звуки 
флейти по телевізору.

— Мені сподобався і її вигляд, і 
звучання, — каже дівчинка. — Я 
вже знала, що хочу саме на ній 
грати. Наступного року я ще хочу 
записатися на кларнет.

Також Ліза зачитала усім присут-
нім вірш про маму, який написала 
сама. Дівчинка захоплюється поезі-
єю. У творчому доробку має вірші і 
про Україну, і про природу.

— Вірш я написала нещодавно 
до Восьмого березня як подарунок 

своїй мамі Наталі, — розказала 
Ліза. — Він зовсім не великий, але 
я в нього вклала всю свою любов 
до своєї матусі. На День матері я її 
теж привітала. Я їй зробила листів-
ку і задекламувала той самий вірш, 
який читала сьогодні.

За словами організаторки Наталії 
Горецької, мета заходу — прище-
пити дітям любов та повагу як до 
своїх матерів, так і до рідної землі. 
Адже в країні досі триває війна і 
багато людей на передовій гинуть 
за збереження цілісності України.

— Я хочу їх навчити патріотич-
ного виховання, — каже Наталія 
Горецька. — Тому що мати — це 
основне і найрідніше, що є у нас 
у цьому світі. І ми повинні перед 
нею приклонитися і поважати її 
як рідну неньку, яка навчила нас 
співати пісень, яка виховує і вчить 
нас, маленьких пташечок, які ще не 
вилетіли з гнізда. Повага і любов 
до матері — це перш за все. І, звіс-
но, віддане серце нашій Україні. Ми 
дуже вдячні усім, хто долучився до 
нашого заходу.

олена удВуд

Валентина Огнева має інва-
лідність другої групи. Жінка 
потрапила в автомобільну 
аварію, після чого їй вживили 
штучний тазостегновий суглоб. 
Про те, що таких, як вона 
стрижуть безкоштовно, дізна-
лася з газети «RIA». Прочитала 
й вирішила зателефонувати. 
Їй одразу призначили зустріч. 
Каже, це справжній порятунок 
для таких, як вона. Бо пенсія 
для людей з інвалідністю мі-
зерна. А стрижка в перукарні 
дорого коштує.

— Сьогодні я тут у перший 
раз, — говорить Валентина 
Огнева. — Мені все сподоба-
лося. Усе новеньке, гарненьке 
і каву пропонують. Як може 
таке не подобатися? Як тільки 
прочитала у газеті, сказала 
доньці: «Оце добрі люди в нас 
у місті є». Буду користуватися 
цією послугою обов’язково й 
надалі. Нам потрібно таке. Бо 
люди безпомічні. За все беруть 
гроші. А пенсія в нас яка? Теж 

не заплатиш.
Ірина Берегович має вро-

джені вивихи тазостегнових 
суглобів. Про те, що можна по-
стригтися безкоштовно, жінка 
теж дізналася з нашої газети. 
Каже, дуже вдячна перукарці 
за те, що вона допомагає та-
ким людям.

— Я до неї пішла, вона з 
мене зробила красуню, — роз-
повідає Ірина. — Підстригла 
мене і мелірування зробила. 
Треба було заплатити тільки за 
фарбу, бо це матеріал. Вона 
сама її купує за гроші. А за 
стрижку і фарбування вона не 
взяла ні копійки. Вона моло-
дець. Я дуже задоволена нею.

Богдана Ковко хворіє на 
дитячий церебральний параліч. 
Про Інну дізналася з мережі 
Facebook.

— Я була дуже задоволе-
ною, — каже Богдана. — Мені 
сподобалося і ставлення, і те, 
що вона уважна. Грошей вона 
з мене не брала. Усім кажу, 
що є людина, яка дійсно без-
коштовно надає такі послуги. 

Бо я сама спробувала і знаю, 
що це правда.

Волонтерка Інна П’ясецька 
каже, що від моменту нашої 
попередньої публікації кіль-
кість клієнтів помітно зросла. 
Усі вони залишаються за-
доволеними. Лише у деяких 
виникають сумніви, чи дійсно 
перукарка обслуговує людей з 
інвалідністю безкоштовно.

— Деякі не вірять, що стриж-
ка може бути безкоштовною, 
— каже Інна. — Вони прихо-
дять і питають: «А це правда? 
А це ви?». Я кажу: «Так, прав-
да». Ніхто не може повірити. 
Усі шоковані. Але коли при-
ходять, сідають і стрижуться, 
то йдуть радими і кажуть, що 
будуть приходити й надалі.

Інна П’ясецька безкоштовно 
стриже людей з інвалідністю 
лише за попереднім записом. 
Ви можете зателефонувати за 
номером (063)141-74-28 або 
(097)943-29-07. Стрижка про-
водиться у перукарні з 9 до 19 
години, щодня, крім неділі та 
понеділка.

Культура благодійність

благодійність. Понад місяць тому Інна П’ясецька почала безкоштовно стригти людей з інвалідністю. Поштовхом 
до цього стала розмова з клієнткою, яка розповіла, що має хвору дочку. Відтоді до перукарки за безкоштовною 
стрижкою звернулося понад десять козятинчан з особливими потребами.

Валентина огнева прийшла підстригтися. Жінка говорить, 
що дуже задоволена сервісом

представники Козятина. Щоб якнайкраще відтворити дух стрічки «За двома зайцями», 
учасники підібрали костюми героїв фільму

безКошТовна сТрижКа. яК 
ПеруКарКа сТала волонТером

досягнення. У школах вже стало традицією перед останнім дзвоником проводити «Травневий 
зорепад». У цьому святі беруть участь переможці Всеукраїнських олімпіад, призери творчих 
конкурсів, талановита та обдарована молодь. Головний приз, звання «Дитина року», виборов 
одинадцятикласник інтернат-гімназії Валентин Діденко

у номінації «диТина роКу» 
Переміг валенТин діденКо

Ведучі свята анастасія біда та Катерина Комарницька. 
Дівчата зачитують теплі слова, присвячені матерям

переможцем у номінації «дитина року» став Валентин 
діденко. Цю відзнаку щороку отримують кращі учні району

«Повага і любов до маТері — це Перш за все»

музей ісТорії місТа вразив журі сценКою «за двома зайцями»
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 продам
  2 ïðè÷³ïà äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà, ìëèí 
ïîòóæíèé, ï³äãîðòóâà÷ êàðòîïë³, ñàïà íà êîëåñ³. 068-
216-34-20
  5 äåðåâ ñîêîðèíè íà äîñêè ïî 4 ì. 097-736-90-46
  Àáî çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà 
âåëèêîìó áàçàð³, áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, 
ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå. 097-575-60-55, 093-
013-65-24
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà 
øîòëàíñüêî¿ ïîðîäè, ãîëóá³ º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïî 
1 000 ãðí. 097-793-55-95
  Àâòîáàãàæíèê, ðåäóêòîð çàäí³é ì³ñò ÂÀÇ 2101, 
ïàëàòêà áðåçåíò êðóãëà, ì³ëê³ çàï÷àñòèíè ÂÀÇ 2101. 
067-386-48-35
  Àäëåð ñåðåáðèñòèé ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé. 096-
458-74-21, 063-604-26-79
  Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., áî÷êà ïîë³ºò³ë. 80 
ë., ïàðîâàðêà, ëþöåðíà íà ñ³íî, ñàìîâèêîñ 8.5 ñîò. 
íà äà÷³ çà ³íòåðíàòîì, òðóáè ñò. á/ó ä³àì.76 ìï, íåðæ. 
ä³àì.50, îöèíêîâ. ä³àì.40. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, 
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó 20 ðåáåð. 063-268-76-17
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-045-52-67
  Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç 
âóëèêàìè ³ áåç, ïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íåöü». 097-
085-77-51
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð, åë.ëîáç³ê, 
áîëãàðêà, ³íêóáàòîð íîâèé, ßâà-350, áåíçî.
åë.ñòàíö³ÿ, çâàðêà, äâåð³ ÍÄÑ, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà. 068-216-34-20
  Áè÷îê 3 ì³ñ. íà â³äãîä³âëþ. 093-052-02-38
  Á³äîí àëþì. 40 ë., 20 ë., áàë³ÿ îöèíêîâ., âèòÿæêà 
êóõîííà, ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè, øâåéíà ìàøèíêà 
Îðøà, êèëèì 2 õ 3 ì., áåíçîêîñà. 063-344-14-45, 
063-649-90-85, 098-600-82-43
  Á³äîí àëþì., äþð ºìí³ñòü íà 150 ë. 097-324-17-76
  Áóðæóéêà ÷àâóííà ³ç òðóáàìè. 098-829-60-34 
Ìèêîëàéîâè÷
  Âåëîñèïåä «Ardis». 097-567-08-10, 063-321-41-15
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè, ìåáë³ â ê³ìíàòó, äèâàí, 
ñàìîêàò, ðîëèêè. 063-736-47-20
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, 3 ïåðåäà÷³. 063-348-00-79
  Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé Í³ìå÷÷èíà â äóæå 
äîáðîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äíåïð, âåëîðàìà, ñò³íêà 
äèòÿ÷à øê³ëüíà. 096-412-34-14 
  Âåëîñèïåäè á/ó, äîñêà ñóõà, ïë³íòóñ äóáîâèé, 
íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ï³äñòàâêà 
ìåòàëåâà, óãîëîê ìåòàëåâèé (äëÿ áóä³âíèöòâà). 096-
258-75-22, 073-052-93-37
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, àëþì. ïðîâ³ä 300 
ì., ä³àì. 2.5 ìì., ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî 
òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë. âñå íåäîðîãî. 093-940-96-
11, 068-334-66-72
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-
62-16
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 067-964-59-30
  Âèïóñêíà ñóêíÿ êîë³ð á³ðþçà 8-13 ðîê³â, ó 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-442-61-42, 096-312-34-41
  Â³êíà äåðåâÿí³ á/ó 1 õ 1.45. 097-362-81-21
  Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ ³ Äàäàíîâñüê³. 063-289-01-33
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-
269-76-00
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ï³ñëÿ ðåìîíòó (ïåðåêðèòòÿ, 
óòåïëåííÿ), áåç ÿìè. 093-430-38-47
  Ãàðàæ ï³ä ëåãêîâå àâòî ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà. 063-66-20-675
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-
013-26-80, 068-077-20-37
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, àêâàð³óì 300 ë. 097-509-
27-40
  Äâåð³ 2.20 õ 0.80 - 1 øò. âõ³äí³, äâåð³ 2.0 õ 0.65 - 2 
øò. âõ³äí³, â³êíà 1.30 õ 0.82 - 6 øò., â³êíà 1.44 õ 0.70 
- 10 øò. óñå á/ó. 098-803-25-41
  Äâåð³ ï³ä¿çäí³ áðîíüîâàí³ á/ó. 098-272-82-53, 
093-017-48-48
  Äèâàí - êíèæêà + êð³ñëî á/ó 3 000 ãðí. (ä.2.2 ì. 
õ ø. 1.5 ì.), 2 êèëèìà (2.5 ì õ 3.5 ì.) 2 000 øðí. 
063-18-78-12
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â, ïîâíèé 
êîìïëåêò ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 098-830-16-44, 063-
304-75-46
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà äëÿ ëÿëüêè â õîðîøîìó ñòàí³, 
ðîçáèðàºòüñÿ ç ëþëüêîþ â ïîäàðóíîê ëÿëüêà. 063-
855-05-03, 096-345-48-78
  Äî¿ëüíèé àïàðàò À²Ä-1. 097-489-53-86
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè, äóá ³ ÿñåí, ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 063-143-61-18
  Äðîâà ÿñåí. 067-369-13-23
  Åëåêòðîñ³ïàðàòîð ç 2-ìà äåñÿòèë³òðîâèìè 
ïëàñòìàñîâèìè á³äîíàìè íà ìîëîêî. 097-612-81-45, 
063-286-78-05
  Çåëåíà ëþöåðêà, íåäîðîãî, íà ñòåðí³. 096-89-71-
941, 073-42-17-255
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, 

ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, 
öåíòð. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 093-925-93-81, 097-324-14-63
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. âóë.Ãîðüêîãî á³ëÿ îçåðà. 093-
090-96-90, 067-151-15-98
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ 
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-
995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 11.34 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â 
íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-
248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 26 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 50 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. 
çåìë³ (íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 
000 ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì 
ïîâåðõîì, ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, 
á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-
09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåðíî ïøåíèö³. 096-727-43-90
  Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 
096-007-52-67
  Çåðíîâó â³ÿëêó ñàìîðîáíó. 067-93-19-756
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-
878-31-44
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà 
ðÿäêà äî ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê 
ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ìîæíà îïòîì. 093-024-06-07
  Êàðòîïëÿ. 093-837-14-24, 067-265-60-50
  Êèëèì 2 õ 3 - 600 ãðí., òðèëÿæ - 250 ãðí., øâåéíà 
ìàøèíêà - 800 ãðí., äèâàí íîâèé - 5 000 ãðí., ñò³ë 
ðîçêëàäíèé - 300 ãðí., ñò³ë æóðíàëüíèé - 150 ãðí. 
097-323-85-75
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, 
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà 
ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà, 2 êîñòþ÷è ÷îë.íîâ³, 
âåëîñèïåä äîðîñëèé. 097-147-84-88
  Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, ô³îëåòîâèé, ãàðíèé ñòàí, ñò³ë 
- òóìáà. 063-296-18-79
  Êîáèëà 14 ð. 16 000 ãðí., òåðì³íîâî, ðîòîðíà 
êîñ³ëêà äî ìîòîáëîêà 3 000 ãðí., òåðì³íîâî. 096-
717-76-77
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè (êîçî÷êà òà êîçëèê áåç ðîã³, 
øóò³) íåäîðîãî. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 063-
598-85-90
  Êîçà ïåðâ³ñòêà, êîçåíÿòà 2 ì³ñ. 096-632-10-40
  Êîçåíÿòà 4 øò. 2 ì³ñ. 093-142-37-01
  Êîëÿñêà Anmar Marsel 2 â 1, á³ëîãî êîëüîðó, 
ñòàí íîðìàëüíèé, àëå º îäèí äåôåêò (íåïðàöþþ÷³ 
ãàëüìà), 1 800 ãðí. 063-392-13-30
  Êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, êîñòèë³ ÷îë, íàñàäêà äëÿ 
óí³òàçà, êîìïëåêò äëÿ â³äïî÷èíêó, àâòîìîá³ëüíèé. 
093-482-88-05, 063-371-88-89
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà çàë³çíà, äâåð³ á/ó 2.05 õ 
70 ñì. ç çàìêîì, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-
597-13-15
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì. 068-027-48-68
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 22 000 ãðí. 096-
772-01-94
  Êîðîâà íà îòåëåí³ 7 òåëÿì, ñ.Ìàðê³âö³. 063-190-
79-34
  Êîðîâà ðèæî - ðÿáà (ïåðâ³ñòêà). 096-713-45-50
  Êîðîâà ðîçòåëåíà, òåëè÷êà 3 ì³ñ. 067-169-17-28
  Êîðîâà ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-414-66-34
  Êîðîâó ïåðâ³ñòêà. 068-759-80-36
  Êîñ³ëêà ñèãìåíòíà. 067-298-90-06
  Êîòåë Âàéëàíò Ò 4 á/ó, ðîáî÷èé. 067-150-52-65
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, 
äèòÿ÷èé êîìïëåêò - ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êðîâàòü äèòÿ÷à + ñòîëèê + øêàô÷èêè. 097-766-52-
10, 093-411-24-01
  Êóçîâí³ ç/÷àñòèíè (Ëàíæðîíè, àðêè ³ ò.ä.), 
äî ÂÀÇ 2121 «Íèâà», áåíçîíàñîñ îá³ãð³âà÷à, 
òîðñ³îíè, àìîðòèçàòîðè äî «Âîëèíöÿ» ËÓÀÇ, ìîòîð 
«Ìîñêâè÷à-408». 093-756-39-33, 067-430-79-37
  Êóõíÿ 2.10 ì â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà Ardo, 
êóõîííèé êóòî÷îê. 063-296-18-79
  Ëèñò ôàíåðè òîâù.20ìì., øâåëåð ¹10;12 á/ó, 
áî÷êà 200 ë. çàë³çíà, áî÷êà 220 ë. àëþì³í³ºâà, êîðèòî 
(êóçîâ) àëþì. 1.2 ì. õ 1.20 ì. õ 0.4 ì., íàñîñ ðó÷íèé 
(ïàëüíå, âîäà), åë.êàëîðèôåðè 220 Âò, 380 Âò. 093-
756-39-33, 067-430-79-37
  Ëèñòîâå çàë³çî 1.80 õ 1 ì - 2 ìì., òðóáè 76 
ìì. äîâæ. 3.6 ì., òåíè äëÿ åë. ïëèòîê, ïðàñêà 

âîäîçâîëîæ. íîâà, íàá³ð (ïëèòà, êîë³ñíèêè, 2 äâåðåé), 
îöèíêîâàíà áàë³ÿ 50 ë. ³ íî÷âè íîâ³, øâåéíà ìàøèíêà, 
ïîëîòåíöåñóøêà, âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë., 
ïëàñòèê 1 õ 1.40, ÄÑÏ 20 ìì. 1 õ 2. 096-412-34-14
  Ëþöåðíà íà ïîê³ñ, êîìèí, áî÷êà, âåëîñèïåä,, çåì. 
ä³ë-êà 10 ñîò. º ãàç., òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» á/ó. 097-
282-13-43
  Ìàë³ ñâèí³. 067-31-90-849
  ÌÁ 12 ê.ñ. (Çîðÿ) äèçåëü, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, 
êóëüòèâàòîð 7 ëàï äî ìîòîáëîêà ÷è ì³í³-òðàêòîðà 
, êàðòîïëåêîïàëêà 1 ðÿäíà äî ìîòîáëîêà, ïðè÷³ï 
1-îñíèé äî ìîòîáëîêà (óñèëåíèé 350-500 ÊÃ). 068-
652-58-45
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåäîãîíêà í/æ íà 4 ðàìêè, ñåðâ³ç ñòîëîâèé 6 
ïåðñîí ðàäÿíñüêèé. 093-849-93-36
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., 
êîëüîðîâ³ ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-
83 Ñåðã³é
  Íàêîâàëüíÿ, ãîðíî ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ 
êâàäðàòà, óë³òêè. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Íóòð³¿ 3.5, 5 ì³ñ. 097-015-99-57
  Ïàðêåò 15 êâ.ì. 063-042-05-93
  Ïàñèôëîðà, àíòóð³óìè, ìîíñòåðè, íåäîðîãî, 
âóëè÷íà þêêà. 096-124-95-62
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 097-931-00-82
  Ï³äðîùåíèõ êóð÷àò ôîðâåðê, ôàâåðîëü, ÷îðíèé 
îðï³íãòîí. 097-893-74-92
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, 
ÞÌÇ. 097-256-32-65
  Ïëóã ê³ííî¿ îðàíêè, äîìêðàò â³íòîâèé, 
ïîëèâàëüíèöÿ îöèíêîâàíà 10 ë., ðîáî÷³ ÷îáîòè òà 
÷åðåâèêè íîâ³, âåëîñèïåäè ï³äðîñòêîâèé, ÷îë., æ³í., 
Ñàëþò. 096-412-34-14
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-
80-75
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè âàãà 10-11 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà. 067-300-17-22, 093-592-01-96
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Bosch ç Ãåðìàí³¿, â 
õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 097-987-30-42
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà (íîâà, íå àâòîìàò), øâåéíà 
ìàøèíêà ðó÷íà. 096-536-48-78
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ 
äâåð³, ïëèòêà êåðàì³÷íà ãëàçóðîâàíà 300 õ 200 õ 7 
ìì - 1 êâ.ì. 063-741-21-86, 093-998-06-58, 098-
542-94-77
  Ïøåíèöÿ, ñîÿ, ãàç. ïëèòà, êîòêè ãëàäê³ òà øïîðîâ³, 
êóëüòèâàòîð äî ì³í³-òðàêòîðà. 068-024-27-05
  Ïøåíèöÿ. 068-045-20-79
  Ðàìè Êè¿âñüêà ñòîëÿðêà. 063-342-97-70
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ñåðâàíò - 1 000 ãðí., ñîôà - 600 ãðí., ïîñóä 
(òàð³ëêè, êàñòðþë³, ÷àðêè, áîêàëè, ôóæåðè). 097-
323-85-75
  Ñ³÷êàðíÿ. 063-776-65-12, 067-151-26-11
  Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñò.äþðàë 2 õ 1.0 õ 2 ìì. 1 ëèñò, ùèò ñò.îáðàìï. 40 
óãîëêîì 2.9 õ 1.4 2 øò., òðåíàæåð ïðîôåñ³éíèé, ñò³ë 
øê³ëüíèé êîìïëåêò, õîëîäèëüíèê á/ó Ã³íàð, Äîíáàñ, 
áðóñ äåð. 10 õ 10 õ 4 ì. 8 øò. 063-736-47-19
  Òåëèöÿ 9 ì³ñ., òåðì³íîâî. 068-346-23-08
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 068-074-71-58
  Òåëè÷êà 6 ì³ñ., â³ä äóæå õîðîøî¿ êîðîâè. 068-
099-74-51
  Òèðñà äóáîâà ç ï³ëîðàìè. 093-756-39-33, 067-
430-79-37
  Òðóáà à/ö á/ó ä³àì. 230 ìì. äîâæ. 3.40, êîòåë 
ãàçîâèé á/ó Äàíêî 18 ÊâÒ, ïîìïà äî ÇÈË-130. 063-
113-22-18
  Òðóáè àñáåñòîöåìåíòí³ 100 ìì õ 4 ì. 063-774-
40-66
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95

  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-
÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 
10 ãðí. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  Õîëîäèëüíèê á/ó 1 200 ãðí. 093-811-81-85
  Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-
780-22-93, 093-627-79-38
  Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á/ó, õîëîäèëüíèê ACG Ñàíòî 
á/ó îáèäâà ðîáî÷³, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó, áóôåò, 
òðþìî á/ó, 2 âåëîñèïåäè æ³í. á/ó íà õîäó, 4 íåðîáî÷³ 
åë.ìîòîðè, 2 ãëóá³íí³ íåðîáî÷³ åë.ìîòîðè, 2 áî÷êè íà 
50 ë. á/ó, ôîðòåï³àíî. 068-652-58-45
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó 
ñòàí³ äî 3 000 ãðí, òåëåâ³çîð «Soni» ä³àã. 70 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Õóäîáà ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Öóöåíÿòà ñåìáåðíàðà. 067-242-04-48
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-
657-39-00
  ×åðâ’ÿêè Êàë³ôîðí³éñüê³ äëÿ ðèáàëêè.  097-751-
80-75
  Øàôà 3-õ äâåðíà ç àíòðåñîëÿìè. 093-513-52-33, 
097-174-82-59
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëêà, êë³òêà ïàïóãè, 
ìàëåíüê³ ï³âíèêè òà êóðî÷êè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä âñå 
íåäîðîãî, íàäóâíèé ìàòðàö. 098-007-97-30
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, íåäîðîãî. 093-331-28-64
  Øâåéíà ìàøèíêà Ñ³íãåð, ðåéñè 2 øò. ïî 4 ì. 
096-192-68-08
  Øîòëàíäñüêèõ òà áðèòàíñüêèõ êîøåíÿò 
(çàëèøèëîñü 2-º õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêà). 093-583-68-60
  Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, åë. ÷àéíèê 20 ë., 
ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà 
ëàìïà, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, 
íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áàê 70 ë. 096-467-88-03
  Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â ç äîìàøíüîãî ñàäó, 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» á/ó ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 093-
756-39-33, 067-430-79-37
  ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 
097-239-92-05
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé â öåíòð³ ì³ñòà ç äîêóìåíòàìè. 067-
795-95-41
 êîôåìàøèíè íîâ³ òà á/ó. 067-795-95-41
 ó÷àñòîê â öåíòð³, âóë.íåæàëåæíîñò³. 067-795-95-41
 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.Ãðóøåâñüêîãî 23, 5/9, â ãàðíîìó 
ñòàí³. 063-691-85-24
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-
24, 097-137-22-97
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, 
êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ 
ìîòîöèêëà. 096-585-77-45, 067-792-32-59
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5/5. 073-075-28-48
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. â ðàéîí³ ÏÐÁ íà âóë. Î.Êîøîâîãî 
áóä.62 êâ.24 äðóãèé ïîâåðõ(áåç ðåìîíòó) 096-326-
30-83
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ð-í 3 øêîëè, 48.6 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, 
êîíäèö³îíåð, ³íòåðíåò, åëåêòðîë³÷èëüíèê «äåíü-í³÷», 
º ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò. 063-286-78-05, 
098-026-42-45
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Загублено паспорт, водійське по-
свідчення, в р-ні Міського парку, 

прохання повернути за винагоро-
ду. 096-065-89-50

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68

Здам в оренду приміщення 50 
кв.м., центр. 097-759-18-66

Продам будинок вул.Грушевського 
155, зі всіма зручностями, 10 сот. 

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа мага-

зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

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

Продам Кафе - Бар "Стопка". 098-
026-41-46, 093-955-71-83

Продам пісок, відсів. 098-966-51-43, 
093-782-99-57

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

рЕмоНТ
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робоТа
Запрошується помічник кухаря, бажано з 
освітою кухаря-кондитера. 067-762-48-81
В магазин "Обжорка", в р-ні ПРБ, потрібен 
касир-оператор, офіційне працевлаштування, 
повний соц. пакет. 2-84-00,  063-45-22-802
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
різноробочих, зарплатня гідна. 097-364-46-
50
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми 
гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093-
678-53-01
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується різноробочий,пекар, помічник 
кухаря. Ми гарантуємо офіційне працевлаш-
тування, середня заробітна плата  7000-8500 
грн (з податками), 8-годинний робочий день, 
компенсація харчування. тел. 067-430-02-80, 
093-678-53-01.
Арматурники, бетонярі, оператори облад-
нання в компанію ТОВ Брего. Надаємо жит-
ло. Гідна з/п. Офіційне працевлаштування. 
МР:Житомирська обл, Радомишльський 
р-н, с. Мірча. Тел.: 0662552413, Микола, 
0975493516, Назар  
На роботу в Універмаг потрібен баріста. 093-
252-30-74
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 склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
В новий заклад запрошуються працівники: 
кухар, бармен, сушист, офіціант, з/п висока. 
063-307-61-02
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На постійну роботу запрошується тракторист 
МТЗ-82, водій автопогрузчика. 067-430-79-
37, 093-756-39-33
Запрошується дівчина (19 - 25 років) на по-
саду баріста в кав'ярню "Fresh - кава" (біля 
аптеки Склярова). 063-818-09-84 Лера
На роботу потрібні різноробочі, з/п 100 - 120 
грн./день. 093-050-15-50
В міні маркет Атлантида потрібен продавець, 
жіночої статі, з/п 7 000 грн. 097-405-56-54
На постійну роботу потрібні посудомийка, 
офіціант. 067-264-95-70, 093-145-82-34
На постійну роботу в м.Козятині "Державна 
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лотерея Космолот"  потрібні касир - оператор 
та помічник оператора, графік 1/2, з/п від 
350 грн./за добу. 063-299-33-35

 робота 
Пропоную 

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

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

 хобi, творчiсть, антикварiат 
 Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, 
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 ëîäæ³¿, 
1 ïîâ., 54 êâ.ì. - 500 000 ãðí. 093-563-75-57 Ñàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ 
çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä 
ãàðàæ, òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 
54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë 
îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  
(êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 
Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13. 
098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó 
íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, 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., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãîðüêîãî 31/4, áåç 
ðåìîíòó, ãàç, âîäà ï³äâåäåíà. 093-306-81-77
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., 
êóòîâà. 095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. 093-857-04-53
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, 

³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 098-585-28-33, 050-
417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð,÷åõ.áóäèíîê, 51 êâ.ì., îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 59.3 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëå, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ð-í 3 øêîëè. 
096-353-43-72
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, 
³íä. îïàëåííÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ. 067-
940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (á³ëÿ òàíêó). 098-
090-29-22
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
093-732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà - 
äâåð³ ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
îïàëåííÿ, 2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 80 êâ.ì., 5/5, 
ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-189-75-26
  4-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, ð-í 4 øêîëè, 5 ïîâ. 063-
665-48-18, 096-432-67-93
  Áóäèíîê  ãàç., çåì. ä³ë-êà, ñàðàé, ïîãð³á, ï³äâåäåíà 
âîäà, ì.Êîçÿòèí á³ëÿ øêîëè ¹5. 099-615-07-63
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», çàã. ïëîùà 235 êâ.ì., 
êðèíèöÿ, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. îïàëåííÿ, êîòåë 
òâåðäîïàëåâíèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñàäîê, öåãëÿíèé 
ñàðàé 5 õ 10 ì. 068-056-55-94
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, 3 ãàðàæà, ñàóíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., ð-í 
Öàðñüêå ñåëî 093-704-31-57
  Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè 
ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, 
ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, 
âîäà òà ñàí.âóçîë â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 15. 063-
384-05-03
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, 4 ñîò. 
çåìë³. 063-773-28-96
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, 
ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, 
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî 
ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ 
äåðåâà. 063-026-75-03
  Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, º âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á 130 000 ãðí. 097-
829-50-50
  Áóäèíîê âåëèêèé ð-í ó÷èëèùà, 90 êâ.ì., ãàç, âîäà 
â áóäèíêó, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. ç³ 
âñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä 

ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó ãàç. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 096-772-27-55, 093-465-45-20
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 
4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 
097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 
2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, 
ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ 
ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà 
ðîçñòðî÷êà). 097-223-77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 

(ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.
Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19. 063-296-29-70, 068-053-
47-49
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò, 
ñàéíà, ìîëîäèé ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ñìò.Çàë³çíè÷íå 
Êîçÿòèí ²². 067-598-29-10
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, 
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Áëàæ³¿âêà, 72 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 36 ñîò. 
çåìë³. 067-301-09-41
  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 ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ , 

ãîðîä, ñàäîê, âàííà, òóàëåò, àðòåç³àíñüêà âîäà àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 096-573-18-14, 097-324-68-77
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêîãî 72. 063-879-11-07
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 
068-898-10-84, 098-702-68-18
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 
êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, 
ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., âîäà, ãàç, 
çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ºâðî-ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. 
áóä³âë³, ãîðîä 11 ñîò. 098-293-77-21, 093-766-22-76 

Îëåêñàíäð
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, 
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 097-130-29-02
  Áóäèíîê ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³. 2-12-82
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò. ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-
703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, 5 ñîò. çåìë³, âóë.Çîðÿíà 64 (Ïàðõîìåíêî). 
097-060-76-78
  Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà, ãàç., êðèíèöÿ. 097-309-96-53, 
068-327-53-09
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, âàííà. 097-740-
97-72, 093-786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (ï³ä Áåðäè÷³âîì), 2 õâ. äî 
åëåêòðè÷êè. 006-771-64-03
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.çåëåíà 1, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ íà 2 ïîëîâèíè, êðèíèöÿ, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. 
ïðèâàòèç., ïîðó÷ ë³ñ ³ çóïèíêà ìàðøðóòêè, äî öåíòðà 
ì.Êîçÿòèí 4.5 êì. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., 
æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (á³ëÿ ïîæàðêè), âóë.Öåíòðàëüíà 
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47. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 4, öåãëÿíèé, 75 
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà 
àáî îáì³í íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-
753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà (êîë. Ê.Ìàðêñà), 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, òóàëåò, âîäà ãàðÿ÷à, õîëîäíà, 
ãàðàæ, ãîðîä 10 ñîò., ñàäîê. 097-628-48-13, 068-
006-82-47
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-
829-60-34 Ìèêîëàéîâè÷
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, 
òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 
097-706-53-59
  Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 
15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 120 000 
ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, 
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-
349-67-88

  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) 
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà 
ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, 
âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
òðîòóàðíà ïëèòêà, áàçàð, 4 øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 
063-694-06-39, 096-454-08-79
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, 
çåìë³ 6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.
âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, 
êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-
80-29
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 
êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ 
äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå 
- 950 000 ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî    
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.
Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, 
âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ 
ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà 
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî 

çáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 
òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.
Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò. çåìë³, 
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-
15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
  Äà÷à òåðì³íîâî, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñâ³òëî, âîäà 
(ñêâàæèíà), çåìëÿ íå ïðèâàòèç., 5 ñîò. ï³ä äà÷îþ, òà 
8 ñîò. ï³ä ãîðä ïîðÿä äîäàòêîâî, ð-í Òóáäåñïàíñåðà 
î.ï.Ïëàíîâèé, êîîï.×åðåèóøêè. 5-21-75, 099-561-19-
5????
  Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. á³ëÿ ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà, ï³ä 
çàáóäîâó. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. + áóäèíîê æèëèé, ãàç, 
êîíâåêòîð, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ñàä, ïîáëèçó 
ñòàâîê, íåäîðîãî. 095-808-54-65
  Êâàðòèðà â öåíòð³, 1 ïîâ.. 063-754-51-60
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, 
ãàðàæ, öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 
098-466-44-27, 050-705-41-75, 093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òí³é äóø, ìîæëèâî â ðîçñòðî÷êó (ïåðøèé 
âíåñîê 50% â³ä âàðòîñò³ áóäèíêó). 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 
100êâ.ì., ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê, 
ãîðîä; 25 ñîò. çåìë³. 70 000 ãðí. 097-390-09-23; 063-
581-16-17
  Ï³â áóäèíêó ãàç. ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé, 
º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòà çåì. ä³ë-êà 
10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 
093-785-79-17
  Ï³â áóäèíêó ç ôóíäàìåíòîì ï³ä çàáóäîâó, çåì. 
ä³ë-êà, ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³. 096-898-35-34, 
063-896-76-90

  Ó÷àñòîê ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 
12. 063-107-12-33
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24
  ×àñòèíà â³äîêðåìëåíîãî áóäèíêó ç 3-õ ê³ìíàò 
(ð-í ÏÐÁ), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, 
ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà (2 òåëåâ³çîðà, õîëîäèëüíèê, 
êîíäèö³îíåð, ïðàëüíà ìàøèíêà), çàã. ïëîùà 70.4 
êâ.ì., êîòåë ãàçîâèé òà òâåðäîïàëåâíèé, á³ëÿ áóäèíêó 
º ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.â³íí³÷åíêî 25, áåç ðåìîíòà. 
067-795-95-41

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 21053 2000 ð.â., Ã.Á., ïðîá³ã 140000, ÊÏÏ 5. 
067-682-30-91, 063-775-69-05 Àíàòîë³é
  ÂÀÇ 21099 1992 ð.â., 37 000 ãðí. 068-715-29-37 
äî 15:00

  ÂÀÇ 21-4, ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 063-741-
01-58, 097-723-37-27
  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà, ñêàòè, ðåñîðè, ãóð ³ 
ò.ä., ÌÀÇ-500. 093-756-39-33, 067-430-79-37
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., 67000 ïðîá³ã, ãàç-áåíçèí 
32 000 ãðí. 097-174-72-08
  Êàìàç 53-20, 54-10. 097-362-81-21
  Ì³í³ - òðàêòîð ñàìîðîáíèé. 097-128-74-54 Þðà
  Ìîñêâè÷ 407 1961 ð.â. 063-042-05-93
  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, Ê-750, ÌÒ âñ³ 
çàï÷àñò³ - 18 000 ãðí. 097-154-49-36
  ÌÒ-11 Äíåïð 1985 ð.â., 14500 ïðîá³ã, ì.Êîçÿòèí 
- 10 000 ãðí. 063-279-93-90
  Îïåëü Àñòðà 2008 ð.â., óí³âåðñàë, 1.3 òóðáî 
äèçåëü, ñ³ðà, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 093-095-
17-57, 096-737-40-40
  Ñêóòåð. 096-439-84-27
  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé Ôîðòå 12 ë.ñ., ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð. 068-518-35-71
  Ôîëüöâàãåí Ò4, 2000 ð.â., 1.9 äèçåëü, ãðóç-ïàñ, 
á³ëèé. 063-180-51-46, 063-311-92-08
  Ôîðä Ñ³ºðà 1992 ð.â. - 40 000 ãðí. 067-257-69-89
  Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. 063-042-05-93
  Õîíäà Òóäåé 4-õ òàêòíèé, òèòàíîâ³ äèñêè íà 13 
Æèãóë³. 063-776-65-12, 067-151-26-11

  КупЛЮ
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95

  Ãàçîâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ñòàð³ ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 093-583-68-60
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 
097-904-20-43
  Çåðíî äåñü 1 òîíó ÿ÷ì³íü àáî ïøåíèöþ. 063-
143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó.  063-143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 
063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 3-õ ò. àáî 5 ò. 093-583-68-60
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 
067-430-02-80, 097-405-78-33
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Ìîëîäèõ íóòð³é íà ðîçâ³ä. 093-439-75-63
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ 
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ 
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Íåðîáî÷³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîê ìàëèé, ìëèí. 068-
216-34-20
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-
297-19-24

  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-
629-01-49

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ÷àñòêîâî ðåìîíò íà 2-õ, 
3-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-
545-03-70, 097-304-05-98

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ 
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó 
- òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿ êîëüîðîâå õëîï. 096-
574-49-04
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè 2 ñ³àìñüêèõ ãîëóáîîêèõ êîòèêà, 
ãðàéëèâ³, ëàñêàâ³, 3 ì³ñ. 063-617-05-10, 063-694-97-19
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîòåíÿò 2-õ õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷èíêà ìèøîëîâè. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 
063-598-85-90
  Â³ääàì ñîáà÷îê õëîï. 1 ì³ñ., çâåðòàòèñü äî ñòîðîæà 
êîîï. Æèãóë³.
  Â³ääàì öóöåíÿòêî (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè, 
ñòåðèë³çàö³ÿ çà ì³é ðàõóíîê. 063-784-17-02, 099-753-
32-80
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êàòóíà Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ×îðíîìàç Â³êòîð 
Ëåîí³äîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ñåð³ÿ ÀÂ ¹ 
044780 íà ³ì’ÿ Þ÷èì÷óê Ìèõàéëî ªâãåí³éîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ñåð³ÿ ÀÂ 
¹ 044781 íà ³ì’ÿ Þ÷èì÷óê Áîãäàí ªâãåí³éîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÁÑ 
¹078430 íà ³ì’ÿ Íàóìåíî - ×à÷àøâ³ë³ Çîÿ Â³òàë³¿âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ 
ÁÑ ¹001723 íà ³ì’ÿ Ìàòþøåíêî Ãåðìàí Îëåêñàíäðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà äèòèíñòâà íà ³ì’ÿ Ñàâ÷óê 
Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äíîñò³ ç äèòèíñòâà íà ³ì’ÿ 
Êîññîâ Àíäð³é ªâãåí³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäîê çà 
çàêîíîì âèäàíå 27.06.2012 ð. ¹1-607 íà áóäèíîê 
ïðîâ.×åðâîíîàðì³éñüêà 9 ì.Êîçÿòèí íà ³ì’ÿ Öàïëþê Â³òàë³é 
ßðîñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäîê çà çàêîíîì 
âèäàíå 27.06.2012 ð. ¹1-609 íà ÷àñòèíó êâàðòèðè ïî 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23 êâ.280 íà ³ìÿ’ Öàïëþê Â³òàë³é 
ßðîñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì. ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëà. 
093-849-93-36
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 067-294-30-91, 063-
684-20-15
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ãðóøåâñüêîãî 155, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî âèêóï. 067-753-67-42
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 6 ñîò. ãîðîäó. 093-762-
03-76
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ïîðó÷ çóïèíêà 
àâòîáóñà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 6 
ñîò. ãîðîäó. 093-753-73-25
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ 
àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-
48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 30 êâ.ì. âóë.
Ì³÷óð³íà 17. 097-346-90-40
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-
70-56-105
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-
70-56-105
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó. 
Íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, ðàéîí ÏÐÁ. 063-814-18-69
  Ïðèºìíà, ïîðÿäíà, ùèðà æ³íêà 55 ð., çð³ñò 167 
ïîçíàéîìèòüñÿ ç íàä³éíèì, â³ðíèì ÷îëîâ³êîì áåç 
øê³äëèâèõ çâè÷îê. 096-017-25-69
  ×îëîâ³ê 67 ð., äîáðèé, ñïîê³éíèé áåç øê³äëèâèõ 
çâè÷îê, çð³ñò 175, âàãà 80 êã., øóêàº æ³íêó äëÿ 
ùàñëèâîãî æèòòÿ, çãîäåí íà ïåðå¿çä. 096-963-73-52
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 097-
300-31-13
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спорт

«моноліт» переграв чемпіонів ліги

(093) 766-18-41

Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 23.05 по 29.05

оВен 
Новий тиждень принесе представни-
кам цього знаку свіжі випробування 

себе. Пора поставити планку та розробити 
план дій. Це і зусилля допоможуть нарешті 
зрушити з точки, на якій ви доволі довго 
затримались. Беріть силу волі в кулак та 
рухайтесь.

телець 
Тельцям дуже потрібен відпочинок, який 
дасть поштовх для нових звершень. Але 

перші дні тижня будуть доволі насиченими та 
напруженими, тому зберіться та виконайте все, 
що необхідно. А далі не дозволяйте нав'язливим 
думкам псувати вам настрій.

близнюКи 
Новий тиждень дасть можливість наре-
шті розібратися в собі та визначити фак-

тори, які змушують вас стояти на місці. Заплануйте 
всі найважливіші завдання та зустрічі так, щоб 
мати можливість перепочити. Що ж до кохання, 
то зараз чудовий час для романтичних пригод. 

раК 
Ваші плани можуть змінюватися доволі 
стрімко, але не дратуйтесь через дрібниці, 

адже попереду на вас чекає чимало позитивних 
емоцій та моментів. Будьте обачними, але на-
солоджуйтесь тим, що маєте зараз. Поки у вас 
період затишшя, а попереду чимало справ.

леВ 
Ваш енергетичний потенціал вражає, 
тому спрямуйте всі свої сили у правиль-
не русло. Що ж до емоційності, то з нею 

треба трішки попрацювати, адже ви можете 
випадково образити людей навколо. Не під-
давайтесь хандрі, а зосередьтесь на хорошому 
та діліться чудовим настроєм з тими, хто поряд.

діВа
У Дів новий тиждень буде насиченим 
у плані спілкування та стосунків. Вам 

здається, що ситуація лише погіршується, але 
це лише новий етап, який варто пережити. 
Оберіть тих людей, з якими вам комфортно.

терези 
Нарешті Терези можуть сповна насо-
лодитися своїм життям, у яке нарешті 

повернулась гармонія. Ваші маленькі та великі 
перемоги точно принесуть ще більше позитивних 
емоцій, тому не зупиняйтесь на досягнутих цілях.

сКорпіон 
Скорпіони цього тижня покажуть свій 
потенціал на роботі, тому покращення 

фінансової ситуації не змусить себе довго чекати. 
Вашу впевненість та уміння навряд чи можна на-
звати непомітними, тому працюйте у тому ж ритмі.

стрілець 
Вам знову хочеться вдягнути рожеві 
окуляри та не помічати всього, що від-
бувається навколо. Зберіться нарешті, 

визначте пріоритети і цілі та рухайте до них. 
Поки що ви маєте лише чудові ідеї, однак 
без зусиль вони і залишаться лише ідеями.

Козеріг 
Тиждень для Козерогів буде доволі 
насиченим, тому доведеться проявити 

терпіння та зберігати холодний розум. Також 
не варто сприймати критику так, наче це ваша 
персональна образа.

Водолій
Водоліям продовжу усміхатися фор-
туна, але вони не завжди це помі-

чають. Ви надто близько до серця берете 
чимало подій, які насправді цього не варті. 
Зосередьте увагу на завданнях та якості. 

риби 
Риби відзначаються своїм рівнем 
працьовитості, тому далеко не всім 
це може подобатися. Цього тижня 

варто обачно ставитись до порад, адже не 
всі вони хороші. Час для холодного розуму 
та повноцінного відпочинку.

СеРеДА, 29 ТРАВНЯ

+  15 0С  +  18 0С
+  22 0С  +  19 0С

вівторок, 28 травня

+  13 0С   +  18 0С
+  22 0С    +  19 0С

понеділок, 27 травня

+  11 0С    +  16 0С
+  23 0С   +  18 0С

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ

+  14 0С   +  16 0С
+  20 0С  +  17 0С

П'ЯТНицЯ, 24 ТРАВНЯ

+  13 0С    +  18 0С
+  22 0С    +  17 0С

неділя, 26 ТРАВНЯ

+  14 0С   +  16 0С
+  20 0С  +  16 0С

чеТВеР, 23 ТРАВНЯ

+  13 0С    +  18 0С
+  23 0С    +  18 0С

Погода у Козятині 

На стадіоні «Локомотив» 18 травня пройшов перший матч фінальної четвірки 
чемпіонату Вінницької області у вищій лізі. Господарі поля, місцевий «Моноліт», 
приймали лідера двох останніх років «Світанок Агросвіт» з Бершадського району
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В’ЯчеслаВ гончаруК

До «турніру чотирьох» клуб з Козятина підійшов з кадровими втратами. У лазареті 
команди шість травмованих гравців. Троє із них опинилися там, через брудну гру лідерів 
двох попередніх років – футболістів «Світанку Агросвіт». Команда гостей, маючи добру 
фінансову базу, укомплектована хорошими виконавцями і демонструє видовищний футбол. 
Одночасно гравці цього клубу нерідко порушують правила на своїх опонентах.

Восьмого вересня 2018 року нападник «Моноліта», після контакту з суперником пролежав 
півгодини на футбольному полі з подвійним перелом нижньої кінцівки. У грі у відповідь 
понад місяць тому отримали проблеми зі здоров’ям Андрій Веретинський та Костянтин 
Благодир. Костя, після зустрічі з агросвітівцями став пацієнтом хірургів. У одному з ігрових 
епізодів йому пошкодили зв’язку гомілкостопа. Після операції він разом з командою. Тільки 
допомогти партнерам не може, адже пересувається з допомогою милиць. 

Гра почалася з ігровою і територіальною перевагою гостей. Агрономи, взявши на озбро-
єння тактику середнього пасу, атакували то лівим, то правим флангами. У одному епізоді 
вони були близькими, щоб відкрити рахунок зустрічі. 
Утім, переграти голкіпера «Моноліта» гостям не вда-
лося.

Наші гравці, сконцентрувавши сили на захисті влас-
них воріт, намагалися грати на контратаках. Ближче до 
середини першого тайму гра навіть вирівнялась і в тако-
му ключі проходила до кінця першої половини зустрічі.

У другому таймі, розвівши м’яч з середини поля, бер-
шадці збільшили тиск на ворота «Моноліта». Здебіль-
шого їхні атаки нагадували відпрацьовані комбінації, 
але виникали небезпечні моменти біля воріт козятинчан 
від індивідуальних дій футболістів команди гостей.

Десь після 70-ої хвилини матчу гравці «Моноліта» 
«підсіли» фізично. Вони не встигали перекривати вільні 
зони, куди вривалися прудконогі гості. Притулившись 
до власних воріт, господарі вдало підстраховували один 
одного. А коли «світанкові» звільнялися від опіки грав-
ців «Моноліта», дива воротарської майстерності творив 
голкіпер нашої команди Артем Барибан.

Постійні швидкісні атаки гостей вибили з сили опонента 
козятинців. Це дало змогу «Моноліту» відсунути облогу 
власних воріт і відповідати контр випадами. На 75-тій хви-
лині одна з таких атак увінчалася успіхом. Гол у кут воріт 
гостей у стилі бразильця Кака забив Влад Степанюк – 1:0 
– повели козятинчани.

За «інерцією» агросвітівці провели кілька атак. Тільки 
для останнього штурму сил у них не залишилось. Чемпіон 
зазнав першої поразки у сезоні саме в Козятині. Нехай 
перемога нашої команда не була яскравою, але своєю 
грою хлопці довели, що коли на полі грає справжня ко-
манда, перемогти можна навіть гранда.


