
ходять по чужих школах, 
бо свою розгромили
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обласний рейтинг шкіл. на якому місці козятинські
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як запастися газом 
за літньою ціною

зробіть дорогу, щоб 
павло не ламав візочка
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руйнація. Чому закрили навчальний заклад у селі Блажіївка та хто винен в знищенні нової, 
двоповерхової будівлі? У сільській раді кажуть, що на сторожа у бюджеті коштів немає. А в тому, 
що розікрали шкільне майно, винні самі мешканці
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ірина шевчук

Територія навчального закладу 
у селі Блажіївка давно пере-
творилася на пустку. Вже більше 
десяти років там не чути дитя-
чого сміху та дзвінка на урок. 
Кущі та густі чагарники полонили 
доріжки. На шкільних клумбах 
пасуть кіз та корів. А сама школа 
схожа не на Альма матер, а на 
спаплюжену часом та людьми 
руїну. Без вікон та дверей, з 
розваленим дахом, з якого вже 
повиростали дерева, зірваною 
дерев’яною підлогою, вирізаними 
металевими трубами під опален-
ня, засміченими коридорами. Під 
ногами чути хрускіт розбитого 
віконного скла. Замість учнів ко-
ридорами школи гуляють протяги. 
Шкільні класи перетворилися на 
сміттєзвалища, скрізь розкидані 
книги, а на стінах видряпані під-
писи з лайливими словами тих, 
хто тут бував. Усе це нагадує 
картину з фільму жахів. Та, на 
жаль, це реальність — страшна, 
моторошна, безвідповідальна.

будували всім селом та ра-
йоном

Мешканці Блажіївки згадують, 
яка була подія, коли збудува-

ли нову, двоповерхову школу. 
Пам’ятають, як за ініціативи 
колишнього голови колгоспу 
«Дружба» Василя Копійко ї ї 
зводили всім селом та райо-
ном. Та жахаються від того, на 
що вона зараз перетворилася.

— Стара школа згоріла, і дітям 
не було де навчатися, — розпо-
відає жителька Блажіївки пані 
Галина. — Збудували її досить 
швидко, приблизно за рік. І я з 
чоловіком брала участь. Мої діти 
там навчались. Добре було, шко-
ла в селі, близенько. І місце там 
таке тихе, затишне, як рай. Все 
новеньке, гарненьке, які там були 
клумбочки, шкільна городина, 
садок. А школа була як лялечка. 
Класи для першачків розмальо-
вані, був дитячий садочок. І біблі-
отека своя, і їдальня, і котельня, 
і музей, і спортивна зала. Одним 
словом, все було, а зараз гляньте. 
Страшно дивитися. Все пороз-
валювали, порозкрадали. Самі 
будували, самі ж і розвалили. 

Їздять по чужих школах

За словами мешканців, школу 
закрили через демографічну 
ситуацію в селі. Мовляв, стало 
мало дітей навчатися і вчителям 
не вигідно було зарплату платити. такий вигляд тепер мають шкільні коридори. Діти тут давно не бігають



2 RIA-К, Четвер, 29 серпня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 3 RIA-К, Четвер, 29 серпня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 

новининовини

як записатися на безкоштовний прийом до лора?

проблема. Їдучи селом Іванківці, ми стали свідками розмови двох чоловіків, 
які говорили на підвищених тонах. Тільки їхня розмова не виглядала, як 
сварка між ними. Що так жваво обговорювали селяни, ми запитали в одного 
зі знайомих представнику преси. «Про хліб насущний ведемо розмову», — 
сказав Павло, який перебував у інвалідному візку

ми запитали у козятинчан

микола (65), воЇн-ін-
тернаціоналіст: - По-
зитивно. У нашому 
житті треба все міня-
ти, тим паче, вигляд 
міста. До того ж, він 
на патріотичну тему.

андрій (32), підпри-
ємець та наталія (6): 
– Добре ставлюся. 
Воно яскраве. Для 
нашого міста це дуже 
добре. Нам треба 
більше барв у місті.

олександр (39), під-
п риє м е ц ь: – Нам 
таке потрібно. Тре-
ба, щоб не забували 
наших героїв. Щоб 
про них була згадка. 
І стіни не пусті.

валентина (44), підприє-
мець: – Дуже позитивно 
ставлюся до того, що 
його зробили. Бо на-
ших героїв треба ша-
нувати у нашому місті.

анастасія (60), підпри-
ємець: – Я цю ідею 
підтримую. Це дуже 
гарно. От тільки по-
гано, що молоді хлоп-
ці загинули на війні. 
Дуже шкода.

ірина (15), школярк а: 
- На мою думку, це 
нормально. Мені по-
добаються такі задум-
ки. Бо це пам’ять про 
тих, хто нас захищає.

як ви ставитеся до муралу на стіні будинку культури?

зробіть дорогу, щоб павло 
не ламав візочка

КОРОТКО

Поспілкувалися з другом юності і задаєшся питанням. Яку потрібно мати 
силу волі, щоб не впасти в депресію, залишившись без ніг? Знайти в собі 
резерви, щоб не бути для когось тягарем. Маючи сестру, як у нього, Павлу 
можна було б  розслабитись. Тільки він хоче свою рідню бачити не служ-
кою в оселі, а приймати як гостей. Все, що в його силах, він робить сам.  
Ми намагалися зв’язатися з сільською головою Іванківців, щоб розпи-
тати, чи планується ремонт на вулиці Лісовій.  Але, на жаль, трубку вона 
так і не взяла.
Владо, не будьте байдужою, адже для кращої дороги, чи щоб дати лю-
дині з інвалідністю можливість нормально пересуватися, не так вже й 
багато потрібно.

треба допомогти

Після вихідних ми зустрілися з листоношею Іванковець Оленою Ільченко. 
Вона повідомила, що платіжки за електроенергію нею розносяться. Цей 
місяць так співпало, що платіжки з «Енери» надійшли перед вихідними і 
Днем Незалежності. А людям хочеться отримати їх у перший день. Най-
нетерплячіші іванківчани самі забрали платіжки. Селяни, які довірились 
листоноші, отримали платіжки у вівторок, 27 серпня, після вихідних.

платіжки вже рознесли

безкоштовні 
юристи
 У центральній район-

ній бібліотеці безкоштовно 
консультуватимуть кваліфі-
ковані юристи. Козятинчани 
можуть скористатися цією 
послугою у четвер, 29 серп-
ня. Нагадаємо, тут працює 
громадська приймальня з 
юридичних питань. За не-
обхідністю також надаються 
послуги і безкоштовного ад-
воката. Вас консультувати-
муть юристи козятинського 
місцевого центру з надан-
ня  безоплатної вторинної 
правової допомоги. Запис за 
телефоном 2-00-93. Адреса: 
вул. Грушевського, 28, ІІІ 
поверх («Будинок піонерів»).

посіли друге 
місце
 Пройшли обласні спор-

тивні ігри Вінниччини 2019 
року. Змагалися команди з 
12 сільських та селищних 
об’єднаних територіальних 
громад. Протягом двох днів 
спортсмени показували свої 
сили та знання у шести 
видах спорту: футзалі, во-
лейболі, гирьовому спорті, 
настільному тенісі, шашках 
та шахах.

У загальному заліку 
команда Глуховецької 
об'єднаної громади посіла 
ІІ місце.

перемога юних 
журналістів
 Газету «Наша школа», 

при козятинській школі ін-
тернат-гімназії, нагородили 
дипломом лауреата міжна-
родного конкурсу шкіль-
них медіа Internetional 
Competition For School 
Media. За повідомленням 
директора закладу Зіновія 
Москалевського, юні «аку-
ли пера» отримали диплом і 
запрошення на ХХІІІ Між-
народний конкурс шкіль-
них медіа!

до школи - 2 
вересня
 У козятинських освіт-

ніх закладах навчання свято 
першого дзвоника відбудеть-
ся 2 вересня. Як і минуло-
річ, нудних, традиційних, 
кількагодинних лінійок не 
буде. Як зазначають на сайті 
козятинської міської ради, 
для школярів влаштують 
квести, танцювальні батли, 
театралізовані вистави тощо.

мурал малювала кримчанка
вшанування. На День прапора відкрили мурал «Бути воїном — жити вічно». Тепер він прикрашає 
бічну стіну Міського будинку культури. Наші журналісти поспілкувалися з авторами патріотичного 
малюнка та дізналися подробиці його створення

олена удвуд

У п’ятницю, 23 серпня, козя-
тинчани та гості міста пройшли 
колоною до площі Героїв Май-
дану. Саме тут відкривали му-
рал загиблому у зоні проведен-
ня бойових дій Максиму Олек-
сюку з позивним «Максон». 
На подію завітали побратими 
воїна з полку «Азов» та пред-
ставники військової частини.

Близько місяця тому оди-
надцять активістів згуртува-
лися задля того, аби уві -
ковічнити пам’ять про свого 
друга Максима Олексюка . 
Ініціаторами створення мура-
лу стали Олександр та Іло-
на Злоцькі. Саме подружжя 
Злоцьких збирало кошти на 
втілення цієї ідеї у життя.

— Безпосередньо цей мурал 
торкається нашого друга, який 
зображений на ньому, — ска-
зав Олександр Злоцький під 
час відкриття. — Він для нас 
був дуже дорогою людиною. 
Це найменше, що ми могли 
зробити. Він був сильною лю-
диною. Я пишаюся тим, що 
я його знав. Він був мені не 
як друг, він був мені як брат. 
І так само всім нам. Я споді-
ваюся, що на таку тематику, 
це перший і останній мурал.

На малюнку зображений 
боєць у військовій амуніції. 
Він стоїть серед поля. У руках 
тримає рушницю. Знизу підпис 
«Максим «Максон» Олексюк 
(23.11.1995 — 07.06.2019). Лі-
воруч імена воїнів, яких Ко-
зятинщина втратила за роки 
конфлікту на Сході країни.

Зверху на стіні вмонтували 
два ліхтаря, які підсвічувати-
муть малюнок у темряві. Для 
роботи світлових пристроїв на 
дах Будинку культури встано-
вили сонячні панелі, які ви-
роблятимуть електроенергію.

Автор малюнка — Поліна 
Каліновська. Вона родом із 
Криму. Дівчина познайомилася 
з Максимом Олексюком у 2017 
році у Маріуполі, коли він що-

йно поповнив лави бійців «Азо-
ву». Довгий час друзі не мали 
нагоди зустрітися, тож запла-
нували у вересні поїхати разом 
до Києва. Проте Поліна поба-
чити Максона вже не встигла.

Створили величезний му-
рал у максимально короткий 
термін. На те, аби оформити 
малюнок, знадобилося близько 
місяця. Роботи почали, щойно 
отримали дозвіл від міської 
влади. Для того, аби встигну-
ти до Дня прапора, довелося 
працювати зранку до ночі.

— Я приходила зранку і ми 
малювали, допоки не стем-
ніє, — розповідає художниця. 
— Друзі допомагали. Дуже 
велику роботу зробили. Осно-
вне — це був фон. Усі приїж-
джали із валиками і весь день 
на пекельній спеці працювали. 
Люди приходили допомагати 
і їжею, і водою, і своїми фі-
зичними силами, і морально.

Серед активістів, які до-
помага ли с творювати  му -
рал, був Олександр Заєць.

— Наша компанія, ми всі 
разом малювали, — каже 
хлопець. — Перекривали фон. 

Бачите такий, як колір кінотеа-
тру, це ж він був такий світлий. 
Ми перекривали це все, тони 
наносили. Імена допомагали 
писати. Що нам художниця 
казала, те ми і допомагали.

На створення малюнка фар-
би пішло дуже багато. Най-
більше попітніти довелося над 
оформленням форми бійця.

— Ми самі купували фар-
бу, — додає Поліна Калінов-
ська. — Замішували на станку. 
Дуже багато колерів обирали. 
Змішували з білим кольором, 
щоб робити відтінки. Особли-
во на формі їх дуже багато.

Ідея малюнка — увіковічнити 
імена усіх героїв, які народи-
лися чи жили на Козятинщині.

— Мурал виходить на першу 
школу, — додає художниця. 
— Ми хочемо, щоб на це ди-
вилися діти. Щоб вони знали 
поіменно героїв, щоб знали 
в обличчя Максима, нашого 
друга. Щоб вони це бачили 
і про це знали. І щоб люди 
про це пам’ятали і в моменти 
радості, і в моменти горя, і 
були вдячні воїнам за те, що 
вони зробили для України.

Пр о с т о  п і д  ч а с  н ашо ї 
розмови до Поліни підхо-
д и л и  л юд и  і  д я к у в а л и 
їй за працю її та її друзів.

Людмила Кацабіна , мати 
героя Сергія Кацабіна, пози-
тивно відгукується про мурал. 
Ім’я її сина теж увіковічнили 
на стіні Будинку культури.

—  П р а в и л ь н о  з р о б и -
ли, — каже жінка. — Мо-
л о д ь  б у д е  в и х о в у в а т и -
ся на цьому. Обов’язково 
п о в и н н а  б у т и  п а м ’ я т ь .

Нагадаємо, звістка про ство-
рення муралу викликала обу-
рення у частини громадськості. 
Коли міський голова Олександр 
Пузир опублікував на своїй 
сторінці у Facebook допис про 
пропозицію створити мурал, 
деякі зустріли цю новину скеп-
тично. Хтось писав, що такі 
малюнки недовговічні, інші 
писали, що не варто створюва-
ти мурал лише одному герою, 
комусь не сподобалося місце, 
інші були обома руками «за».

мурал «бути воїном — жити вічно» прикрашає стіну 
будинку культури, яка виходить на школу № 1. саме там 
навчався максим олексюк

художниця поліна каліновська (ліворуч), олександр 
злоцький (у центрі) та міський голова олександр пузир 
(праворуч) на відкритті муралу

олена удвуд

Козятинська центральна район-
на лікарня інформує пацієнтів.

Я к щ о  в и  м а є т е :
-  б і л ь  у  в у с і ;
-  з н и ж е н н я  с л у х у ;
- будь-які виділення з вуха;
-  с і р ч а н у  п р о б к у ;
- виділення слизу та не-

ж и т ь  ( з а к л а д е н и й  н і с ) ;
- неприємний запах з носа;
-  н о с о в у  к р о в о т е ч у ;
-  н і ч н е  х р о п і н н я ;
-  б і л ь  у  г о р л і ;
- неприємний запах з рота;
- сторонній предмет, що по-

трапив до вуха, носа чи горла;
- травми вуха, носа та горла,
в ам  необх ідно  з в ерну -

тися до спеціаліста з отори-
н о л а р и н г о л о г і ї  ( Л О Р а ) .

Ви можете записатися на 
прийом до лікаря за номером 
телефону (067) 78-33-900. За-
пис проводиться щодня, крім 
вихідних, з 9 до 10 ранку.

Попередній запис прискорить 
надання медичної допомоги.

Огляд проводять дорослий 

лікар вищої категорії та дитя-
чий лікар першої категорії у 
приймальному відділенні. Ка-
бінет №22 та №13. Прийом 
пацієнтів з 10:30 до 18:00 по 
буднях, у суботу з 9:00 до 12:00.

Також огляд проводять у по-
ліклініці у кабінеті №35 з 9:00 
до 15:00 щодня, окрім вихідних.

К о н с у л ь т а ц і я  б е з к о -

штовна ,  якщо має те  на -
правлення сімейного лікаря.

Також пацієнтів можуть на-
правити до медичних закладів 
третинного рівня надання до-
помоги за умови узгоджен-
ня з лікарями цих закладів.

Екстрена допомога надається 
цілодобово. Телефон черго-
вого: (067) 23-80-199, 2-15-29.

в’ячеслав гончарук

Сусід Павла розказав, що в 
І в а н к і в ц я х  з а  п л а т іж к а -
ми на пошту люди їздять самі.

— Останнім часом в нашому селі, 
мабуть, реформа поштової галузі 
відбулася. Тепер за платіжками за 
електроенергію потрібно їхати на 
пошту в місто. Від знайомих я знаю, 
що в  Козятині платіжки приносить 
листоноша. Мабуть, там листоноші 
високої кваліфікації, а у нас звичай-
на, – розповідає чоловік. – У селі 
роботи і без того вистачає. Поїхати 
за платіжкою час знайдемо. Тільки 
не у всіх є можливість поїхати влас-
ним транспортом. Поїздка у місто 
в обидва кінці нам, селянам, об-
ходиться в 16 гривень. От міркуємо 
всім селом скластися по декілька 
гривень і працевлаштувати ще одну 
листоношу, спеціально для платі-
жок. Це жарт, звичайно, але невже 
люди в Іванківцях гірші, ніж у місті?

Сусід Павла Мельника сказав 
своє та й пішов, а ми з товаришем 
юності як давні знайомі про-
йшли до будинку, де він мешкає.

без ніг, а на руки майстер

Запи т у ємо ,  х то  в  бу -
д и н к у  п р и б и р а є . 

– Так у мене ніг немає, а руки, 
то є, – діловито відповідає наш 
співрозмовник. – Сестра з ПРБ 
не набігається до мене. Є, правда, 

робота, на яку треба наймати лю-
дину. У мене опалення пічне. Час 
від часу треба сажу з димоходів 
вимітати. Робота та чоловіча, а в 
терцентрі для таких як я, посади 
сажотруса немає. Тож доводиться 
наймати людину на таку роботу, 
а знайти нормальну – велика 
рідкість. В основному погоджу-
ються сажу трусити за могорич 
наперед. Потім чекай, коли той 
підрядник за замовника згадає.

Які ще маєш побутові проблеми?
—У мене немає наземних про-

блем, куди можу добратися, все 
зроблю сам. Навіть по силам са-
мому вистеляти з дошок підлогу. 
Маю господарство, для повного 
комфорту маю малинівку для спіл-
кування. Пташка маленька, а співає 
гарно. Але в мене проблеми іншого 
характеру, – каже Павло. – Візочок 
службою захисту інвалідів видаєть-
ся на 4 роки. А такою дорогою, як 
вулиця Лісова, він може прийти в 
непотріб значно раніше. Виїжджаю 
в місто, щоб скупитися один раз на 
тиждень — колеса у візочка бере-
жу. А тут через засуху в багатьох 
криницях села води не стало. До-
водиться їздити через день по воду. 
Була б дорога хороша – не було б 
проблем, а так по камінні колеса 
швидко з ладу вийдуть. Ті люди, що 
ставили термін дії візочка, не зна-
ли, що в Іванківцях погані дороги, 
і тими дорогами доводиться доби-
ратися інваліду, щоб набрати води. 

у павла все до ладу. Тільки бідкається, як витрусити 
сажу в оселі

такою дорогою чоловік з інвалідністю кожен тиждень 
їздить купляти  продукти
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відібрали найсильніших в армспорті

можна купити газ за літньою ціною на всю зиму

школа, зруйнована без війни обласний рейтинг. на яких 
місцях наші навчальні заклади?
навчання. На сайті osvita.ua оприлюднили рейтинг шкіл Вінницької області, за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019 року. Жодна з міських шкіл у топ-20 не потрапила. Найнижче місце у 
рейтингу серед наших навчальних закладів посіло залізничне училище

Зараз у Козятинській фе-
дерації армспорту 20 осіб. 
Перше місце на відбірко-
вому турнірі серед жінок 
зайняла Наталія  Пучило  у 
ваговій категорії 50 та 60  
кілограмів. У ваговій кате-
горії 70 кілограмів - пере-
могла Людмила Козаченко. 

С ер е д  ч оло в і к і в  п е р -
ше місце у ваговій кате-

гор і ї  80  к ілограм ів  по -
сів Андрій Варвальський. 

У ваговій категорії 70 кі-
лограмів -  Анатолій Ко-
заченко, а у ваговій  ка-
тегорі ї 90 кілограмів пе-
реміг Богдан Білявський. 

Переможці турніру потра-
плять у збірну Козятина і далі 
змагатимуться на обласних 
і всеукраїнських змаганнях. 

переможці потраплять у збірну козятина

Лідія Павлюк, голова сільської 
ради:
— У планах було здати примі-
щення школи в оренду віруючим. 
Спочатку одним, потім іншим. Але 
так нічого і не вийшло. Ще під-
ходило громадське об’єднання 
«Поділля», щось там мали теж 
робити, але щось вони і хочуть, 
і не хочуть. Чи можна там відно-
вити хоча б початкову школу? Ні, 

там вона була, але люди самі не 
захотіли водити туди дітей. Вони 
своїми руками закрили ту школу. 
І самі її роздирають і нищать. На 
сторожа в нас немає коштів. У цій 
ситуації ми не винні. Один раз 
мене викликали на суд у справі 
розкрадання батарей і на тому 
все. Заводи розкрадають, фабри-
ки. Садочки в нас є, дітей возять 
автобусом. Що я можу зробити?

«люди самі не захотіли водити туди дітей»
Освітня мережа району включає 
52 заклади, з них:
- 25 шкіл І-Ш ст., з них 8 – за-
гальноосвітніх навчально-ви-
ховних комплексів (ЗНВК)  І-ІІІ 
ст.;
-  4  школи І-ІІ ст., з них 2 – ЗНВК 
І-ІІ ст.;
-  3 школи-філії;
- 22 дошкільних заклади;
-  1 центр позашкільної виховної 
роботи.
До прикладу, у Іванковецькій 
школі Козятинського району 
дають знання близько 50 учням. 
Заклад функціонує, навчає і ви-

ховує майбутнє покоління. У 
сусідньому з Блажіївкою селі 
Журбинці також закрили шко-
лу, але початкова залишилась. 
То чому ж тому і у Блажіївці, де 
проживає 60 дітей, не можуть 
відновити початкову школу з 
дитсадком?
На жаль, нам поки що не вдало-
ся взяти коментар ні в керівника 
козятинської РДА, ні в началь-
ника районного відділу освіти. 
Тож питання «бути» школі в 
Блажіївці чи «не бути» зали-
шається відкритим. Слідкуйте 
за наступними публікаціями.

у районі 52 школи і садочки

олена удвуд

Найкращою визнали ЗОШ 
№4 міста Бар. Середній бал 
тестування становить 160,3. 
Загалом у цій школі 25 учнів 
складали 85 тестів. Усі з них 
подолали пороговий бар’єр.

Також у  п ’я т і р к у  кра -
щих потрапили Могилів-По-
дільський НВК №3, Бершад-
ська ЗОШ №2, Кирнасівська 
ЗОШ, та Барський ліцей №2.

у місті краща школа №1

Серед козятинських шкіл най-
краща у рейтингу спеціалізована 
школа №1 імені Тараса Шевченка. 
Вона посіла 22-ге місце із серед-
нім балом 150,1. Лише 3% школя-
рів не склали тестування. Загалом 
32 випускники склало 112 тестів.

Школа №5 опинилася на 59 міс-
ці. Тут середній бал склав 142,8. І 
теж лише 3% школярів не подола-
ли пороговий бар’єр. Цьогоріч 21 
випускник склав загалом 79 тестів.

Одразу за п’ятою у рейтингу йде 
школа-ліцей №4. Тут середній бал 
склав 140,9. Не склало тести 4%. 
Тестування проходили 45 учнів.

Школа №3 посіла у рейтингу 
188 місце. Середній бал — 105,3 
(при розрахунку балів тим, хто 
не склав, надається значення 
0). Тестування цьогоріч скла-
дали 14 випускників. Не подо-
лали пороговий бар’єр 11%.

Школа №2 у  рейтинг у 
на 211 місці із середнім ба-
лом 101,5. Тут не склали ЗНО 
17% випускників. Загалом тес-
тування проходили 39 учнів.

Школа-дитячий садочок №6, 
що у смт. Залізничному, посіла 
361 місце. Тут середній бал 78,6. 
Не набрали мінімальну кількість 

балів 29% учнів. Лише 6 випускни-
ків складали тестування цьогоріч.

школа у перемозі обігнала 
три міських

Серед районних шкіл найкра-
щою виявилася школа-дитячий 
садок у Перемозі. Навчальний 
заклад посів 113 місце і обійшов 
у рейтингу три школи міста Ко-
зятина. Середній бал — 134,3. 
Складало тести 11 випускників.

Найг ірші результати се -
ред шкіл району у махари-
нецької. Вона у рейтингу по-
сіла 329 місце. Середній бал 
— 94,2. Складало тести 6 учнів.

Козятинське училище у рей-
тингу на 365 місці. Середній 
бал — 70,7. Складало тести 
213 учнів. Не набрали міні-
мальну кількість балів 39%.

як було у 2018-му

Минулого року усі міські та 
районні навчальні заклади обі-
гнала Самгородоцька спецшкола-
інтернат. Вона посіла 18 місце 
в обласному рейтингу із серед-

нім балом 154. Проте ЗНО там 
складав лише один випускник.

Серед шкіл міста найкращою 
була школа №5. Вона опинилася 
на 30 місці. Середній бал — 145,8. 
Тестування проходило 23 учні.

Цьогорічний лідер міських на-
вчальних закладів, школа №1 у 
2018-му була на 61 місці із серед-
нім балом 136,8. Тоді ЗНО склали 
46 випускників і лише 5% не на-
брали мінімальну кількість балів.

Школа №2 потрапила на 82 
місце із середнім балом 134,5. 
Минулого року проходили тес-
тування 24 випускники. Не впо-
ралися із завданнями 10%.

Школа-л іцей пос іла 117 
сходинку із середнім ба-
лом 127,8. Складали іспити 
45 школярів. Не набрали мі-
німальну кількість балів 9%.

Школа №3 була на 231 місці. 
Середній бал — 116,2. Прохо-
дило тестування 10 випускників.

Училище було у рейтин-
гу на 414 сходинці із серед-
нім балом 74,7. Складали тес-
ти 195 учнів і 35% не набра-
ли мінімальної кількості балів.

Цьогорічний лідер навчальних 
закладів району, школа-дитячий 
садочок у Перемозі посіла 422 

місце. Середній бал 71,4. Про-
ходило тестування 8 школярів.

примітка. Школи міста Вінниці у обласному рейтингу не 
враховані

школа №1 цьогоріч стала кращою серед міських. А в 
обласному рейтингу навчальний заклад посів 22 місце

дмитро артемчук

Нафтогаз України вийшов з 
пропозицією до споживачів газу 
щодо закупівлі газу на опалю-
вальний сезон за літньою ціною. 
Для цього потрібно оформити 
покупку за допомогою особис-
того кабінету на сайті 104 або в 
центрі обслуговування «Вінни-
цягаз збуту».  Аби з’ясувати, як 
саме можна купити газ наперед і 
на яких умовах, ми звернулися в 
«Центр обслуговування клієнтів» 
РГК (Регіональної газової компанії)

– Вперше споживачі газу мають 
можливість закупити свій персо-
нальний резерв газу на весь опалю-
вальний сезон. Ціна газу для такого 
запасу зафіксована на літньому 
рівні — 5 тисяч 995 грн 53 коп. за 
тисячу куб. м. У ціні не враховані 
послуги за доставку, яка залежить 
від регіону. Акція «Твоя енергонеза-
лежність» стартувала напередодні 
Дня Незалежності, 23 серпня, і 
триватиме лише місяць, – кажуть 
в «Центрі обслуговування клієнтів» 

Зараз ціни на газ для населення 
знаходяться на мінімальному рівні 

з початку року.  Наразі ціна газу з 
доставкою у Козятині майже 6,74 
грн за куб, тоді як взимку була 
8,55 грн за куб. Таке сезонне ко-
ливання цін є звичним для ринку 
газу, коли влітку вони знижуються, 
а взимку зростають слідом за 
збільшенням попиту на паливо.

Взяти участь в акції може будь-
який споживач газу, в якого не-
має боргів за газ на момент 
укладання договору. Оформити 
і оплатити покупку можна буде в 
режимі онлайн — в Особистому 
кабінеті на сайті 104 або в ЦОК 

(Центральній обласній компанії). 
При укладанні договору спожи-
вач газу повинен при собі мати 
паспорт, актуальні показники лі-
чильника і внести 100-відсоткову 
оплату за куплений запас газу.

Для того, щоб визначитися з 
необхідним резервом газу на 
зиму, фахівці «Вінницягаз збуту» 
нададуть своїм клієнтам інфор-
мацію про їх обсяги споживання 
газу в минулі опалювальні пері-
оди, або клієнти можуть само-
стійно розрахувати потрібні їм 
обсяги на опалювальний період.

Використовувати куплений газ 
у рамках акції можна буде з 1-го 
жовтня 2019 року по 31 березня 
2020 року.  Якщо куплений резерв 
газу буде витрачений раніше, надалі 
споживач буде отримувати газ на 
загальних умовах за цініою, яка 
буде діяти на той період часу. Тим 
споживачам, які до 1-го квітня 2020 
року не використали весь куплений 
газ, залишок грошових коштів буде 
зарахований на особовий рахунок. 
Ці гроші можна буде використову-
вати для подальших розрахунків 
за газ, або повернути за заявою.

І діти пішли навчатися по су-
сідніх селах. Хтось у Дубові Ма-
харинці (2 кілометри полем), а 
хтось у Зозулинці (5 кілометрів).

— Чого було не залишити хоча 
б початкову школу та дитячий 
садочок? — підхоплює розмову 
пані Тетяна. — Чого я змушена 
хвилюватися, як мої діти добира-
ються на навчання? Їздять авто-
бусом! А могли б і тут вчитись, і 
душа була б спокійна. Крім того, 
в селі б з’явилися додаткові ро-
бочі місця. А хіба це погано?

будівлю хочуть здати в 
оренду

Газета «RIA-Козятин» неоднора-
зово висвітлювала цю проблему. 
П’ять років тому у публікації «Пів-
сотні дітей з Блажіївки ходять в 
чужі школи» голова сільради в 
Дубових Махаринцях Лідія Павлюк 
прокоментувала нам, що на утри-
мання сторожа в бюджеті немає 
коштів. А в розкраданні шкільного 
майна люди винні самі. Крім того, 
приміщення школи хотіли викупити 
підприємці і зробити тут будинок 
для дітей. Потім по селі ширилися 
чутки, що школу планують переоб-
ладнати в дім для престарілих. Як 
бачимо, ні того, ні іншого немає. 

Не зважаючи на те, що шко-

лу «обдерли як липку», стіни 
ще живі і реанімувати будівлю 
можна. Було б тільки бажання 
та грошовитий лідер, який буде 
зацікавлений у благоустрої села.

На сьогоднішній день у Блажіївці 
живе 384 мешканці, з них 60 дітей 
(дошкільного і шкільного віку). Чи 
вистачить цієї кількості, щоб відно-
вити початкову школу та дитсадок?

продовження .початок с. 1

через дірявий дах проросли деревашкола без вікон та дверей

леся кесарчук 

У козятинських змаганнях 
з армреслінгу, які проводи-
лися в День Незалежності, 
змагалися як чоловіки, так 
і жінки. Кожен боровся у 
своїй ваговій категорії. Для 
чоловіків це: 70, 80, 90, 90+ 
кг, жінки: - 50, 60, 70, 70+. 

— Козятинська федерація 
армспорту має сильну команду. 
У цьому році ми зайняли перше 
місце в обласних змаганнях. 
Зараз мотивуємо нашу молодь 
долучатися до змагань, трену-
ватися, шукаємо спонсорів і 
проводимо турнір. У цьому виді 
спорту головне відчувати себе 
сильним і тренуватися. Я п'ять 
років йшов до перемоги, і по-
стійно тренувався в спортзалі, 
у парах. Зараз я - чемпіон об-
ласті з армспорту, - розповідає 
голова Козятинської федерації 
з армспорту Руслан Кухар. 

у армспорті зі школи

Не лише дорослі, а й школярі 
мріють мати сильні руки. Для 
прикладу, наймолодшому учас-
нику  змагань - 17 років. Шко-
ляр займається армспортом 
понад 2 роки. Каже, що в цьо-
му спорті є свої небезпеки та 

нюанси, які слід добре знати.
 —  Потрібно мати сильні 

зв'язки на руках, широкі плечі, 
спину натреновану. Я завжди 
займаюсь у спортзалі, трену-
юсь з друзями за столом. Та-
ким чином укріплюю свої руки. 
Але я бачив в людей, в яких  
ломаются руки, рвуться зв'язки 
і можна навіть інвалідом за-
лишитися. Якщо невеликі пере-
ломи, можна відновитися і далі 
займатися, але якщо не буде 
боязко, – говорить учасник 
змагань Андрій Варвальський. 

родинне хобі

Усі спортсмени перед зма-
ганнями обирають правильну 
позицію, знають, як найкраще 

стати, де опиратися ногами, 
а де лише використовувати 
силу рук. Жінки у цьому спорті 
теж дуже активні і більшість 
з них тренуються з чолові-
ками. Для когось армспорт 
став навіть родинним хобі. 

—  Мій чоловік більш як 10 
років в цьому спорті, їздить на 
змагання. Мені теж стало ціка-
во. Я почала з ним займатися. 
Раз виграла районні змагання, 
потім обласні і вже відчула 
себе в армспорті як риба у 
воді. Я тренуюся з чоловіком 
вдома, зробили собі стіл, і 
у вільний час готуємося до 
змагань. Головне також мати 
позитивний настрій і віру в свої 
сильні руки, – додає учасниця 
змагань Людмила Козаченко. 

жінки, щоб мати сильні руки, тренуються у спортзалі, а 
ще дотримуються здорового харчування

наймолодшому учаснику змагань лише 17 років. Він 
активно тренується у спортзалі після навчання 
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наші люди офіційна сторінКа КозятинсьКої районної влади

ЩИРО ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

директора ТОВ «Арчі» с. Михайлин
ЩЕЛИНСЬКОГО  Олександра Єгоровича 

(29.08)
Зозулинецького сільського голову
МАКСИМЧУКА Олександра Васильовича 

(02.09)
головного спеціаліста юрисконсульта рай-

держадміністрації
ГРОШОВЕНКА Олександра Ілліча (02.09)
оператора комп’ютерного набору РДА

КОВАЛЕНКО Світлану Миколаївну (03.09)
 
З ЮВІЛЕЄМ!

голову СФГ «Ніка-Д» с. Махнівка
ДРОЗДОВИЧА Анатолія Едуардовича 

(29.08)
Бажаємо вам  міцного здоров’я, щастя, сімей-

ного затишку, життєвої мудрості, щедрої долі, 
високого професіоналізму, поваги серед людей. 
Нехай кожна мить приносить лише приємні емоції 
та враження, а мрії та бажання втілюються в жит-
тя. Миру, злагоди, шани, достатку, благополуччя 
вашому дому!

дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, батьки!
Щиро вітаємо вас із чудовим святом – Днем знань!
Цей день хвилюючий і незабутній своєю атмосферою, барвами осінніх 

квітів, свіжістю оновлених класів і, звичайно, закличним першим дзвони-
ком, що пролунає в кожному серці радісним настроєм.

Перше вересня – це свято всенародне. Свято вчителів і вихователів, 
свято батьків, дідусів і бабусь, які разом зі своїми дітьми та онуками знову 
прийшли до школи.

Усім, хто розпочинає новий навчальний рік, бажаємо успіхів, натхнення, 
жаги до знань та нестримної волі до перемоги. Особливо, хочемо приві-
тати зі святом дорогих першокласників. Нехай перші ваші кроки дорогою 
Знань стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвитку.

Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю та бездо-
ганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого 
покоління та справжніх патріотів України. Адже любов до Батьківщини 
починається зі шкільного порогу, з пізнання рідного краю, свого коріння, 
з мудрого слова вчителя.

Нехай новий навчальний рік відкриває нові горизонти пізнання себе і 
світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх 
дітей. Зичимо всім миру та злагоди, наснаги у роботі,  успіхів у навчанні, 
професійного задоволення й творчих здобутків.  

Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам!

з днем нотаріату!
2 вересня українські нота-

ріуси традиційно відзначають 
своє професійне свято. 

Ваша професія вимагає від 
вас бути взірцем чесності, по-
рядності та відповідальності. 
Нехай і надалі ці ідеали су-
проводжують вас, а робота 

буде винагороджена повагою 
та довірою жителів краю.

Хочемо побажати, щоб від-
чуття справедливості ніколи 
не полишало вас. Хай мир 
і злагода, людяність і щире 
слово супроводжують вашу 
діяльність на користь рідної 
України.

шановні підприємці!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем підприємця!
У цей день прийміть найщиріші вітання та побажання успіхів у вашому 

бізнесі. Нехай доля завжди посміхається вам, а партнери ніколи не під-
водять. Бажаємо вам завжди знаходитись у потоці рівномірного і голо-
вне поступового зростання обсягів виробництва та реалізації товарів і 
послуг, а також постійного збільшення надходжень та прибутків.

Зичимо вам, щоб кожна започаткована справа була вдалою і успіш-
ною.  Миру, щастя, здоров’я та благополуччя вам і вашим родинам!

З повагою, голова районної ради        Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації               Юрій СЛАБЧУК

матері загиблого в зоні проведення оос максима олек-
сюка вручили орден «за мужність» ііі ступеня

Відповідно до Указу Пре-
зидента України Володимира 
Зеленського від 27.06.2019 
р. №469/2019, за особисту 
мужність і самовіддані дії, ви-
явлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, нагоро-
джено орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня Олексюка Максима 
Вікторовича.

Сьогодні, 22 серпня, в акто-
вій залі Козятинської ЦРЛ посмертну нагороду сина отримала 
мати загиблого захисника України Інна Леонідівна Фоміна. 
Вручити орден прибув перший заступник начальника Західного 
територіального управління Національної гвардії України, на-
чальник штабу, полковник Сергій Скрипнюк.

 В актовій залі районної лікарні, де працює Інна Леонідівна, 
зібрались адміністрація та колектив закладу, представники ра-
йонної ради, аби віддати данину шани Герою. Неможливо було 
стримати сліз, адже жорстока та несправедлива війна невблаган-
но забирає кращих з кращих, цвіт нашої країни.

Присутні вшанували пам'ять Максима  і всіх загиблих воїнів, 
що віддали своє життя за Україну, хвилиною мовчання.

Максим Олексюк загинув 7 червня внаслідок прицільного 
артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу «Азов» по-
близу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі. 
«Максон» долучився до полку 2017-го, за півтора року служби 
проявив себе відданим військовій справі, відповідальним та 
щирим побратимом.

Після нагородження рідні та близькі, представники адміністра-
ції лікарні поклали квіти до могили загиблого Героя.

на козятинщині відбулись 
урочистості з нагоди дня 
державного прапора та дня 
незалежності украЇни

Серпень - особливий місяць, бо 
він несе нам чудові свята - День Прапора та 
День Незалежності України. Кожен українець 
із задоволенням долучається до святкування, 
бо всі ми вірні Батьківщині, незалежності та 
цілісності нашої держави, любові до України.

23 серпня на Козятинщині відбулись міськра-
йонні урочистості, які розпочалися  з покладання 
квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському.

Участь у заходах взяли - помічник голо-
ви районної ради Ігор Джус, голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук, учасники АТО, 
рідні та близькі загиблих захисників України, 
духовенство, представники трудових колек-
тивів, організацій та установ, органів місце-
вого самоврядування, виконавчої влади, ЗМІ.

Після покладання квітів, колона, яку очолили 
військовослужбовці частини №3008 Національ-
ної гвардії України, бійці батальйону «Азов», 
члени родин загиблих учасників АТО, вирушила 
до площі Героїв Майдану, де відбулось від-
криття Муралу пам’яті загиблих воїнів АТО/
ООС на стіні міського Будинку культури. Му-
рал зображує постать Максима Олксюка, який 
загинув у боротьбі за незалежність України, 
а також імена усіх загиблих Героїв-земляків. 
Слово було надане активістам-ініціаторам та 
виконавцям проекту. Після цього бійці баталь-

йону «Азов» зачитали патріотичну молитву.
 Урочистості продовжились біля пам’ятного 

знаку «Загиблим воїнам АТО», де відбулась 
офіційна церемонія підняття державного пра-
пора та мітинг-реквієм. Право підняти Дер-
жавний прапор України під звуки Гімну було 
надано військовослужбовцям частини №3008.

Хвилиною мовчання учасники урочистих зборів 
вшанували пам’ять про тих, хто в різні періоди іс-
торії віддав своє життя за свободу рідної землі, 
за незалежність України. До пам’ятного знаку 
«Загиблим воїнам АТО» присутні поклали квіти.

Традиційно приємним моментом урочис-
тостей стало нагородження. Почесними гра-
мотами облдержадміністрації та обласної 
ради, райдержадміністрації та районної ради, 
сертифікатами, відзначено учасників бо-
йових дій, працівників Козятинської ЦРЛ, 
спортсменів, представників галузі культури.

прес-центр 
козятинської 

районної ради 
інформує
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мрії марії кулеши стали реальністю
з марією кулешею ми знайомі не перший рік. Ідея написати про неї виникла, коли вона, 
методист РБК (районного будинку культури), стала керівником вокального ансамблю  «Журавочка» 
територіального центру обслуговування в Махнівці. Як вона поєднує професію, учасницю трьох 
вокальних гуртів з берегинею сімейного затишку, наша розповідь

в’ячеслав гончарук

Зустрілися ми з Марією в Біло-
піллі під час обласного фестивалю 
обрядових хлібів. Вона погоди-
лася поспілкуватися з пресою 
за умови, що це буде розповідь 
не про неї особисто, а про ко-
лективи, в яких вона виступає. 
Не було б «Калини» без Анто-
ніни Петрушкевич, каже Марія. 
Не було б «Струн серця» без 
колективу РБК. Тільки в «Музеї 
хліба» в нашої героїні часу на 
спілкування було дуже мало, адже 
готувалися до фінального виступу

Т о ж  д о м о в и л и -
ся зустрітися в іншому місці

Коли зустрілися, перше, про 
що запитали нашу співрозмовни-
цю, звідки у неї талант до співу.

— У мене  весь рід по лінії 
батьків співочий, - каже артист-
ка. - Ми завжди збиралися на 
свята цілою родиною і співали. 
На тих піснях я і виросла. Батько 
з мамою також були співаками — 
співали дуетом. Тільки, на жаль, 
тата з нами вже немає. Остання 
пісня, яку ми співали втрьох, на-
зивалася «Як вечір звечоріє». Для 
мене відхід батька в світ інший 
було трагедією, яка докорінно 
змінила моє життя. Я повернула-
ся з Вінниці додому в Махнівку. 
Мені запропонували роботу в 
районному будинку культури. 
Паралельно співала в «Калині»

– Розкажіть нам про «Калину»
— «Калину» створила наша 

землячка Антоніна Петрушкевич. 
Вона є автором і композито-
ром пісень, які ми виконуємо. 
У нашій «Калині» шестеро ви-
конавців. Сама почала співати, 
скільки пам’ятаю себе. Так що 
мій голос, скоріше за все, дав-
ся мені у спадок від родини.

– У вашій сім’ї, хто ще співає?
– У мого чоловіка голос є, тіль-

ки він не співає. Підтримує мене 
у всіх починаннях, іноді виступає 
першим критиком. Восьмирічний 
син грає на кларнеті, зациклився 
на вивченні права. Знає і всім на-
гадує статті цивільного кодексу. 
Як підросте, можливо змінить 
своє дитяче захоплення, а поки 
він слідчий і адвокат разом взяті.

– Коли заговорили про сім’ю, 
хочемо знати, як вокалістка 
трьох гуртів поєднує роботу ме-
тодиста з домашнім затишком. 
При такій зайнятості, як у вас, 
Марія Кулеша вдома буває?.

— О, то смуток. Проблема в 
тому, що немає можливості по-
їхати до моря чи в якусь подо-
рож. То я не можу відірватися 
від справ, не пов’язаних з робо-
тою, то в чоловіка з’являються 
невідкладні справи. Зібратися 
компанією на якусь вечірку чи 
пікнік час знаходимо. Удома зви-
чайно буваю, я ж заміжня жінка 
і у мене добрий чоловік. Коли у 
нас є вільний час – він для сім’ї.

– Для чого створили «Журавоч-
ку»? Адже є «Калина», у неї всеу-
країнське й міжнародне визнання.

— У «Калини» своє призначен-
ня. У «Журавочці» співають ви-
конавці пенсійного віку. Співаючи, 
вони гріють душу своїм ровесни-
кам і забувають за свої проблеми. 
Новостворена «Журавочка» тери-
торіального центру обслуговування 
вже має в репертуарі 16 пісень. 
Вирішили зробити творчий вечір 
під назвою «Життя як пісня, а 
пісня як життя» у себе в Махнівці. 
Людям сподобалось, стали за-
прошувати новостворений гурт 
на концерти. На даний час «Жу-
равочка» готується до Міжнарод-
ного фестивалю і їхній репертуар 

оновлюється. «Журавочці» подо-
бається виступати, де їх знають

Мені самій подобається ви-
ступати в маленьких селах. Там 
люди тебе душею сприймають. 
Їм настільки подобається, що ти 
співаєш для них, що сам отриму-
єш задоволення, що ти даруєш їм 
радість. Для сільського жителя, 
що поринув у роботу, приїзд ар-
тистів, це свято. А для нас свято, 
що ми даруємо селянам настрій.

– Удома у вас біля будинку 
великий квітник. Це просто для 
краси чи велика любов до квітів?

— Любов до квітів, - каже 
Марія. - Квітка в квітнику це — 
моя душа, це — краса живої 
природи, я й сьогодні купила 
квітку посадити. Квіти і куліна-
рія - найбільше моє захоплення

– Яка найбільш пам’ятна 
подія у вашому мистець -
кому житті і житті в цілому?

— По роботі таких подій у мене 
три. Перша – я працюю в чудово-
му колективі Районного будинку 
культури. Друга – коли нашу 

«Калину» запросили на новоріч-
ну програму «Фольклор мюзік» 
на Першому Національному. Там 
наш гурт виступав серед відомих 
зірок шоу-бізнесу. Третя — коли 
здійснилася моя мрія дитинства і 
я стала студенткою Київського На-
ціонального університету культури 
(Михайла Поплавського). У цілому 
в житті незабутні події — наро-
дження сина, прем’єра пісні «Моя 

Україна», перший виступ у гурті 
«Струни серця», дебютна пісня 
тандему Марія Кулеша-Віталій 
Котовський, присвоєння «Калині» 
Антоніни Петрушкевич звання на-
родного гурту. Мабуть, все, – гля-
нувши на годинник, сказала Марія. 

– Мабуть, не все. Будуть 
«Струни серця», «Журавоч-
ка» чи «Калина» – будуть у 
вас ще не раз гості-медійники.

«журавочка» на день села в махнівці

«калина» з піснею «моя україно»

ірина швець

Козятинчанин Дмитро Щерба-
тюк став переможцем Всеукраїн-
ського чемпіонату з бадмінтону, 
що відбувся у Харкові. На «Кубку 
Визволення» брали участь біль-
ше півтори сотні спортсменів не 
тільки з України, але й інших 
країн. Дмитро виступав у віковій 
категорії до 14 років включно 
і виборов 2 золоті медалі — в 
одиночному турнірі та у парі з 
Єгором Леонтьєвим. А виступаючи 
з дівчинкою Аміною Лисенко, став 
бронзовим призером чемпіонату. 

Слід зазначити, що два місяці 
тому, у червні, на Всеукраїнському 
турнірі в Миколаєві, де Дмитро 

єдиний представляв Вінницьку 
область, він виборов нагороди в 
трьох категоріях: в парній - зо-
лото; в змішаній та одиночній 
-  бронзу. Тренує хлопця Андрій 
Дмитришин. Гарною підтримкою 
під час змагань завжди є батько 
Сергій, який їздить із сином на 
всі турніри. За такі високі до-
сягнення хлопця вже включили 
у збірну України та присвоїли 
розряд кандидата у майстри спор-
ту. Тепер він братиме участь у 
чемпіонатах з бадмінтону, які 
проводитимуться на рівні Європи. 

Наразі готується у складі юні-
орської збірної України брати 
участь в Міжнародному чемпіона-
ті, який буде проходити у Литві.

привіз перемогу з харкова небезпечний люк неподалік школи №5
ірина шевчук

Під приціл журналістів «RIA-
Козятин» потрапив аварійний 
люк. Він знаходиться в районі 
ПРБ, на вулиці Григорія Ско-
вороди (до перейменування 
вулиця Боженка). За слова-
ми мешканців, небезпечним 
люк став більш півроку тому. 
Комунальні служби не звер-
тають на це уваги. Тож люди 
зруйновану кришку люка об-
клали камінцями. Аби туди 
не втрапила людина, автівка 
чи автобус. До речі, вулицею 
Сковороди курсує міський ав-
тобус під №7. А за декілька 
метрів розташована п’ята школа. 
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патріотичне. У суботу у Козятині відсвяткували 28-му річницю Незалежності України. Спеціально до 
свята організували вело-мотопробіг, танцювальний флешмоб та міні-концерт. А ще приймали гостей зі 
сходу. Розповідаємо, як це було

схід і захід разом: на дні 
незалежності були гості з авдіївки

свято історія

на день незалежності байкери та велолюбителі взяли 
участь у мото-велопробігу. Учасники подолали шлях 
довжиною майже три кілометри

козятин під час другої світової
пам’ять. Цьогоріч минає 80 років від початку Другої світової війни. Збройний конфлікт, який забрав 
мільйони людських життів, розпочався 1 вересня 1939 року із вторгнення Німеччини та Словаччини до 
Польщі. Під окупацією нацистів були і землі Козятинщини

олена удвуд

Опівдні мото та велолюби-
телі приїхали не площу Героїв 
Майдану, щоб долучитися до 
патріотичного мото-велопробігу.

Козятинчанка Тетяна прийшла 
разом із онукою Соломією. 
Жінка їздить на велосипеді вже 
близько 25 років. Спеціально до 
патріотичного мото-велопробігу 
прикрасила свого залізного коня 
жовто-блакитними кульками та 
шарфом із написом «Україна». 
А на плечі одягнула наш стяг.

— У мене піднесений на-
стрій, — ділиться враження-
ми жінка. — Хороше свято. 
Хай би більше з’єднувалися 
л ю д и ,  б у л о  б  к р а щ е .

— Сьогодні ми хочемо по-
казати, що давні суперники на 
дорозі — мото та вело-ролери 
хочуть помиритися в єдиному 
забігу, — пояснив мету заходу 
міський голова Олександр Пу-
зир. — Хочу побажати гарного 
святкування, гарних сонячних 
днів, гарного забігу. Прошу 
швидкість не перевищувати. Це 
я звертаюсь до вело-ролерів.

За командою мотоциклісти 
та велосипедисти вишикували-
ся у колону і рушили услід за 
машиною поліції. Серед вело-
сипедистів був і очільник міста.

Маршрут пролягав від площі 
Героїв Майдану і назад через 
вулиці Пилипа Орлика, Незалеж-
ності та Героїв Майдану. Учасни-
кам треба було подолати шлях 
довжиною майже три кілометри.

Допоки тривав мото -ве -
лопробіг, козятинчани писа-
ли свої побажання на жов-
то-блакитному прапорі. За 
кілька хвилин біля столика зі 
стягом вишикувалася черга.

Приходили на святкування 
з сім’ями. А дехто взяв із со-
бою домашнього улюбленця.

Маленька Кіра прийшла на 
День Незалежності з бабу-
сею і  се с тричкою Софі -
єю. Не забула і про собачку 
Сінді — милу білявку, яка 
слухняно сиділа у рюкзаку.

— Мені тут весело, — ділиться 
враженнями юна козятинчанка.

Д і в чинка  ра зом з  р ід -
ними теж писала свої по-
б а ж а н н я  н а  п р а п о р і .

Коли на площу поверну-
лися мото- та велолюбите-
л і ,  розпочався святковий 
концерт. Його відкрив музич-
ний виступ гімнасток дитячо-
юнацької спортивної школи.

К о н ц е р т  п р о д о в ж и -

ли  п і с е нними  номерами .
На цьогорічне святкування 

Дня Незалежності до Козяти-
на завітали школярі з Авдіїв-
ки. Їм подарували вишиван-
ки, які ровесникам передали 

учні наших шкіл. Гості теж 
підготували для нас невелич-
кий подарунок. Вони заспівали 
марш українських націоналістів.

Завершилося святкуван -
ня танцювальним флешмо-

бом у виконанні наших гос-
тей зі сходу та вихованців 
ансамблю «Зорянка -Арт».

Наприкінці свята школярам з 
Авдіївки передали український 
стяг, підписаний козятинчанами. 
Діти, у свою чергу, відвезуть 
його керівництву військово-ци-

вільної адміністрації свого міста.
Під час передачі прапора до 

авдіївчан підійшла мати поле-
глого у бою Сергія Кацабіна.

— Ми далеко, але ми з вами, 
— сказала Людмила Кацабіна.

— Схід і  за х ід разом, 
— відказали їй наші гості.

учасники ансамблю «зорянка-арт» разом зі 
школярами з авдіївки влаштували танцювальний 
флешмоб. Ним завершили святковий концерт

коли учасники мото-велопробігу повернулися на 
площу, розпочався концерт. Першими виступили 
гімнастки Дитячо-юнацької спортивної школи

дехто приходив на свято зі своїми домашніми 
улюбленцями. Юна козятинчанка Кіра (ліворуч) взяла із 
собою собачку Сінді

допоки тривав пробіг, козятинчани писали свої 
побажання на прапорі. Його передали нашим гостям зі 
сходу

олена удвуд

Як зазначає Зоя Вільчин-
ська у своїй праці «Наша іс-
торія», окупація Козятинсько-
го району тривала з липня 
1941-го до березня 1944 року.

Щойно гітлерівці захопили вла-
ду, вони утворили Козятинську 
округу. До неї входило три ра-
йони: Козятинський, Погреби-
щенський та Самгородоцький.

У міських громадах головним 
був гебітскомісар. У Козятині його 
штаб розмістився у приміщенні 
школи № 1. Про це свідчить фото, 
яке ми знайшли у мережі Інтернет 
на одному із форумів. Як відомо із 
повідомлень у часописах того пе-
ріоду, у 1942 році гебітскомісаром 
Козятинської округи був Штойдель.

Були у нашому місті військові 
іспанської «Блакитної» дивізії. Це 
підрозділ збройних сил нацист-
ської Німеччини, сформований 
з іспанських добровольців. У 

Інтернеті ми знайшли фото сол-
датів на Шепетівській платформі.

суворий контроль

Нацисти призначили у місті ко-
мендантську годину, зобов’язали 
козятинчан платити податки на 
відбудову. Заборонили контакту-
вати із полоненими Червоної армії.

Не дозволяли продавати на 
ринку та на вулицях овочі та 
ягоди. Продукти населення отри-
мувало лише у пунктах розпо-
ділу городини. Також містянам 
наказали віддавати зібрану го-
родину для забезпечення хар-
чування німецьких військових.

З квітня 1943 року зобов’язали 
вивішувати на будинках список усіх 
мешканців. Перебувати у чужому 
місті чи селі можна було лише з 
письмового дозволу старшини. 
Усіх, хто не мав дозволу, затри-
мували і передавали жандармам. 
Усе це відомо із публікацій газет, 

зібраних у книзі «Наша історія».
Окупанти відновили роботу 

Свято-Вознесенської церкви. Її 
звели наприкінці ХІХ століття за 
кошти залізничників. Вона роз-
ташовувалася біля школи № 2 
на тому місці, де зараз фізіоте-
рапевтичне відділення районної 
лікарні. Радянська влада з 30-х 
років використовувала приміщен-
ня святині як Будинок піонерів.

Як пише Зоя Вільчинська, «з 
вересня 1941 р. відновилося 
богослужіння в Свято-Возне-
сенській церкві, яке провадили 
протягом усього періоду окупації 
та ще 3–4 роки після звільнення 
міста». Потім церкву знову пере-
творили на Будинок піонерів.

масові розстріли

Німці прагнули винищити єврей-
ське населення. Для того, щоб три-
мати євреїв під контролем, ство-
рювалися гетто і концентраційні 
табори. Були такі і в нашому місті.

«Під час окупації в м. Козятин в 
районі вулиць Веселої, Шевченка, 
Вокзальної було створено єврей-
ське гетто, а в одному кілометрі від 
міста окупанти створили концтабір, 
в якому утримувались євреї з гетто, 
які залишилися живими після по-
грому 3 червня 1942 року, цигани 
та військовополонені», — пише 
Зоя Вільчинська у своїй книзі.

Нацисти розстрілювали євреїв та 
інших мирних жителів у районі Та-
лимонівки. Сьогодні про ті страшні 
події нагадує пам’ятний знак.

У книзі «Наша історія» є спо-
гади місцевого мешканця Ю. 
Машевського про розстріли: «У 
червні 1942 року німецькі оку-
панти розстріляли понад 8 тис. 
мирних жителів нашого району. 
У більшості це були євреї. Дру-
гий розстріл стався в кінці лип-
ня. До євреїв додалися цигани, 
були й військовополонені. А 22 
серпня — ще один масовий роз-
стріл. Тривали вони і у вересні».

тікали, щоб врятуватися

Деяким євреям вдавалося втекти 
з гетто і концентраційних табо-
рів та уникнути смерті. У книзі 
«Ми хотіли жити… Свідчення і 
документи» ми знайшли спо-
гади Софії Жебрак, уродженки 
Самгородка. Наприкінці червня 
1941 року у Самгородок при-
йшли німці і створили там гетто. 
Родина Софії втекла, проте через 
три дні нацисти їх зловили і від-
правили до концтабору Козятина.

«Серед полонених табору хо-
дили чутки, що у цьому таборі 
не така сувора дисципліна і ко-
мендант капітан Тинель досить 

ліберально ставиться до ув’язнених 
і навіть наказав збільшити по-
рцію хліба для хворих та дітей», 
— йдеться у спогадах жінки.

Софія Жебрак втекла з конц-
табору на початку серпня 1942 
року, коли полонені рили тран-
шею. Поліцай, який охороняв 
ділянку, кудись пішов. Так дівчині 
вдалося врятуватися. Її батьки 
залишилися. Не наважилися тіка-
ти через поганий стан здоров’я.

«Невдовзі після моєї втечі 
усі в’язні табору були знищені 
(22.08.1942). Там загинув мій 
батько і майже всі мої роди-
чі, які проживали до війни у 
Козятині і опинилися у цьому 
концтаборі. Вдалося врятуватися 
лише моїй мамі та молодшому 
брату. Врятувалися вони завдя-
ки коменданту табору капітану 
Тинелю», — читаємо у спогадах.

Також із книги ми дізналися, 
що підрозділ поліцейського пол-
ку «Південь» 14 липня 1941 року 
розстріляв у Козятині 1255 євреїв. 
Під час другої антиєврейської 
операції знищили 508 людей, а 30 

вересня 1942-го вбили останніх 
євреїв — 18 чоловіків і 3 жінки.

Були й такі, що тікали із гет-
то і шукали у нас прихисток. 
Фаїні Кратковій (1927 року на-
родження) із міста Ружин (Жи-
томирська область) вдалося 
втекти із гетто і уникнути роз-
стрілів. Фаїна разом із бать-
ком пішки рушила до Козятина.

«Ми прийшли уранці наступного 
дня. Там на околиці ми зайшли у 
будинок, який виглядав закинутим, 
але у ньому мешкала бабця. Ми 
сказали, що йдемо додому, на 
Донбас, і попросили її дозволити 
залишитися у неї на кілька днів, 
доки я не вилікуюся (у мене були 
ноги розпухлі, як колодки, покриті 
гнійниками і ранами)», — йдеть-
ся у спогадах Фаїни Краткової.

Фаїна разом з батьком зи-
мували у будинку бабусі. Вони 
переховувалися у підвалі. Пе-
ред визволеннням від нацистів 
Фаїна важко захворіла. Її зна-
йшли радянські солдати і від-
везли до військового госпіталю, 
а звідти до лікарні у Козятині.

Про Козятин періоду Другої сві-
тової війни можна прочитати у 
книзі «Невідправлені листи» на-
шої землячки Ірини Машевської. 
Роман вийшов друком у 2003 
році російською мовою.
Як писала газета «Одесские 
всемирные новости» у 2005 
році, Ірина Машевська намага-
лася опублікувати свою книжку 
у 70-х роках. Проте радянська 
влада звинуватила її у непатріо-
тичних поглядах, а текст визнали 
таким, що суперечить ідеології.
Наша землячка переїхала жити 
до Одеси. До виходу на пенсію 
вона працювала вчителькою 
німецької та англійської мови.
У своїх «Невідправлених листах» 
вона описала роки окупації рід-
ного міста. Фрагмент роману:

«(…) ходила я з дівчатами ди-
витися місце битви на стадіоні 
біля школи. (…) Пішли ми втрьох: 
я, Люся і Ніна. (…) Підійшли до 
стадіону від залізниці. Перейшли 
колії, вилізли на гірку — все як на 
долоні. Весь стадіон у невеликих 
окопах. На білому полі то тут, то 
там видно трупи у сірих шинелях.
— Звідси наші робили наступ на 
школу, — пояснює похмуро Ніна. 
— Вова розповідав, як це було. 
Вони, гади, зробили укріплення 
у підвалі школи і били звідти, — 
Ніна показала у протилежний бік 
стадіону, туди, де серед високих 
дерев було видно руїни. — Там 
зручна позиція і вони били на всі 
чотири сторони А тут же сходять-
ся усі шляхи, наші не могли про-
сунутися».

війна у художній літературі

пост №5 на станції козятин

під час окупації у приміщенні школи № 1 влаштували 
штаб гебітскомісара. Джерело https://reibert.info

війська «блакитної» дивізії на шепетівській платформі. 
Цей підрозділ формували з іспанських добровольців
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оголошення
про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля
повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропози-
цій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність 
Проектом передбачається  будів-
ництво під'їзних залізничних колій 
ТОВ «АГКОД» з встановленням на-
вантажувального  пристрою, вагон-
них ваг та маневрової лебідки по 
станції Козятин-1 на території ТОВ 
«АГКОД» .
Для забезпечення проектними об-
сягами перевезень на розрахунко-
вий період передбачається будівни-
цтво: під’їзної  колії №1 протяжністю 
437,42 м; запобіжного тупика  №2 
протяжністю 109,52 м; виставної 
колії №3 протяжністю 263,07 м; 
виставної колії №4 протяжністю 
230,80 м; виставної колії №5 про-
тяжністю 262,71 м; виставної колії 
№6 протяжністю 227,55 м; виставної 
колії №7 протяжністю 203,59 м; на-
вантажувально-вивантажувальної 
колії №8 протяжністю 406,02 м.
Земельна ділянка під будівництво 
залізничних колій знаходиться в 
оренді ТОВ «АГКОД» та розміщена 
за адресою: Вінницька обл., Козя-
тинський район, с. Сокілець, вул. 
Білоцерківська .
 (загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої ді-
яльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «АГКОД», ЄДРПОУ  42119309
Поштова адреса: 22142, Вінницька 
обл., Козятинський р-н., с. Сокі-
лець, вул. Білоцерківська,44.
т . ( 0 6 7 ) 3 9 9 - 3 4 -
41______________________
_______________________
(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові фі-
зичної особи — підприємця, іден-
тифікаційний код або серія та но-
мер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реє-
страційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і  мають 
відмітку у паспорті), місцезнахо-
дження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної 
особи — підприємця (поштовий ін-
декс, адреса), контактний номер 
телефону)

3.Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької
обласної державної  адміністрації. 
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Со-
борна, 15-а,
т . ( 0 4 3 2 )  6 7 - 0 8 - 2 0 ,  к о н т а к т н а 
особа: Лісовенко Олена Віталіїв-
на______________________
_______________________
 (найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої ді-
яльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 
довкілля
Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України.
Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядок 
виконання підготовчих та будівель-
них робіт, затверджений Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011р. №466.
(вид рішення про провадження пла-
нованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його 
видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються.
Громадські слухання (перші) від-
будуться
______17 вересня 2019 р. о 11.00 
год. в приміщенні  Сокілецької сіль-
ської ради____________
(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)
 
Громадські слухання (другі) відбу-
дуться ___________________

_______________________
(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності
 Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА,
вул.  Соборна,  15-а,   т . (0432) 
6 7 - 0 8 - 2 0 ,   к о н т .  о с о б а :  Л і -
с о в е н к о  О л е н а  В і т а л і ї в -
на______________________
_______________________
 (зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації.
Адреса: інд. 21100, м. Вінниця , вул. 
Соборна, 15-а, т.(0432) 67-08-20.
контактна особа Лісовенко Олена 
Віталіївна
(зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, но-
мер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності – 1 книга _____ 
зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої 
діяльності)_______________

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може озна-
йомитися з ними
· ТОВ «Агкод», Вінницька обл., Ко-
зятинський р-н., с. Сокілець, вул. 
Білоцерківська,44;
· Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької
обласної державної  адміністрації, 
м. Вінниця, вул. Соборна,15-а;
·  Сокілецька сільська рада, Ві-
нницька обл., Козятинський р-н., 
с. Сокілець,
вул. Котляревського,2-А
(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходжен-
ня, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 20197104038 на довкілля планованої діяльності)
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 продам
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàë³ÿ íîâà, êàñòðþë³, íîâèé ÷àéíèê, êèëèì íà ï³äëîãó, òðóáè, 
ëîïàòè, ñìîëà, ãàðíà êðàâ÷ó÷êà, äåðåâî äóáà ï³ä çð³ç. 063-879-52-15
  Áàíêè 3-õ ë. 12 ãðí., 1 ë. 7 ãðí., 0.5 ë. 3 ãðí., áàëêè 4-õ ì. 10 õ 10 
ñì., òðóáè ñò. ä.76 ìì á/ó. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ â õîðîøîìó ñòàí³ 12 ãðí./1 êã. 096-779-60-83
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 9 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áè÷êà 2 ì³ñ. 063-791-28-46, 068-211-02-45
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ, òåëè÷êó íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Á³ëüÿðäíèé ñò³ë ðîñ³éñüêèé íà Àðäåç³¿ 10 äþéì. 067-935-88-67
  Á³íîêëü, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 
098-597-13-15
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áîéëåð íà 80 ë. âîäè ç ñóõèì òåíîì «Àòëàíò³ê» 3 500 ãðí. 096-
779-60-83
  Áîéëåð íà 80 ë. íîâèé, äâåð³ 2-õ ñòâîð÷àò³ ì³æê³ìíàòí³ ç³ ñêëîì íà 
3 ê³ìíàòè, ïðàëüíà ìàøèíêà ìàëþòêà. 063-809-21-14
  Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
  Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëÿ ¹63(78 ð.), ¹69 (80 ð.), ¹73 

(81 ð.), ¹78 (82 ð.), ¹88 (85 ð.), ¹94 (86 ð.), ¹104 (89 ð.), êíèãè 
ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ âèïóñê 2016 ð., 2018 ð., êîðïóñ ï³äøèïíèêà 
802. 096-453-34-86
  Áóä³âëÿ, 1/2 ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 265 êâ.ì., âèñîòà 
ïðèì³ùåííÿ 3,8 ì., äâà âõîäè, ï³äâåäåíå 3-õ ôàçíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ 
+ çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 063-684-23-83
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, êàáåëü àëþì. 60 ì., 
áî÷êà 200 ë äëÿ äèçïàëèâà, ïðóò êðóãëÿê 12 ìì. 093-031-24-52
  Âåëîðàìà, âåëîñèïåäè, øâåéíà ìàøèíêà, äâåð³ âõ³äí³ ìåòàëåâ³ 
íîâ³, ìåòàëåâà áî÷êà 200 ë., óìèâàëüíèé ôàÿíñîâèé, äâåðêè ñóö³ëüí³ 
³ ïëèòà 350 õ 350, äðîâ’ÿíèé êîòåë Òèòàí, àëþì. ëîæêè, ÷àðêè íîâ³, 
ðîáî÷³ ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè. 096-412-34-14
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé Ôðàíö³ÿ, ñºòêà ðÿáèöà 5 ìì., çì³éîâèê ó 
ïëèòó, áàíêè 1 ë., òåëåâ³çîð. 063-995-01-96
  Âåëîñèïåäè á/ó, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, 
äîñêà ñóõà, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, ôàíåðà, óãîëîê. 073-052-93-37, 
096-258-75-22
  Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
  Âñå íåäîðîãî: äâà ñïîðò. âåëîñèïåäà,  àë. ïðîâ³ä 300 ì. 3-õ 
æèëüíèé à òàêîæ ì³äíèé 25 ì. 3-õ æèëüíèé, ìàñëî ïåðåðîá. 30 ë. ³ 
òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., äâà êîëåñà ïåðåäí³õ, åë.ë³÷èëüíèê, êðîëÿ÷³ 
êë³òêè 3 øò. 068-334-66-72, 093-940-96-11 
  Âóãëåêèñëîòíèé áàëîí òà ðåäóêòîð âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-692-
87-15, 095-919-71-67
  Ãàçîâà ïëèòà (äóõîâêà ãàçîâà), â ãàðíîìó ñòàí³, 60-êà, á³ëà. 063-
280-25-24

  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, äàõ - 
ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òà 2 ì³ñöÿ ïîðó÷, ç áóä. ìàòåð³àëàìè, º 
ôóíäàìåíò. 063-131-39-20
  Ãí³é 80 ãðí./òîíà. 096-466-37-06
  Äâèãóí ÂÀÇ 2103 â ðîç³áðàíîìó ñòàí³, ÃÁÎ - ðåäóêòîð. 068-016-40-73
  Äâ³ êë³òêè äëÿ øèíøèëè, äâ³ âåëèê³ õóñòêè, çåðíî ïøåíèö³, òåëåôîðí 
Iphone 7+ íîâèé. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê (öèðêóëÿðêà, ñòðóãàëüíèé 40 ñì., ñòîëè 
ðåãóëþþòüñÿ). 096-762-82-24
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Roan Marita â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç 
ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, òà ë³òíÿ 3-õ êîë³ñíà ñó÷àñíà á/ó. 093-437-22-16
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 3-9 ðîê³â â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-684-23-83
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-398-67-27
  Äóáë³êàòè êëþ÷³â (ÿêùî á³ëüøå 3-õ ö³íà 35 ãðí. çà çâè÷àéíèé êëþ÷). 
063-814-74-18
  Åë. ãåíåðàòîð Õîíäà 2.5 êâ. 063-280-18-73
  Åë. ãðèëü íà 3 âåðòåîÿ, ôðèòþðíèöÿ. 063-280-18-73
  Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, 
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, òðóáè à/ö ä³àì.150, 
òðóáà ÂÃÏ ä³àì.15, áàê 70 ë., ñêëÿíêè, øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêè äåðåâÿí³. 
096-467-88-03
  Åëåêòðîáîéëåð-80 ë. Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 37, òþíåð äî òåëåâ³çîðà, 
âåëîñèïåä «À¿ñò», óñå á\â, íåäîðîãî. 063-268-23-01
  ªìí³ñòü í/æ íà 6 ë., çâàðþâ. òð-ð 220/380 â, ãîòîâà êîíñòðóêö³ÿ íà 
êîíòóð çàçåìëåííÿ, êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ ãàçèô³ê., ðàä³î ñàíòåõ. ³ 
åë.ðîáîòàõ. 096-453-34-86
  Çåì. ä³ë-êà 0,146 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèç., 600 ì â³ä ÐÅÑ, ç öåíòðó 
Êîçÿòèíà ¿õàòè 15 õâ ìàøèíîþ/ àâò.¹3. Äçâîí³òü: 096-59-68-337.
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 10, âñ³ äîêóìåíòè 
îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà, íåäîðîãî, ãîñ àêò º. 093-925-93-81, 097-324-14-53
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè 
âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè). 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà (ð-í ìàãàçèíó 
«Áóä³âåëüíèê). 093-427-55-10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ, íåäîðîãî. 067-319-08-49
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ, íåäîðîãî. 067-319-08-49
  Çåðíî ïøåíèö³. 093-677-47-25
  Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - Matador Nordicca Basic 
165/70/R13 (79Ò-MP52) â õîäó 1 ñåçîí. 097-138-12-06
  ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-49-36
  Êàðòîïëÿ âåëèêà Áåëà Ðîñà ïî 9 ãðí./1 êã., äð³áíà ïî 3 ãðí./1 êã., 
ñ.Áëàæ³¿âêà. 068-082-41-18
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, áàãàòî, õîðîøà (á³ëÿ ÃÐÏ-3). 2-10-72, 096-801-91-57, 
093-133-50-38 äçâîíèòè ââå÷åð³
  Êîâðîâó äîðîæêó, åëåêòðîíàãð³âà÷, òþëü, åëåêòðîñèïàðàòîð, áóòë³ íà 
âèíî 20 ë. ³ 10 î., íåäîðîãî.096-160-69-70, 063-824-71-04
  Êîçà. 068-518-35-30
  Êîçî÷êà 7 ì³ñ., íåäîðîãî. 098-090-95-32
  Êîëåñà äî âåëîñèïåäà ïåðåäíå, çàäíº, áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë.,  
äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê äóá. 093-020-22-95, 093-031-24-52
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робота та оголошення

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71
Терміново продам будинок 

с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 
кімн. кв. 063-854-94-76

Куплю б/у перини, подушки, сварочні 
апарати, свіже пір'я гусяче - качинє, 

горіхи. 097-410-60-91

Ландшафтний дизайн, озеленення 
подвір'я та прибудинкової терито-

рії, влаштування газону, помірні 
ціни. 093-101-88-40

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

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27

Терміново, недорого продам меблі, 
килими. 093-708-76-18

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Шукаю людину по догляду за хворим 
чоловіком, м.Козятин. 

067-430-40-65

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, вівса.674300280, 

0974057833

Продам будинок 97 кв.м., з усіма 
зручностями, зем. діл-ка 46 сот. 
приватиз., с.Козятин вул.Поділь-

ська, терміново. 063-530-14-85

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Зніму 2-3-х кімн. квартиру або бу-
динок зі зручностями. 097-69-40-18, 

097-402-12-46

Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин 
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04

Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

з можливістю права на викуп. 
067-753-67-42

Продам 4-х кімн. кв. р-н вул. Довжен-
ко. 093-229-70-64, 097-269-04-07

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
Отделка внутренних - наружных работ любой 
сложности, под ключ. 063-605-88-54 Viber, 
098-932-22-18
Виконую всі види ремонтних робіт. 091-610-32-
94, 073-733-71-00

робота
Автомийка запрошує працівника. 067-920-
67-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
Запрошуємо на роботу механіка, з/п від 9 
000 грн. 063-145-76-77
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва, 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На роботу потрібен автомийник, можливо без 
досвіду роботи. Вимоги: відповідальність, 
порядність та бажання працювати. 063-299-
47-90
В кафе "Хуторок"запрошує на роботу бар-
мена та офіціантів. 067-264-95-70, 093-145-
82-34
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується: 
Помічник кухаря, Продавець. 8 годинний ро-
бочий день. Вихідні : Сб, Нд. 067-430-02-80, 
093-678-53-01
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
продавець, помічник кухаря. Гарантуємо: 
соціальний пакет, високу заробітну плату. 
067-430-02-80, 093-678-53-01
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Водій на ЗІЛ130, Оператор-
касир, Помічник бухгалтера, Різноробочий. 
Ми гарантуємо: Офіційне працевлаштуван-
ня. Середня заробітна плата  7500-8000 грн 
(з податками). 8-годинний робочий день. 
Соціальний пакет. Компенсація харчування. 
0674300280 тел. 0936785301
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робота 
Пропоную 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

<@ogol_osn:>Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Вели-
кий вибiр Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей 
та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, кон-
структори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
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  Êîëÿñêà Tutis â õîðîøîìó ñòàí³, 3 ïîëîæåííÿ, ëþëüêà, àâòîêð³ñëî, 
ë³òí³é âàð³àíò. 063-809-21-14
  Êîíòåéíåð 5 ò., ãëàäèëüíà äîñêà, ëþñòðà íîâà, êàñòðþë³ àëþì. íîâ³ 
6 ë. òà 4 ë., äîìêðàò ã³äðàâë³÷íèé, åëåêòðîäè çâàðî÷í³ 3 ìì., ñóë³ÿ 4-õ 
ë. 10 øò. íîâ³, êóðòêè. 096-412-34-14
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì, áè÷îê 5 ì³ñ. 068-760-26-54
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì 3 ì³ñ. ò³ëüíà, Ñåìåíòàëêà, ñ.Êàøïåð³âêà. 098-
245-76-02
  Êîðîâà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 096-660-22-80
  Êîñòþì ÷îë. ð.48-50 çàë³çíè÷íèé (ó÷èëèùå) 500 ãðí. 063-021-81-41

  Êîñòþì øê³ëüíèé äëÿ õëîï÷èêà ð.42/164/75, ñòàí íîâîãî 500 ãðí. 
097-690-98-32
  Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 
093-773-34-02, 098-675-21-69
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå, ñò³ë-ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, ñêëÿí³ áóòë³ íà 20 
ë., ïèëêà ðó÷íà. 098-993-35-42
  Êðîëèöÿ ìîëîäà õîðîøî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Êðóã í/æ ä85 õ 489, êðóã í/æ ä114 ä33, ä192/ä33; ä260/ä38, ä280/
ä33 òîâù. 18.5, 21, 14, 11, ëèñò í/æ 715 õ 675 õ 2 ìì; ëèñò ñòàëüí. 610 
õ 175 õ 43.5 ìì., ëàìïà íà ì³íîñöåí 6 âîëüò. 096-453-34-86
  Êóòî÷îê, ï³äñòàâêà ï³ä òåëåâ³çîð â â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
063-462-56-40
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, äâà êð³ñëà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-
979-21-18, 063-828-27-30
  Ìàãàçèí âóë.Â³íí³÷åíêà íà áàçàð³ ³ ïåðøîìó ðÿäó â³ä äîðîãè. 063-
385-82-02
  Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé äî òðàêòîðà. 097-
239-92-05
  Ìàòêà áäæîëèíà ïë³äíà, Êàðïàòñüêà ïîðîäà. 067-445-75-52
  Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, 
îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íîâå, òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-
675-21-69
  Ìîéêà í/æ ç êðàíîì íàêëàäíà íà òóìáó 60 õ 80 á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-296-91-71
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-01-49, 097-446-
20-46
  Íàñîñ 1-ôàçíèé 220 â., òåõ.ë³òåðàòóðà íà îïàëåííÿ ³íä. äîì³â, 
ïîñ³áíèê «Êëàäêà ïå÷åé ðóêàìè», ïèëàäíèêîâà ä.390
  Îáëèöþâàëüíà ïëèòêà á/ó 30 êâ.ì. 063-280-18-73
  Ïèñüìîâèé ñò³ë, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 60 õ 145, äâà âåëîñèïåäà 
íåäîðîãî. 063-288-72-37
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-
20-26, 063-774-02-91
  Ïîðîäèñòèé öàïîê, êðîë³ ð³çíîãî â³êó. 068-023-69-98
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 10-15 êã. 067-273-35-68
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 12-15 êã. ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 063-829-22-61
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð - Ïåòðåí, øòó÷í³, ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 12-13 êã.096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ 12-15 êã. 097-906-39-64
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí òà Ëàíäðàñ, âàãà 20-25 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà, ï³äñâèíêè, îïò äåøåâøå, òåëè÷êà Ñèìåíòàëêà, 9 ì³ñ., â³ä 
äîáðî¿ êîðîâè. 096-90-91-640
  Ïðàëüíà ìàøèíà á/ó, «²íäåç³ò».  096-307-21-94
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí 7 êã. 067-430-40-65
  Ïðèì³ùåííÿ 14 êâ.ì., äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó âóë.Â³íí³÷åíêà 3. 063-
311-65-88
  Ïðèì³ùåííÿ 2-õ ïîâåðõîâå 106 êâ.ì., â öåíòð³ ì³ñòà. 073-326-41-57
  Ïðèñòàâêà äî â³äåîìàãí³òîôîíà íîâà, ð³çí³ ðàä³î-äåòàë³, äðåëü 
ðó÷íà 2-õ ñêîðîñíà, åë.äâèãóí äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, 
ìàëîïîòóæí³ åë. äâèãóíè. 096-453-34-86
  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.  097-239-92-05
  Ïðîâ³ä äëÿ åë.çâàðþâàííÿ ðîçð³ç 16 ìì., ìåòàëåâ³ îöèíêîâàí³ 
êîíüêè, â³äðà åìàë³ðîâàí³ íîâ³ ç êðèøêàìè, îöèíêîâàí³ ìåòàëåâ³ 
ðåø³òêè 1.20 õ 1 ì., àëþì. ëîæêè íîâ³ ³ ÷àðêè 30 ãðí., åìàë. êàñòðþë³ 
40 ë. á/ó. 096-412-34-14
  Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 067-883-06-97
  Ïøåíèöÿ. 096-432-79-80 Â³êòîð
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ñåïàðàòîð ïîáóòîâèé, ìîëî÷íèé, íîâèé, ñ.Âåëèêå. 096-106-64-31
  Ñåðâàò è øêàô áó, òà ðàäèàòîðè îïàëåííÿ íîâ³. 063-451-90-07
  Ñ³÷êàðíÿ. 097-154-49-36
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, 
ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³¿ ñêëÿí³, øâåéíà 
ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñò³ë ïèñüìîâèé º øóõëÿäè ³ ïîëè÷êè, º ì³ñöå äëÿ êîìïþòåðà 150 õ 
60 ñì. á/ó ñòàí õîðîøèé. 096-160-11-65, 063-863-91-07
  Ñò³íêà â ê³ìíàòó Ïîäîëêà íåäîðîãî. 063-677-64-80, 063-641-89-28
  Ñò³íêà êóõîííà, ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, êðîâàòü. 063-530-83-82
  Ñò³íêà. 098-443-75-58
  Ò\Â «Øèâàêè» 24 äþéìà + ñóïóòíèêîâà àíòåíà, òþíåð â êîìïëåêò³. 
063-684-23-83
  Òåëåâ³çîð LG- 1 500 ãðí., íåäîðîãî. 063- 609-21- 86
  Òåëåâ³çîðè á/ó 2 øò. Samsung íåäîðîãî. 097-903-72-20
  Òåëè÷êà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-071-03-85
  Òðóáà àñáåñòîâà 4-õ ìåòðîâà (ó âèêîðèñòàíí³ íå áóëà) ä³àì.150ìì, 2 
ë³æêà ç ïàíöèðíèìè ñ³òêàìè òà äåðåâ’ÿíèìè ñïèíêàìè â ãàðíîìó ñòàí³. 
096-932-45-12, 093-905-47-34
  Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè (ìàëåíüê³). 096-762-82-24
  Òþêè. 067-929-72-46

  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì  ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-758-32-78
  Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-03-38
  Ôîðòåï³àíî Îòðàäà êîðè÷íåâå, ïîë³ðîâàíå, ïðèëüíà ìàøèíêà 
ÅëåêòðîËþêñ 5 êã., êåðàì³÷íà ðàêîâàíà äëÿ âìèâàííÿ â âàííó, 3 à/ö 
òðóáè äëÿ êàíàë³çàö³¿. 098-564-57-58, 063-372-03-39
  Ôîðòåï³àíî. 063-258-89-10
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ ë. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â íîðìàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 068-
024-89-19
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà ñåë³êàòíà ï³âòîðàøíÿ 3.50/1 øò. 099-143-31-50, 063-833-
76-24
  Öèðêóëÿðêà íà 380 Â, áàíêè 3-õ ë. ïî 13 ãðí. 2-23-74, 067-368-
56-14
  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³÷àðêè â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 098-051-75-97
  Öóöåíÿòà çàõ³äíî - ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 1.5 ì³ñ., ïðîãëèñòîâàí³ áåç 
äîêóìåíò³â, ïàïà - ëàéêà, ìàìà - ïîëóâîâê-ïîëóëàéêà, äóæå ãàðí³ òà 
ãðàéëèâ³. 097-483-42-09 Âàñÿ
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 063-692-53-55, 067-243-98-15
  Øàôà - ñò³íêà, ãàç. ïëèòà, êóõîííèé ãàðí³òóð, äèâàí ç êð³ñëàìè òà 
³íøå, ð-í ÏÐÁ. 093-551-45-26
  Øàôè, êðîâàò³. 063-530-83-82
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, áàíêè 0.5 ë., âàçîíè 
Àëîº, êàëàíõîé òà ³íø³, ñòàòóåòêè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Øê³ëüíà ôîðìà - êîñòþì äëÿ õëîï÷èê³â 6-10 êëàñ³â, á/ó, ó äîáðîìó 
ñòàí³, íåäîðîãî. 063-709-26-79
  Øïàëè æ/á 15 øò. 063-283-54-50
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí». 097-577-26-86
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé 18 êâ.ì., ïàêåò äîêóìåíò³â, âóë.Ã.ìàéäàíó 27à. 067-
843-88-04
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, 
âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà 46 êâ.13, á³ëÿ øêîëè ¹3. 096-
245-24-62, 063-829-57-07
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà 46 êâ.13, á³ëÿ øêîëè ¹3. 096-
245-24-62, 063-829-57-07
  1-ê³ìí. êâ., ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, âóë.Ìàòðîñîâà 82, 2 ïîâ. 093-905-39-80, 093-
461-52-70
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð³ ì.Êîçÿòèí. 093-920-72-29, 093-560-
95-50
  2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
17. 063-025-88-60
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ñòåëÿ 4 
ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áåç 
ðåìîíòà. 093-800-66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 53 êâ.ì. (19 êâ.ì., 10.3 êâ.ì., 9 êâ. êóõíÿ), 
ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíîê, 
âóë.Ìàòðîñîâà, ï³äâàë. 5-26-67, 097-535-25-97
  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., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-677-
23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ïîñåðåäíèê³â. 096-657-32-57
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó 
â  ì³ñò³ Êîçÿòèí àáî Â³ííèöÿ, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí 
æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. 
ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 
095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í Áàçà Áîðîâñüêîãî, 1 ïîâ., 38 êâ.ì., 
åëåêòðîîïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò 250 000 ãðí. 097-
981-09-74
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñ. 093-857-04-53
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-
254-08-06
  2-õ êì. êâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³ 32.  067-366-50-14 
  2-õ êì. êâ., ïëîùà-58 êâ. ì., äâîõñòîðîííÿ 2/3 , ê³ìíàòè 
, ñàíâóçëè ðîçä³ëüí³, ìï â³êíà, äâóõêîíòóðíèé ³òàë³éñüêèé 
êîòåë,íîâ³ òàìáóðí³ òà âõ³äí³ äâåð³, ó äâîð³ ïîãð³á ³ êðèíèöÿ, 
âóë. Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ êì. êâ., öåíòð, âóë. Âèííè÷åíêà 31, ç ðåìîíòîì, ìåáë³ 
,óòåïëåíà. 063-384-04-49, 096-184-48-51
  3-õ ê³ìí. êâ 2/2, 43.9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³. 063-
504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ íîâîãî ó÷èëèùà, 1 ïîâåðõ, óòåïëåíà, 
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì\ï â³êíà.068-33-44-765
  3-õ ê³ìí. êâ. íà â öåíòð³ íà 1 ïîâ. Ãðóøåâñüêîãî 64, êâ.2. 
063-53-08-382
  3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, ãàðàæ, ï³äâàë. 096-347-09-32
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ñìò.Ãëóõ³âö³, 58 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå 
êóòîâà, º ïîãð³á, ñàðàé. 067-410-74-47, 063-393-69-88
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 
³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 
063-255-21-63, 096-451-95-94
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64/2. 
063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 3 
ïîâ. + êîíòåéíåð â äâîð³. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ êì. êâ., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 8-èé ïîâ., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ êì. êâ., âóë. Øåâ÷åíêà 1.  063-187-85-74
  3-õ êì. êâ., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ðàéîí òåõ. ó÷èëèùà. 
093-406-93-22, 098-575-79-40

  4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, â íàÿâíîñò³ äâ³ îêðåì³ âàíí³ 
ê³ìíàòè, äâà òóàëåòà, äâ³ ëîäæ³¿, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äõîäèòü äëÿ 
áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 
063-424-79-55
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 86 êâ.ì., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 
º 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ï³äâàë, ãðÿäêà á³ëÿ áóäèíêó 1 ñîò. 096-
176-45-23
  Áóäèíîê ,Òåðì³íîâî, â ð-í³ á³ëî¿ êàçàðìè ,ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, ãàç, âîäà ,òåëåôîí, 15 ñîòîê çåìë³. 096-566-64-53, 
063-896-77-35
  Áóäèíîê 100 êâ. ì. º ãàðàæ. 093-335-80-36
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ. 093-335-80-36
  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 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ ê³ìí. 
êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
  Áóäèíîê 54 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 096-394-91-37
  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. âóë. Ìîñêîâñüêà, 19, çåì. ä³ë-êàê 6 ñîò. 
ãàç, ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì +ãàç+ï³÷íå, âîäà, ãàðàæ 24 
êâ.ì. ñàðàé áàíÿ, ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê, áåñ³äêà, ó äâîð³ 
ïëèòêà. 18 òèñ. 067-899-50-82
  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., ïðèâàò., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 70 êâ. ì. 3-õ ð³âíåâèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ ç 
ïîãð³áîì, êóòîâèé ìàíäñàðäíèé äàõ (ð-í 3 øêîëè), âóë. 
Êè¿âñüêà, 5 ñîò. çåìë³, º âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 
067-60-15-117, 093-14-66-752
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-
24-46, 073-060-44-42
  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 90 êâ.ì., öåãëÿíèé, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ñàðàé, ãàðàæ, 

çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï 
â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
067-783-63-17
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà ç³ çðó÷íîñòÿìè íà 10 ñîò. çåìë³, 78 
êâ.ì., º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â. 067-
368-56-14, 2-23-74
  Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â áóäèíêó âîäà, ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 
0.06 ñîò. 067-972-22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, ãàç, öåãëÿíèé, êàï. ðåìîíò, êîòåë 
Âàéëàíä, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, âàííà, ãîñ. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñòü çàáîð, 6 ñîò. çåìë³, ÿáëóíÿ ùåïëåíà, 
êóù³, ïðèâàòèç. 093-937-65-00
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 073-463-42-11
  Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., º ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 
ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ó÷àñòîê 13 
ñîò., ð-í ó÷èëèùà, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 
097-304-05-98, 063-942-67-86
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷ ë³ñ òà 
ð³÷êà. 097-004-12-68
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 ê³ìíàòè, 
ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, âîäà â 
áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ 
àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.
Ñóâîðîâà. 097-223-77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 

ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, ïîãð³á, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-04
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà 96 
êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ, âàííà, ì/ï 
â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 
063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ïëîùà 57/34/12.7 êâ.ì., ó÷àñòîê 10 ñîò., 3 
ê³ìíàòè. 063-646-35-22
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 
ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í. 063-
147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-758-32-78
  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, âîäà, 
âàííà. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ïîðÿä ñòàâîê, ë³ñ, 
àâòîáóñíà çóïèíêà, º ãàç, ö/âîäà, 0.37 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê. 
068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íåäîðîãî. 
098-025-28-78
  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, 063-545-41-58
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ãàç, 35 ñîò. çåìë³, ãîñï. 
áóä³âë³, âñå ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 067-606-55-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âàííà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ï³äâàë, 
ãàðíèé ãîðîä, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-
431-23-07, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.Ùàñëèâà 76 
(Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé äèçàéí 
³íòåðºðó, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., áóäèíîê 2-õ ïîâ., 5 ê³ìí., 
êàì³ííèé çàë, êóõíÿ - ñòîëîâà, äâà ñàí.âóçëà, êîòåëüíÿ, 
òåðèòîð³ÿ 30 ñîò. çåìë³, 2-õ ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ, àëüòàíêà 
òà ôðóêòîâèé ñàä. 097-791-28-63 äçâîíèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ.
  Áóäèíîê ñ.Ëåìåø³âêà Êàëèí³âñüêèé ð-í (÷îëîâ³÷èé 
ìîíàñòèð), ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, âàííà, ãàç, âîäà â 
áóäèíêó, êðèíèöÿ. 096-649-34-93
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-60-30, 096-
973-22-80
  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ãàðíà ñàäèáà. 
067-358-33-60
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 068-767-
69-08
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  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. êîòåë 
òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ, ãàç. êîëîíêà, âàííà, 
â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8 
êì. 063-845-37-85, 097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 
067-976-03-92 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³àí³âêà. 068-360-27-65
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 99 000 ãðí. 093-
209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³., 
áàíÿ, õîç. áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé 
îáì³í íà 1-êì.êâ ç äîïëàòîþ. 2-12-82, 063-105-36-49
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.
Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî 
öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-
54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., çàãàëüíà ä³ëÿíêà 7.5 ãà, ãàç. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (âàííà, 
òóàëåò), º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 ñàäî÷êà, ÇÎØ ¹3. 
093-461-52-70
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 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 Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, 
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, 
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä 
âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê 
â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç ðîäí³êîì. 093-022-
62-64, 068-869-81-99
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ó÷àñòîê 6.32 ñîò. ãàç., º ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³ÿ, â äâîð³ ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ãàçîì, âîäîþ, êàíàë³çàö³ºþ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, âóë.9-
Ñ³÷íÿ 65. 098-564-57-58, 063-372-03-39
  Äà÷à ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 096-901-69-75
  Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16, ñ.Êîçÿòèí. 096-879-30-75, 
2-17-80
  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà «Ïîëå ÷óäåñ», âóë. Âîëîäèìèðñüêà 
,15 ñîòîê, ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ ,çàë. áî÷êà. 098-479-19-16
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, 
öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-
27, 050-705-41-75, 093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìí., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäó, 
ìîæëèâî ÷àñòèíàìè 50% ïåðøèé ïëàò³æ. ñ. Êîçÿòèí, 
Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-70-72-610
  Ó÷àñòîê â ì. Êîçÿòèí ,12 ñîòîê, âóë. Çåëåíà 42, ï³ä 

çàñòðîéêó. 096-798-11-28
  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, 
âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 
093-773-34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 65 êâ.ì., íîâå ïëàíóâàííÿ, ð-í ñàäî÷êó 
¹3. 063-296-91-71
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãàç. 
098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó, 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

  аВтомото
  Âàç (Êàëèíà) 2006 ð. â ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð ñèí³é.  063-
949-96-69 ,097-385-72-18
  ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, äâ. 1.5 ÊÏÏ 5 ñò., ãàðíèé ñòàí, 
âèøíÿ. 096-768-63-13
  ÂÀÇ 2105. 093-769-69-29 Ñåðã³é
  Äâèãóí ìîòîöèêëà Ïëàíåòè íà ñòàðòåð³. 097-154-49-36 
  Äíåïð-9 1979 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 073-087-52-80
  Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-26-86
  Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà, îêó÷íèê, 
êàðòîïëåêîïà÷, êàðòîïëåñàäæàëêà, ïðè÷³ð, ðåøòîâêè, ïëóã 
ê³ííèé. 063-670-31-02
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þï³òåð - 3ê-01 ç ìîòîðîì Ïëàíåòè 3-01 â 
â³äì³ííîìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè 5 500 ãðí. ç êîëÿñêîþ. 063-
311-91-86, 097-325-55-90
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þï³òåð - 5ê ç êîëÿñêîþ, äîêóìåíòàìè â 
³äåàëüíîìó ñòàí³ íà îáêàòê³ ï³ñëÿ ðåìîíòó äâèãóíà 10 000 
ãðí. 063-311-91-86, 097-325-55-90
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè äî 
íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
  Ðåíî Ëîãàí óí³âåðñàë, 2011 ð.â., ãàç-áåíçèí, îá’ºì 1.6, 
ö/çàìîê, ìóçèêà + çèìîâà ðåçèíà. 093-002-64-21
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ñåï³ÿ 5 000 ãðí. 096-878-46-32 Â³êòîð
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà. 097-577-26-86
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6 òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 096-245-37-48
  Ô³àò Ñ³÷åíòî 2001 ð.â., 0.9 êóáà, ìàëîë³òðàæêà, õîðîøèé 
ñòàí, òåðì³íîâî, ìåòàë³ê. 063-969-60-85, 096-137-12-32

  КупЛЮ
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-618-50-32

  Áóäèíîê íà âèïëàòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. 068-369-
18-48
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãîäèííèêè ÷àñ³â ÑÑÑÐ â æîâòîìó êîðïóñ³, äîðîãî. 063-
605-88-54 Viber, 098-932-22-18
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â, øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-
43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ êðóïíó, ïîñàäêîâó, ì³ëêó. 097-149-12-94
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ. 068-604-34-84
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, áàòàð³¿, 
ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, ºë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  Òåëå - Ðàä³î çàï÷àñòèíè ÑÑÑÐ ³ìïîðò. 063-605-88-54 
Viber, 098-932-22-18
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-752-26-89
  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
 âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21. àíäð³é

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., 25 êâ.ì. â öåíòð³ ì³ñòà íà 3-õ ê³ìí. êâ. 063-
292-64-59
  Áóäèíîê Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé ð-í Õìåëüíèöüêà îáë. 
íà æèòëî â ì.Êîçÿòèí àáî Êàëèí³âêà. 098-008-22-31
  Âåëèêèé áóäèíîê íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-
05-98, 063-942-67-86

хто такий продакт-менеджер?
Зарплата середнього укра-

їнського продакт-менеджера 
(РМ) в IT складає від $2000 до 
$4000 в місяць. Про це свід-
чать дані «Дослідження рин-
ку продакт-менеджерів України 
2019». Останнім часом на Укра-
їнському ІТ-ринку значно зросла 
потреба у таких спеціалістах.

Лише від роботи команди за-
лежить успіх будь-якого проекту, 
не важливо, чи це створення веб-
сайту, чи підготовка і запуск нової 
рекламної кампанії та ін. Якою 
буде ця команда - дружною з 
чудовими теплими стосунками та 
мікрокліматом у ній, чи навпаки 
- залежить саме від менеджера 
проекту. Головне завдання PM-
ма – довести бажання замовника 
до реалізації у вказаний термін, 
використовуючи наявні ресурси. 

У ІТ проектний менеджмент 
- це динамічний процес. Звісно, 
без певної «загрузки» у айтішну 
сферу неможливо оволодіти 
айтішною мовою. Розібратись 
про роботу та курс PM’а до-
поможе викладач  Вінницької 
ІТ-Академії Роман Марченко.

 
скільки років ти вже у іт?

- Майже 9 років . Прой-
шов шлях від асистента про-
ектного менеджера до люди-
ни, яка координує 9 продуктів.

 

чи думав ти колись, що 
будеш працювати з про-
ектами? 

- Та які там думки про проек-
тний менеджмент? Якщо чесно, 
то і не зрозумів, як почав вивчати 
бухгалтерію в інституті. Потім 
знайомий підкинув підробіток на 
mamaclub. Далі перейшов в офіс 
асистентом проектного менедже-
ра на DOM.RIA. Так все і закру-
тилось. Прийшло розуміння, що 
мені подобається організовувати 
роботу для створення продукту.

 
як би ти описав проектний 
менеджмент простими 
словами? 

- Менеджер проекту - це, в 
першу чергу, лідер в проекті. По-
стійні комунікації, балансування 
на межі домовленостей та ін-
струкцій. Робота в крутій команді, 
яка разом із тобою полегшує 
життя користувача. Можливість 
постійно вдосконалювати свої 
soft і hard skills, бачити і кайфу-
вати від результату своєї роботи. 

 
кажуть, PM має багато об-
лич. Які ролі об’єднує у собі 
PM? 

- Я бачу, що проджект качає 
4 основних харди: проектний 
менеджмент, аналітику, ux, мар-
кетинг. Але ситуації бувають 
дуже різноманітні в роботі: часто 

PM-и є тестувальниками, можуть 
написати пару sql запитів, при 
цьому ти хороший товариш та 
непоганий психотерапевт для 
команди. Ну і, проект-мене-
джер також менеджер команди 
з хорошими soft скілами, де 
на першому місті комунікації. 

 
хто, на твою думку, може 
стати проектним менедже-
ром? Кожен?

- У кожного проект-менеджера 
є свій основний хард скіл, хтось 
більше в маркетинг, хтось в аналі-
тику, хтось в продажі. Круто, коли 
є ось ця адміністративна жилка, 
схильність до перфекціонізму і 
порядку, а ще - стресостійкість:)

 
наші вузи не випускають 
"проектних менеджерів". 
Як же ним стати?

- На жаль, ВУЗи не готу-
ють до практичних реалій IT-
компаній. Тому, в основному, 
потреба в PM-ах компанії за-
кривають через внутрішній по-
тенціал. У RIA.com ми мінямо цю 
парадигму. Більше того, разом 
із IT Academy готуємо курс з 
підготовки проект-менеджерів.

 
яких навичок може не ви-
стачити PM-у - самоучці?

- Факапів :) а якщо точніше 
- досвіду через практику. Від-

чуття постійного потоку і змін, 
які заставляють тебе рухатись 
швидко, швидше конкурентів, 
швидше появи потреб корис-
тувачів. Брати на себе відпові-
дальність. Але все це приходить 
дуже швидко через практику.

 
що найскладніше у цій 
професіЇ?

- Зберегти холодну голову і не-
рви в останніх 2 дні перед запус-
ком :) Не знаю, що тут, насправді, 
може бути складного. Коли є 
ціль і драйв, то і море по коліна.

 
яку пораду ти б дав тим, 
хто прочитає це інтерв`ю і 
захоче спробувати себе у 
пм?

- Проектний менеджмент - 
це круто! Все у ваших руках. 
У вас є можливість створю-
вати круті продукти і полег-

шувати життя користувачам. 
 
Вінницька ІТ-Академія запус-

кає курс PM, який ведуть ви-
кладачі-практики за авторською 
програмою. Академія славиться 
навчанням на реальних про-
ектах та гарантованим працев-
лаштуванням. Якщо ви прагнете 
реалізувати себе у ІТ-сфері та 
стати професіональним проект-
менеджером - реєструйтесь на 
навчання у Вінницькій ІТ-Академії.

А для талановитої молоді 
є можливість отримати пре-
стижну освіту БЕЗКОШТОВНО. 
Кожен, хто складе екзамен з 
математики на максимум, буде 
зарахований на бюджетне на-
вчання. Деталі https://ita.in.ua.

 
вінницька іт-академія
ita.in.ua
тел. 067-431-19-21
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82

45

  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 ìàëèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-406-
23-10, 096-886-25-27
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë (øòóêàòóðêà, ñòÿæêà). 093-
998-06-58, 098-542-94-77
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷îðíèõ êîøåíÿò. 093-411-06-63
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî ñòóäåíòîê àáî æ³íêó 
ç ñåëà, öåíòð. 063-694-97-19, 063-617-05-10
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 
âõ³ä îêðåìèé, íåäîðîãî. 066-694-54-88, 098-640-38-76, 
095-178-30-41
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ àáî 2-õ ñòóäåíò³â (õëîïö³â), ð-í 3 
øêîëè, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, âäîìà ìàéæå çàâæäè. 067-
184-96-34, 093-411-03-82
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 063-786-57-73, 063-808-
27-17
  Çàãóáëåíèé çîëîòèé êóëîí, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 063-311-65-88
  Çäàºòüñÿ áóäèíîê, óòåïëåíèé ,ãàç, âîäà, òóàëåò, âàííà.  
063-065-45-94
  Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. 2-ì õëîïöÿ. 093-773-34-02, 
098-675-21-69
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 096-001-69-47
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, 65 êâ.ì., ãàç, 
âîäà, êîìá³íîâàíå îïàëåííÿ. 068-692-87-15, 095-919-71-67
  Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòó äëÿ õëîïö³â. 2-12-24, 093-884-
86-66
  Çäàì âðåì’ÿíêó ð-í ÏÐÁ. 063-320-98-35
  Çäàì ãàðàæ ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-503-53-49
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, âõ³ä îêðåìèé. 063-
419-00-38, 098-278-28-56
  Ëþäè!! ó êîãî çàãóáèëàñÿ ïîðîäèñòà ñîáàêà (íàçâàííÿ íå 
çíàþ), ïðîøó ïîçâîíèòè ï³ñëÿ 18:00 098-311-16-97
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, öåíòð, 
íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. 093-445-75-26
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ì.Êîçÿòèí (ëþäåé ç ñåëà ïðîõàííÿ 
íå òóðáóâàòè). 097-300-31-13
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. öåíòð. 093-766-78-49
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 24.08 по 4.09

овен 
Кінець серпня дасть представникам 
цього знаку Зодіаку отримати новий 

цінний досвід, тому зосередьтесь на справах. 
Спробуйте оптимізувати свій час там, щоб 
не забувати про відпочинок. Вільні моменти 
проведіть з близькими людьми або у хорошій 
компанії.

телець 
У Тельців новий тиждень буде доволі 
насиченим та яскравим. Зорі радять зо-

середити увагу на позитивних моментах та насоло-
джуватися життям. Відганяйте всі негативні думки, 
адже попереду у вас чимало хороших подій, які 
можуть кардинально змінити ваші погляди та цілі.

близнюки 
Близнюків наприкінці серпня очікує 
чимало яскравих вражень та емоцій, 

тому ловіть момент. Можна дозволити собі 
відпочити, адже це дасть можливість відновити 
енергетичний баланс. Ваші справи підуть вгору, 
якщо ви будете мати на них більше сил та часу.

рак 
У Раків зараз чудовий період, щоб при-
ділити час собі та своїм бажанням. Ви 

здатні перевернути своє життя з ніг на голову, 
якщо цього вимагає ваше "я". Робота йтиме у 
своєму ритмі, а особисте життя тішитиме ма-
ленькими приємностями.

лев 
Левам цього тижня випаде нагода 
змінити своє ставлення до багатьох 
речей. Спробуйте частіше йти на 

компроміси та керуватись холодним ро-
зумом, а не емоціями. Це піде на користь 
не лише вам, а й оточенню. Не ігноруйте 
можливість відпочити.

діва
Новий тиждень буде для Дів дуже на-
сиченим. Спробуйте тримати свої емоції 

та думки під контролем, адже зараз найкраще 
уникати будь-яких конфліктів. Зосередьтесь на 
чомусь буденному.

терези 
У Терезів випаде нагода попрощатись зі 
старими проблемами та віднайти нові 

можливості для втілення давніх мрій. Поряд з 
вами люди, на яких можна спокійно покластися, 
тому не соромтесь ділитись своїми роздумами.

скорпіон 
Скорпіонам варто бути готовими до 
того, що не все може йти за планом. 

Однак це не причина опускати руки та злитись 
на весь світ. Налаштуйтесь на позитивне за-
вершення всіх справ.

стрілець 
У Стрільців чудовий період для того, 
щоб зайнятись справою, яка прино-
сить задоволення або може незаба-

ром принести прибуток. Досить відкладати 
все на "кращий час", адже він вже настав. У 
вільний час зосередьтесь на реальних цілях.

козеріг 
Козероги звикли нехтувати порадами від 
оточення, однак зараз деякі з них справді 

допоможуть покращити ситуацію у вашому житті. 
Ви знаєте чимало, але далеко не завжди ця інфор-
мація та досвід допомагають у складні моменти. 

водолій
Водоліям зорі радять сконцентруватись 
на найважливіших справах та ігнорувати 

дрібний негатив, адже він може зашкодити лише 
вам. Тому ловіть хвилю натхнення та можливості 
насолодитись останніми днями літа.

риби 
У Риб в особистому житті все буде доволі 
спокійно. Така ж ситуація очікується на 
роботі, якщо ви не вирішите, що пора 

проявити характер. Інколи вам варто шукати 
простіші шляхи для спілкування з людьми, адже 
ви часто перегинаєте палку.

СеРедА, 4 ВеРеСНЯ

+  17 0С  +  19 0С
+  29 0С  +  21 0С

ВІВтОрОк, 3 Вересня

+  17 0С   +  20 0С
+  30 0С    +  22 0С

пОнедІЛОк, 2 Вересня

+  16 0С   +  20 0С
+  30 0С   +  22 0С

СуБОТА, 31 СеРПНЯ

+  14 0С  +  19 0С
+  28 0С  +  21 0С

П'ЯТНицЯ, 30 СеРПНЯ

+  14 0С    +  17 0С
+  27 0С    +  19 0С

недІЛя, 1 ВеРеСНЯ

+  16 0С  +  20 0С
+  29 0С  +  22 0С

ЧеТВеР, 29 СеРПНЯ

+  15 0С    +  17 0С
+  27 0С    +  20 0С

Погода у Козятині 
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в’ячеслав гончарук

Команда «Факел» - чемпі-
он області 2016 року, срібний 
призер, володар кубка і су-
перкубка області 2017 року. 
У 2018 році команда Липовця 
спробувала свої сили в чемпіо-
наті України серед аматорів. У 
цьому році вони повернулися 
у вищу лігу обласної першості.

Перед початком гри футбо-
лістів «Моноліта» привітали з 
бронзовими нагородами першо-
сті минулого сезону і вручили 
їм  кубок за третє місце. Потім 
команди привітали одні-одних з 
чесною грою і гра розпочалася

У першій атаці гостей небезпеч-
но прорвався до воріт господарів 
Матус Санді. Забити гол в ворота 
«Моноліта» венгру липовчан не 
дозволив  вдалий вихід з воріт 
Артема Барибана. Та за декілька  
хвилин темношкірий Санді пер-
шим відгукнувся на прострільну 
передачу партнера і відкрив ра-
хунок в матчі. У середині першої 
половини зустрічі позиційною 
помилкою захисту «Моноліта» 
скористався Владислав Васала-
ті. Після його удару рахунок на 
табло став 0:2. З таким рахун-
ком команди пішли на перерву.

козятинчани могли вийти 
вперед

На початку другого тайму 
монолітовці здобули право на 
штрафний удар. Виконав його 
Олександр Боровик. Посланий 
ним м’яч зі стандартного поло-
ження описав дугу і пірнув «за 
комірець» стражу воріт «Факела». 
Гол настільки сподобався фанатам 
«Моноліта», що вони пробачили 
команді дві прикрих помилки в 
захисті власних воріт. Окрилені 
успіхом господарі поля кинулися 
зрівнювати рахунок і таки дося-
гли свого. У одній з атак воротар 

гостей скоріше за все чекав від 
господарів поля прострільної 
передачі, а монолітовець пробив 
у ближній кут воріт. Відчайдуш-
ний стрибок голкіпера «Факела» 
виявився запізнілим і на табло 
стадіону вболівальники побачили 
дві двійки. Розгубленістю гравців 
«Факела» могли скористатися 
футболісти «Моноліта». Тільки 
важко виграти два матчі підряд на 
вольових якостях. У суперкубку 
козятинська команда створила 
чудо. Створити два чуда козятин-
ській команді забракло свіжості. 
Гості швидко прийшли до тями 
і знов заволоділи ініціативою. 
Тільки перевагу в контролі м’яча  
липовчанам не вдалося забез-
печити в рахунку. Під завісу 
матчу рахунок зустрічі міг стати 
як 2:3, так і 3:2. Бойова нічия 
підтверджує футбольне правило. 
Фаворит зустрічі грає так, як 
дозволяє йому грати суперник.

козятинський «моноліт» та 
«Факел» з липовця зіграли 2:2
перша нічія. На День Незалежності в нашому місті 
з самого ранку проходили святкові заходи. Основна 
їх частина відбувалася на центральній площі міста. 
О 16 годині святкову естафету прийняв футбол. 
На стадіоні «Локомотив» відбулася футбольна 
зустріч між «Монолітом» та «Факелом» з Липовця. 
Цим матчем обидві команди розпочали  новий 
футбольний сезон у вищій лізі обласної першості

перед початком гри 
футболістів «моноліта» 
привітали з бронзовими 
нагородами першості 
минулого сезону і вручили 
їм  кубок за третє місце 


