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• Потрібна доПомога: вінницький орган може втратити свій голос
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Як Пережити літню сПеку? 
Поради від лікарЯ

чи візьме місто на баланс 
дитЯчий майданчик?

 Олена Мялук родом із Донеччини. 
Жила між Горлівкою й Донецьком. 
Цікавилася шиттям змалку. Почалося все 
з вбрання для улюблених ляльок

 Бойові дії у 2014-му дісталися Горлівки. 
Це змусило жінку разом із двома дітьми 
й одномісячним немовлям на руках 
тікати з рідного міста на Вінниччину

 Підтримувала зв’язок із організаціями, 
які допомагають переселенцям прийняти 
ситуацію та дають поради, як налагодити 
життя на новому місці

 «Сидячи на дивані, далеко не заїдеш», — 
каже жінка. Розповідаємо її історію  стор. 4 олена приїхала до козятина з донецької 

області. Каже, що звикла працювати на себе - 
вирішила відкрити ательє
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 Гриби — смачно й 
корисно. Але щороку 
грибний сезон 
затьмарюють сумні 
події — отруєння. 
Нагадуємо деякі 
важливі моменти для 
грибників-початківців
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в’Ячеслав гончарук

Нещодавно відбулася сесія 
міської ради Козятина. Одне з 
питань, яке піднімали на сесії, 
про дитячий майданчик на Бог-
дана Хмельницького. Депутат 
Катерина Бальшанек звернулася 
до міського голови з питанням 
про те, щоб майданчик узяли 
на баланс міста. Очільник міста 
Олександр Пузир порадив звер-
нутися з депутатським запитом. 
Розповідаємо, що було до цього.

згуртувалисЯ і зробили
Більше трьох років тому 

батьки дітей Талимонівки обла-
штували біля колишнього бом-
босховища дитячий майданчик. 
Поставили пісочницю, гойдалки, 
карусель для малечі, обгородив-
ши місце дитячої забави симво-
лічним парканом.

Не залишилися в стороні під-
літки. Вони біля дитячого май-
данчика спорудили футбольне 
поле. От тільки функціонував 
спортивний манеж не довго. 
Футболісти в запалі гри запус-
кали м’яча в приватні городи. 
Такий перебіг подій не сподо-
бався городникам і вони, не 
придумали нічого мудрішого, як 
порубати футбольні ворота.

Дитячий галас також зник із 
майданчика. Майже щоденно 
там невідомі старанно вивертали 
«гриб» із пісочниці та ламали 
паркан майданчика. На футболь-
ному полі виросли триметрові 

горіхи, на самому дитячому май-
данчику з’явилися порослі.

відновленнЯ
Як написав у своєму блозі де-

путат Дмитро Бернатович:
«Відремонтовано дитячий май-

данчик у районі Талемонівки. 
Встановлено нову огорожу та 
пісочницю, полагоджено гой-
далки, пофарбовано всі деталі. 

Висловлюємо щиру подяку ак-
тивним мешканцям мікрорайону, 
які долучилися до гарної справи, 
особливо сім’ям Тельцових, Ва-
силюків та Фаштинських».

З Оленою Тельцовою та Ан-
ною Фаштинською журналісти 
зустрілися біля будинку другої. 
Пані Анна каже, що побачили, 
як Дмитро з колегою депутатом 
Катериною вирішили відновити 

дитячий майданчик. Прийшли до 
них. Що було в кого із залишків 
у господарстві — принесли на 
майданчик.

Гуртом на майданчику все по-
фарбували. Дмитро з Катериною 
відновили гойдалку та поставили 
паркан. Роботи там ще багато: 
немає ще піску в пісочниці, а 
малеча вже розважається на 
майданчику.

олена удвуд

У спекотні дні почастішали 
випадки госпіталізації. Особливо 
від високої температури повітря 
потерпають люди, які мають 
підвищений артеріальний тиск. 
Проте, якщо дотримуватися 
рекомендацій, можна мінімізу-
вати вплив спеки та уникнути 
теплового удару. Як це зробити, 
розповідає Олександр Барський, 
завідувач відділення екстреної 
медичної допомоги Козятинської 
центральної районної лікарні.

Що відбуваєтьсЯ з організ-
мом у сПеку?

Може порушуватися водно-
сольовий баланс і терморегу-
ляція. По-перше, якщо людина 
недостатньо п’є води, у неї 
з’являється зневоднення. По-
друге, коли нам спекотно, наша 
шкіра виділяє піт для того, щоб 
охолодити організм. З потом ми 
втрачаємо сіль. Це може при-
звести до теплового удару.

Як розПізнати теПловий 
удар?

Підвищується температура 
тіла до 40 градусів, або навіть 
вище. Хочеться пити. Немає 
потовиділення. Якщо тепловий 
удар викликаний спекою, то 
шкіра стає гарячою й сухою. 
А якщо його викликала напру-
жена фізична праця, то шкіра 
буде волога й липка. Спосте-
рігається почервоніння шкіри. 
Прискорюється дихання. Сер-
це зненацька починає битися 
сильніше, до 120–140 ударів на 
хвилину. Може бути пульсуючий 
головний біль. Запаморочення, 
нудота. Підвищується, а в дея-
ких випадках навіть знижується 
артеріальний тиск. Іноді бувають 
судоми, галюцинації та втрата 
свідомості. Ще перед тепловим 
ударом часто можуть виникнути 
теплові судоми.

Про теПлові судоми
Судоми, які викликані дією на 

організм високої температури.
У людини з’являється сильна 

спрага, підвищується потовиді-
лення, вона відчуває загальну 
слабкість. М’язи живота, ніг і 
рук починає судомити. Якщо 
людина помітила в себе ці 
симптоми, їй треба пити якомо-
га більше рідини й не перена-
вантажуватися фізичною пра-
цею. Працювати в приміщенні, 
де увімкнений кондиціонер, або 
хоча б провітрювати кімнату.

види теПлових ударів
Вони бувають легкого, се-

реднього і важкого ступеня. 
Якщо в людини третій ступінь, 
вона відчуває сильний головний 
біль, запаморочення, блювання, 
зниження зору. Може бути пси-
хомоторне збудження, дезорі-
єнтація. Зіниці звужені, реакція 
на світло слабка. Підвищується 
тонус м’язів. З’являється арит-
мія. Дихання часте. Як наслідок 
- може виникнути шок.

Далі стає слабшим пульс. 
Знижується артеріальний тиск. 
Синіють губи та нігті. Шкіра 
стає холодною та вологою. 
Виникає набряк внутрішніх ор-
ганів, у тому числі й головного 
мозку. Це може призвести до 
смерті.

Що викликає теПловий 
удар

Ми не звикли до високої 
температури, бо для нашого 
кліматичного поясу це не ха-
рактерно. Спека — один із 
найважливіших чинників. Також 
його може спровокувати теплий 
або синтетичний одяг. Справа в 
тому, що це заважає тілу виді-
ляти тепло. Тому важливо пра-
вильно одягатися в спеку.

Ще надмірне вживання алко-
голю може викликати тепловий 
удар. Бо через спиртне порушу-
ється терморегуляція.

хто в груПі ризику?
Люди похилого віку та діти. 

Особливо новонароджені, бо в 
них недосконалий механізм тер-
морегуляції. Вагітні жінки. Може 
бути й генетична схильність. 
Наприклад, якщо в людини є 
порушення потовиділення чи 
терморегуляції. А ще пацієнти, 
які вживають деякі типи ліків. 
Наприклад, антидепресанти, 
психотропні, які пригнічують ді-
яльність центральної нервової 
системи, сечогінні та препарати, 
які звужують кровоносні судини. 
Але людей, які їх приймають, 
попереджають про те, що підви-
щується ризик отримати тепло-
вий удар. Люди, які страждають 
на серцево-судинні захворюван-
ня, взагалі окрема група.

Як надати Першу доПо-
могу?

Перш за все, треба негайно 
викликати швидку. Якщо не-
має такої можливості і ви зна-
ходитесь на вулиці, зайдіть у 
приміщення. Бажано, щоб там 
був кондиціонер. Це може бути 
торговельний центр.

Зняти або послабити тісний 
одяг і взуття. Якщо маєте кра-
ватку, розв’яжіть її. Так при-
скориться тепловіддача. Якщо 

ви маєте змогу піти додому, там 
обгорніться вологим простирад-
лом. Увімкніть вентилятор. Щоб 
знизити температуру, на шию, 
спину й під пахви треба поклас-
ти мішечки з льодом. Можна на-
віть прийняти прохолодний душ 
чи ванну. Щоб нормалізувати 
водно-сольовий баланс, треба 
випити підсолену воду. Готують 
її так: на 1 літр води додають 
1–2 чайні ложки солі.

Якщо людина має проблеми 
з тиском і через спеку він під-
нявся, що їй робити?

Та сама допомога, як і при 
тепловому ударі. Потрібно за-
спокоїтися, зайти в прохолодне 
приміщення, лягти. Випити ліки, 
які зазвичай вона вживає від 
тиску. Порадитися із сімейним 
лікарем.

Що заборонено вживати 
в сПеку?

Не можна пити алкоголь і на-
пої з високим вмістом кофеїну, 
тобто каву й чай. Вони сприя-
ють підвищенню артеріального 
тиску. Не варто пити солодкі 
газовані напої. Вони виклика-
ють постійне відчуття спраги і 
виникає замкнене коло — ми 
п’ємо, але не можемо напитися.

Варто уникати жирної та 
гострої їжі, м’яса. Краще на-

томість вживати більше овочів 
і фруктів. Легка їжа швидко 
засвоюється. А важкі продукти 
будуть негативно впливати на 
перенесення людиною спекот-
них днів. Це додаткове наванта-

ження на організм. До того ж, 
більше енергії витрачається на 
засвоєння. У таку погоду й не 
дуже хочеться багато їсти. На-
віть тим, хто інтенсивно працює 
фізично.

здоров'яновини

господарство. На вулиці Богдана Хмельницького мешканці мікрорайону 
самостійно облаштували дитячий майданчик для своїх малих. Три роки 
підтримують його в гарному стані. Тепер хочуть, щоб влада взяла майданчик 
на баланс міста

ми заПитали у козЯтинчан

Петро (80), Пенсіонер:

— Треба ставити 
більше лавок. Де про-
галини — нових дерев 
насадити. З часом вони 
виростуть. Щоб було 
багато тіні й парк був 
зелений. Бо приємно 
влітку зі спеки в тіні 
посидіти на лавці кілька 
хвилин.

сергій (43), 
безробітний:

— Порядку біль-
ше треба. Зробити 
парк сучаснішим, бо 
він застарілий. Більше 
атракціонів встано-
вити. І за альтанкою 
слідкувати. Бо там 
п’ють і вдень, і вночі. 
П’єдестал, на якому 
був пам’ятник Пушкіну, 
демонтувати.

марина (30), у 
декретній відПустці:

— Треба полагодити 
деякі конструкції на 
дитячому майданчику. 
Он у паровозика до-
шка зламана. «Клітку» 
можна забрати. Ще 
якби дитячі майданчи-
ки були в тіні. І поста-
вити гойдалки закриті, 
для наймолодших.

наталіЯ (39), у декретній 
відПустці:

— Гойдалок тут ви-
стачає. Але я проти 
пісочниць. Можна гри-
бочки поставити, щоб 
діти під ними гралися. 
Є алейка, яку треба по-
лагодити. Бо коли йде 
дощ, там вода стоїть. 
Щодо чистоти — треба 
починати із себе.

олександр (39), 
ПідПриємець:

— Треба фонтан 
зробити. Якщо по-
чіпляли камери віде-
оспостереження, то 
не для того, щоб вони 
просто висіли. Треба 
слідкувати за поряд-
ком. Бо в парку часто 
розпивають алкогольні 
напої, хоча це заборо-
нено.

богдана (26), 
викладачка вокалу:

— Облаштувати гар-
ний вхід. Зробити фон-
тан. Відпочивати краще 
біля води. Це, як міні-
мум, приємніше. «Кліт-
ку» варто забрати й 
облагородити ту частину. 
Бо дискотеки там усе 
одно не проводять.

Що в першу чергу потрібно змінити в центральному парку?

просять узяти майданчик 
на баланс міста

КОРОТКО

у самгородку 
втопився 
чоловік
 Це вже третій смертель-

ний випадок на Козятинщині 
за два тижні червня. У неді-
лю, 16 червня, відпочинок на 
воді закінчився трагічно для 
48-річного чоловіка. Як по-
відомляє рятувальна служба 
області, самгородчанин не-
тверезим поліз купатися у 
ставок. З води чоловіка вже 
дістали мертвим.

Нагадаємо, минулого тиж-
ня біля Непедівки втопився 
52-річний козятинчанин.

До цього, 6 червня на міс-
цевому ставку «Талимонівка», 
що на провулку Сокілецький, 
втопився 14-річний Максим.

на відремонтований майданчик діти приходять навіть у спеку. місцеві хочуть, 
щоб місто взяло його на баланс

олександр барський, завідувач відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги. Каже, щоб попередити тепловий удар, треба пити багато води, краще 
негазованої

Поради. Улітку ми страждаємо через підвищення температури. Часто доводиться бути на вулиці в 
години найвищої сонячної активності. Це може призвести до погіршення самопочуття та спровокувати 
тепловий удар. Лікар розповідає про те, як уникнути неприємних наслідків

як пережити літню спеку

Можна користуватися воло-
гим рушником чи носовичком 
— класти його на потилицю й 
шию. Треба носити легкий 
одяг із натуральний матері-
алів (бавовна, льон, шовк). 
При нагоді, встановити вдо-
ма кондиціонер.
Єдине, що зауважу, аби не 
був різкий перепад темпера-
тур, різниця між температурою 
на вулиці і в приміщенні має 
бути не більше 10 градусів. А 
взагалі ідеально, якщо вона 
складає 5–6 градусів. Так ми 
не зі спеки одразу в холод по-
трапимо, а наш організм встиг-
не звикнути.
Пити більше рідини. Краще 
чисту воду, бажано негазова-
ну. Бо вона не дуже корисна. 
Перед тим, як вживати якісь 
ліки, проконсультуватися з 
лікарем. Водіям раджу не за-
лишати машину на сонці, бо 
вона дуже нагрівається. Якщо 
це трапилося, то перед тим, як 

сісти за кермо, треба відчини-
ти вікна. Якщо авто обладна-
не кондиціонером, увімкнути 
його при відкритих вікнах. Він 
видує гаряче повітря із сало-
ну. Уникати важкого фізичного 
навантаження, робити пере-
рви.
Дітям не дозволяти гратися на 
сонці. Намагатися не виходи-
ти на вулицю в період з 11 до 
16 години. У жарких країнах є 
таке поняття як сієста. У них є 
тривала перерва в цей період 
і вони не піддаються високому 
впливу температур.
Одяг правильний одягати. 
Світлих тонів. Так ми не від-
чуваємо спеку, бо світлий не 
притягує тепло, а відштовхує. 
Іти з перервами. Брати із со-
бою воду. Одягати головний 
убір, щоб не напекло голову. 
Пов’язати на плечі хустинку, 
змочену водою. Або викликати 
таксі, обладнане кондиціоне-
ром.

Як попередити тепловий удар

безпека руху 
для дітей
 Пришкільний табір 

школи  №1 завітав до бі-
бліотеки на пізнавально-
виховну годину «Абетка 
безпеки на дорогах». Бі-
бліотекар Наталя Кісарчук 
ознайомила дітей з пра-
вилами дорожнього руху, 
показавши презентацію 
«Правила світлофора», 
провела вікторину. 

А ляльковий театр «Ко-
льорове диво» порадував 
присутніх музичною ви-
ставою «Твій друг - до-
рожній рух». Закінчилася 
година переглядом муль-
тика «Пригоди Трайка». 
Про це йдеться на сайті 
бібліотеки.

до болгарії 
через козятин
 З червня у складі по-

їзда білоруських залізниць  
№ 451/452 Мінськ – Вар-
на курсує купейний вагон 
Укрзалізниці, яким можна 
подорожувати з Києва до 
чорноморських курортів 
Болгарії. Подорож триває 
близько 38 годин. Вартість 
проїзду складає близько 100 
євро. Потяг курсуватиме і 
через Козятин. Залізничне 
сполучення з Болгарією 
стане доступне протягом 
усього літа. Завдяки цьому 
маршруту пряме залізничне 
сполучення з популярною 
туристичною країною ма-
тимуть мешканці Вінниці, 
Хмельницького, Тернополя, 
Львова, Івано-Франківська, 
Чернівців та інших міст, де 
поїзд зупинятиметься. Де-
тальніше з розкладом руху 
цих поїздів можна озна-
йомитися на сайті Укрза-
лізниці.
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олена удвуд

Олена Мялук родом із Донеч-
чини. Жила між Горлівкою й До-
нецьком. Там мала свій невеликий 
бізнес — магазин жіночої білизни. 
А ще шила вдома одяг на замов-
лення.

— Мене шиття заспокоює, — 
пояснює Олена. — Ще в дитинстві 
я шила сукні лялькам. Коли була 
старшою, пошила сорочку із шифо-
ну, хоча не люблю працювати з цим 
матеріалом.

війна змусила мінЯти Пла-
ни

Так тривало до жовтня 2014 року. 
Допоки бойові дії не дісталися Гор-
лівки. Це змусило її разом із двома 
дітьми й одномісячним немовлям 
на руках тікати з рідного міста на 
Вінниччину. На щастя, сім’я встигла 
покинути Горлівку буквально за 
тиждень до того, як там почалася 
активна фаза війни.

— У мене маленькі діти, — каже 
підприємиця. — І в один момент я 
зрозуміла, що наражати їх на пряму 
небезпеку, коли від мене не зале-
жить нічого, — це просто дурниця.

Козятинщина — батьківщина 
Олениної мами, тому жінка ви-
рішила перебратися сюди. У селі 
Збараж жили її дід із бабусею.

«займала руки, Щоб не ду-
мати»

Перші кілька місяців Олена разом 
із дітьми жила в родичів у Збаражі. 
Потім переїхала до самого Козяти-
на. Тут не мала нікого — ані зна-
йомих, ані друзів. Щоб пережити 
важкий період, займалася дітьми й 
намагалася чимось відволікатися.

— Щоб не думати, займала себе 
чимось, — ділиться жінка. — Грала 
з дітьми, читала казки. Потім десь 
через півроку купила звичайну ма-
шинку й почала дітям щось шити. 
Займала чимось руки, щоб не лізло 
ніщо дурне в голову. Це був період, 
який трапляється в кожного, хто 
зривається й переїжджає на нове 
місце.

Сини до нових умов адаптува-
лися швидко. Середній Назар був 
ще дуже маленьким, тому навіть 
не усвідомив, що трапилося. Най-
молодшому Матвію тоді був лише 
місяць. Старший Іван уже ходив до 
школи. Але на переїзд відреагував 
спокійно.

знову Почала Працювати
Через деякий час Олена Мялук 

вирішила поновити підприємницьку 
діяльність. Про те, щоб шукати 

роботу і влаштовуватися на когось, 
навіть не думала. Адже все життя 
звикла бути сама собі керівником.

— Я вже багато років підпри-
ємець, — каже жінка. — У мене 
може бути ідея, як почати й розви-
нути своє. Я морально не зможу на 
когось працювати. Ось співпрацю-
вати — так.

Олена знайшла в мережі інтернет 
київську фірму-посередника, яка 
замовляє пошив уніформ для різ-
них закладів. Сконтактувала з ними 
й почала співпрацювати. Спершу 
шила вдома.

— Усі питають, як у мене 
з’явилися перші замовники, — про-
довжує підприємиця. — Я, чесно 
кажучи, не пам’ятаю. Якось так, 
бац — і з’явилися. Розповідала про 
себе, мабуть.

Олена підтримувала зв’язок із 
Міжнародною організацією з мігра-
ції та Українським жіночим фондом. 
Це організації, які допомагають 
переселенцям прийняти ситуацію 
та дають поради, як налагодити 
життя на новому місці. Завдяки до-
помозі фондів жінка подала заявку 
на грант. Так у неї з’явилося перше 
професійне обладнання. Проте пра-
цювати продовжувала вдома.

використала можливості
Попри те, що завжди мріяла про 

ательє, спершу розширяти бізнес 
не планувала. Лише потім пройшла 
навчання на тренінгах, захистила 
бізнес-план на відкриття швейного 
цеху та подала заявку на другий 
грант.

— У бізнес-плані був пункт 
«кошторис», де ми прописували, 
яке має бути обладнання, — роз-
повідає підприємиця. — А ще 
потрібно було обґрунтувати, чому 
саме це тобі потрібно, а не щось 
інше. Наприклад, якщо я писала 
бізнес-план по ательє, то я не могла 
вказати, що мені потрібна машинка 
для стрижки.

Минув час і Олена дізналася, що 
виграла грант. Зізнається, очікувала 
на виграш. Інакше не подавала б 
заявки. Хоча й не надто зациклю-
валася на цьому.

— Коли виграла грант, подумала: 
«Вау, клас!», — ділиться вражен-
нями жінка. — Але я не ставила 
це як щось найголовніше, що все 
— лише виграш. Коли ставишся 
до цього як до гри, то все сприй-
мається легше. Але відсотків 60 я 
ставила на перемогу.

Пізніше Олена Мялук виграла 
третій грант на розвиток бізнесу 
та створення нових робочих місць.

Організації допомогли не лише 

взяти участь у грантових програмах, 
а й багато чого навчили.

— Я мала знання в галузі самої 
роботи, — додає жінка. — А тут 
мене навчили будувати бізнес. Так 
я поєднала одне з іншим і відкрила 
свій центр.

Починала без стартового 
каПіталу

Олена почала міркувати над тим, 
як має виглядати її ательє. Хотіла 
винятково просторе приміщення. 
Адже переконана — атмосфера 
завжди впливає на продуктивність.

— Коли я задумувала, що в мене 
буде цех, було кілька критеріїв, — 
каже підприємиця. — Але перш 
за все, щоб приміщення було про-
сторе і світле, з великими вікнами. 
Бо навряд чи в темному, сирому 
підвалі подобатиметься працювати.

Нарешті в серпні минулого року 
її мрія здійснилася — вона відкри-
ла швейну майстерню. Починала 
бізнес без стартового капіталу. Ще 
поки виконувала замовлення вдома, 
вдалося зібрати трохи грошей. З 
них заплатила за перший місяць за 
оренду. Плюс допоміг бізнес-парт-
нер. А всі необхідні речі купувала 
за тим, як з’являлася потреба.

— Є в кишені, грубо кажучи, сто 
гривень зайвих (хоча вони ніколи не 
бувають зайвими) чи виникла потре-
ба, йдеш купувати червоні нитки, — 
розповідає підприємиця. — Коли я 
починала, тут була гола стіна, одна 

машинка, прасувальна дошка й 
манекен. А зараз 5 звичайних і три 
машинки для спецпошиву.

Хоча Олена не новачок у бізнесі, 
коли мрія здійснилася, її почали до-
лати сумніви. Боялася, що не вийде, 
проте вдалося побороти свій страх.

— Було трохи лячно, коли за-
їхали в приміщення, — зізнається 
жінка. — А раптом не піде, а рап-
том не вистачить грошей. Але все 
вийшло. Зараз ідей багато, і багато 
замовлень, але не встигаєш усе ре-
алізувати. Нам у школі викладають 
фізику й хімію, але не вчать, як 
розраховувати свій час, як спілкува-
тися з людьми не на рівні дружби, 
а хоча б підлеглий-підлеглий. Це 

все опановуєш із часом.

завжди усміхнена
Сьогодні Олена працює вже не 

сама — разом із нею в майстерні 
шиють одяг ще дві працівниці. Сво-
їм колективом задоволена. І вона, 
і її майстрині дуже позитивні люди 
й намагаються не помічати нічого 
негативного. А ще не підпускають 
до себе, як висловилася сама під-
приємиця, склоків — скандалістів, 
які постійно чимось незадоволені й 
полюбляють пліткувати.

— Один мій знайомий казав, що 
я маю ген позитиву, — сміється 
Олена. — Якщо постійно виливати 
негатив, то все буде погано. Світ не 
хороший і не поганий. Він такий, 
який є. Не треба змінювати його, 
треба міняти своє ставлення. Ми 
тут усі позитивні. Я на роботі не 
командую, у нас усе злагоджено. 
Якщо і виникають непорозуміння, 
ми віджартовуємося і все вирішу-
ємо мирно.

бракує часу
Олена — «чоботар без чобіт». 

Попри те, що вправна майстриня, 
собі шиє дуже рідко. На це ката-
строфічно не вистачає часу. Замов-
лень дуже багато. А на те, щоб ви-
готовити виріб якісно, потрібен час.

— Собі можна простеньку сук-
ню пошити за один день, — каже 
підприємиця. — Але якщо вона 
має складні елементи, то часу йде 
більше. У деяких випадках потрібно 
її спершу випрасувати й дати ви-
стигнути, щоб побачити, чи вона 
нормально сидить.

Через напружений графік, часу 
на сім’ю майже не залишається. 
Проте, коли має вільний час, про-

водить його з дітьми.
— Усі розриваються між робо-

тою й дітьми, — каже жінка. — І 
я не виняток. Багато чого не всти-
гаєш. Час від часу ми із синами 
їздимо у Вінницю чи Київ. Якось 
поїхали всі разом на каток.

Роботи багато, до того ж, до-
водиться постійно спілкуватися з 
різними людьми. Усе це виснажує. 
Хоча, як каже сама підприємиця, 
коли звикаєш до такого способу 
життя, тобі й одного вихідного до-
статньо для того, аби відпочити.

Поради тим, хто боїтьсЯ 
Починати

Олена Мялук звикла покладатися 
лише на себе. А ще сприймати всі 
удари долі з усмішкою на обличчі. 
Мабуть, саме ці дві риси характеру 
зробили її успішною та сильною 
жінкою. А ще сміливість і бажання 
рухатися вперед.

— Нас завжди вчили, що не 
можна виділятися, — пояснює під-
приємиця. — Це глибоко засіло 
в нашій свідомості. Але для того, 
щоб розвиватися, треба багато 
чого подолати. Сидячи на дивані, 
далеко не заїдеш. А нарікати на 
владу найлегше.

На думку Олени, якщо людина 
застрягла на одному місці, у цьому 
можуть бути дві причини. Або їй 
це подобається, або вона не може 
подолати страх.

— Стояти на місці завжди лег-
ше, — додає жінка. — А тим, хто 
все-таки хоче рухатися, не треба 
боятися. Бачити мету й не бачити 
перешкод. Не в тому сенсі, що 
треба йти по трупах. Просто треба 
наважитися зробити перший крок. 
А далі пазл складеться.

в’Ячеслав гончарук

День Святої Трійці — це одне 
з найважливіших 12-ти кален-
дарних свят, що відзначається 
три дні. Ще його називають 
П’ятидесятницею чи Зеленими 
святами. У цей день віряни бе-
руть зелень татарського зілля, 
гілки дерев та йдуть до храмів.

У давнину Зелені свята були 
періодом завершення весняного 
календарного циклу й початком 
літнього. У цей час величали 
дерева та всю рослинність, 
закликали майбутній врожай. 
Саме цим можна пояснити тра-
диції озеленення осель під час 
свят. На Трійцю ворожили ді-
вчата. Вони заздалегідь випіка-
ли булочку. Після відвідин хра-
му дівчата йшли в ліс, вішали 
булочку на гілку, позначивши її 
стрічкою. Чию булочку пташки 
склювали повністю — та ді-
вчина скоро вийде заміж. Чию 
булочку склювали до половини 
або не клювали зовсім — не 
буде сватів до наступної Трійці.

Хотіли дівчата через воро-
жіння знати характер свого 
чоловіка. Розкладали на столі 

девять предметів: метал — по-
ступливий чоловік, тарілка — 
ледачий чоловік, блюдце — з 
привабливою зовнішністю, ма-
когон — чоловік буде лисий, 
чашка — доброта, чуйність, 
ложка — буде заможний чо-
ловік, черпак — чоловік буде 
ходити «наліво», виделка — 

працьовитий та майстерний, ніж 
— чоловік скандаліст, скупий і 
матиме мстивий характер.

Дівчатам закривали очі, під-
водили до столу з предметами. 
За вибраним предметом дівчата 
дізнавались характер майбут-
нього чоловіка.

Ворожіння на свято Трійці 

збереглися в західній Україні. У 
нашому місті до храмів освяти-
ти зелень прийшло близько 150 
вірян. Першим провів службу 
Божу святкову літургію настоя-
тель храму Покрови Пресвятої 

Богородиці отець Василь.
Як повідомили прихожани 

церкви, служба Божа через 
спеку почалася трохи раніше. 
У цей храм ходять віруючі зде-
більшого похилого віку.

аКтуальноісторія

Приклад. П’ять років тому життя Олени Мялук докорінно змінилося. Через війну вона мусила переїхати з 
рідної Донеччини до Козятина. Жінка не просто не опустила руки, вона почала все з нуля: відкрила бізнес 
і стала успішною. Розповідаємо її історію

«світ не хороший і не поганий. Він такий, який є». Переїзд 
не вибив землю з-під ніг жінки, а змусив почати все заново

як переселенка розпочала 
власну справу в козятині

як традиційно святкували трійцю

У серпні минулого 
року мрія Олени 
здійснилася — вона 
відкрила швейну 
майстерню. Починала 
бізнес без стартового 
капіталу

віряни у храмі Покрови Пресвятої богородиці. До храму 
усього прийшло близько 150 людей

зелені свята були періодом завершення весняного циклу. 
У цей час величали дерева та всю рослинність, закликали 
майбутній врожай

Українська стратегія середнього класу
блог

Павло горбанський, 
Політичний оглЯдач

Наявність потужного, мо-
більного і високоорганізованого середнього 
класу — ознака стабільності і запорука 
розвитку будь-якого суспільства. Це як 
у футболі: скажи мені, який твій півзахист, 
і я скажу, що являє собою твоя команда. 
До середнього класу традиційно належать 
підприємці малого та середнього бізнесу, 
управлінці, кваліфіковані фахівці, осві-
тяни, лікарі, юристи, науковці. Принаймні, 
мають належати теоретично. 

На ділі все набагато складніше і скеп-
тики стверджують, що в Україні серед-
ній клас не сягає навіть 5%. Якщо вони 
мають рацію, це означає, що «становий 
хребет держави», як часто називають се-
редній клас, слід фактично створювати 
заново.

«Ми маємо за наступні 5 років ство-
рити умови для становлення в Україні 
справжнього середнього класу… Се-
редній клас у моєму розумінні, — це 
український вчитель, український лі-
кар, український фермер, український 
підприємець. Це ті люди, які формують 
основу нашої держави. І вони мають 
жити гідно», — так сформулював своє 
політичне кредо на найближчу перспек-
тиву Прем'єр-міністр України Володи-
мир Гройсман.

«Жити гідно», попри свою лаконіч-
ність — доволі складна формула, яка міс-
тить багато чинників. Зрозуміло, в першу 
чергу людина прагне задовольнити свої 
матеріальні потреби, що називається, 
«нагодувати сім’ю». І тому створити 

належні умови для цього, забезпечити 
гідну зарплату, гарантувати економічну 
стабільність, захищеність — справжній 
виклик для відповідального політика. 
Проте це далеко не все. Людська при-
рода прагне самовираження: люди хочуть 
дати гарну освіту своїм дітям, лікуватись 
у клініках із сучасним обладнанням та 
кваліфікованими спеціалістами, їздити 
на відпочинок, витрачати кошти на бла-
годійність. І все це в комплексі формує 
середній клас та об’єднує націю для ви-
рішення доленосних завдань.

Давайте пригадаємо, як йшли до-
бровольцями у 2014-му юристи, 
комп’ютерники, викладачі вузів. Йшли 
воювати за незалежність української зем-
лі, полишивши адвокатську практику 

та зручні кондиціоновані офіси, йшли 
не з примусу, а за велінням серця. «Сіль 
землі», — сказано було давно і з іншого 
приводу, але метафора ця свого значення 
не втратила донині.

Ось що таке потужний середній клас. 
Саме він орієнтований на динаміку, роз-
виток суспільства, для нього важлива 
правова захищеність, по-справжньому 
незалежні суди і реальне, а не декла-
роване поняття «соціальна держава».

А тепер про найважливіше: що треба 
зробити, щоб в Україні з'явився серед-
ній клас? Власне, ця робота розпочалась 
не сьогодні. Функціонування середньо-
го класу жорстко детерміноване станом 
економіки. І економіка України, хоч і 
повільно, але зростає. Приблизно 3% 

на рік — такий її поступальний шлях. 
За три роки відкрились 3,6 тисячі нових 
підприємств, було створено 700 тисяч 
нових робочих місць. Зростали середні 
зарплати, понад 750 млн гривень одер-
жали на розвиток своїх господарств фер-
мери. Паралельно здійснювалась і про-
довжує здійснюватися низка реформ — 
децентралізація, освітня, медична. При 
цьому союзників у парламенті в уряду 
Гройсмана було не так вже й багато. 
Можливо тому десятки нагальних за-
конів так і залишились неприйнятими…

«Чому середній клас є середнім? Тому 
що це люди, які отримують середні 
у цьому суспільстві доходи і за своєю 
кількістю складають більшість цього сус-
пільства. Тому вони можуть впливати і 
на політику, і на загальний напрямок 
розвитку тієї чи іншої країни», — ця 
теза соціолога Андрія Биченка до певної 
міри є квінтесенцією розвитку серед-
нього класу. Саме так — середній клас 
має визначати висхідні шляхи розвитку 
своєї країни.

Кілька років тому у Національній до-
повіді «Новий курс: реформи в Украї-
ні» Національна академія наук України, 
порівнюючи соціальні структури нашої 
держави та країн розвинутої демократії, 
акцентувала увагу, що український се-
редній клас не має чітких уявлень про 
власні завдання та інтереси, у нього 
відсутні політичні партії, які б адекват-
но репрезентували його у парламенті. 
Що ж, здається, середній клас дослухався 
до точки зору академіків — політсила, 
яка прагне відстоювати його інтереси, 
в Україні з’явилась.
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зорЯна богуславська

Напередодні Трійці, 15 черв-
ня, відбулися районні сільські 
спортивні ігри Козятинщини з 
плавання. За першість боро-
лися команди Білопільської, 
Глуховецької, Махнівської, Ми-
колаївської, Пляхівської, Се-
стринівської та Сокілецької 
територіальних громад.

Маємо такі результати. Серед 
жінок на дистанції 50 метрів 
перемогла сестринівчанка Олек-
сандра Новіцька з результатом 
32,1 секунди. На другому місці 
— Катерина Мельничук із Глухо-
вець. А третю сходинку посіла 
Олена Гальчинська з Пляхової.

Найшвидшим серед чоловіків 
став Володимир Шиян (Сокі-
лець). Плавець переміг на дис-
танції 100 метрів із результатом 
1 хвилина 04 секунди. Другим 
фінішував Олександр Кривулько 
з Миколаївки, а третім — глухів-
чанин Андрій Несторов.

У результаті, кубок за пер-
ше місце в командному заліку 

отримали сестринівські плавці. 
Срібло — за глуховецькою 

командою, а бронза — за пля-
хівчанами.

валерій чудновський

Єдиний у місті орган знахо-
диться в Костелі Діви Марії Ан-
гельської, що на Соборній. Але 
так було не завжди: понад 30 
років тому інструмент знаходив-
ся у домініканському монастирі 
(нині Спасо-Преображенський 
собор).

Будували спеціально під акус-
тику храму, який тоді вважався 
органним залом обласної філар-
монії. З 1985 по 1990 роки там 
грали концерти. Але в 1990-му 
права на храм заявляють право-
славні християни та вимагають 
демонтувати орган, що, на їх 

думку, є символом католицизму.
—  Віряни хотіли, аби це 

сталося якнайшвидше, врешті-
решт не дочекалися — пішли на 
крайні міри: розбирали, емоцій-
но зірвали зі стін та виносили 
частини органа на трамвайні 
колії, — розказує настоятель 
католицького костелу Костянтин 
Морозов.

Наступні вісім років орган ле-
жав розібраний на складах авіа-
ційного заводу. Під кінець 90-их 
капуцини звертались до влади, 
аби забрати рештки органа. Їх 
відновлювали польські майстри 
разом з органмейстером Ежи 
Кукля.

— Органмейстер був шоко-
ваний, коли побачив залишки 
органа. Сказав: «Якщо серце 
цього органа буде проколоте чи 
знищене, то можете все викидати 
на металобрухт». А коли дійшов 
до цього елемента, сказав, що 
нам дуже пощастило: «Серце 
не тронуте» і майстрам вдалося 
відновити орган настільки, що 
на ньому можна було грати кон-
церти! Хоча орган працює не на 
всі 100%.

Перший концерт зіграли 17 
травня 1999 року. З того часу в 

костелі відбулося 20 фестивалів, 
які тривають з середини вересня 
до кінця жовтня. На інструменті 
грають на службах в храмі, що 
відбуваються щодня.

— Кожен орган має свою ви-
тривалість. А цей бачив цілкови-
ту руйнацію, тому потребує осо-
бливої турботи. Деякі елементи 
треба повністю міняти, і їх на-
збиралося вже така кількість, що 
виникла потреба в капітальному 
ремонті, — розказав настоятель 
костелу.

Органіст костелу, диригент 
академічного камерного орке-
стру Вінницької обласної філар-
монії «Арката» Георгій Курков 
зазначав, що через аномальну 
спеку в органа деформувалися 
деякі труби; через вологу — зі-
псувалися фетрові частини. Не-
гативно відбивається вібрація 
від проїжджаючих трамваїв на 
Соборній.

Хоча інструмент постійно ре-
монтували в поточному поряд-
ку, настав момент, коли цього 
виявилося недостатньо. Зараз 
орган потрібно повністю розі-
брати, щоб почистити і відновити 
зіпсовані труби, а потім - наново 
налаштувати. Курков розповідав, 

що «все це справа трьох міся-
ців» (bit.ly/2ISTaZQ).

— Попередньо капремонт 
оцінили у 20 тисяч євро. Ми є 
релігійна громада, яка живе з 
пожертв, і для нас це великі 
кошти. Тому звернулися до всіх 
меценатів, зробили декілька 

концертів під егідою «Врятуємо 
вінницький орган» і назбирали 
суму, якої вистачить... на квиток 
та проживання органмейстера. 
Близько 1000 євро. На деталі та 
роботу грошей ми не маємо, — 
сказав настоятель католицького 
костелу Костянтин Морозов.

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиновини

поради тим, хто збирається по гриби

сестринівські плавці наплавали «золото»

літнє. Гриби — смачно й корисно. Вони містять багато корисних речовин. Однак щороку грибний 
сезон затьмарюють сумні події — отруєння. Нагадуємо деякі важливі моменти, адже скоро грибники 
Козятинщини збираються в ліс за дикорослими грибами

Потрібна допомога. Органу понад 30 років, він змінив дві зали та валявся розібраним на трамвайних коліях. 
Завдяки диву та вправним рукам поляків його вдалося врятувати. Католицький костел прийняв орган, де 
інструмент грає останні 20 років. Але йому знов потрібна допомога, бо інакше інструмент замовкне назавжди

орган постійно ремонтують в поточному порядку. 
Але настав момент, коли цього виявилося недостатньо, 
капремонт коштує майже 600 тисяч гривень

учасники та переможці. Сільські змагання з плавання

«від веселих стартів — до олімпійських вершин». 
Таке гасло підбадьорює плавців

вінницький орган може 
втратити свій голос

Капуцини запрошують до-
лучитися до реставрації ві-
нницького органа всіх не-
байдужих. Пожертви можна 
залишити в канцелярії храму, 
що на Соборній, 12 або ски-
нути на картку ПриватБанку: 
5169 3305 1071 3842 Парафія 
Пресвятої Діви Марії Ангель-
ської (зазначити: пожертва 
на орган).

Як допомогти?

Щороку, в третю неділю 
червнЯ, ми відзначаємо 
день медичного 
Працівника

14 червня голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук, голова 
районної ради Віктор Слободянюк, 
козятинський міський голова Олександр 
Пузир, депутат Верховної Ради України 
Петро Юрчишин, депутат обласної ради 
Ірина Колесник привітали працівників 
галузі охорони здоров’я Козятинщини з 
професійним святом.

Урочистості відбувалися у актовій 
залі Козятинського міжрегіонального 
вищого професійно-технічного училища 
залізничного транспорту.

У районній лікарні трудиться 490 бор-
ців за здоров’я, з яких 98 лікарів 202 
медсестрички. А комунальне підпри-
ємство ЦПМСД налічує 195 працівників, 
з яких 25 лікарів, 98 осіб середнього 
медичного персоналу. Район пишається 
заслуженими лікарями України: Катери-
ною Михайлівною Мельник та Володи-
миром Васильовичем Піліпоновим.

Вітаючи присутніх, голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук зазначив: 
«Професія, обрана вами, в усьому світі 
вважається однією з найнеобхідніших 
і найшановніших. Адже в центрі вашої 
діяльності — здоров’я людини, а часом 
— і її життя.

Низький уклін вам за високий профе-
сіоналізм, за мужність і терпіння, за те, 
що, стикаючись з людськими бідами, не 
залишаєтесь байдужими.

Хай швидко одужують ваші пацієнти, 
завжди зігріває вас тепло людської 
вдячності, а вам вистачає терпіння і 
сил, щирої віри й життєдайної надії. 
Хай клятва Гіппократа ніколи не буде 
обтяжливим обов’язком, а лише приєм-
ною місією! Зичу вам здоров’я, добро-
буту, щастя і вагомої підтримки з боку 
держави!».

— Своєю невтомною працею ви 
демонструєте нам приклади професі-
оналізму, витримки, самовідданості, 

— зауважив у своєму привітанні Віктор 
Слободянюк. - Це свято разом з вами 
відзначають тисячі людей, яким ви пода-
рували радість перемоги над недугами, 
які вірять у ваш талант, вміння, у вашу 
постійну готовність прийти на допомогу. 
Прийміть найщиріші побажання щастя, 
достатку, гарного самопочуття, про-
фесійних злетів та гідного поцінування 
ваших зусиль.

Міцного здоров’я, благополуччя, миру, 
гідної оплати праці, професійних успі-
хів та людської поваги побажала усім 
присутнім у залі заступник головного 
лікаря ЦРЛ з дитинства та пологової до-
помоги, голова профкому лікарні Надія 

Станіславчук.
З нагоди свята кращих працівників 

медичних установ району та міста було 
відзначено Грамотами Верховної Ради 
України, Грамотами райдержадміністра-
ції та районної ради, Грамотами Козя-
тинської міської ради, Почесними Гра-
мотами департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА, Подяками Козятинської 
територіальної профспілкової організа-
ції Південно-Західної залізниці, грошо-
вими винагородами та квітами.

Чудовим завершенням свята стали ви-
ступи народного артиста України Павла 
Дворського разом із синами — Павлом 
та В’ячеславом.

Прес-центр 
рда

в’Ячеслав гончарук

Цей калорійний продукт може 
бути окрасою святкового столу. 
Але саме гриби можуть і «поклас-
ти» на лікарняні ліжка цілі родини. 
Біда приходить до тих, хто не може 
відрізнити отруйні гриби від їстів-
них, або їстівні гриби накопичили 
шкідливі речовини.

Є тільки один надійний спосіб 
виявити отруйні гриби — це треба 
їх знати.

Поради ПочатківцЯм
Для грибника зі стажем проблем 

зі збором грибів не виникає. А от 
для тих, хто тільки взяв кошик, по-
трібно знати декілька правил.

Перш, ніж йти в ліс, потрібно 
мати план, які саме гриби грибник-
початківець має збирати. Якщо 
чіткої відповіді немає — треба 
брати із собою досвідченого в цій 
справі друга.

— Я по гриби хожу через день, 
якщо немає посухи. У засуху гриб 
має здатність накопичувати шкідливі 
речовини. Раджу не збирати гриби 
біля доріг з інтенсивним рухом, 
біля сміттєзвалищ, електроліній, 
у лісосмугах і паркових зонах, — 
каже Олексій, грибник із 50-річним 
стажем. — У таких випадках є 
шанс отримати в кошик важкі мета-
ли й інші сполуки, що накопичені 
в грибу. Не брати в кошик надто 

молодих грибів.

Про отруйні гриби
А от Олександр, грибник, «стаж» 

якого розпочався ще з 1965 року, 
каже:

— Найбільш небезпечним грибом 
у лісі є бліда поганка. Вона часто 
потрапляє до кошика грибника, бо 
її плутають із сироїжкою чи пече-
рицею. У печериці нижня частина 
капелюшка рожева, у блідої поган-
ки майже біла блідо-зеленкувата. 
Сироїжок не раджу брати. Повірте, 
у лісах Козятинщини вистачає гри-
бів без них. І є гарантія, що бліда 
поганка не потрапить до вашого 
столу. Мухомор червоний, пантер-
ний, зелений, смердючий грибники 
рідко плутають із їстівним грибом.

Олександр нагадує ще про так 
званий жовчний гриб. Він схожий 
на білий, але відрізнити його можна 
на зламі м’якоті гриба.

— Жовчний гриб на зламі роже-
віє, — каже Олександр. — Небез-
печний також сатанинський гриб, 
або ще як його називають «синяк». 
При отруєнні синяком можна дати 
собі раду в домашніх умовах. А 
от відновити печінку - справа не 
одного тижня. Я це знаю від своєї 
матері, яка отруїлась синяками в 
кінці сімдесятих. З місяць її боліло 
в правому підребер’ї.

Отруїтися можна й їстівними гри-
бами, якщо купити їх на стихійному 

ринку в непорядного продавця. 
Який збирав гриби невідомо де і 
приніс продавати їх у целофаново-
му пакеті.

Поради від лікарЯ
Як діяти, коли отруєння вже 

сталося, розповідає дільничний те-
рапевт — лікар сімейної медицини 
Валентина Шпагіна.

— Основні причини отруєнь 
грибами — це вживання отруйних 
грибів чи неправильне приготування 
умовно їстівних грибів; вживання 
старих або зіпсованих їстівних 
грибів; вживання грибів, що мають 
двійників або змінилися внаслідок 
мутації, — каже вона. — Симптоми 
отруєння: нудота, блювота, біль у 
животі, посилене потовиділення, 
зниження артеріального тиску, су-
доми, проноси, розвиток симптомів 
серцево-судинної недостатності. 
Я взагалі не радила б збирати 
чи купувати дикорослі гриби на 
стихійних ринках. Неприпустимо 
куштувати гриби на смак сирими. 
Гриби підлягають кулінарній об-
робці в день збору, інакше в них 
утворюється трупна отрута.

Не можна пригощати грибами ді-
тей, літніх людей та вагітних жінок. 
Значна кількість грибів, які досі 
вважалися їстівними, містять мікро-
дози отруйних речовин. Тому якщо 
вживати їх декілька днів підряд — 
також може статися отруєння.

Треба викликати швидку. Не 
чекаючи її прибуття, негайно 
промити шлунок: випити 5–6 
склянок кип’яченої води або 
блідо-рожевого розчину мар-
ганцівки — викликати блювоту. 
Коли промивні води стануть 
чистими — прийняти активо-
ване вугілля. Після надання 

первинної допомоги потріб-
но дати випити потерпілому 
міцний чай, каву, або злегка 
підсолену воду. Це допоможе 
відновити водно-сольовий 
баланс. З’ясуйте, хто вживав 
разом із постраждалим гри-
би, проведіть профілактичні 
заходи.

Перша допомога при отруєнні грибами

дільничний терапевт, лікар сімейної медицини районної 
лікарні валентина шпагіна. Розповіла про першу допомогу 
при отруєнні
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дмитро артемчук,
зорЯна богуславська

Майже кожен день чудо-тех-
ніка, яку придбала міська рада, 
вивозить сміття з нашого міста. 
Люди, які живуть у багатоквар-
тирних будинках, задоволені, що 
тепер не потрібно на якусь пору 
дня виходити з відром сміття, 
чекати, поки не приїде автівка й 
поставлять сміттевий бак, щоб 
можна було викинути сміття.

Задоволення жителів великих 
будинків не поділяють мешканці 
приватного сектора. Як тільки 
сміття рухається трапом углиб 
кузова автівки — на землю падає 
різний непотріб із контейнера 
машини.

виходЯть збирати сміттЯ
Так було минулої середи на 

вулиці Данила Нечая. Після того, 
як сміттєвоз від’їхав з місця, де 
пересували сміття, на дорозі 
з’явилася гнила картопля, дрібне 
скло, продукти гниття, будмате-
ріали.

Коли мешканець будинку, який 
знаходиться неподалік, наздогнав 
сміттєвоз і запропонував пред-
ставникам комунального підпри-
ємства «Чисте місто» повернутися 
та забрати розгублене їхньою 
автівкою сміття, вони пообіцяли, 
що заберуть, коли об’їдуть на-
ступною вулицею.

Сміття на дорозі пролежало дві 
години. Переконавшись, що по-
кинутий «трофей» комунальники 
не заберуть, господиня іншого 
помешкання взяла віник, шуфель-
ку та зібрала розгублене сміття.

Як каже сама жінка:
— Комунальники забрали в 

мене невеликий пакет домаш-
нього непотребу, який я могла 
без великих зусиль спалити в 
плиті. Вони залишили мені вдвічі 
більше, те, що не горить, дурного 
аромату, та ще й гидке на вид. 
Сплачую я за вивіз сміття тільки 
заради того, що так повинно 

бути. Сміття є сміття й місце йому 
на сміттєзвалищі. Чому я хочу 
наше місто бачити чистим, а ті, 
кому належить робити чисте міс-
то за статусом, працюють погано.

Що кажуть у «чистому 
місті»

Такий факт, що трапився на 
вулиці Данила Нечая, далеко не 
поодинокий. Прокоментувати си-
туацію з розкиданими відходами 
ми попросили керівника «Чисте 
місто». Директор підприємства 
Олександр Квасневський сказав, 
що сміттєвоз застарів.

- Автівка, якою забирали сміття 
на вулиці Данила Нечая, зістарі-
лась, - говорить Квасневський. 
- Але водії, які працюють на цій 
автівці, знають вади механізму. 
Відтак зобов’язані розсипане 
сміття підібрати.

Олександр підсумував, що 
Козятин має бути чистим містом.

А з водієм, з яким стався 
цей інцидент, буде проведена 
роз’яснювальна робота..

Як сказали мешканці вулиці, 
вони проти того, щоб за роботу 
когось карали. Краще механізм 
відремонтувати. 

Проблеми в Парку
Козятинчани активно в со-

цмережах викладають фото куп 
сміття біля дитячих майданчиків 
у центральному парку. На гарячу 
лінію газети «RIA-Козятин» звер-
нулася козятинчанка Тетяна Біла. 
Жінка з бурхливими емоціями 
розкритикувала сміттєвий пейзаж 
у парку. Каже: «Повний безлад. 
Чому комунальні служби не при-
бирають?»

«Чимало жителів (від малого 
до старшого) полюбляють від-
почивати в скверику ім. Пушкіна, 
адже дерева є легенями міста 
й дають змогу дихати чистим 
повітрям. Та, мабуть, у декого 
з молодого покоління є пробле-
ми з вестибулярним апаратом, 
адже, як зрозуміти присутність 

у їх організмі підвищеної дози 
«Воздуха». Але, як кажуть по-
ляки, «Co za bardzo — to nie 
zdrowo». Як бачимо на світлинах 
сьогодні зранку, їхнє «bardzo» 
вийшло «nie zdrowo». Їх свинська 
поведінка не радує око містян 
«ранковим пейзажем» дитячо-
го майданчика», — пишуть на 
facebook-сторінці «Козятинські 
новини».

У коментарях до посту козя-
тинчани обурюються не тільки 
роботою прибиральників, але й 
тим, що самі мешканці дозволя-
ють собі смітити.

Наступного дня, 14 червня, 
ситуація не змінилася. Але через 
кілька днів після цього сміття 
таки стало менше.

Що кажуть комунальники
Прокоментувати ситуацію у 

парку ми попросили заступника 
міського голови, начальника 
управління житлово-комунального 
господарства Євгенія Малащука

— Як ви бачили, в суботу, не-
ділю і понеділок комунальники 
працювали. У принципі, все при-
брали і ніяких проблем зараз 
немає. Сміття назбиралося за 
два-три дні і ви прекрасно бачи-
ли, що там відпочивали компанії, 
були і пляшки викинуті тощо. Не 
зважаючи на офіційну заборо-
ну коментарів, все ж таки хочу 
звернутись до людей з єдиним 
месенджером — доносьте сміт-
тя до урн, вони розташовані 
по всьому місту! Навіть, якщо 
маленька урна переповнена, піді-
йти за двадцять метрів до баку і 
викинути. 

За словами Євгенія Малащука, 
у Козятині наразі відбувається 
реорганізація підприємства. Пра-
цює десять двірників. А зараз 
такий період, що в парках багато 
відпочивальників і сміття на-
збирюється. Тому комунальники 
фізично не можуть прибрати за 
кожним козятинчанином (насе-
лення в місті — 24 тисячі).

олена удвуд

Олена Мбалла — мати двох 
хлопчиків та маленької принцеси. Її 
чоловік — іноземець. Вона родом 
із Козятина. Тут жила доти, поки не 
почалося навчання в університеті. 
Переїхала до Вінниці, де зустріла 
найкращого, як каже сама, чоловіка 
на Землі. Згодом вилетіла разом із 
ним на його батьківщину — Каме-
рун. А зараз тимчасово поверну-
лася до Козятина, де живе разом 
із дітками.

не було часу на особисте 
життЯ

Олена пішла вчитися на вчителя 
початкових класів та англійської 
мови. Так і потрапила до Вінниці.

Ще під час навчання в універси-
теті давала приватні уроки англій-
ської. Через напружений графік на 
особисте життя часу бракувало.

— Мені було 21 і всі мої одно-
групниці були вже заміжні, — ді-
литься наша героїня. — Ми лише 
вдвох у групі не мали дітей і були 
самотні.

одна зустріч змінила все
Після закінчення навчання Оле-

на з головою поринула в роботу. 
Влаштувалася до Медичного уні-
верситету методистом по роботі зі 
студентами. Її майбутній чоловік, 
Франк, у той час там навчався. 
Якщо ви подумали, що познайоми-
лися вони саме там, то помилилися. 
У коридорах навчального закладу 
вони жодного разу не перетнулися. 
Зустріч відбулася за інших об-
ставин.

— Подруга запропонувала піти 
разом у кафе до її знайомого, 
— згадує Олена з усмішкою на 
устах. — Вона не казала, хто це. 
Я запитала її, чи це попарно, вона 
відповіла, що буде лише він. Сама 
чи боялася, чи що. Ми прийшли і я 
побачила Франка. Мене це здиву-
вало, бо я не думала, що вона має 
таких знайомих. З іноземцями я 
ніколи не спілкувалася. Це був мій 
перший досвід.

Згодом Франк знайшов Олену 
через соціальну мережу «Вконтак-
ті». Вони почали переписуватися. 
І він наважився запросити її по-
гуляти.

— Я вагалася дуже, — зізнаєть-
ся жінка. — Мене це, мабуть, трош-
ки злякало. Я собі це не уявляла. 
Це було для мене «вау!»

вона сказала йому: «так!»
Згодом вони почали зустрічатися, 

потім жити разом. Хотіли кілька 
років пожити під одним дахом, щоб 
краще пізнати одне одного, зрозу-
міти, чи зробили правильний вибір. 
Тоді Олені було 21.

— Заміж — це така штука дуже 

важлива, — каже наша співрозмов-
ниця. — Я хотіла завжди вийти раз 
і на все життя.

Через три роки Франк зробив 
їй пропозицію. Коли вони одружу-
валися, була велика проблема з 
документами. Довелося чекати пів-
року після подачі заяви. Усе через 
те, що в Україні немає посольства 
Камеруну.

стали батьками
У 24 Олена вперше завагітніла. І 

вона, і майбутній тато дуже зраділи 
цій звістці. А коли Франк дізна-
вся, що буде син, взагалі злетів на 
сьоме небо від щастя. Первістка 
назвали Габріелем, на честь дідуся.

Спочатку молода сім’я жила на 
зйомній квартирі. Але власниця по-
стійно з ними конфліктувала. Олена 
з Франком і тримісячним синочком 
на руках ледь не залишилися на 
вулиці.

— Вона висловлювалася до нас 
нецензурною лайкою, — продо-
вжує жінка. — А потім сказала, що 
нам пора виселятися. Вона була 
расисткою й не сприймала нас, 
бо Франк африканець. Я пішла до 
ректора університету з проханням 
виділити кімнату в гуртожитку. Він 
нас підтримав.

За два роки з’явився Ростислав. 
За кілька місяців до від’їзду до Ка-
меруну. Бо пара твердо вирішила 
народжувати дітей тут, тому що так 
простіше оформити документи.

чужа країна стала рідною
Після народження Ростислава у 

2015 році Олена разом із сім’єю 
виїхала до столиці Камеруну Яунде. 

До життя в нових умовах звикла 
швидко. Вони переїхали до батьків 
Франка у великий будинок у перед-
місті Соа. Там менше руху, спокійні-
ше й чистіше повітря, ніж у столиці.

Довелося звикати до кухні, бо 
африканська їжа значно відрізня-
ється від нашої, проте також дуже 
смачна. Тут на допомогу їй прийшла 
улюблена свекруха, яку вона ласка-
во називає мамою.

А ще довелося вивчити фран-
цузьку. Бо поки була в Україні, 
жодного слова цією мовою не 
знала. Спілкувалася з дітьми лише 
українською.

— Було важко вчити, — зізна-
ється Олена. — Я знаю англійську, 
і його сім’я так само. Тому спершу 
ми спілкувалися англійською. Але 
рідня побачила, що я не пробую 
говорити французькою, і вони ска-
зали: «Все, ми тепер англійської не 
розуміємо». І тоді я почала вчити.

Люди її сприймали по-різному. 
Але, за словами Олени, расизму 
в них такого, як у нас немає. Вони 
навпаки дуже поважають європей-
ців, бо з ними ніколи не виникає 
проблем.

— Серед наших є й хороші 
люди, і погані, там так само, — 
каже жінка. — Проте там я себе 
почуваю в безпеці. Взагалі з моїм 
чоловіком мені ніщо не страшно, я 
з ним як за кам’яною стіною.

ПоверненнЯ на батьківЩину
Згодом Олена дізналася, що 

вагітна втретє. Новина ощасливила 
всіх. Ростислав постійно просив 
у мами сестричку. Вирішили, що 
народжувати вона повернеться до 
України. Але їхати довелося самій. 
Франк лишився заробляти гроші, 
а діти вже ходили до школи й не 
могли перервати навчання.

— Мені було дуже складно 
самій, — каже молода мама зі 
сльозами на очах. — Я була тут 
у 30 тижнів. Це вперше за 9 років 
спільного життя ми розлучилися 
на великий проміжок часу. Потім 
Франк навіть зізнався, що пошко-
дував, що я сюди поїхала.

Під час вагітності Олена перене-
сла малярію. Коли мала поверта-
тися, приймала таблетки. Вони з 
чоловіком навіть не очікували, що 
може бути рецидив. Тоді вона дуже 
злякалася, бо ліків від цієї хвороби 
в Україні немає.

— Я була налякана, думала на-
віть, що це кінець життя, — зізна-
ється молода мама. — Бо без ліків 
людина вмирає. Валентина Міклуха 
перша побачила, що в мене маля-
рія. Потім Тетяна Хоміцька разом 
з Ігорем Грубелясом на піку, коли 
була температура до 40, підняли 
всіх на ноги й мене відправили до 

Вінниці.
Через це лікарі відмовлялися 

приймати в Олени пологи. Лише 
один наважився допомогти.

— Гінекологів моя малярія на-
лякала, — сміється жінка. — Не 
кожен міг прийняти пологи, бо з 
цим ніколи ніхто не мав справи. 
І Микола Тюрін не побоявся. Він 
був налаштований на те, що все 
буде добре. Завдяки йому та ме-
дичній бригаді, яка була на зміні, 
моя дитина народилася здоровою. 
Малярія на неї не перейшла. Вона 
небезпечна лише в першому три-
местрі.

Назвали Франческою, на честь 
тата. Бо вона народилася 3 січня і 
стала подарунком Франкові на день 
народження. Її друге ім’я — Абото, 

на честь бабусі. Це перша дитина 
Олени, яка має по-батькові.

— Ви завжди хотіли багато ді-
тей? — запитали ми Олену.

— Так склалося, що я одна в 
сім’ї, — відповіла наша співроз-
мовниця. — У моїх подруг були 
братики й сестрички. Вони мали з 
ким гратися. А я завжди була сама. 
Якби був братик чи сестричка, було 
б із ким поговорити, поділитися. 
Тому я завжди хотіла, щоб дітей у 
мене було багато. Так ми вирішили 
з чоловіком, що одна дитина — це 
все одно, що немає дитини. Дві 
дитини — це півдитини. А вже три 
— це повноцінна дитина.

возз’єднаннЯ родини
Через сім місяців Франк разом із 

дітьми прилетів до України. Олена 
нарешті побачила своїх кровиночок 
за такий довгий проміжок часу. 
Каже, зраділа, але не розплака-
лася, тримала себе в руках. А от 
у Ростислава покотилися градом 
сльози, щойно побачив маму.

— Я їх готувала місяць до того, 
що мама поїде, — каже жінка. — 
Казала їм: «Я вас не кидаю, мама 
вас дуже любить, ви пізніше до 
мене приїдете». Тоді вони відреагу-
вали спокійно. Ми щодня спілкува-
лися у WhatsApp. Але, звісно, було 
вкрай складно.

Зараз Олена живе з трьома ді-
тьми сама. Франк мусив повернути-
ся додому заробляти кошти. Проте 
їй зовсім не складно, адже Габріель 
та Ростислав дуже відповідально 
поставилися до ролі старших бра-
тиків. Вони завжди допомагають 
мамі.

— Старший Габуся з Франею си-
дить і я можу спокійно попити кави, 

поїсти, як нормальна людина, — 
розповідає наша героїня. — Я не 
боюся, що з нею щось станеться. 
Мої синочки знають, що маленька 
донечка потребує багато уваги. 
Але увагу отримують вони всі. Я їх 
долучила до спільної праці. Вони 
постійно ходять гуляти до парку 
та на площу. Хоча привертають до 
себе надто багато уваги, що Олені 
не зовсім подобається.

— Буває, трапляються всілякі 
люди, — каже молода мама. — 
Часом щось говорять самі до себе. 
Але я на це не реагую. Мені байду-
же. Я знаю, що залишилося ще зо-
всім трішки, і я поїду назад додому.

Поради матерЯм
Олена каже, що дитину ніколи не 

потрібно цькувати. На неї не треба 
тиснути й  у жодному разі не зріза-
ти крила. Варто дати їй можливість 
самовиразитися. А якщо дитина 
заподіє якусь шкоду, з нею треба 
це обговорити й пояснити. Саме так 
вона робить зі своїми дітьми.

А ще радить перші десять років 
життя якомога більше проводити з 
дитиною. Бо малеча дуже швидко 
росте й надолужити згаяний час 
ніколи не вдасться. Тому їм треба 
приділяти увагу й цікавитися їхнім 
життям.

— За браком уваги дитина по-
чувається некомфортно і вона 
нещаслива, — пояснює наша 
героїня. — Тому перші 8–10 років 
треба віддати дитині. А потім вона 
вже тебе не захоче. У неї будуть 
свої друзі. Але вона буде щаслива, 
бо батьки її підтримають і на них 
можна покластися. Батьки мають 
бути авторитетом. Але також і най-
кращими друзями.

проблема наші люди

олена мбалла приділяє увагу всім дітям. Переконана, 
інакше в них сформується низька самооцінка

вийшла за іноземця й не шкодує
неприємності. Сміттєвоз, на якому мають вивозити відходи, схоже, зламався. Техніка виїжджає 
забирати сміття, але дорогою губить частину з нього. Жителі виходять і прибирають за машиною. До 
того ж, проблеми зі сміттям були й у центральному парку

історія кохання. У дитинстві вона любила казки про принцес та мріяла зустріти свого принца. І таки 
зустріла. Від їхньої любові на світ з’явилося трійко чудових дітей. Попри всі труднощі, які випали на її 
долю, вона жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

сміттєві проблеми козятина

Молода сім’я жила 
на зйомній квартирі. 
Через конфлікти з 
сусідами, вони з 
тримісячним сином 
ледь не залишилися 
на вулиці

ця автівка забирає сміття. Але має недолік — частину 
губить по дорозі

неприбране сміття в центральному парку. Зараз 
ситуація трохи покращилася

у козятині стріляли, билися та обкрадали хати
зорЯна богуславська

 
10 червня до поліції звернув-

ся козятинчанин. Чоловік за-
явив, що до нього в дім через 
вікно пробралися злодії. По-
цупили телевізор «Меридіан».

Наступного дня крадіжка 
трапилася і в Непедівці. Там 
викрали кошти.

Ще крадіжки
А 12 червня в одному із ко-

зятинських гаражних приміщень 
поцупили електроінструменти. 
Трапилася крадіжка і 13 черв-
ня, там вже злодії підібрали 
ключ до вхідних дверей та «ви-
чистили» з хати всі гроші.

Не минули крадіжки і село 
Козятин. Тут посеред дня обі-
крали металевого контейнера. 
Невідомі вийняли вікно, вирва-
ли грати та крали все, що мож-
на — електродрилі, болгарки, 
зварювальний апарат, мідний 

кабель та садовий інвентар. 
Обікрали і жителя Верболіз. 
У одного із мешканців зникли 
гроші.

дитину збила машина
На Трійцю, 16 червня, у Пля-

ховій збили 7-річну дитину. 
Водія затримали. Як виявилося, 
він перебував в стані алкоголь-
ного сп'яніння. Дитина не по-
страждала.

у козЯтині стрілЯли та би-
лисЯ

У ніч на 12 червня у Козя-
тині стріляли. Невідомий з 
невстановленої зброї здійснив 
декілька пострілів по одному із 
домогосподарств. У результаті, 
пошкоджено шибку вікна бу-
динку господаря та поруч при-
паркований автомобіль. Люди 
не постраждали. За даним 
фактом відкрите кримінальне 
провадження за ч. 4 ст. 296 КК 

України (хуліганство).
Лунали постріли удень 12 

червня. Невідомий зловмисник 
стріляв по вхідних дверях бу-
динку козятинчанки. На щастя, 
ніхто не постраждав.

А 15 червня поліція зафік-
сувала факт бійки. Біля Во-
докачки, під час відпочинку, 
побилися знайомі. А на додачу 
ще й обікрали одного із них — 
забрали телефон, два золотих 
ланцюжки та барсетку.
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 продам
  2 êîëåñà, 2 ðåçèíè ç äèñêàìè, òåðì³íîâî. 096-179-35-82
  Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ÷è ì³øîê öóêðó øîòëàíäñüêå â³ñëîâóõå 
êîøåíÿ, ãîëóáîãî êîëüîðó 660 ãðí. 097-793-55-95
  Áàíêè 2-õ ë. - 50 øò., 1 ë. 50 øò., ìîéêà íà 60 ñì.( ³ìïîðòíà), 
ñóøêà í/æ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 067-224-08-52
  Áàíêè ñêëÿí³ 3-õ ë. ïî 15 ãðí., 1 ë. ïî 6 ãðí., 0.5 ë. ïî 3.50 
êîï. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ 2 øò., ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ³íîçåìíà 30 
êâ.ì. 067-935-88-67
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. 
áàëîíè. 063-143-61-18
  Áà÷êè ç ïðàëüíî¿ ìàøèíêè í/æ ïî 60 ãðí., òà êóïëþ ñòàðèé 
ðîáî÷èé õîëîäèëüíèê. 093-297-19-24
  Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, á³ëèé ³ æîâòèé â³ñê, ïåðãó, 
ìåä, íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó 30%, ï³äìîðó 20%, âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, 
åõ³íàöå¿ ïóðïóðîâî¿ 20%, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ïèòíèé ìåä. 
2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì¿ â³äâîäêè ñ³ðî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñòåïîâî¿ ïîðîäè, 
âîùèíà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, ìëèíÞ áîëãàðêà, åëþëîáç³ê, 
êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ÿâà-35-, áåíçî-åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 
Âò., ïëóæîê. 068-216-34-20
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí.  073-463-34-81
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³ äåðåâÿíå, êàáåëü 
àëþì. 60 ì., áî÷êà 200 ë äëÿ äèçïàëèâî, âåëîðàìà Óêðà¿íà, ïðóò 
êðóãëÿê ä³àì. 12. 093-031-24-52
  Âåëèêèé âèá³ð òåõ.ë³òåðàòóðè íà ð³çíó òåìàòèêó, íàñîñ 
1-ôàçíèé äëÿ ïåðåêà÷êè âîäè 2.4 êóá.ì/ãîä., êðóã í/æ ä³àì.85 õ 
480 ìì 2-õ ñêîðîñíèé, äðåëü ðó÷íà. 096-453-34-86
  Âåëîñèïåä Ñàëþò ³ ñïîðòèâíèé Ìóñòàíã, àëþì. ïðîâ³ä äîâº 
300 ìì., ä³àì. 2.5 ìì. 3-õ æèëüíèé, ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ 
ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., êë³òêè äëÿ êðîë³â. 093-940-96-11, 
068-334-66-72 
  Âåëîñèïåäè äîðîñë³ òà äèòÿ÷³ á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-
995-56-35
  Âåëîñèïåäè: ñïîðòèâíèé, ï³äðîñòêîâèé (Í³ìå÷÷èíà), Ñàëþò, 
÷îëîâ³÷èé, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 096-412-34-14
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì 
0.7 õ 1.03 - 4 øò.. 063-616-18-22, 067-976-19-54
  Âóëèêè Äàäàíè. 096-630-56-28
  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, äàõ - 
ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ ç âàãîíà ï³ä áóñ. 063-207-57-08, 067-275-60-96

  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãåíåðàòîð Õîíäà îðèã³íàä 2.5 êâ. 067-935-88-67
  Ãîäèííèê ñòàðîâèííèé, íàñò³ííèé Ç³íãåð. 063-694-94-01, 
067-609-99-88
  Ãîñïîäàðñüêèé ³íâåíòàð, àðìàòóðà. 097-120-97-83
  Äâà íå ñòàð³, íåðîáî÷³ òåëåâ³çîðè Ñîí³, Ïàíàñîí³ê. 063-641-
51-34, 095-148-67-82
  Äâà òåëåâ³çîðà á/ó LG äåøåâî, äâà äèâàíà, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî. 
063-609-21-86
  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
  Äâ³ êë³òêè äëÿ øèíøèëè, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, òåëåôîí IPhone 7+ 
ôëåøêà íà 8 ãá. âñÿ êîìïëåêòàö³ÿ. 063-276-90-13, 096-193-65-18
  Äèâàí, äâà êð³ñëà. 068-210-77-02
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó «Ñîÿí-Ëó¿çà» ñ³ðîãî êîëüîðó (Ïîëüùà) 2 â 1 - 
ëþëüêà + ïðîãóëî÷íèé áëîê. 093-852-61-08
  Äî¿ëüíèé àïàðàò ìàñëÿíèé, ðîçðàõîâàíèé äî 8 êîð³â, áè÷îê 4 
ì³ñ. 097-575-59-24, 097-489-53-86
  Äîñêà ñóõà, ïë³íòóñ äóáîâèé, âåëîñèïåä á/ó, íàë³÷íèêè äëÿ 
äâåðåé, óãîëîê ìåòàëåâèé, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ôàíåðà. 096-
258-75-22, 073-052-93-37
  Äðîâà ÿñåíîâ³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Åëåêòðî áóðàêîð³çêà. 068-712-45-87
  ªìí³ñòü í/æ ä³àì.400, 85 ë., ôóãàíîê ðó÷íèé çàâîäñüêà 
êîíòñòðóêö³ÿ, êîìïëåêò êîíòóð çàçåìëåííÿ åëåêòðîäè + ïîëîñà, 
ºìí³ñòü í/æ 6 ë., òð-ð äëÿ ñâàðêè 220/380. 096-453-34-86
  Çàï÷àñòèíè Ëóàç. 096-553-40-01 Þðà
  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 13.5 ñîò., ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
  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

дачники хочуть нового керівника
конфлікт. У садовому товаристві «Вишенька» назрів конфлікт, який переріс у протистояння між 
правлінням організації та окремими дачниками. Учасники зібрання вирішили змінити керівника 
організації, але не набрали необхідну кількість голосів
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в’Ячеслав гончарук

Звітно-виборче засідання то-
вариства ще мало відбутися в 
грудні минулого року. За свід-
ченням противників правління 
Тодоса Тодосовича, зібрання 
відтягували бо хотіли правити й 
далі. Сам голова товариства по-
яснював невдоволеним, що для 
засідання складно знайти при-
міщення. Тільки скільки не від-
тягуй, а перевибори мають бути. 
У суботу, 15 червня, товариство 
«Вишеньки» зібралось на своє 
засідання.

Про Що говорили
На цей раз представники са-

дового товариства зібралися в 
рекордній кількості. У міському 
будинку культури, де проходило 
зібрання, було зареєстровано 
54 дачники. Ще до початку за-
сідання між членами товариства 
проходили дискусії, які в деяких 
моментах переростали в пере-
палку.

Під час жвавих дискусій члени 
товариства закликали одні одних 
до конструктивної роботи.

Тиша настала тільки тоді, коли 
обрали головуючого, який за-
кликав ще раз заспокоїтись та 
оголосив порядок денний:

звіт голови правління садового 
товариства Тодоса Петруци;

звіт голови ревізійної комісії 
Алли Сільницької;

виступи членів товариства та 
оцінки зробленого керівництва 
товариства;

висунення кандидатів на голо-

ву правління садового товари-
ства;

обрання членів лічильної ко-
місії;

обрання нових членів ревізій-
ної комісії та членів правління 
товариства;

план роботи з обраним акти-
вом товариства та час чергових 
виборів.

у чому Проблема
З першого питання голова 

правління сказав, що не зібра-
лися раніше, бо не було при-
міщення. Щодо питання про те, 
що зроблено:

— По мірі можливості та ко-
штів робили те, що робилося, 
— говорив Тодор Петруца. — 
Косили, вирізали кущі, заготівля 
дров була зроблена.

Сказав ще, що стали набагато 
більшими податки.

— Було шість тисяч, стало 
двадцять, — сказав він. — Люди 
добрі, за все треба платити. Не 
будемо платити — відключать 
світло. А чого вартує наша дача 
без світла? Наводити лад пови-
нні всі біля себе. Я організував 
суботник, повісив оголошення, і 
ці ж самі люди, які сидять тут, 
його здерли.

Далі прозвітувала голова реві-
зійної комісії. Вона сказала:

— Я викладу факти мовою 
бухгалтерів. З каскаду цифр ста-
ло відомо, що найгірші справи з 
оплатою за електроенергію. Є 
люди, які несвоєчасно сплачують 
за електроенергію або не пла-
тять взагалі.

недовіра керівнику
Виступили члени правління. 

Після їхніх виступів присутні в 
залі роботу голови товариства 
визнали незадовільною. В осно-
ву такого рішення заклали не 
стільки його фах як керівника, 
як його спілкування з членами 
товариства.

З висловлювань дачників ста-
ло відомо, що керівник товари-
ства використовує до своїх спів-
розмовників нецензурні вислови.

Стали обирати нового голову 
правління. У список кандида-
тів внесли шість кандидатур. 
За дивним збігом обставин усі 
шестеро взяли самовідвід. На 

прохання громади, погодився 
очолити товариство на один 
рік Валерій Письменний, який 
відмовився від зарплати голови 
правління.

Мотивуючи це тим, що голова 
правління — не посада, а гро-
мадська робота господарника. 
Він виклав своє бачення про те, 
у якому напрямку потрібно руха-
тися, щоб навести лад у товари-
стві і відновити дружні стосунки 
між членами товариства.

Адже після недовіри керівнику 
правління частина присутніх по-
кинула засідання.

— Значить, йшли вони на зі-
брання з іншими намірами і їхню 
думку потрібно пробувати зміни-

ти, — сказав Письменний.
Чи вдасться Валерію Васи-

льовичу втілити в життя свій 
план, покаже час. Адже навіть 
54 присутніх не є кворумом від 
208 дачників, які зареєстровані 
в товаристві.

З цим питанням ми звернули-
ся до головуючого на засіданні 
Миколи Кубашевського. Він під-
твердив, що кворуму немає.

— Його ніколи не було з 1967 
року, — каже Кубашевський. — 
Відтоді, як садове товариство 
«Вишенька» було організоване. 
Більше 50 осіб на засідання 
ніколи не збиралися. Ми ухвалю-
вали рішення більшістю голосів 
від присутніх.

від 1967 року в садовому товаристві найбільше збиралося зо п’ять десятків дачників. 
На цей раз був рекорд
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  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 ÿ÷ì³íü. 097-249-16-15, 096-795-75-70
  ²íâàë³äíà íîâà êîëÿñêà. 098-301-35-80
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî ìàëîãî 
òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êà÷åëÿ îäíî-ì³ñíà, êîðáà äëÿ êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ. 097-
887-92-54. 063-120-25-40
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ëîøè÷êà 1 ð³ê. 067-858-38-53
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-886-32-69
  Êîçåíÿòà 4 øò. ïî 3 ì³ñ. 093-142-37-01
  Êîçåíÿòà õëîï÷èê, ä³â÷èíêà 5 ì³ñ. 068-592-09-10
  Êîçè äåøåâî (äâ³ ìîëî÷íèõ, îäíà ä³éíà, îäíà îäíîë³òêà). 
073-463-34-81
  Êîçî÷êà ä³éíà ç êîçåíÿòêîì, à òàêîæ á³ëåíüêà øóòà, º êîçëèêè 
ìîëîäåíüê³ íà øàøëèê. 098-484-46-61
  Êîëåñà äî âåëîñèïåäà ïåðåäíå, çàäíº, áî÷êè çàë. 200 ë., 
150 ë., äîñêà äóá 60, 40,, îñèêà, êðóãëÿê. 093-020-22-95, 093-
031-24-52
  Êîëåñà äî ÌÒÇ, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³, ïøåíèöÿ, êóëüòèâàòîð 
äî ì³í³-òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà, ãîëîâêà Ä-240. 068-024-27-05
  Êîðîâà ãîñøòèíñüêî¿ ïîðîäè 3 îòåë (äî¿òüñÿ äî¿ëüíèì 
àïàðàòîì), ò³ëüíà 2 ì³ñ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  Êîðîâà äîáðà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ùå äî¿òüñÿ. 063-106-89-04
  Êîðîâà äîáðà, òåëè÷êà, äî¿ëüíèé àïàðàò. 096-429-69-66, 
097-108-04-15
  Êîðîâà ç 1 òåëÿì. 096-363-08-40
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-772-01-94
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà Ñåìèíòàëüíî¿ ïîðîäè, ñâ³òëî - ñ³ðî¿ ìàñò³. 
096-974-17-73
  Êîðîâà ò³ëüíà, äîáðà. 098-645-80-12

  Êîðîâà ÷/ðÿáà ç 2 òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 068-369-18-51
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 4 òåëÿì. 098-675-39-22
  Êîðîâà, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 067-169-17-28
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. ñ. Ôëîðüÿí³âêà. 
097-582-23-37
  Êîòåë Vaillant íà çàï÷àñòèíè, åëåêòðîáðèòâà Õàðê³â. 063-
459-98-46
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò - ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êðîë³ ïîðîäè Êàë³ôîðí³ÿ, Ôëàíäåð, áàáî÷êà, êðîë³ ìîëîäíÿê 
2 ì³ñ. 068-980-09-21
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-
974-57-77
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ äëÿ ñàëîíà ïåðóêàðí³. 097-712-96-41, 093-441-18-58
  Ìåáë³ äëÿ ñàëîíà ïåðóêàðí³: 2 äçåðêàëà, ìàí³êþðíèé ñò³ë, 
ï³äñòàâêà äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí÷èê, 2 ñòóëà, óãëîâà ïîëèöÿ, 
îäåæíà øàôà (âñ³ ìåáë³ ñèíüî-áåæåâîãî êîëüîðó). 097-712-96-
41, 093-441-18-58
  Ìåä, êðîëèöÿ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Íóòð³¿ 3 ³ 6 ì³ñ., öèïëÿòà 2 ì³ñ. ²ñïàíêè. 063-694-20-04, 098-
348-13-87
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïå÷êà äëÿ áàí³ ñàìîðîáíà ð. (äîâæ. 70 ñì., âèñ.41, øèð.37). 
063-207-57-08, 067-275-60-96
  Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäè 
á/ó. 063-288-72-37
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³. 063-641-50-09
  Ï³àí³íî, êîâðîâà äîðîæêà, ïëàù øê³ðà, êàñòðþë³, ëîïàòè, 
ñìîëà, òðóáè, áàë³ÿ. 063-879-52-15
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ çàë³çîáåòîíí³ . 093-411-28-93, 067-499-
33-26
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî ÞÌÇ, Ò-40. 097-256-
32-65, 067-379-91-94
  Ïëóã ÏËÍ 3.35 Îäåññà, êóëüòèâàòîð ñàìîðîáíèé íàâ³ñíèé 3 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Куплю антикваріат: столове срі-
бло, монети, значки, ікони, фотоа-
парати, та другі предмети старо-
вини. 098-585-54-82, 093-875-71-07

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

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

067-252-69-68

Продам магазин 150 кв.м., вул.8-
Гвардійська. 063-280-18-73

Продам магазин 120 кв.м., р-н 3 шко-
ли. 063-280-18-73

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н учили-
ща),(40 кв.м., 70 кв.м., 160 кв.м.). 

097-449-53-15

Здам в оренду магазин в с.Титусівка. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-

288-42-72, 093-884-69-74

Здам в оренду робочі місця перука-
ря, та на роботу потрібен майстер 

манікюра. 097-759-18-66

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 067-430-02-80, 097-
405-78-33

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Продам російський більярдний стіл 
10 футов на Ардезії. 067-779-03-96

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Роблю ремонт: електрика, сантехніка, малярка, 
шпалери та інше. 093-063-15-31
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робота
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
В новий заклад запрошуються працівники: 
кухар, бармен, сушист, офіціант, з/п висока. 
063-307-61-02
На роботу шукаю працівника на посаду "Сто-
ляр" та "Помічник столяра". 073-218-92-48 
Юрій
На роботу на будівництво в м.Козятин за-
прошуються: різноробочі, зварювальники, 
такелажники, стропальники, з/п договірна. 
098-225-37-78, 073-129-07-24 В'ячеслав 
Петрович
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 р., 
садово - городні роботи, гнучкий графік, 30 
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
В кафе "Есперанто" потрібні: бармен, 
офіціант, мангальщик, помічник кухаря. 063-
676-53-02
Терміново на пекарню с.Самгородок на 
постійну роботу потрібні: техноголо, конди-
тер та робочі. 097-555-06-69, 063-396-20-52
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібен 
кухар - піцейоло (хлопець), та дівчина 
офіціант, графік 2/2. 063-157-59-96 Олексій
На меблевий цех потрібен працівник. 097-
488-07-65, 068-082-41-33
На швейну фабрику  на роботу потрібні швеї, 
оплата від вироботки. 063-661-25-20
На швейну фабрику потрібен директор (з 
профільним )
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
На роботу в м. Козятин запрошуються 
листоноші, р-н ПРБ. 067-403-84-64
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робота 
Пропоную 

Охорона, подобово по м.Вiнниця, охорона заводу, потрiбнi чол. 
та жiн. Тел.:(068) 941-31-02, Вiктор 

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська областi. Потрiбнi 
чоловiки. Проживання надається. (095)110-87-55, Тел.:(096)183-
52-60, (099)342-21-69 

На роботу в охорону по Вiн., Хмельницькiй, Київськ.обл.потрiбнi 
охоронцi. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87 

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  

нерухомiсть: продам або обмiняю 
Будинки 

 с.Махнiвка, 25 с, газ, вода, погрiб, сарай. Цiна: дог, 
тел.: (096) 729-72-62 

 все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

Меблi Продам 

Стiнка радянська, хороший стан. Цiна: недорого, 
тел.:(097) 740-97-57 
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ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ! 
Збирання клубніки.

•	Оплата-7грн. за кілограм. За день 
можна отримати до 700грн. 

•	 Трудові відносини оформляються 
договором. 

•	Можлива доставка до місця роботи 
і додому.

•	Можливе проживання в гуртожитку.
Розташування плантації- Кали-

нівський район с.Грушківці, 
тел. 0674315092
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ì., ïðîñêîð³ç íàâ³ñíèé 1 ëàïà. 097-872-06-89
  Ïîëüñüêèé ãðèëü äëÿ æàðêè êóðåé. 067-935-88-67
  Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³. 098-928-29-29
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Äþðîê. 096-909-16-40
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-15 êã. 063-294-52-71, 097-029-
63-05
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ìàêñòåð + ëàíäðàñ 20 êã., Ëèòîâñüêà 
+ Ïåòðåí 10-11 êã. 097-555-10-06, 097-569-62-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí 17-20 êã. 098-222-24-04
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Âºòíàìñüêà ìàãíàëèíêà âåíãåðñüêà - 
òðàâîÿäí³. 003-017-68-13
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðåí âàãà 13-15 êã. 096-
772-01-94
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà. 097-575-59-24, 097-489-53-86
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ñ³íãåð, äèòÿ÷å 
ë³æå÷êî, äèâàí ðîçêëàäíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³, çâàðþâàëüíèé 
àïàðàò. 096-192-68-08
  Ñàìîêàò äèòÿ÷èé 2-õ êîë³ñíèé, äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó ó 
äîáðîìó ñòàí³, ãàçîâèé ð³çàê. 063-384-31-13
  Ñâàðî÷íèé àïàðàò «Äí³ïðî-Ì»/ÑÀÁ-250 ÄÏÊ â êåéñ³ + ìàñêà 
«Õàìåëåîí» íà ãàðàíò³¿, ñòàí íîâèé 1 500 ãðí. 063-293-19-98
  Ñâèíÿ âèäãîäîâàíà, äîìàøí³ìè êîðìàìè, 40 ãðí./êã. æèâî¿ 
âàãè. 063-412-30-04
  Ñ³íî ëþöåðíè, íåäîðîãî. 063-736-47-19
  Ñ³íî òþêàìè. 096-98-31-993
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ 150 ë., á³ëà ãëèíà, ñò³ë 
âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, 
øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñîêîâèæèìàëêà, çàäí³ êîëåñà äî âåëîñèïåäà 4 øò. 063-275-
87-04
  Ñò³íêà 4 ì. ì.Êîçÿòèí. 098-443-75-58
  Ñòóë - òóàëåò íîâèé 1 300 ãðí. 096-490-39-54, 063-640-01-
45 Îëåã
  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí, ñºòêà-ðàá³öà, 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-695-30-20
  Òåëåâ³çîð ðîáî÷èé Daebbo ä³àã. 36 ñì., áàëêè íîâ³ äîâæ. 4ì 
100 õ 100ñì., õîëîäèëüíèê Íîðä á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, òðóáè 
ñò. òîâù. 76 ñì. á/ó, ñò. äþðàë. 2 ìì. äîâæ. 2õ1.0 -1 øò. 063-
736-47-19
  Òåëåâîçîð íåìåöüêèé «Ãðþíäèê», ê³íåñêîïíèé, 28 äþéì³â, ó 
ðîáî÷îìó ñòàí³, ñ ïóëüòîì, 800 ãðí. 063-653-92-22
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-713-45-50, 098-636-93-44
  Òåëÿòêî áè÷îê 3 ì³ñ. ìîëî÷íèé 6 000 ãðí. 068-546-45-79
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³ â õîðîøîìó 
ñòàí³, äåøåâî, òåðì³íîâî, ðàìè ç ñêëîì äëÿ òåïëèöü 1 ì. õ 0.5 
ì. òà äâåð³, íåäîðîãî, çâåðòàòèñü â óí³âåðìàã. 098-245-36-20
  Òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ïëóæîê, ðó÷íà äðåëü, 
áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Ó÷àñòîê 15 ñîò., òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Ó÷àñòîê á³ëÿ ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 10 ñîò. çåìë³, ï³äêëþ÷åíå 
ñâ³òëî. 098-835-45-97
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 073-
060-50-43, 063-274-30-61
  Õîëîäèëüíèê Äîíáàññ 400 ãðí., òåëåâ³çîð (ßïîí³ÿ) Funay íå 
ðîáî÷èé, íà çàï÷àñòèíè. 063-709-29-79
  Öèðêóëÿðêà â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ôóãóâàëüíèì ñòàíêîì. 097-
556-83-68, 093-091-54-22
  Öóêîð ïî 640 ãðí./ì³øîê. 063-143-61-18
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 000 ãðí. 096-477-60-09, 093-
660-86-99
  Öóöåíÿòà Ïåê³íåñà ïðèâèò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 2 ä³â÷èíêè, â³ê 2.5 
ì³ñ., ïðèâèò³, òàòî öóöåíÿò ó÷àñíèê ³ íåîäíîðàçîâèé ïåðåìîæåöü 
âèñòàâîê. 067-263-04-95
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-657-39-00
  Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
  Øóáà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ, ïîñóä, ð³çí³ 
áàíêè, îäåæà, âçóòòÿ, êèëèìè, øòîðè, òþëü, âñå â â³äì³ííîìó 
ñòàí³. òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02
 Êîðîâó â äîáð³ ðóÊè, ò³ëüíà çà 3 òåëÿì. 068-547-70-90
 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. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-
69-081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-
081, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 073-765-
17-01
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ. 097-744-82-26, 093-560-95-50

  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., öåíòð, 3/5. 068-006-81-57
  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., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî 
ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 46 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàë³íêà, öåíòð - 208 000 
ãðí. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 073-
765-17-01
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 093-091-65-
42, 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. ëàì³íàò, 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., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé, 0.4 ãà çåìë³. 067-387-27-00, 067-902-94-38, 063-019-
00-79 ï³ñëÿ 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 31/4, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâåäåíà 
âîäà, º ïîãð³á, ñàðàé, áåç ðåìîíòó. 093-335-34-34, 093-
306-81-77
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11., íàâïðîòè ìàã.
Ðîìàøêà. 068-193-81-08, 093-937-27-54
  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 ÷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., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî0ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, 
ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 
095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 073-060-
50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë. 063-316-34-87
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.×îðíîðóäêà, 200 ì. äî åëåêòðè÷êè. 098-
639-70-33
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 067-970-10-04
  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., 3 ïîâ., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ êîòåë Âàéëàíò. 067-940-
41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé 
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. 063-557-83-79
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-279-47-91, 067-164-00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ 
- ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
063-829-73-02
  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, áåç ºâðî-ðåìîíòó, 1 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ñó÷àñíèé ºâðî-ðåìîíò, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, âáóäîâàí³ ìåáë³, 6/9, ãàðàæ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ, 
2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 80 êâ.ì., 5 ïîâ., ð-í 

ó÷èëèùà. 095-596-63-78, 063-189-75-26
  Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ãàç. âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿ 4à ð-í 
ãàçîâî¿ êîíòîðè íà 1-ê³ìí. êâ. 068-193-81-08, 093-937-27-54
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, 
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-018-
11-86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí.âóçîë, 
ì/ï â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.×åõîâà òà 
Ïàïàí³íà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³. 
097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 
27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 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 83 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ïàðòèçàíñüêèé, áåç 
ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., ïðîâåäåíèé ãàç, ñâ³òëî, âîäà 
ç³ ñêâàæèíè, âàííà, êàíàë³çàö³ÿ, º ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, 
ìîëîäèé ñàäîê. 097-318-60-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. 
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 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 âóë.Äæåðåëüíà 11/6, îïàëåííÿ, ïîãð³á, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 15 
ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-294-
71-53, 050-704-95-37
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 

063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78, 
097-431-23-07
  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., ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ïàðòèçàíñüêà 20, 6 õ 12 
+ âåðàíäà 2 õ 4, õ óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, º âîäîïðîâ³ä òà 
êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà 0.66 ãà, íåäîðîãî. 097-305-56-15, 
099-250-28-15 Êîëÿ
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 
øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, 37 ñîò. 
ãîðîäó, ñàäîê, ïîðÿä ö/äîðîãà, ñòàâîê, ë³ñ. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, ñàðàé 
íà 3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 10 ñîò. ãîðîäà. 068-346-
54-35
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-692-
87-15
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
âóë.ß.Ìóäðîãî 40 (Ùîðñà), ïîãð³á, íåäîðîãî. 096-160-69-70, 
063-824-71-04, 063-824-71-04
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, âóë.ß.Ìóäðîãî 
40 (Ùîðñà). 096-160-69-70, 063-824-71-04
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé. 
067-682-99-93
  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 íå æèëèé, 9 ñîò. ó÷àñòîê, º ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 093-740-22-42
  Áóäèíîê íåäîðîãî, òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà 
(ñ.Êîìñîìîëüñüêå) ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 
ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª 
ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.  
097-60-57-822
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê íîâèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
  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 ñ.Âåðáîëîçè ãàç, âîäà, âàííà, 5 ê³ìíàò, öåíòð, 
çàòèøíå ì³ñöå. 097-740-97-72, 093-786-37-41
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-
24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 
60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä 
â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 097-

997-03-23
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ 
ãàç. òà ï³÷íå, ñàäîê, ãîðîä. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-60-34 
Ìèêîëàéîâè÷
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 068-767-
69-08
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
êîðèäîð, âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà Viber), 096-
768-23-68
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï 
â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. 
çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà 
öåíòðàëüíà, êðèíèöÿ, âàííà, òóàëåò, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, 
ãîðîä, äóæå êðàñèâå ì³ñöå. 096-573-18-14
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 
ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02 
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.
Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî 
öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 
096-932-45-12
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 
6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. 
îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåì. 
ä³ë-êà 4 ñîò. ïðèâàòèç., âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï. áóä³âë³. 
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068-271-40-31, 2-85-33
  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 òåðì³íîâî âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), 
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 
8.3 ñîò. 093-631-91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî çáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â 
áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., 
ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 
36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, êîìóí³êàö³¿, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 
4 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
  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 êîîï.Âèøåíüêà, º öåãëÿíèé áóäèíîê, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, äà÷à áëèçüêî á³ëÿ ì.Êîçÿòèíà òà øêîëè-³íòåðíàò. 
063-320-32-07
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíî÷îê 6 õ 4 êâ.ì., öåãëÿíèé, 
º ãðóáêà, àëå íå âñ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè çàê³í÷åí³, ó÷àñòîê 4 
ñîò., º ìîæëèâ³ñòü âçÿòè äîäàòêîâî 10 ñîò. çåìë³ ï³ä ãîðîä, 
êðèíèöÿ ïîðÿä. 093-631-91-16
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 8 ñîò., íà ä³ëÿíö³ 2-âà öåãëÿíèõ áóäèíêà 
(1-é 6 õ 6, 2-é 4 õ 2.5), êðèíèöÿ, åëåêòðîô³êîâàíî, ð-í 
Ïëàíîâèé. 098-600-99-03 Ãàëèíà Ãíàò³âíà
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, çàë³çíà áî÷êà. 098-479-19-16
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò. â æèòëîâ³é çîí³. 063-
692-47-72
  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 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
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 
068-712-35-52         
  Ï³âáóäèíêó, 16 ñîò. ïðèâàòèç. 066-868-82-71
  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, 
âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 
093-773-34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó á³ëÿ âîºíêîìàòó, 5 ñîò. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 
33/2. 093-812-85-40, 096-995-97-10
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãà. 
098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó, 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, âàííà 
³ òóàëåò â áóäèíêó, 2 ñàðà¿ ³ ïîãð³á, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 
(á³ëÿ øêîëè ¹3), îêðåìèé âõ³ä, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 
097-642-08-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
  ×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

  аВтомото
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ 
íîìåðàõ 16 000 ãðí.. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 1118 Êàëèíà 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 
098-270-07-01
  ÂÀÇ 2104 ìîòîð 1.5, ãàç-áåíçèí, êîðîáêà 5 ñò. 097-723-
37-27
  ÂÀÇ 2109 1.3 ë., 5 ñò., 1993 ð.â. 093-091-52-67
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ìîïåä «Ìóñòàíã», íîâèé àêóìóëÿòîð, íîâà çàäíÿ ðåçèíà, 
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, º ñòðàõîâêà. 067-378-00-56, 063-829-
38-28 ªâãåí³é
  Ìîïåä Õîíäà Ëèàä á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-995-56-35
  Ìîòîöèêë Ïëàíåòà 5 â äîáðîìó ñòàí³ - 8 000 ãðí. 097-
154-49-36

Куплю антикваріат: столове срі-
бло, монети, значки, ікони, фотоа-
парати, та другі предмети старо-
вини. 098-585-54-82, 093-875-71-07

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

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

067-252-69-68

Продам магазин 150 кв.м., вул.8-
Гвардійська. 063-280-18-73

Продам магазин 120 кв.м., р-н 3 шко-
ли. 063-280-18-73

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н учили-
ща),(40 кв.м., 70 кв.м., 160 кв.м.). 

097-449-53-15

Здам в оренду магазин в с.Титусівка. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-

288-42-72, 093-884-69-74

Здам в оренду робочі місця перука-
ря, та на роботу потрібен майстер 

манікюра. 097-759-18-66
Магазин Багата Комора дорого 

закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 
ячменю, вівса. 067-430-02-80, 097-

405-78-33

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, Ê-750, ÌÒ âñ³ çàï÷àñò³ 
- 18 000 ãðí. 097-154-49-36
  Òàâð³ÿ 1999 ð.â. 096-179-35-82
  ÓÀÇ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-657-19-89
  Ô³àò Äîáëî 2005 ð.â., ïàñàæèð, êîë³ð ñ³ðèé. 063-303-18-
03, 097-537-53-35

  КупЛЮ
  Àáî îáì³íÿþ íà òðóáè òà óãîëêè çåðíî, àáî 4 000 ãðí./
çà òîíó. 073-793-55-95
  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
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ 
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè òà ðàä³àòîðè.063-143-61-16
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 097-
904-20-43
  Çåðíî ÿ÷ìåíþ àáî ïøåíèö³ ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-
143-61-18, 097-793-55-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê êîðìîâèé. 093-297-19-24
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Íåðîáî÷ó áåíçîêîñó, ìëèíà, ìîòîáëîêà, ìèñëèâñüê³ 
íàáî¿. 068-216-34-20
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, áàòàð³¿, 
ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, ºë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòî áóäü-ÿÊèõ ìàðîÊ, ó áóäü ÿÊîìó ñòàí³. äîðîãî. 063-585-

23-50, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñÊâè÷, íèâà ó áóäü ÿÊîìó ñòàí³. 
098-682-50-85 
 Êàðòîïëþ. 097-232-08-95, 063-303-23-21

  мінЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê, âñ³ âàð³àíòè. 068-519-07-04, 063-
289-24-74
  Çåì. ä³ë-êà 0.43 ãà ç áóäèíêîì, ñàäêîì, ïîðó÷ ãàç. 
òðóáè, âîäà, òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà õîðîøà íà 1-ê³ìí. êâ. ç 
çðó÷íîñòÿìè. 097-324-14-63, 093-925-93-81

  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
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì ñèìïàòè÷íå êîøåíÿ - õëîï÷èê 2 ì³ñ. 063-462-
61-91, 096-886-25-27
  Âàì ïîòð³áåí äðóã, îõîðîííèê òà ïðîñòî ïóøèñòå ÷óäî??Âàì äî 
íàì, â³ääàì â õîðîø³, äáàéëèâ³ ðóêè ìàëåíüêèõ öóöåíÿò (ìàìà ÷óäîâà 
îõîðîííèöÿ). 063-504-01-28, 067-492-75-60 Òàíÿ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äâîº êîøåíÿò (ä³â÷àòêà) 1.5 ì³ñ., ãðàéëèâ³, âñå 
¿äÿòü, äóæå õîðîø³ ìèøîëîâè. 063-605-88-19
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò. 063-462-60-86
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì ñîáà÷êó õëîï÷èêà. Çâåðòàòèñü äî ñòîðîæà êîîï.Æèãóë³.
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-884-86-66
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì¿ íà ³ìÿ Ñòàðèíùóê Þë³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà ñåð³ÿ ÄÁ ¹265399, Ñòàðèíùóê Âåðîí³êà Âîëîäèìèð³âíà 
ñåð³ÿ ÄÁ ¹265400, Ñòàðèíùóê ßíà Âîëîäèìèð³âíà ñåð³ÿ ÄÁ ¹326268 
ââàæàòèí íåä³éñíèì
  Æ³íêà 39/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñ/ñ áàæàíî Êîçÿòèí. 
067-192-67-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ á³ëÿ 1 øêîëè. 2 ïîâ., áåç ìåáë³â. 097-
106-48-47
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì, öåíòð, 2 ïîâ. 093-731-64-70
  Çäàì ë³ñà â îðåíäó ðàìíîãî òèïó. 097-336-28-93
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³. 063-385-99-05
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. îïàëåííÿì. 2-15-96, 063-879-52-15
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, 
öåíòð ì³ñòà. 097-934-28-61, 063-640-01-45
  ×îëîâ³ê 67 ð., äóæå äîáðèé, ïîðÿäíèé, áåç ø/ç, ïðàöüîâèòèé, øóêàº 
ëàã³äíó, ùèðó æ³íî÷êó áåç ø/ç, çãîäåí íà ïåðå¿çä. 068-753-34-61
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В’ячеслав Гончарук

Матч, що походив у польсько-
му місті Лодзь, розпочався не 
за українським сценарієм. На 
четвертій хвилині гри захисник 
української молодіжки Без-
коровайний поклав на газон 
корейського футболіста з по-
рушенням правил. Після пере-
гляду моменту, арбітр вказав на 
точку, хоча аргументів не при-
значати одинадцятиметровий 
було більше. Пенальті пробив 
Лі Кан Ін і перехитрив голкі-
пера Мадридського «Реалу» 
Андрія Луніна.

Після пропущеного м’яча, 
українці не розгубилися, пере-
вели дух та почали методично 
розхитувати оборону супер-
ника, щоб знайти підходи до 
воріт в організованій обороні 
корейської команди.

Така тактика принесла успіх 
на 34-й хвилині. Владислав 
Супряга отримав м’яча після па-
су-відскоку та з-під захисника 
пробив у кут воріт. Так рахунок 
став 1:1.

Ініціативою продовжували во-
лодіти футболісти в блакитній 
формі, та до перерви південно-
корейські футболісти більше не 
пропускали. Перша половина 
зустрічі завершилася внічию.

У другому таймі українські 
футболісти вийшли на поле 

з бажанням забити швидкого 
м’яча. Зарядженість гравців 
команди Олександра Петракова 
дала плоди на 53-й хвилині гри.

Єфим Конопля вдалим пасом 
вивів на ворота корейців дина-
мівця Супрягу. Владислав, під-
робивши м’яч під ударну праву, 
пробив у лівий кут. Повівши в 
рахунку, наша молодіжка пере-

йшла на гру другим номером.
На 70-й хвилині збірна Пів-

денної Кореї була дуже близька 
до того, щоб зрівняти рахунок.

На 85-й хвилині наш воротар 
знову вступив у гру, піймавши 
м’яч після удару головою Кім 
Юн Міна.

На 89-й хвилині, за хвилину 
до кінця основного часу, Ці-

таішвілі здійснив рейд лівим 
флангом на високій швидкості. 
Суперник чекав, що Георгій 
буде зміщуватися на середину 
поля, а він пробив у дальній 
кут.

Георгія вітали партнери по 
команді як футболіста, який 
поставив жирну крапку в пере-
можному матчі.

спорт

україна виграла молодіжний 
чемпіонат світу з футболу-2019

збірна україни — чемпіон світу серед гравців, не старших за 20 років. Ще кілька 
тижнів тому в це не можна було повірити, а сьогодні це стало реальністю
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ГОРОСКОП
з 20.06 по 26.06

овен 
Новий тиждень відзначиться для Овнів 
стабільністю без зайвих раптових по-

дій. До того ж, удача буде вам усміхатися, 
якщо ви знайдете спосіб зосередитись на 
справах. Не забувайте виділяти вільний час 
для себе та відновлення внутрішньої енергії. 
Наприкінці тижня випаде нагода відпочити.

телець 
Зорі рекомендують Тельцям особливу 
увагу приділити справам, які потребують 

творчого підходу. Саме тут вам найбільше пощас-
тить, а згодом можна буде чекати на результати 
чудової роботи. Не засмучуйтесь через дрібниці 
та зосередьтесь на нових цілях.

близнюки 
Близнюки знову відчують прилив енергії, 
яка дозволить боротися з нудьгою та 

лінню. Чудовий тиждень для всіх тих, хто планує 
приділити максимальну кількість часу роботі та 
самореалізації. Звісно ж, можливі моменти, коли 
все йтиме не за планом у різних сферах життя.

рак 
Ракам у новому тижні краще на-
лаштуватись на успіх та позитив, 

а приємні події не змусять на себе довго 
чекати. Правильний підхід та погляди на 
життя дозволять весело та швидко зробити 
все, що від вас залежить.

лев 
Новий тиждень червня навчить Левів 
нарешті дивитись на світ позитивніше, 
тому краще не витрачати час дарма та 

самостійно налаштовуватись на гарні думки 
та емоції. Часом у представників цього знаку 
Зодіаку виникатиме бажання кинути все та не 
вилазити з ліжка.

діва
Дівам цього тижня варто нарешті проана-
лізувати свої дії та думки, а також скласти 

плани на найближчий час. Зараз все залежить 
тільки від вас, тому краще не піддаватись над-
мірній емоційності.

терези 
Терезам можна позаздрити, адже новий 
тиждень червня дозволить їм значно 

більше розкрити свій потенціал. Позитивне мис-
лення, клопітка робота та правильні пріоритети 
- ось ваша формула чудового тижня.

скорПіон 
Зорі пророкують Скорпіонам доволі 
складний тиждень, однак ваша впертість 

та хороші думки допоможуть отримати макси-
мальну користь у цей нелегкий час. Після роботи 
найкраще зосередитись на домашніх справах.

стрілець 
Поки інші знаки Зодіаку налаштову-
ються на хороші думки, то ідеальні фі-
нансові часи настають для Стрільців. 

Зараз можете сміливо братись за втілення 
своїх ідей в реальність, адже вже немає куди 
відкладати їх.

козеріг 
Козероги у новому тижні можуть відчути 
себе надто втомленими та ображеними 

іншими людьми, однак не варто опускати руки 
та розслаблятись. Ви знаєте, що труднощі лише 
зроблять вас сильнішими.

водолій
Водолії поспішають до нових вражень 
та порції відпочинку, на який ви так 

давно заслуговуєте. Настав час зосередити 
увагу на собі та близьких, а також макси-
мально насолодитись літом. 

риби 
Новий тиждень червня буде доволі 
активним, тому підтримуйте ритм 
життя. Звісно ж, не варто забувати про 

відпочинок та позитивне мислення, але краще 
навчитись відновлювати баланс сил без витра-
ти зайвого часу та надмірної кількості коштів.

СЕРЕда, 26 ЧЕРВНЯ

+  18 0С  +  22 0С
+  27 0С  +  23 0С

вівторок, 25 червня

+  20 0С   +  22 0С
+  27 0С    +  23 0С

понеділок, 24 червня

+  19 0С    +  23 0С
+  31 0С   +  24 0С

СУБОТа, 22 ЧЕРВНЯ

+  20 0С   +  25 0С
+  27 0С  +  24 0С

П'ЯТНицЯ, 21 ЧЕРВНЯ

+  19 0С    +  25 0С
+  28 0С    +  24 0С

неділя, 23 ЧЕРВНЯ

+  20 0С   +  24 0С
+  30 0С  +  23 0С

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ

+  18 0С    +  24 0С
+  27 0С    +  23 0С

Погода у Козятині 

Перемога. Усі вихідні Україна в ейфорії від неймовірної перемоги молодіжної збірної 
на Чемпіонаті світу з футболу. Хлопці, яким ще немає і двадцяти, здобули те, чого не 
вдавалося раніше жодній з українських команд!
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