
«Атлет нА візку» тренується в полі
kazatin.com

Хворому з відкритою формою туберкульозу допомогти нікому
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 Віктор Бернов з Вівсяників зайняв 
третє місце у категорії «Атлети на візках» в 
іграх героїв. Ми завітали до бійця додому і 
дізнались, що допомагає йому триматися у 
гарній спортивній  формі

 – Тренувався  лише перед самими 
змаганнями. Вдома зробив дітям для 
підтягування штангу, турнік. Але сам я не 
займаюсь, лише фізично працюю на полях – 
це весь спорт.  У мене землі великий лан – є 
як натренувати мускулатуру, – каже чоловік

 Боєць зізнається, що для нього 
найкращий відпочинок бути в рідному 
селі, піти на став половити рибу, поїсти 
городини, працювати в полі, а ще зустрітися 
з побратимами за одним столом, посміятися, 
згадати воєнні будні стор. 4
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стор.2

віктор бернов тренував м'язи на полях і зайняв третє місце у столичних 
всеукраїнських змаганнях «Атлети на візках»

гАзетА чесниХ новин

фоторепортАж 
зі шкіл містА

у мАХнівці три дні 
горів смітник
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 Цьогоріч у школи 
потрібно подавати 2 
довідки: про медичний 
огляд та щеплення. Що з 
цього приводу думають 
батьки, та що каже влада

 У перший день 
осені жіночий футбол 
завітав у Махнівку. 
Місцева «Колос-Мрія» 
зустрілася з командою 
«Буковинська надія» з 
села Великий Кучурів.

 у школу — з 
щепленням

грАли гАрно, Але 
не вигрАли
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новининовини

у МАхнівці три дні горів сМітник, А головА 
кАже людяМ: «як ви дістАли!»

безвихідь. На гарячу лінію газети «RIA- Козятин» звернулися люди, які не 
можуть пройти повз чужої біди. Вони повідомили, що на Козятинщині є хворий 
з відкритою формою туберкульозу та провалами пам’яті, якого всі покинули

день села. Як стверджують історики, перші згадки про Махаринці датуються ще 1612 роком.
Нещодавно махаринчани весело, з піснями та подарунками відзначили 407 річницю з дня 
народження села

ми зАпитАли у козятинчАн

нАдія (76), пенсіонеркА: - 
Слава Богу, що зняли, 
то може менше буде ка-
зусів. Ще б хотіла, щоб 
зменшили кількість де-
путатів, хоча б до 200.

нАтАлія (35), підпри-
ємець: – Я позитивно 
до цього ставлюся. 
Нарешті вони стали 
простими смертними,  
а не богами.

степАн (51), тимчАсово 
не прАцює: – У депута-
тів такі права, як і в 
мене. Вже якщо він 
мені щось скаже, то і 
я можу оплеуху дати.

олексАндр (39), підпри-
ємець: – Позитивно 
ставлюся. Недотор-
канність повинна бути 
тільки для політичних 
поглядів.

нАтАлія (27), керівник 
гурткА: – Чудово став-
люся до цього. Це ж 
добре! Всі цього чека-
ли вже дуже давно. І 
нарешті це трапилося.

григорій (69), пенсіонер: 
- Так треба. Я «за» 
обома руками. А то 
так — нашого брата 
можна гнобити, а вони 
робили все, що хотіли.

що ви думаєте про зняття недоторканності з депутатів?

хвороМу з відкритою форМою 
туберкульозу допоМогти нікоМу

КОРОТКО

допоможіть 
знайти 

 Розшукується Булаєв-
ський Степан Микитович, 
мешканець села Залізнич-
не, 77 років, зріст 160 см.

Ввечері, 28 серпня, він 
пішов з дому і не повер-
нувся. Був одягнений в те-
ніску з синіми та сірими 
полосками, сині спортив-
ні штани, резинові чорні 
шльопанці.

З будь-якою інфор-
мацією звертайтесь по 
телефону (097)6422834, 
(096)9041201 або 102

Степана Микитовича 
дуже чекають рідні

«BIBLIOTEKA час»
 У центральному пар-

ку провели публічну акцію 
«BIBLIOTEKA час». Вона 
стала частиною проекту 
#ДавайЗміни, від громад-
ської організації «Відкри-
тий Простір».

В обідній час члени клу-
бу української фантастики 
«Драконяче Серце» пока-
зували мешканцям міста 
можливості модернізації 
бібліотеки. 

За словами організаторів 
акції, важливим завдан-
ням було почути думки 
козятинчан про те, що 
ж потрібно додати до бі-
бліотеки, щоб туди було 
бажання ходити. За допо-
могою візуальної дошки 
для голосування містяни 
голосували, чому надають 
більшу перевагу книзі чи 
телефону. Голоси розді-
лились навпіл. 

Також більшість опита-
них висловили бажання 
додати до інтер’єру біблі-
отеки лаунж зону. Бажа-
ли збільшити асортимент 
книг сучасної літератури 
та робочий час закладу. А 
ще створити електронний 
каталог та мати можли-
вість відвідувати тренінги.

нА святі в МАхАринцях ні про кого не зАбули

в’ячеслАв гончАрук

– Це не життя, а мука . 
Він хворий, працювати не 
може. Живе, як бур’ян. Без 
сторонньої допомоги він про-
паде, – казала жінка, що 
зателефонувала у редакцію, 
щоб повідомити про Андрія.

Від чоловіка, якому всього 
36 років, відмовилися дру-
жина, брат, обидві сестри і 
опікуни, які раніше добровіль-
но погодились його догляда-
ти. Названі опікуни привезли 
його до будинку, де раніше 
мешкав хворий, висадили з 
авт івки та , поставивши до 
відома голову села, що він 
тепер хворому опікун, по -
їхали в зворотньому напрямку.

Перший, з ким ми зустріли-
ся, був голова села, в якому 
мешкає хворий на туберкульоз 
Андрій. Сільський очільник 
погоджується, що він для кож-
ного члена сільської громади 
є тато і мама, і опікун, але 
не тоді, коли хворий отримує 
пенсію за третьою групою ін-

валідності. Коли він має добро-
тний цегляний будинок, в якому 
тільки треба засклити вікна і 
навести лад. Він не лежачий. 
За домовленістю між ним, лис-
тоношею та продавцем мага-
зину, він отоварювається про-
дуктами харчування в магазині.

с усіди по черзі носять 
йому їжу

— Якщо громада села і я 
особисто несемо за нього 
юридичну в ідповідальність, 
то у нього є брат і дві се-
с три, які  несу ть за нього 
відповідальність своєї сові-
сті, — каже сільський голова. 

До нашої розмови підключа-
ється секретар сільської ради.

— Андрію треба ще півтора 
року лікуватися, — каже вона. 
— Після обстеження його на-

правили на лікування в Козя-
тинський тубдиспансер. Він не 
хотів там лікуватися і втік. Його 
відправили в тубдиспансер міс-
та Вінниці. Чому його виписали, 
він не говорить. Медсестра, 
яка ним опікується, з району 
привезла для нього ліки, які не 
входять в оплату його пенсії. 
Кожен раз Ольга Андріївна 
контролює прийом ним ліків.

«зАбрАли з коровою, А по-
вернули тільки Андрія» 

З сусідами, що живуть поруч 
з Андрієм, поспілкуватися не 
вдалося. Кого ми зустріли на 
вулиці чи були на подвір’ї су-
сідської оселі, казали, що вони 
не місцеві і приїхали в гості.

Сус іди ,  що живу ть  д а л і 
від Андрія, переживають не 
стільки за нього, як за тих, 

з ким він може зустрітися.
— Поки він веде себе спо-

кійно, але не відомо, як може 
вести себе чоловік, у якого 
присутні провали пам’яті. Та 
й ходити хворому з відкри-
тою формою туберкульозу 
— небезпека для оточую-
чих його людей. Його пів-
року тому забирали люди, 
як і  з голосилися бу ти для 
нього опікунами. Забрали з 
коровою в сусіднє село, а 
повернули тільки Андрія, — 
підсумували далекі сусіди. 

Не вдалося поспілкуватися 
і з ним самим. На момент на-
шого візиту двері будинку були 
зачиненими. Чи господаря в 
той час вдома не було, чи він 
не хотів пускати чужинців до 
своєї оселі. Тільки з того, що 
ми побачили, живе він дале-
ко не в найкращих умовах.

— У випадку, коли хворому 
видали довідку, що він за 
станом свого здоров'я не 
може розпоряджатися сво-
їми коштами, то ними може 
на його утримання розпоря-
джатися його опікун. Надати 
більш детальну інформацію 
з цього приводу наш Центр 
не може за відсутності спе-
ціаліста в цьому населено-
му пункті, — каже директор 
Козятинського районного 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Ігор Гасюк.

що кажуть у соціальних 
службах

Ситуація складна, – каже 
представник ради адвокатів. 
–  Такому хворому потрібен 
опікун, який погодиться офі-
ційно ним стати. Таку люди-
ну знайти дуже складно. До 
нього міг би ходити праців-
ник соціальної служби, але 
такий працівник має повне 
право відмовитися обслу-
говувати такого клієнта. 
Такого хворого через суд 
за висновком лікаря мож-
на відправити на примусове 
лікування. Але суд вирішує, 
чи законні підстави приму-
сового лікування. Тільки, як 
правило, лікарі не хочуть 
брати на себе таку відпові-
дальність, адже через суд, 
це клієнт, за яким потрібен 
постійний нагляд. Єдиний, 
хто має доглядати за хво-
рим, це його діти.

думка юриста у цьому будинку не живе, а виживає Андрій

в’ячеслАв гончАрук

На гарячу лінію газети «RIA 
-Козятин» надійшло повідо-
млення від мешканки Махнів-
ки. Жінка розказала, що у 
їхньому селі мисливці за мета-
лами підпалили на смітнику 
автомобільну гуму. Кіптява за-
полонила околицю Махнівки. 
Від спеки немає чим дихати, 
а їдкий дим стає нестерпним.

Це повідомлення не мало бути 
предметом розголосу. Не за 
кожен підпал потрібно в газеті 
писати. Ми вирішили, що до-
статньо буде зателефонувати в 
Махнівку і там організують виїзд 
пожежної машини і кіптява при-
пиниться. Тільки як виявилось 
пізніше, махнівецькі керманичі 

з гасінням сміттєзвалища не 
поспішали. Воно розгорялося, 
переходило в тліюче і знов 
розгорялося три дні. А коли 
клуби чорного диму селянам 
знов нагадали, що горять гумові 
колеса, вони ще раз зателе-
фонували нам. Ми порадили 
співрозмовниці зателефонувати 
очільнику села. Жінка так і 
зробила. Тільки після їхнього 
діалогу вона знов зателефону-
вала до редакції і крізь сльози 
передала образливі слова, які 
почула від  сільського голови. 

Ми не стали телефонувати 
Павлу Кузьмінському, тому що 
він сам говорить, коли йде 
конструктивна критика, то вона 
завжди на користь. А ще ми 
знаємо його як порядну і стри-

ману людину. Тільки як би воно 
там не було, але доводити до 
сліз жінку, яка не хоче декілька 
днів у спекотну погоду дихати 
смородом від спаленої гуми, 
копит корів, пластмаси, не вар-
то. Громада має право ставити 
чиновнику незручні запитання. 
Чиновник у свою чергу повинен 
сприймати скаргу як належне 
і вжити необхідних заходів. 

Ми звернулися в Козятинську 
райдержадміністрацію. Секретар 
держустанови зателефонувала 
у Махнівку. Там повідомили, 
що смітник вже гасить сіль-
ська  пожежна машина і одна 
одиниця техніки з Козятина. 
Можуть, коли хочуть. От тільки 
навіщо було чекати три дні, 
щоб загасити сміттєзвалище?

махнівчани дихають смаженими копитами і 
кіптявою від гуми

вячеслАв гончАрук

Відкриваючи урочистості, ведучі 
святкової програми звернулися 
до односельців з такими слова-
ми: «Села, як люди, мають свої 
біографії. Тільки в селі людина 
може так близько спілкуватися з 
природою і розуміти її душею. Ми 
дякуємо долі, що народилися у 
цьому райському куточку землі. Де 
б ми не були — серцем линемо в 
рідне село, до найдорожчих людей 
і рідної хати». У подарунок іменин-
никам Махаринець прозвучало  му-
зичне вітання від тріо «Кришталь».

коровАй і лотерея 

За українською традицією, в пер-
шу чергу ведучі свята згадали хлі-
боробів села: ТОВ «Сігнет Центр», 
ТОВ «Віджі», ТОВ «Махаринецьке 
Агро». Адже хлібороби не тільки 
вирощують сільськогосподарську 
продукцію, вони ще й наповнюють 
скарбничку села грошима. Для 
них прозвучало музичне вітання 
від Аліни Бережнюк. Привітавши 
хліборобів, організатори урочис-
тостей стали розрізати коровай, 
який також за українською тра-
дицією роздали своїм землякам 
дівчатка в національних костюмах.

Згадали за освітян, лікарів, 
працівників соціальної сфери. 
Директор школи Валерій Куш-
кевич у своїй вітальній промові, 
цитуючи слова американського 
президента, сказав: «Ми вкла-
даємо кошти в освіту не тому, 
що ми багаті, а тому, що хочемо 
бути багатими,  вкладаючи гроші 

в освіту». Для освітян прозвучало 
музичне вітання від Лізи Кривунець.

Крім святкового концерту, була 
ще розіграна святкова безпро-
грашна лотерея. Чоловіки як приз 
в багатьох випадках вигравали 
річ більш жіночого вжитку, а 
жінкам солідного віку подарун-
ком ставав мішок цукру. І хоч 
той приз був меншим від стан-
дартного мішка, такі призи ви-
кликали у присутніх веселощі.

обійшлись без шоубізу

У святковій програмі брали 
участь місцеві артисти: Ігор Бойко, 
Діана Романюк, Микола Ліщин-
ський. А зекономлені кошти, які, як 
правило, забирають приїжджі ар-
тисти шоу-бізнесу, пішли на пода-
рунки селянам, що відзначили юві-
лейні дати подружнього життя, чи 
ювілеї своїх життєвих годинників. 

Спочатку привітали махари-
неччан з найбільшим життєвим 
досвідом — це найстаршу маха-
ринеччанку, 96-річну Ганну Чор-
ток, 95-літню Євдокію Бондар, та 
89-річну Ніну Бережнюк, яка тільки 
відзначатиме в цьому році 90-річ-
ний ювілей. Для них прозвучало 
музичне вітання від Лілії Блажко, 
а сільська рада привітала довго-
жителів подарунком. Не забули 
організатори за наймолодшого 
на той час іменинника Давида 
Дзюбу. Хоч він ще байдужий 
до урочистостей, дует «Мама і 
доня» сім’ї Ліщинських адресува-
ли музичне вітання й для нього. 

Коли всіх привітали і відзначили 
подарунками, організатори свята 

сердешно подякували іменинникам. 
Тільки свято на цьому не скінчи-
лося. На запрошення давнього 
друга Махаринець — депутата 
обласної ради Ірини Колесник, ві-
тати махаринеччан приїхав співак 
великої сцени Валентин Столярчук. 

Після завершення свята іме-
нинники і гості Махаринець мали 
змогу посмакувати юшкою. Хто дав 
тій страві назву юшка, з’ясувати не 
вдалося. Страва, у якій варилася не 
одна, а чотири качки, мабуть, мала 
по-іншому називатися. Спробу-
вавши наваристого супу до і після 
святкового салюту, селяни стали 
розходитись по домівках. Для мо-
лоді почалася святкова дискотека.

спекли здобу за рецептом махаринецьких коровайниць

голова села наталія василюк вітає ювілярів весільного 
рушника
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На святковій лінійці, яка тривала 
трохи менше, як півгодини, надали 
слово випускникам-одинадцяти-
класникам, першокласникам, 
що попросилися прийняти їх до 
школи, шкільним артистам, які 
виконали пісню патріотично-освіт-
ницького спрямування, і, звичайно, 
директору школи Зіновію Моска-
левському. Директор не міг про-
мовчати про здобутки школи, адже 
серед першокласників є учень, 
який мітить у директорське крісло.
З виступів ораторів стало відомо, 
що в школі-гімназії-дитячий садо-

чок в цьому році за парти сядуть 
533 учні. Для порівняння, в дале-
кому 1963 році їх навчалося вдвоє 
менше. З кожним роком кількість 
учнів у цьому учбовому закладі 
збільшується. І в наступному році 
з дитячого садочка переберуться в 
гімназію 75 теперішніх дошкільнят.
Як запевнив керівник школи, все 
більше батьків набувають впевне-
ності, що їхні діти будуть навчені і 
доглянуті. Та, мабуть, не може бути 
інакше, коли 2019-2020 навчаль-
ний рік буде проходити за програ-
мою під назвою “На крилах успіху”.

«на крилах успіху»

«Атлет нА візку» тренує М’язи в полі

«Міні-сАдочок» плАнують розширяти

чи пускАють до шкіл без щеплень?

шкільнА гАзетА переМоглА нА МіжнАродноМу конкурсі

освіта. Цьогоріч у місті за шкільні парти сіли 2790 учнів. На них та їхніх батьків чекає нововведення: відтепер 
треба подавати не лише довідку про проходження медичного огляду, а й довідку про щеплення. Наші 
журналісти дізнавалися, що з цього приводу думають батьки та що кажуть в управлінні освіти та спорту

сила волі. Боєць Віктор Бернов зайняв третє місце у категорії «Атлети на візках» в іграх героїв. 
Чоловік пересувається на протезах, після війни він отримав важке поранення,  втратив обидві 
ноги, але попри це залишається оптимістом

Як повідомили нам у відді-
ленні сімейної медицини 
Козятинської центральної 
районної лікарні, для того, 
аби зробити щеплення, 
необхідно звернутися до 
сімейного лікаря.
Спеціаліст огляне дитину. 
Якщо стан її здоров’я до-
зволяє провести вакцина-
цію, сімейний лікар видасть 
направлення на щеплення.

як зробити щеплення?

В управлінні освіти та спорту ка-
жуть, що проводять з батьками 
роз’яснювальну роботу щодо 
того, що діти мають бути ще-
пленими. Проте, якщо склада-
ється така ситуація, що пройти 
вакцинацію дитина не встигла 
чи змінили графік щеплень, то 
її до занять допускають.
— Бажано було подати довідку 
до початку навчального року, 

а все інше узгоджується з ад-
міністраціями школи, — каже 
Олена Касаткіна, начальник 
управління. — Кожна адміні-
страція школи знає, що дити-
на приходить перед початком 
навчального року з медичною 
довідкою на руках. А якщо бу-
дуть якісь виняткові випадки, 
то вони узгоджуються з адмі-
ністрацією школи.

«бажано було подати довідку до 
початку навчального року»

в’ячеслАв гончАрук

Те, що на початок навчального 
року ми відвідали Школу-гімназію-
дитячий садочок, попередня назва 
учбового закладу школа-інтернат-
гімназія, не стало випадковістю. 
Саме в цьому учбовому закладі 
«Дитиною року» став Валентин 
Діденко. Дипломантами обласних 
олімпіад стали Єгор Кузьменко, 
Володимир Воронюк та Антон 
Васалатій. Тільки головна при-
чина нашого візиту до гімназії 

була в тому, що їхня шкільна 
газета «Наша школа» стала дипло-
мантом міжнародного конкурсу.

Керує шкільною медіа педа-
гог-організатор Наталія Юдіна. 
Її ми попросили розказати, з 
чого почалося шкільне видання.

 — «Школа-гімназія-дитячий 
садочок» ім В.М. Підгорбунського 
плідно працює в різних напрям-
ках, діти розвиваються всебічно 
та різносторонньо. Вони і учні, і 
дослідники, актори, спортсмени, 
і письменники,  — каже Наталія 

Юдіна. —  Не останню роль в на-
шій школі відіграє шкільна газета 
«Наша школа», де учні можуть 
показати свої журналістські якості. 
Ми не  ставили ціль прославити 
нашу газету. Ми просто працю-
вали. У 2018-19 н. р ми зайняли 
перше місце в районі. Щоб не 
зупинятися на досягнутому, виріши-
ли спробувати свої сили в міжна-
родному конкурсі шкільних медіа. 
Результат нашої праці – Диплом 
Лауреата Міжнародного конкурсу 
і запрошення на 23 міжнародний 
зліт шкільних медіа в Миколаїв. 

— Хто входить до редакційної 
колегії вашої шкільної газети?

— Головний редактор газети 
я, педагог-організатор Наталія 
Андріївна Юдіна. Наша коман-
да, це учні 11 класу Владислава 
Собко, Валентин Мовчан, Даша 
Волошина, Артем Остапчук, учні 
9-Г – Денис Кірсун, Руслан Ке-
сарчук, Юлія Корнійчук та ін.

Школярі-журналісти поділені 
на команди. На початку роботи 
кожна команда обговорює прак-
тичні аспекти розробки струк-
тури та представлення газети. 

У той час, коли команди ре-
дакторів планують свої перші 
статті в різних рубриках, учи-

тель (головний редактор) обго-
ворює технічні аспекти з коман-
дою, яка виготовлятиме газету.

Учням (журналістам) дають за-
вдання, які мають бути виконані 
до наступного тижня. Кожна ко-
манда редакторів надає статтю 
команді, яка виготовляє саму 
газету, що має вміщувати ло-
готип і назву, рубрики та пови-
нна мати відповідний дизайн.

– Це завдання дає можливість 

учням відчути свій перший успіх, а 
також створює перед ними певні 
труднощі, — каже педагог-органі-
затор. — Мета такого підходу – 
активні та зацікавлені учні, здатні 
продовжувати випускати газету 
протягом значного періоду часу. 
Ми крокуємо в ногу з часом та 
не зупиняємося на досягнутому!

Більше питань ми педагогу-орга-
нізатору не ставили. Вона готува-
лася до шкільної святкової лінійки 

наталія юдіна зі своїми редакторами веде святкову лінійку

оленА удвуд

Катерина Сімахіна, мама 
двох синів. Молодший, Ва-
дим, перейшов до п’ятого кла-
су. Старший, Артем, - в десято-
му. Обидвоє мають щеплення.

— Старший у мене вже у 10 
класі, а влітку ми знайшли, що 
якихось два щеплення були від-
сутні, — розповідає жінка. — То 
ми ходили робили, бо пропустили 
їх. Там треба було чи в 6, чи в 10 
(років — авт.). Був один препарат, 
капали від поліомієліту і від правця.

Попри те, що Катерина Сімахіна 
серйозно ставиться до щеплень, 
вона проти примусової вакцинації. 
Каже, батьків не повинні зму-

шувати робити дітям щеплення.
— Я не за те, щоб змушували, 

— продовжує жінка. — А якщо 
раптом якась непередбачувана ситу-
ація буде, то вже тоді батьки будуть 
нести відповідальність, якщо, не дай 
Бог, щось із дитиною. Може деякі і 
треба робити. Треба дивитися і по 
дитині, і по щепленню. І читати від-
гуки. Є такі щеплення, що взагалі 
у дітей бувають летальні випадки.

На думку Катерини, треба покла-
датися на власні досвід та інтуїцію. 
І зважати на стан здоров’я дитини, 
перед тим, як йти на вакцинацію.

— Я дивлюся по дитині, — додає 
Сімахіна. — Якщо я бачу, що при-
хворів, то я можу або перенести, 
або взагалі відмовитися. Якщо ще-

плення, наприклад, не обов’язкове.
Інну, маму першокласника 

Олексія, новина про обов’язкові 
щеплення не налякала. Жін-
ка і без того слідкує за тим, 
щоб син був вакцинований.

— У нас усі щеплення є, — роз-
повідає Інна. — Ми над цим навіть 
не задумувалися. Я до цього пози-
тивно ставлюся. Робити щеплення 
дитині не боюся. А чого боятися?

Такої ж думки притри-
мується й інша козятинчанка.

— Ми робимо щеплен-
ня, — каже мама учня школи 
№ 2. — Тому для мене це нор-
мально. Я усі щеплення роблю. 
Може хтось там проти. Я не 
боюся щеплення дитині робити.

Про те, що невакцинованих 
дітей можуть не допускати до на-
вчального процесу, повідомили на 
спільній прес-конференції міністра 
охорони здоров’я та міністра освіти 
та науки, яка відбулася 14 серпня.

Єдиний виняток — медичні про-
типоказання до вакцинації. Тобто, 
якщо лікарі приймуть рішення, що 
вашій дитині за станом здоров’я ще-
плення робити не можна, вона на-
вчальний заклад відвідувати зможе.

Уряд посилається на Закон 
України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб». У статті 15 
цього закону йдеться про те, що ді-

тей приймають до закладів лише за 
наявності медичної довідки. Вона 
видається після огляду й у разі, 
якщо дитині проведене щеплення.

«Дітям, які не отримали про-
філактичні щеплення згідно з 
календарем щеплень, відвідування 
дитячих закладів не дозволяєть-
ся. У разі якщо профілактичні 
щеплення дітям проведені з по-
рушенням установлених строків, 
у зв’язку з медичними проти-
показаннями, при благополучній 
епідемічній ситуації за рішенням 
консиліуму відповідних лікарів вони 

можуть бути прийняті до відповід-
ного дитячого закладу та відвід-
увати його», — йдеться у Законі.

леся кесАрчук 

Випробувати свою силу у ба-
гатоборстві до столиці з’їхалось 
120 учасників. Чимала кількість 
-  це воїни, які отримали інва-
лідність під час війни. Вдруге 
займає призове місце 41-річ-
ний Віктор Бернов з Козятин-
ського району. Ми завітали 
до бійця додому і дізнались, 
що допомагає йому тримати-
ся у гарній спортивній  формі.

їздить нА всіХ видАХ трАн-
спорту

Віктор Бернов народився в 
селі Збараж. Проте вже багато 
років живе з родиною в сусід-
ніх Вівсяниках. Переїхав сюди 
заради дітей. У Збаражі школу 
давно закрили. Чоловік вирішив 
переїхати до Вівсяників, щоб 
обидва його сини могли без пере-
шкод отримати середню освіту. 

 — Старший мій син зараз  
навчається у Львівському універ-
ситеті з безпеки життєдіяльності. 
Активно займається спортом, 
днями привіз нагороду зі змагань. 
Я облаштував сину на подвір’ї 
тринажери, штангу, турнік. Мен-
ший син ще навчається в школі. 
Він теж у мене спортсмен. Я поки 
часу не маю спортом займатися, 
дуже багато роботи, і домашніх 
клопотів, – розповідає боєць.

 

з новими протезАми легше

Віктор Бернов вже два роки пе-
ресувається на протезах. Під час 
ротації він отримав поранення ніг:

- Не буду лукавити, відразу 
було важко звикнути жити без 
ніг. Після поранення в інституті 
протезування мені дали тимчасові 
протези. Вони були менш функці-
ональні. Я не міг на них далеко 
ходити. Сів у своє авто і проте-
зами порвав коробку передач.  З 
педалями теж не міг наловчитися. 
Потім мені поставили нові проте-
зи. Уже зараз я можу  на них ро-
бити все, фактично змінили мені 
ноги. Їжджу на будь-якому виду 
транспорту: воджу автомобіль, 
їжджу на тракторі й обробляю 
поля, на комбайні допомагаю рід-
ним урожай змолотити. У мене є 
ще земля, паї. Ці протези багато-
функціональні. Витримують сніг, 
болото, можна й плавати в них. 
Але якщо бути в них цілий день 
– то це важко, я їх знімаю інко-
ли,- розповідає Віктор Бернов.

пройшов всією лінією 
фронту

Чоловік записався доброволь-
цем на схід 3 роки тому. Служив 
у 131-му окремому розвідуваль-
ному батальйоні - підрозділ вій-
ськової розвідки України. Коли 
записався добровольцем на війну 
– деякі рідні шкодували, що ніко-

му допомогти з обробітком землі.
- Якось до сусіднього села при-

везли двохсотого. Він загинув у 
Донецького аеропорту. Собаки 
в селі вили цілий день. Цей чо-
ловік  був приблизно  мого віку. 
Після того я вирішив теж піти 
добровольцем, – згадує боєць. 
– Перший раз, коли приїхав на 
передову, було боязко, вперше 
побачив броньовану розвідуваль-
ну машину, вагою 13,5 тонни. 
Фактично я пройшов по всій лінії 
фронту. Нас кидали кругом, на 
різні завдання, розвідники ніко-
ли не стоять на одному місці. У 
нас було хороше забезпечення. 
Хлопці в моєму підрозділі  - смі-
ливі, завжди один одного при-
кривали. Ще в нас була собака. 
Коли мав  початися  обстріл, 
вона завжди попереджала - ля-
гала біля бліндажа і ховалась, 
ми теж разом із нею ховалися.

Так трапилося, що вже під 
час повернення на ротацію 
чоловік отримав поранення. 
Йому ампутували обидві ноги. 

нА візку піднімАв штАнгу

Минулого року побратими 
покликали Віктора на зма-
гання “Ігри героїв на візках”. 
Він погодився і відразу за-
йняв перше місце. На остан-
ніх іграх виборов третє місце. 

- Я змагався на інвалідному 
візку. Тут є різні комплекси за-

вдань: це підтягування, підіймання 
штанги, кидання м’яча, вагою 6 
кг, в стіну, завдання на трена-
жерах. На кожну вправу дають 
різний час, в основному до 7 хв. 
Я на інвалідному візку піднімав 
штангу вагою 60 кг 30 разів, 50 
разів підтягнувся на переклади-
ні, кидав м’яча у стіну 20 разів. 
Тренувався  лише перед самими 
змаганнями. Вдома зробив ді-
тям для підтягування штангу, 
урнік. Але сам я не займаюсь, 
лише фізично працюю на полях 
– це весь спорт. У мене землі 

великий лан – є як натренувати 
мускулатуру, - зізнається чоловік.

Віктор Бернов завжди на по-
зитиві, усміхається. Жодного 
разу не звертався до психологів, 
а за всіма путівками на оздо-
ровлення відправляє дружину 
з дітьми. Син був на екскурсії 
в Румунії. Боєць зізнається, що 
для нього найкращий відпочинок 
бути в рідному селі, піти на став 
половити рибу, поїсти городини, 
працювати в полі, а ще зустрітися 
з побратимами за одним столом, 
посміятися, згадати воєнні будні. 

в’ячеслАв гончАрук

З лютого цього року на території 
колгоспного ринку приватний під-
приємець Анастасія Андрусенко 
зі своїми подругами по освітян-
ському цеху облаштувала дитячий 
садочок з вивченням англійської 
мови. Яким освітяни бачать свій 
дошкільний заклад у найближ-
чій перспективі, наша розповідь.

Перше ,  що ми запи -
тали Анастасію при зустрі-
чі, як до неї прийшла ідея 
створити дитячий садочок?

— Дитячий садочок, це до-
повнення до нашого основного 
навчального закладу, – каже 
вона. – Ми працюємо вже 
сім років зі старшими дітьми, 
які вивчають іноземну мову. 

Що спонука ло  с т в о -
рити дитячий садочок? 

Мабуть, мої діти, я мама двох 
дітей. Сім років тому, коли моя 
Софійка була трирічною, я думала, 
що для неї зробити, щоб їй було 
цікаво? Тоді не було такої мож-

ливості, але я вже мала в голові 
такий проект. Коли народилася 
Аня, вирішила створити міні-садо-
чок. Зараз молодшій дочці півтора, 
хочу, як підросте, щоб діти, граю-
чись, навчалися. Урок в іграх ма-
лечею сприймається як гра. Вони з 
задоволенням виконують завдання 
свого вихователя Тетяни Сергіївни.

Д і ти  гр ають ся  в  п і -
сочниці ,  що ця вправа 
дає для розвитку дитини?

— Інтерактивна пісочниця — 
це інноваційна технологія, що 
дозволяє дитині створити свій 
світ. Малюнки на піску сприяють 
загальному розвитку, розвивають 
координацію і фантазію дитини. 
Коли діти малюють, вони по-
казують, що в них все добре. У 
інших вправах у них інші заняття. 
Вони складають дерево за порою 
року, чи дерево за частинами: 
листочки, пташки на гілочках і т. 
д.  Ця вправа розвиває інтелект і 
увагу. Є багато сучасних конструк-
торів, які називаються «Розумні 
ігри». От ті самі кубики Нікітіна. 

Діти граються, не підозрюючи, 
що вони перебувають на уроці. 

Скільки для трирічних-чоти-
рирічних дітей триває урок?

 — Кожен урок триває стільки 
часу, скільки діти проявляють 
до заняття активність. За мен-
ше ніж 20 хвилин наші ігри-
уроки дітям не набридають.

С к і л ь к и  у  в а ш о -
му міні - садочку д ітей?

—  У нашому садочку всього 
10 діток. Адже чим більше дітей, 
тим менша ефективність заняття. 
На жаль, наразі ми не можемо 
працювати з дітьми на повний 
день. Їх треба в обід повноцінно 
харчувати, а ще їх треба покласти 
спати. Щоб поставити ліжечка, 
приміщення у нас замале, але в 
перспективі ми думаємо розширя-
тися. Хочемо розвиватися в цьому 
напрямку, тому що я бачу динаміку 
започаткованого процесу і користь 
від своєї роботи. Ми в лютому 
відкрилися, діти прийшли до нас 
зовсім інші. Вони соромились, 
плакали, не хотіли бути в садоч-

ку, тому що вони боялися. Через 
місяць діти розкрилися, стали 
одним цілим і це радує, що наша 
робота приносить якусь користь.

Хто ще з вами працює?
— Наталія Миколаївна — це вчи-

тель англійської мови. Англійською 
діти займаються тричі на тиждень.

віктор навчився на протезах водити автомобіль, зараз 
він активно господарює на своїй землі 

кожен урок у садочку триває доти, доки діти проявляють 
активність. Тому заняття малечі не набридають

У ДиТиНи ДлЯ САДОЧКА 
 Проти гепатиту В 
 Туберкульозу 
 Кору, паротиту, краснухи 
 Дифтерії, правця, кашлюку 
 Поліомієліту 
 Хіб-інфекції 

У ДиТиНи ДлЯ шКОли 
 Ревакцинація проти дифтерії, правця 
 Ревакцинація проти поліомієліту 
  Ревакцинація проти кору, краснухи та 

паротиту

ЯКІ ЩеПлеННЯ МАюТь БУТи
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офіційна інформація від КозятинсьКої районної ради
щиро вітАємо

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
в. о. миколаївського сільського 

голови
БАЛЬШАНЕКА Віктора 
Антоновича (05.09)
секретаря Пиковецької сільської 

ради
ГУМІНСЬКУ Ірину 
Миколаївну (07.09)
депутата районної ради
СВІРГУН Тетяну 
Василівну (08.09)
 
З ЮВІЛЕЄМ!
ветерана державної служби
МОТОРНЮКА Леоніда 
Володимировича (04.09)
поличинецького сільського голову
МАТКОВСЬКУ Таїсію 
Миколаївну (11.09)

Нехай ніколи вас не покидають 
оптимізм, удача, стійкість духу, доля 
завжди буде прихильною до вас та 
вашої родини, а кожен новий день 
дарує приємні враження, задово-
лення від роботи та світлу надію 
на майбутні роки! Бажаємо міцного 
здоров'я, нових досягнень, благо-
получчя та добра. Хай завжди вас 
супроводжує щаслива зоря удачі, 
Боже благословення, а у вашому 
домі панують любов, злагода та до-
бробут!

 
З повагою, голова районної 

ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК

голова райдержадміністрації      
   Юрій СЛАБЧУК

Козятинський ЦНАП надав більше 3 тисяч послуг в серпні

- Продуктивність команди Центру надання адміністративних послуг
у місті Козятині характеризується, у першу чергу, кількістю наданих
адміністративних послуг, - зазначає начальник Управління «ЦНАП у
м.Козятині» Оксана Бортняк. - На сьогоднішній день ЦНАП у м. 

Козятині надає 332 адміністративних послуги.
За серпень 2019 року через Центр надано 3 158 адміністративних
послуг та понад  6 000  консультацій, які надаються не лише при 

особистому звернені громадян, а й за допомогою засобів телефон-
ного зв’язку.

За надання адмінпослуг до місцевого бюджету територіальної гро-
мади за серпень 2019 року зараховано близько 132 тис. грн.

Керівництво міської ради докладає максимум зусиль і фінансового
сприяння для поліпшення умов праці та прийому громадян у Центрі 

надання адміністративних послуг.

у козятині мешкАнці ще 131 
будинку не визнАчились із 
формою упрАвління

Мешканці багатоповерхівок 
Козятина продовжують визначати-

ся з формою управління будинком. Наразі в 
92 багатоквартирних будинках міста мешканці  
визначилися  з  формою правління – це  74 
ОСББ, 1 ЖБК, 15 КП «Управляюча компа-
нія» та 2 управління співвласниками шляхом 
прийняття всіх рішень на загальних зборах. 

Якщо у житловому будинку розташовано 3 
чи більше квартир, він вважається багатоквар-
тирним. Власники окремих квартир у багато-
квартирних будинках є одночасно співвласни-
ками спільного майна цих багатоквартирних 
будинків. Так визначено законодавством.

Згідно з ч. 2 ст. 382 Цивільного кодексу 
України усі власники квартир та нежитлових 
приміщень у багатоквартирному будинку є спів-
власниками на праві спільної сумісної власності 
- спільного майна багатоквартирного будинку.

За спільне майно кожен з власників квар-
тир та нежитлових приміщень у багатоквар-
тирному будинку відповідає нарівні з іншими 
власниками квартир та нежитлових приміщень 
цього будинку. Отже, кожен співвласник ба-
гатоквартирного будинку несе зобов’язання 
щодо належного утримання, експлуатації, 
реконструкції, реставрації, поточного й капі-
тального ремонтів, технічного переоснащення 
спільного майна багатоквартирного будинку.

Як мешканцям забезпечити експлуатацію 

свого багатоквартирного будинку, утри-
мання і використання спільного майна?

Для цього законодавством передбачено 3 
форми управління багатоквартирним будинком.

Л и с т  М і н р е г і о н у  в і д  21 . 0 8 . 2 015 
р .  к о н к р е т и з у є  ц і  ф о р м и :

– управління багатоквартирним будин-
ком співвласниками на загальних зборах;

–  у п р а в л і н н я  б а г а т о к в а р т и р -
н и м  б у д и н к о м  у п р а в и т е л е м ;

– управл іння багатоквартирним бу-
динком об’єднанням співвласників бага-
токвартирного будинку (асоціацією спів-
власників багатоквартирних будинків) .

Важливо! Серед форм управління ба-
гатоквартирним будинком згідно з но-
вим законодавством немає ЖБК. Отже, 
мешканцям кооперативних будинків так 
само необхідно визначитися з новою фор-
мою управління та перереєструватися.

У рамках реформи житлово-комунального 
господарства мешканці повинні були  до 10 
червня 2018 року визначитися щодо форми 
управління своїми багатоквартирними будинка-
ми. На сьогодні весь житловий фонд міста, що 
перебував в комунальній власності, списано за 
рішенням сесії міської ради. Отже будинки,  які 
до 10 червня 2018 року не визначились  з фор-
мою  управління, будуть виноситись на конкурс 
управляючих компаній, так як це передбачено 
законом, який оголошено з 02.09.2019 року.

 Управління житлово–комунального
господарства Козятинської міської ради

прес-центр 
козятинської 
міської ради 

інформує

4
5
9
4
2
3

відбулАсь нАрАдА 
щодо співфінАн-
сувАння бібліо-
теки
Третього вересня в 

приміщенні районної 
б і - бліотеки відбулось засідання 
круглого столу з питань подальшого функ-
ціонування Центральної районної та дитя-
чої бібліотеки за участі  в. о. начальника 
управління культури і мистецтв Вінницької 
обласної державної адміністрації Валентини 
Троян, радника голови облдержадміністрації 
Наталії Морозової, голови районної ради 
Віктора Слободянюка, керуючого справами 
виконавчого апарату Анатолія Колісного, 
голови райдержадміністрації Юрія Слабчука, 
директора Козятинської централізованої 
бібліотечної системи Анни Мочарської, 
начальника відділу культури і туризму рай-
держадміністрації Володимира Воронова, 
представників міського відділу культури.

До обговорення був запрошений і місь-
кий голова, але він проігнорував засідання, 
чим викликав здивування у всіх присутніх, 
адже нарада планувалась заздалегідь.

Начальник відділу культури і туризму 
райдержадміністрації Володимир Воронов 
розповів, що проблема спільного утримання 
бібліотеки не втрачає своєї актуальності вже 
близько 10 років, а особливо загострилась 
у минулому році. У січні 2018 року районній 
та міській владі вдалось домовитись про 
співфінансування закладу у співвідношен-
ні 50/50 (по 600 тис. грн). Однак міське 
керівництво не виконало своїх обіцянок, 
передавши лише трохи більше половини 
суми – 370 тис. грн. Решту коштів винайшли 
в районній скарбниці. Ще гірші справи у 
поточному році, адже жодної копійки з місь-
кого бюджету не надійшло і це попри те, що 
переважна більшість відвідувачів бібліотеки 
– 80-90% - жителі м. Козятина. Відтак не-

минуче постало питання виплати заробітної 
плати працівникам до кінця року і надалі.

Думку міської влади уповноважили озву-
чити начальника відділу культури Світлану 
Рибінську. За її словами, кошти резервного 
фонду міського бюджету вже давно роз-
поділені, понадпланових надходжень на 
даний час також немає. Вчергове вирішили 
порахувати дітей, які навчаються в музичній 
школі і є жителями району. Але ж це на-
вчання платне, а відвідувачі бібліотеки  отри-
мують саме безкоштовну послугу. Озвучено, 
що у міської влади є наміри утримувати 
бібліотеку та лише після створення Козя-
тинської ОТГ, якщо вона увійде в її мережу.

То невже потрібно довести до за-
криття нинішню районну бібліоте-
ку, а потім з нуля створювати нову?

Радник голови облдержадміністрації з 
питань культури Наталія Морозова зазна-
чила, що наразі необхідно знайти вихід, 
щоб не звільняти працівників бібліотеки та 
виплатити їм заробітну плату. А міській владі 
варто дотримуватись своїх обіцянок. Наголо-
сила, що бібліотека є потужним закладом 
і здатна йти в ногу з часом, підлаштовую-
чись під реформи. Закликала районну та 
міську владу досягти консенсусу та спільно 
утримувати бібліотеку до створення ОТГ.

- До кінця року бібліотека потребує 460 

тис. грн, – сказав голова районної ради 
Віктор Слободянюк. – Сьогодні немає 
проблеми в механізмі передачі коштів, які 
потрібні не особисто мені, а закладу що 
надає послугу і жителям міста і жителям 
району. Мова про співфінансування ведеться 
не з принципових міркувань, а дійсно через 
нестачу коштів. Але нас не хочуть чути, 
на неодноразові звернення реакції немає.

На думку в. о. начальника управління 
культури і мистецтв Вінницької обласної дер-
жавної адміністрації Валентини Троян, таке 
принципове рішення міської влади  може 
мати досить негативні наслідки, адже громада 
в будь-якому випадку мовчати не буде, якщо 
порушуватимуться права громадян на доступ 
до послуги, передбаченої законодавством.

На жаль, за підсумком наради вирішення 
проблеми фінансування бібліотеки   не зна-
йдено. Відповідь на важливі питання почути 
не вдалось, оскільки начальник міського 
відділу культури не була уповноважена на 
це. Валентина Троян та Наталія Морозова 
порадили районній владі та керівництву 
бібліотеки ще раз офіційно звернутись до 
міської влади щодо даної проблеми, а місь-
кому керівництву відповідно відреагувати та 
знайти ресурси для фінансування бібліотеки, 
а також наголосили на необхідності роз-
гляду даного питання на сесії міської ради.

прес-центр 
козятинської 

районної ради 
інформує

4
5
9
4
2
4

«рок козятин — 2019». чотири 
години спрАвжнього відриву
драйвове. Подія, на яку чекала уся рок-тусовка міста, нарешті трапилася. На площі Героїв Майдану 
відбувся рок-фестиваль. Запалювали не лише місцеві гурти, а й наші гості з Калинівки та Вінниці. А ще 
проводили конкурси і дарували фото з автографом

оленА удвуд

Наталія Ткачук прийшла на «Рок 
Козятин», аби побачити виступ гурту 
Draft. Сама дівчина не є фанаткою 
музики такого стилю, проте ці драй-
вові хлопці полонили її серце. Вбра-
лася Наталія відповідно — одягнула 
чорну футболку з логотипом гурту.

— Я була на їхньому виступі на 
День міста, — розповідає дівчи-
на. — Вони класні. Їхня музика, 
ця атмосфера, як вони виступали. 
Вони просто такі позитивні люди!

З а  к о м п а н і ю  п р и -
йшла на фестиваль і по-
друга Наталії, Яна Мартинюк.

— Я лише перший раз тут, — 
каже дівчина. — Я теж почула їх 
на Дні міста. А так я меломан.

пісні під Акустичну гітАру

Рок-фест був запланований на 
17 годину. Проте довелося його 
відкласти на годину пізніше. Музи-
канти не могли раніше налаштувати 
інструменти, тому що навпроти 
площі дитячий садочок. А звук 
навіть під час саундчеку шалений!

Нарешті о 18-ій після остан-
ніх приготувань почався кон-
церт. Музиканти вийшли на 
сцену, аби вшанувати загиблих 
героїв хвилиною мовчання.

Відкривала фестиваль Ліза Ро-
ман. Ми поспілкувалися з ді-
вчиною до початку виступу. Ліза 
почала займатися музикою з 10 
років. Пробувала різні хобі, про-
те нічого їй так не подобалося, 

як співати пісні і грати на гітарі.
— Серйозно займаюся музикою 

з п’ятого класу музичної школи, 
— розповідає Ліза. — Мені було 
років 15. Зараз мені 17. Тобто поси-
лено займаюся музикою два роки.

Музичний стиль дівчини різно-
манітний. Проте композиції вона ви-
конує переважно у напрямках панк-
рок та альтернатива. Співає англій-
ською, російською та українською.

— Мої пісні на гострі соціальні 
теми, — пояснює виконавиця. 
— Наприклад, про неважливість 
матеріального і важливість духо-
вного у житті людей. Пишу сама, 
виконую чужі. Але за два роки 
серйозного захоплення музикою 
не встигла написати досить ба-
гато матеріалу, щоб грати пере-
важно його на концертах. Тому 
у мене розбавлена програма.
Трохи своїх пісень, трохи чужих.

Це перший фестиваль, у якому 
Ліза бере участь як виконавиця. 
Дівчина з дитинства приходила на 
«Рок Козятин» як глядач і завжди 
мріяла вийти з гітарою на сцену.

— Ходила ще малою і думала: 
«От класно буде колись тут зі-
грати». І тут мені не так давно 
Сергій Гайдучок (вокаліст гурту 
Draft» — авт.) подзвонив і каже: 
«Не хочеш зіграти?» Я кажу: 
«Хочу». І так я потрапила сюди.

Ліза Роман також є учасницею 
гурту «Різні люди». Ця група вла-
штовувала благодійні концерти для 
збору коштів Мілані Монастирській.

— Виступати сольно чи з гуртом 
— таке, двояке питання, — каже 

дівчина. — Самій класно виступати, 
тому що ти ні від кого не залежиш. 
Ти сам себе контролюєш. Але в гур-
ті виступати круто, тому що і атмос-
фера, і ви одне одного підтримуєте. 
І у вас якийсь такий дух з’являється. 
у сольному у мене такого немає.

нАйАктівнішим дАвАли по-
дАрунки

На «Рок Козятин — 2019» Ліза 
Роман виконала дві своїх пісні та 
кілька каверів. Після виступу най-
активнішому глядачеві подарували 
світлину дівчини з її автографом.

Продовжили фестиваль Дмитро 
Пилипюк та Рустам Фазилов, який є 
учасником оркестру Почесної варти 
Окремого Київського полку Прези-
дента України. Дмитро грав на гітарі 
та співав, а Рустам грав на кларнеті.

Після виступу Дмитро Пили-
пюк обрав найактивнішого ма-
ленького глядача. Йому пода-
рували світлину з автографом.

На сцену вийшли наші гості 
— гурт Shark, що у перекладі з 
англійської означає «акула». Хлоп-
ці приїхали до нас із Калинівки. 
Це зовсім юний колектив, який 
сформувався близько місяця тому.

— Я їх запитую: «У якому 
стилі ви граєте?» Вони кажуть: 
«Гаражний рок». Я кажу: «Може 
це андеграунд? Вони: «Ні, саме 
гаражний». «Граєте в гаражі?» «Ні, 
просто любимо Garage. Але я не 
розумію, як це грається. Я кажу: 
«Ого, ви там пиво п’єте!» А вони 
кажуть: «Розумієш, ми такі рокери, 
які люблять молоко», — пожар-
тував ведучий перед виступом.

S h a r k  з і г р а л и  к і л ь -
ка відомих пісень. Під час од-
нієї з композицій гітарист зі-
стрибнув зі сцени до глядачів.

Ті, хто найголосніше прокри-
чали: «Shark», вийшли на сцену 
і зробили з музикантами селфі

мАндрівкА у 90-ті

Поки до виходу готувалися 
учасники гурту «Курносая дура», 
ведучий провів конкурс. На сцену 
запросили чотирьох доброволь-
ців і відправив їх у 90-ті. У той 
період всі слухали аудіокасети 
на плеєрі. Учасникам роздали 
касети та ручки. Касети треба 
було перемотувати на швидкість.

Хлопці поспішали, реквізити 
падали з рук. Нарешті визначи-
ли переможця. Проте ведучому 
стало шкода учасників, тож він 
дав подарунок кожному. Хлопці 
отримали незамінну, за словами 

ведучого, річ для кожного чоло-
віка — пару шкарпеток. У когось 
такий приз викликав сміх, інші 
махнули рукою і пішли зі сцени.

Під час концерту охочим 
наносили на сорочки та фут-
болки логотип фестивалю.

Вінницький гурт «Курно-
сая дура» грали музику у стилі 
поп та пост-панк. Попри тех-
нічні несправності, їм вдалося 
зіграти кілька композицій.

Після вінничан на сцену вий-
шов гурт «Материк» із Кали-
нівки. Вони у Козятині вже не 
вперше. У їхньому складі ви-

ступив барабанщик гурту Shark.

рАзом зАспівАли гімн

Ближче до темряви глядачів 
стало більше. На сцену вийшов 
Decorum із Калинівки. Це фолк-хард 
рок гурт із 25-річним стажем, який 
теж у Козятині не вперше. Нині до 
їхнього складу входить Сергій Гай-
дучок, вокаліст нашого гурту Draft.

Хедлайнерами фестивалю 
стали козятинські гурти «Орі-
он», Draft та Formless reflection. 
Наостанок гурти «Оріон» та 
Draft виконали гімн України.

Звістка про те, що «Рок Козятин 
— 2019» проведуть 29 серпня, ви-
кликала обурення у частини гро-
мадськості. люди висловлювали 
своє невдоволення у соціальних 
мережах.
Як пояснили нам організатори за-
ходу, такий колапс трапився через 
те, що фестиваль запланували пів-
тора місяці тому. Указ Президента 
про призначення Дня пам’яті за-
гиблих захисників України при-
йняли 23 серпня, менше, ніж за 
тиждень до проведення концерту. 
А повідомили організаторам про 
це 28 серпня.
— Дізналися ми про Указ після 
обіду, коли вже їхала сцена, коли 
нереально було щось змінювати, 
— пояснює Олексій Новожилов, 
один із організаторів. — До того ж, 
ми і без цього мали присвячувати 

фестиваль до Дня незалежності. 
У гуртів багато пісень на патріо-
тичну тематику. Так вийшло, що 
воно співпало. Не те, що ми хотіли 
проводити саме у цей день захід, 
щоб була конфліктна ситуація із 
суспільством. Ні. Ми обговорю-
вали це все і з місцевою владою, 
і з атошниками говорили, і з бать-
ками загиблих атовців, з усіма все 
погоджували.
Фестиваль «Рок Козятин» прово-
диться з 2005 року. Створили його 
для розвитку місцевих рок-гуртів, 
щоб музиканти мали можливість 
грати на сцені. Тому обов’язковою 
умовою є участь у фестивалі козя-
тинських груп. Проте щоразу за-
прошують гурти з різних куточків 
України. У різні роки до нас приїж-
джали виконавці з Калинівки, Ві-
нниці, Житомира, Києва, Харкова.

чому фестиваль відбувся у день пам’яті загиблих 
захисників україни?

цьогорічний рок-фестиваль припав на день пам’яті загиблих 
захисників україни. Тому концерт почався з хвилини мовчання

найактивнішим глядачам давали подарунки. Вони 
отримували світлину з автографом виконавця чи гурту

Shark приїхав до нас із калинівки. Це зовсім юний 
колектив, який сформувався близько місяця тому
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за парту. У школах міста відсвяткували початок нового навчального року. Уже кілька років поспіль 
традиційних довгих лінійок із виступами високопосадовців не проводять. Натомість діти веселяться, 
беруть участь у цікавих квестах та фотографуються

як відсвяткувАли перше вересня
свято свято

оленА удвуд

Чи не першими на подвір’ї 
школи №2 вишикувалися оди-
надцятикласники. Їх у школі 
цьогоріч 33, проте усі вони в од-
ному класі, тому що два з’єднали.

Серед випускників Анастасія 
Стрижалківська. Дівчина вже ви-
значилася з тим, ким хоче стати.

— Я хочу бути акторкою, — 
розповідає одинадцятикласниця. 
— Мама хоче, щоб я працювала 
на митниці. Ну я піду на митника. 
Мама каже, щоб, якщо хочу ак-
торкою, то курси пройшла. Ще я 
хочу стати моделлю. У мене ба-
гато планів на життя. Я піду всту-
пати у київський внз на митника.

— А як  буде  і з  мр і -
єю стати моделлю чи ак-
торкою? — питаємо ми .

— Нічого, університет закінчу, 
— відповідає дівчина. — І під час 
навчання буду. У мене є кілька 

фотосесій. Ще я мамі допомага-
ла, вона директор Будинку науки 
і техніки. То я їй допомагала з 
виступами. Я з самого дитин-
ства на сцені. Співаю і танцюю.

Цей перший дзвоник стане 
останнім у житті Анастасії та 
її однокласників. Каже, суму-
ватиме за роками навчання.

— Я сьогодні ледь не плакала, 
— зізнається дівчина. — Дуже 
важко. Кажу, залишайте нас ще 
на 10-ий клас, на 11-ий ще раз.

А  д л я  п е р ш о к л а с н и -
ків цей дзвоник став пер-
шим. Батьки провели своїх 
дітлахів до перших вчителів.

У дзвоник задзвонив Тимур 
Машевський. Він наймолодший 
представник шкільної династії. 
Його батько, Антон, теж ходив 
у цей навчальний заклад. Тим-
ур взяв дзвоник і пішов разом з 
татом дзвонити. Вони пройшли 
одне коло. Коли ж хлопчик пішов 

дзвонити сам, школярі голосно 
скандували і плескали у долоні.

У школі-гімназії-дитячий са-
дочок імені Володимира Під-
горбунського відбулася тради-
ційна, але коротка лінійка. Усі 
школярі до свята вбралися у 
вишиванки. Окрім випускників, 
які одягнули шкільну форму.

У школі-ліцеї на святковій 
лінійці влаштували подорож 
до Країни знань. У ролі ман-
дрівників виступили першоклас-
ники. Їх цьогоріч 93. А ди-
ректор була у ролі капітана.

На лінійці у школі №5 директор 
школи посипала першокласників 
зерном. Випускники влаштували 
танцювальний флешмоб разом із 
першокласниками. Після урочис-
тої частини першокласників зу-
стрічали з рушниками та корова-
єм та провели святкову дискотеку. 

Фото  Лариси  Пол іщук , 
В’ячеслава Гончарука та автора.

для учнів 5–10 класів школи №2 влаштували 
інтерактивну мандрівку «школа навиворіт». Однією із 
зупинок була фотозона на подвір’ї школи

тимур машевський 
разом із татом Антоном 
дзвонили у дзвоник. 
Батько хлопчика теж 
навчався у школі № 2

школа-гімназія-дитячий садок. На святковій лінійці звучить Гімн 
України

першокласники чекають на свій перший урок. Школа-гімназія-дитячий 
садок

школа №3. Учні чекають початку святкової лінійки

першокласники 1-А класу. Школа №5

школа №5. Директор обсипала першокласників зерном на щастя

школа №5. учні 1-б класу

школа-гімназія-дитячий садок. Діти вбралися у вишиванки

за традицією школярі 
дзвонять у дзвінок. Школа-
гімназія-дитячий садок.

«я давно вже придивлявся до вашого дзвоника». За 
сценарієм у другій школі дзвоник поцупив колекціонер

допомогти забрати дзвоник прийшли суперагенти. 
Вони спробували вирішити проблему за допомогою сучасних 
технологій

На початку свята на подвір’я школи №2 запросили 
першокласників. Вони разом з батьками пішли до своїх 
перших вчителів

випускники школи-гімназії-дитячий садок. Крокують 
на перший у цьому році дзвінок
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реКлама та вітання реКлама

45
78

25

45
78

29

45
92

67

4
5
8
2
2
8

 продам
  3 ëèñòè ïëîñêîãî øèôåðà ð.1.2 õ 1 ì., áàãàæíèê 
(ÿùèê) äî ìîïåäà, çåðíî (ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ) ïàé. 
067-584-85-58
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Àêâàð³óìè 2 øò. íà 220 ë. òà 110 ë., ñåéô äëÿ 
ðóøíèö³. 093-146-28-42, 068-526-34-02 Â³êòîð
  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
  Áäæîëîïðîäóêòè: ãðå÷àíèé ìåä, çàáðóñ, ïåðãà, 
âîñêîâà ìîëü, ãåìîãåíàò, â³ñê, ïèòíèé ìåä. 097-170-
90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ íîâèé, 
äðåëü, êîìïðåñîð, ßÂÀ-350, ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, 
åë.ëîáç³ê, åë.ëá³ãð³âà÷, ìëèí, âåëîñèïåä äëÿ 
ä³â÷èíêè 6-10 ðîê³â. 068-216-34-20
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áîéëåð íà 80 ë. âîäè ç ñóõèì òåíîì «Àòëàíò³ê» 3 
500 ãðí. 096-779-60-83
  Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
  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
  Âåëèêà ðàäÿíñüêà åíöèêëîïåä³ÿ 36 òîì³â. 097-
535-25-97
  Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
  Â³êíî ì/ï á/ó «ÂÅÊÀ» 1380 õ 930, àêâàð³óì á\ó íà 
90 ë. 097-665-87-48
  Â³êíî ìåòàëîïëàñòèêîâå á/â 145-115, äâåð³ 
äåðåâÿí³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç ÄÂÏ, øàôè ïðèõîæó, 
øàôè òà êîìîä â³ä ñïàëüíüîãî ãàðíèòóðó, ñò³ë-
òóìáà, ìàãí³òîôîí, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ñòîëèê ï³ä 
âàçîíè, ëþñòðè ³ áðà. 096-312-42-90, 093-892-12-44
  Â³òàëüíÿ «Ñàêóðà», ìÿêèé êóòî÷îê äëÿ ê³ìíàòè, 
æóðíàëüíèé ñòîëèê, êð³ñëî îô³ñíå íà êîëåñàæ. 067-
797-52-49
  Âóã³ëëÿ ÀÊ, âàííà çàë³çíà, ñºòêà ðàá³öà 6 ìì., 
òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí, 
øâåéíà ìàøèíêà, êîëÿñêà, ùèòêè äî ìîòîöèêëà 
Äí³ïðî. 063-695-30-20
  Ãàçîâà ïëèòà (äóõîâêà ãàçîâà), â ãàðíîìó ñòàí³, 
60-êà, á³ëà. 063-280-25-24
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òà 2 ì³ñöÿ ïîðó÷, ç áóä. 
ìàòåð³àëàìè, º ôóíäàìåíò. 063-131-39-20
  Ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
  Ãàðáóçè, áóðÿê êîðìîâèé. 097-628-48-13, 073-
058-41-21

  Ãí³é 80 ãðí./òîíà. 096-466-37-06
  Äâåð³ ô³ëîí÷àò³ äóáîâ³ áåç ëóäêè íåäîðîãî. 063-
696-39-08, 097-441-62-50
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê (öèðêóëÿðêà, ñòðóãàëüíèé 
40 ñì., ñòîëè ðåãóëþþòüñÿ). 096-762-82-24
  Äèâàí ç êð³ñëàìè. 097-628-48-13, 073-058-41-21
  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
  Äðîâà ÿñåí íåäîðîãî, ç äîñòàâêîþ. 099-025-
88-12
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äðîâà. 093-058-78-43
  Äðîâà. 2-10-87, 099-137-28-93
  Äóáë³êàòè êëþ÷³â (ÿêùî á³ëüøå 3-õ ö³íà 35 ãðí. çà 
çâè÷àéíèé êëþ÷). 063-814-74-18
  Äóáîâà ñóõà òèðñà ç ï³ä äåðåâîîáðîáíèõ ñòàíê³â. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
  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, ñìîëà. 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
  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. (àêò íà çåìëþ), ð-í Ïîëå 
×óäåñ, ôóíäàìåíò, ïîãð³á (4.5 õ 4.5), êðèíèöÿ, 
âñòàíîâëåíà áðàìà íà ãàðàæ, äî ôóíäàìåíòó 
ï³äâåäåíèé ãàç. 096-446-52-17, 063-829-73-06
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 17,5 ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. 
Öåíòðàëüíà. 093-405-50-69
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ, íåäîðîãî. 067-319-
08-49
  Çåðíî ïøåíèö³, òåëåôîðí Iphone 7+ íîâèé, äâ³ 
êë³òêè äëÿ øèíøèëè, äâ³ âåëèê³ õóñòêè ç êèòèöÿìè. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  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
  Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â ïî 2 ãðí. çà 1 êã. ñ. 

Áëàæ³¿âêà. 068-032-41-18-23
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-941-04-97
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-536-51-37
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-940-95-45
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, âàííà ÷àâóííà á/ó. 096-219-94-51, 
073-310-90-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-007-21-49
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-442-08-64
  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ïîñàäêîâà òà äð³áíà, ÿùèêè 
ïëàñòìàñîâ³. 073-124-23-63
  Êàðòîïëÿ. 098-928-08-41
  Ê³îñê ìåòàëåâèé 093-515-96-02
  Êîçà ä³éíà â³ê 2 ðîêè, ìîëîêî áåç çàïàõó 200 ãðí. 
097-620-86-42, 063-297-55-73
  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
  Êîëÿñêà Tutis â õîðîøîìó ñòàí³, 3 ïîëîæåííÿ, 
ëþëüêà, àâòîêð³ñëî, ë³òí³é âàð³àíò. 063-809-21-14
  Êîíòåéíåð ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ðîáî÷³: 
áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, ðóêàâèö³, æåëåòêè, ìèëî 
ãîñïîäàðñüêå, ðó÷íà äðåëü. 097-575-60-55, 093-013-
65-24
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Òèòóñ³âêà. 097-354-76-54
  Êîðîâà äîáðà íåäîðîãî. 098-834-67-60
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì, áè÷îê 5 ì³ñ. 068-760-26-54
  Êîðîâà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 096-660-22-80
  Êîòåë á\â ï³ä ãàç òà òâåðäå ïàëèâî, õîëîäèëüíèê, 
äâåð³ âõ³äí³ äåðåâÒÿí³. 063-53-08-382
  Êîøåíÿòà Áðèòàíö³ â³ê 1 ì³ñ., ñ³ðåíüê³. 063-351-
68-98
  Êðîë³ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä, àáî òóøêè 
ìÿñà. 068-753-34-61
  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³, ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í. 097-
170-90-05
  Êóòî÷îê, ï³äñòàâêà ï³ä òåëåâ³çîð â â³äì³ííîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 063-462-56-40
  Ëþñòðà íîâà. 093-623-00-91
  Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé äî 
òðàêòîðà. 097-239-92-05
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-
01-49, 097-446-20-46
  Ïàíåë³ áóä. 6 õ 1.20 ì., ñòàíîê òîêàðíèé 1Ä601, 
áàëîí ç ãàçîì. 063-745-15-54, 067-874-75-95
  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6.3 õ 1.2 ì. 7  øò. 096-446-

52-17, 063-829-73-06
  Ïèñüìîâèé ñò³ë, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 60 õ 145, 
äâà âåëîñèïåäà íåäîðîãî. 063-288-72-37
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, ñ³íî 
(ð³çíîòðàâ’ÿ). 097-256-32-65, 067-379-91-94
  Ïîðîñÿòà 12 êã. ñ.Ìèêîëà¿âêà. 096-901-41-31
  Ïîðîñÿòà 12-14 êã. ñ.Ñèãíàë. 068-441-74-56
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 12-15 êã. ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 063-
829-22-61
  Ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ â³ê 2.5 ì³ñ. 068-000-27-01
  Ïîðîñÿòà â³ä 35-45 êã. 096-797-76-51
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð - Ïåòðåí, øòó÷í³, ì.Êîçÿòèí. 
068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà Ìàíãàëèö³, ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ 4 ì³ñ., 
â³âö³ Ðîìàí³âñüê³ âåëèê³ òà ìàë³, êîçè. 093-017-68-13
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãà 15-18 êã., 
ñ.Êîçÿòèí. 063-752-28-43
  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
  Ïðèì³ùåííÿ 2-õ ïîâåðõîâå 106 êâ.ì., â öåíòð³ 
ì³ñòà. 073-326-41-57
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëþâàííÿ 50 
õ 60, ïëèòêà êåðàì³÷íà íîâà 1 êâ.ì., âñå ó ãàðíîìó 
ñòàí³, äåøåâî. 093-998-06-58, 098-542-94-77, 093-
432-17-19

  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.  
097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 
067-883-06-97
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðåëüñè Ð43 - 16 øò. ïî 6.25 ì. (º äîêóìåíòè). 
096-446-52-17, 063-829-73-06
  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
  Ñîêîâèæèìàëêà, êîëåñà äî âåëîñèïåäà. 063-
275-87-04
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, ë³æêî.063-530-83-82
  Ò\Â «Øèâàêè» 24 äþéìà + ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
òþíåð â êîìïëåêò³. 063-684-23-83
  Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», íåäîðîãî. 063-393-53-66, 
067-589-80-67
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã á/ó ïëîñêèé, ä³àã. 53 ñì., 
òþíåð íîâèé 2 500 ãðí. 050-864-76-28
  Òåëèöþ ò³ëüíó ÷îðíî-ðÿáó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 
093-405-50-69
  Òåëè÷êà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-071-
03-85
  Òóøêè íóòð³¿. 063-694-20-04, 098-348-13-87
  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
  Òþêîâàíà ñîëîìà 15 ãðí. 097-910-27-64
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ðåï³íà (ð-í 9 
øêîëè), ãàðàæ 4 õ 12 ì., ïîãð³á. 096-562-94-66
  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
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ 
ë. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Snaige», ïðàëüíà 
ìàøèíêà «Whirlpool», ìîí³òîð äëÿ êîìïþòåðà LG, 
áåçïðîâ³äíà êëàâ³àòóðà. 067-797-52-49
  Õîëîäèëüíèê Ìèíñê-62 á/ó. 063-208-77-62
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà Ìàõàðèíåöüêà 900 øò., áåíçîïèëà íîâà 
GRUNHELM 2 000 ãðí. 096-238-72-62
  Öèðêóëÿðêà çàâîäñüêà. 2-23-74, 067-368-56-14
  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â 2 
000 ãðí. ä³â÷àòêà.  098-051-75-97
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 ë., âàçîíè, ñòàòóåòêè. 2-12-24, 093-884-
86-66
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, õîëîäèëüíèê, âóã³ëëÿ, 
áàë³ÿ, òåëåâ³çîð, êð³ñëà, øêàô. 096-107-00-47
  Øïàëè æ/á 15 øò. 063-283-54-50
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³ (ìîæëèâà äîñòàâêà). 097-239-
92-05, 067-883-06-97
  ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí». 
097-577-26-86
  ß÷ì³íü, ñîëîìà ïøåíè÷íà â òþêàõ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 
096-600-34-02
 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., âóë.Ìàòðîñîâà 46 êâ.13, á³ëÿ øêîëè 
¹3. 096-245-24-62, 063-829-57-07
  2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 17. 063-025-88-60
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13 
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58

  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., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
âóë.Î.Êîøîâîãî 52. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.4 êâ.ì., 2 ïîâ. áóäèíîê, 2 ïîâ., ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, 
âóë.Â³íí³÷åíêà ð-í 1 øêîëè. 067-738-16-90, 063-
628-91-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-643-
35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 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., 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 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., 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 êâ.2. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 067-940-
41-22, 063-675-93-04
  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
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, áñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-
78, 063-189-75-26
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., ð-í Ì’ÿñîêîìá³íàòó, ç³ 
çðó÷íîñòÿìè, º 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 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 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 â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, 
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, 
ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º 
ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03
  Áóäèíîê â öåíòð³, çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà. 
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê âóë.Â.Âåëèêîãî 27. 096-969-45-97, 2-53-
34
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ñàäîê, ãîðîä, 78 êâ.ì. 2-23-74, 067-368-56-14
  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, öåãëÿíèé, ãàç., êàï. 
ðåìîíò, óñ³ íîâ³ äâåð³, êîòåë «Âàéëàíä», 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ïðèõîæà, âàííà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, çàáîð æåñòü., 6 ñîò. çåìëâ³ ïðèâàòèç., êóù³, 
(äîêóìåíòè ãîòîâ³). 093-937-65-00
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 073-463-42-11
  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 ç ãîñï. áóä³âëÿìè â ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Ìàòðîñîâà. 098-702-68-18, 068-898-10-84
  Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Ìàçåïè, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. çåìë³. 063-606-61-24, 067-972-
22-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, ïîãð³á, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê íåâåëèêèé, òåïëèé, çàòèøíèé, áåç ãàçó, 
ñ.Ïîëè÷èíö³ (öåíòð ñåëà), º ãîðîä, ïîãð³á, ñàðàé, 
ãîñï. áóä³âë³, æîìîâà ÿìà, 2 ñàäè, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
ì³ñöå äîáðå. 068-371-08-50
  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 âóë.².Ôðàíêà, 70 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
2 âõîäà. 096-314-53-68
  Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-758-32-78
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, íåäàëåêî ñòàâîê. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê â öåíòð³, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 10 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, â 
öåíòð³ ñåëà á³ëÿ ñòàâó, ãàðíå ì³ñöå, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-411-74-71
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 
íåäîðîãî. 098-025-28-78
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 íåäîðîãî, ç 
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè., çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., 
ì³ñöå çðó÷íå 4.5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ãîðîä 
âèõîäèòü äî ë³ñó. 068-216-34-20
  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, 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, 75 êâ.ì., 9 ñîò. ãîðîäà, ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà, äî 
ì³ñòà 10 õâ. 093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. 
ãîðîäà, ãàðàæ, îãîðîæà. 097-628-48-13, 073-058-
41-21
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.
Ùàñëèâà 76 (Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65
  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, 
ãàðíà ñàäèáà. 068-766-02-89, 063-934-64-43
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, ãîñï. áóä³âë³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ãîðîä 60 ñîò. ³äå äî ñòàâó. 093-822-90-19, 098-229-
45-50
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., 
ãîðîä 30 ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 063-625-64-76
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà, 
2 ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³ êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096-
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робота та оголошення

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

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

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

ська, терміново. 063-530-14-85

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

Гараж по вул. Вінниченка, 2. 
063-66-20-675

Здам в оренду приміщення в мага-
зині 55 кв.м., центр, під магазин або 

офіс. 067-757-89-25

Здам в оренду магазин в центрі 
міста 43 кв.м., на тривалий термін. 

067-915-44-48

Терміново продам будинок 
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 

кімн. кв. 063-854-94-76

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 0674300280

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

Продам магазин по вул. Вінничен-
ка,3, можливо з меблями.. 063-311-

65-88, 097-396-47-56

ремонт
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25

робота
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 тимчасову роботу запрошується водій 
- слюсар на Камаз 4310, автокранівщик на 
МАЗ-500 в/п 10 т. 067-430-79-37, 093-756-
39-33
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На посаду Бариста запрошуємо дівчину, 
віком 19-25 р. в кавряню "Фреш кава". 063-
818-09-84 Лєра
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
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
В магазин взуття «PODIUM» потрібен про-
давець. Дівчина з приємною зовнішністю і 
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне 
працевлаштування. Ірина 063-231-31-36
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується водій на ЗІЛ130, оператор-
касир, помічник бухгалтера, різноробочий. 
Ми гарантуємо: З/п 7500-10000 грн (з по-
датками). Компенсація харчування.тел. 
0674300280
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується: 
Помічник кухаря Продавець. 8 годинний ро-
бочий день. Вихідні : Сб, Нд. Заробітня плата 
7500 з податками. 067-430-02-80
Запрошуються на роботу майстер манікюру в 
салон краси "Infinity". Вимоги: якість робіт та 
оханість, бажання розвиватись. Звертатись 
вівторок - неділя з 9 по 20 год. 
063-231-31-36 Ирина

45
84
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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.  Вахта.  Херсонська,  Миколаївська област i , 
потрiбнi чоловiки. Проживання надається. (095) 110-87-55. 
Тел.:(096)785-59-47, (099)342-21-69 

Охорона. На роботу потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096) 
785-59-74 

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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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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Ландшафтний дизайн, озеленення 
подвір'я та прибудинкової терито-

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

457576

382-25-83
  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., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, 
êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, áîéëåð, ñàðàé 

ç ïîãð³áîì, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í äèòñàäîê 
¹3. 098-534-75-54, 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
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-
288-15-08
  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 ì.Êîçÿòèí, 3 ê³ì. 73 êâ.ì., ãàç, ³íä. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, 
äóøîâà êàá³íà, òóàëåò - â áóäèíêó, ë³òíÿ êóõíÿ âàííà 
³ òóàëåò, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, îêðåìèé âõ³ä, ïîðÿä äèò.
ñàäîê, ìàãàçèí, ç/âîêçàë. 097-309-32-09, 096-351-
93-13
  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 ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 67 
êâ.ì., 3 ê³ìí., ñàíâóçîë, êóõíÿ, êëàäîâêà, âåðàíäà 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ö/êàíàë³çàö³ÿ òà ö/âîäà ³ 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á. 067-604-53-09, 067-713-31-50
  ×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
  Fiat Doblo ïàñ. 2009 ð.â., 1.3 ë., â ãàðíîìó ñòàí³. 
093-279-47-80 Ñàøà
  ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, äâ. 1.5, ÊÏÏ 5 ñò., ÷åðâîíà. 
096-768-63-13
  ÂÀÇ 2104 ô³îëåòîâèé, 2005 ð.â., ìîòîð 1.5, 5 ñò. 
ÊÏ, â³äì³ííèé ñòàí. 098-045-52-67
  ÂÀÇ 2106 1978 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, â 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ³â òà ïî¿õàâ, çàï÷àñòèíè òà çèìîâà 
ðåçèíà â ïîäàðóíîê. 096-798-12-09
  ÂÀÇ 2109 â õîðîøîìó ñòàí³, 1991 ð.â., á³ëèé. 
096-417-99-52
  ÂÀÇ 21099 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 
097-756-29-19
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-279-47-80
  Äâèãóí ìîòîöèêëà Ïëàíåòè íà ñòàðòåð³. 097-154-
49-36 
  ÇÀÇ 1103 Ñëàâóòà 1.2 ³íæåêòîð, 2007 ð.â., â 
ãàðíîìó ñòàí³ 40 000 ãðí. 067-976-00-28 Â³êòîð
  Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-26-86
  Ìîòîòðàêòîð «Áóëàò Ò-160» ç ôðåçîþ 1.4 ì., 
òåðì³íîâî. 067-608-90-52
  Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà, 
îêó÷íèê, êàðòîïëåêîïà÷, êàðòîïëåñàäæàëêà, ïðè÷³ð, 
ðåøòîâêè, ïëóã ê³ííèé. 063-670-31-02
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè 
äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêîë Ìóñòàíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-523-
80-94
  Ðåíî «Ñ³ìáîë» 2003 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, äâ. 1.4, 
óêðà¿íñüêà ðåºñòðàö³ÿ. 097-822-77-07
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ñåï³ÿ 5 00 ãðí. 096-878-46-32 
Â³êòîð
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà. 097-577-26-86

  КупЛЮ
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Áóäèíîê íà âèïëàòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. 
068-369-18-48
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
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Гараж по вул. Вінниченка, 2. 
063-66-20-675

Здам в оренду приміщення в мага-
зині 55 кв.м., центр, під магазин або 

офіс. 067-757-89-25

Терміново продам будинок 
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 

кімн. кв. 063-854-94-76

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 0674300280
Продам 4-х кімн. кв. р-н вул. Довжен-

ко. 093-229-70-64, 097-269-04-07
Продам магазин по вул. Вінничен-

ка,3, можливо з меблями.. 063-311-
65-88, 097-396-47-56

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

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

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

ська, терміново. 063-530-14-85

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

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
  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
  Êóêóðóäçó â êà÷àíàõ, íàñ³ííÿ ñíÿøíèêîâå. 067-369-13-23
  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
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè. 
068-365-84-69 Íåëÿ
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
  Ñêàòè äî ÌÒÇ-80 15.5 õ 38 á/ó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 097-239-92-05
  Ñêàòè íà Ç²Ë 260 õ 508 á/ó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 097-239-92-05
  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
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21. àíäð³é

  мінЯЮ
  Áóäèíîê íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

  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 áóä³âåëüíå ñì³òòÿ (øòóêàòóðêà, ñòÿæêà). 093-432-17-19, 093-998-06-
58, 098-542-94-77
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì ìàëåíüêîãî ãàðíîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíîãî äî ëîòêà. 093-788-91-96
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî ñòóäåíòîê àáî æ³íêó ç ñåëà, öåíòð. 063-
694-97-19, 063-617-05-10
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ àáî 2-õ ñòóäåíò³â (õëîïö³â), ð-í 3 øêîëè, âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, âäîìà ìàéæå çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÿ  Ëîìàê³íî¿ Ãàííè Âàäèì³âíè 
2010 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Ìàñèðà Îëüãà Çåíîâ³¿âíà, 
Ìàñèðà Ðîìàí ßðîñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàºòüñÿ áóäèíîê ,óòåïëåíèé ,ãàç, âîäà, òóàëåò, âàííà.  063-065-45-94
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, öåíòð. 068-762-90-06
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, áåç ä³òåé. 093-728-48-36
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-595-20-47
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 40 êâ.ì., ï³ä îô³ñ. 068-733-70-20, 063-937-56-14
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, âõ³ä îêðåìèé. 063-419-00-38, 098-
278-28-56
  Çíàéäåíî çâÒÿçêó êëþ÷³â ç òàáëåòêîþ â³ä äîìîôîíó. 24 ñåðïíÿ á³ëÿ áóäèíêó, 
íÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ², 30. Çâåðòàòèñü â ðåäàêö³þ Ð²À. 
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà òðèâàëèé òåðì³í.  093-518-76-47
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 097-69-40-18, 097-
402-12-46
  Çí³ìó òåðì³íîâî 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-989-20-57, 097-204-
04-03, 093-943-51-80
  Íà ²² ïîâ. íîâîãî Óí³âåðìàãó «Þâ³ëåéíîãî» ïðè êóï³âë³ òîâàðó, æ³íêà ç 
ä³â÷èíîþ çàëèøèëè ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè, ïðèéä³òü, çàáåð³òü, âîíè Âàñ ÷åêàþòü.
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ. 097-300-31-13
 Çäàì Â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êÂ. ì. öåíòð. 093-766-78-49

робота
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 тимчасову роботу запрошується водій 
- слюсар на Камаз 4310, автокранівщик на 
МАЗ-500 в/п 10 т. 067-430-79-37, 093-756-
39-33
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На посаду Бариста запрошуємо дівчину, 
віком 19-25 р. в кавряню "Фреш кава". 063-
818-09-84 Лєра
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
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
В магазин взуття «PODIUM» потрібен про-
давець. Дівчина з приємною зовнішністю і 
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне 
працевлаштування. Ірина 063-231-31-36
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується водій на ЗІЛ130, оператор-
касир, помічник бухгалтера, різноробочий. 
Ми гарантуємо: З/п 7500-10000 грн (з по-
датками). Компенсація харчування.тел. 
0674300280
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується: 
Помічник кухаря Продавець. 8 годинний ро-
бочий день. Вихідні : Сб, Нд. Заробітня плата 
7500 з податками. 067-430-02-80
Запрошуються на роботу майстер манікюру в 
салон краси "Infinity". Вимоги: якість робіт та 
оханість, бажання розвиватись. Звертатись 
вівторок - неділя з 9 по 20 год. 
063-231-31-36 Ирина



16 RIA-К, Четвер, 5 вересня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
спорт

(063) 752-26-01

Розміщення реклами

ГОРОСКОП
з 5.09 по 11.09

овен 
Новий тиждень дає можливість Овнам 
знову показати себе якомога найкраще 

та нарешті поповнити список ідей. Ви здатні ре-
алізувати себе сповна, якщо не будете нехтувати 
новими думками та цілями. Зараз чудовий час, 
щоб морально відпочити, тому розслабтесь та 
отримуйте задоволення. Доля вам усміхається

телець 
У Тельців перший повноцінний тиждень 
вересня буде доволі насиченим, але про-

летить неймовірно швидко. Зорі радять навчитись 
правильно розподіляти час та не перейматись 
через дрібниці. Мисліть глобальніше, дихайте 
глибше та насолоджуйтесь митями

близнюки 
Близнюкам нарешті пора взятись за ті 
справи, які вам не хотілося робити. Зараз 

все йде доволі добре, тому час попрощатись з усіма 
"хвостиками", які можуть вас потурбувати. Це дасть 
нові можливості та шанси реалізувати себе. Тому не 
баріться і знайдіть натхнення для давніх завдань.

рАк 
Новий тиждень буде для Раків несподіва-
но активним, тому пора знайти щось таке, 

що буде допомагати відновити баланс енергії після 
насичених буднів. Спробуйте опанувати нове умін-
ня чи знайти свіже хобі для вікенду. У будь-якому 
випадку, вихідні проведіть як вам того хочеться.

лев 
Зорі рекомендують левам не робити 
поспішних висновків ні у фінансових, 
ні в особистих питаннях. Зараз настав 

час для холодного розуму, який дозволить 
кардинально та позитивно змінити ваше 
життя. Мисліть позитивно та не забувайте 
дарувати тепло рідним.

дівА
У Дів нарешті настає чудовий період для 
самореалізації, тому хапайте свій потенці-

ал та працюйте над собою. А от поради від чужих 
людей не завжди будуть йти на користь, тому пора 
навчитись фільтрувати все, що лунає навколо.

терези 
Перша половина тижня для Терезів пройде 
поспішливо та у справах, однак це не забере 

чимало енергії та ніяк не вплине на загальний на-
стрій. Зате вільний час допоможе генерувати нові 
ідеї та відкривати близьких людей з нових сторін.

скорпіон 
Скорпіонам краще ненадовго відволік-
тись від свого его та присвятити себе ро-

боті. Зараз чудовий період для самореалізації, 
щоправда, доведеться добряче попрацювати 
для того, щоб нарешті отримати бажане.

стрілець 
Стрільці відчувають себе втомлени-
ми, але тиждень дозволить отримати 
новий заряд енергії на тривалий час. 

Доля вам усміхається, тому більшість ваших 
справ та планів будуть збуватися без зайвих 
перепон.

козеріг 
Козероги надто багато часу проводять 
у своєму вигаданому світі, намагаючись 

уникнути реального життя. Ніхто не казав, що 
буде легко, але попереду у вас настільки багато по-
зитивних моментів, що було б шкода їх впустити. 

водолій
Новий тиждень відкриє перед Водоліями 
стільки нових можливостей, тому було би 

дивним відмовлятись від них. Вам давно хотілось 
якихось позитивних зрушень, які б розбавили роз-
мірений темп життя, тому обирайте: залишатись у 

зоні комфорту чи досліджувати щось нове.
риби 
Риби мають можливість і повноцінно 
відпочити, і якісно попрацювати, адже 

тиждень сприятиме реалізувати всі ваші бажання. 
А от в стосунках краще навчитись менше повчати 
людей і більше слухати.

СеРеДА, 11 ВеРеСНЯ

+  14 0С  +  16 0С
+  27 0С  +  18 0С

вІвторок, 10 вересня

+  15 0С   +  16 0С
+  28 0С    +  19 0С

понедІЛок, 9 вересня

+  16 0С   +  29 0С
+  29 0С   +  20 0С

СуБОТА, 7 ВеРеСНЯ

+  12 0С  +  15 0С
+  22 0С  +  19 0С

П'ЯТНИцЯ, 6 ВеРеСНЯ

+  11 0С    +  16 0С
+  25 0С    +  19 0С

недІЛя, 8 ВеРеСНЯ

+  13 0С  +  17 0С
+  23 0С  +  20 0С

ЧеТВеР, 5 ВеРеСНЯ

+  11 0С    +  15 0С
+  23 0С    +  16 0С

Погода у Козятині 
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в’ячеслАв гончАрук

З перших хвилин футболь-
ного поєдинку кинулось в очі, 
що в міжсезоння «Колос-Мрія» 
значно омолодила свій склад. 
Молоді гравці «Колоса», що 
влилися в колектив, надали ко-
манді свіжості на полі. З самого 
початку матчу господарки поля 
заволоділи ігровою ініціативою 
завдяки командній швидкості. 
Їхні атаки мали рваний темп. 
То вони розігрували м’яча, 
перепасовуючи його з флан-
гу на фланг, то передачами в 
два чи три ходи пробиралися 
через центр. При втраті м’яча 
махнівчанки перекривали вільні 
зони, змушуючи буковинчанок 
на тривалий розіграш м’яча.

Обидва футбольних клуби в 
першому таймі застосовували 
пресинг, але така тактика заби-
рає у спортсменок багато фізич-
них сил. Футболістки  пресингу-
ють суперниць не часто, зали-
шаючи атлетичний футбол чоло-
вікам. Дівчатам більш до смаку 
комбінаційний футбол. Комбіна-
цій створили багато, але на пе-
рерву  пішли без забитих м’ячів.

У другому таймі, маючи ігро-
ву і територіальну перевагу, 
«Колос-Мрія» пропустила гол 
у власні ворота. Повівши в 
рахунку, гості стали грати на 
збереження рахунку. Гравці 
«Колоса-Мрії» шукали щастя 
біля чужих воріт і таки втілили 
ігрову перевагу в забитий м’яч. 
Під час подачі кутового, м’яч 
потрапив до Олени Зорич. Вона 
своїм красивим ударом послала 
шкіряну кульку точно в ціль. 

Футболістки нашої команди 
мали декілька моментів, щоб 
вийти вперед. Тільки дівчатам з 
Козятинщини важко було при-
боркувати м’яча на закаменілому 
від засухи футбольному газоні. 

Поле було однаковим для обох 
команд.Тільки воно в деякій мірі 
було союзником команди, яка 
більше захищалася. Гра так і за-
вершилась одиничками на табло.

Після матчу ми поспілку-
валися з тренером команди 
Миколою Бабюком. Він задо-
волений грою, яку продемон-
струвала його команда, але 
незадоволений результатом. 

— Ми мали можливість вигра-
ти цей матч, –  каже тренер. – 
Я задоволений тим, що ми мали 
ігрову перевагу над суперником, 
який має у своєму складі фут-
болісток, які в минулому сезоні 
грали у вищій лізі чемпіонату 
України. За іменами «Буковин-
ська надія» сильніша від нашого 
складу. Мені приємно, що наша 
молодь прогресує і дала бій 
команді з іменами. Значить, ми 
на правильному шляху, - під-
сумував тренер «Колоса-Мрії».

м Ат ч не викорис тА ниХ 
можливостей

Паралельно жіночому фут-
болу проходила гра майстрів 
шкіряного м’яча серед чолові-
ків. На стадіоні «Локомотив» 
футболісти розпочали друге 
коло відкритого чемпіонату Ка-
линівського району. До гравців 
Козятинського «Локомотива» 
приїхали спортсмени Калинів-
ської «Фортуни». І в цьому матчі 
господарі поля мали велику 
перевагу над суперником як 
за малюнком гри, так і за не-
безпечними моментами. Тільки 
у футболі перемагає той, хто 
більше м’ячів забиває у ворота 
суперника. Кількість гольових 
моментів фіксуються тільки для 
статистики. Гра завершилась ну-
льовою нічиєю. Футбольні фани, 
хоч і не побачили забитих м’ячів, 
в цілому гра їм сподобалася.   

грАли гАрно, 
Але не вигрАли
нічия. У перший день осені жіночий футбол завітав 
на стадіон «Колос», що в Махнівці. У цей день була 
календарна зустріч місцевої «Колос-Мрії» з іншим 
представником чемпіонату України в першій лізі, 
командою «Буковинська надія» з села Великий 
Кучурів Чернівецької області. Про гру цих команд 
наша розповідь

гольових моментів в грі «фортуни» та «локомотива» 
було багато

з самого початку матчу господарки поля заволоділи 
ігровою ініціативою


