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Бойові втрати червня. на війні, що триває на сході, гинуть українці с.2,3

Козятину виповнюється 143!
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Надія (48), зав. клубом у 
широкій греблі:

— Хай люди приїжджа-
ють жити в села й розви-
вають їх!

влад (18), студеНт:

— Рівних доріг.

ми запитали у козятиНчаН Що ви хочете побажати козятину з нагоди дня народження?

олеНа (14) і олег (8), школярі:
— Процвітання, змін на 

краще.

іриНа (35), листоНоша і валерія 
(8), школяр:

— Миру, всього найкращого. 
Це дуже гарне місто!

тетяНа (66), пеНсіоНер і максим 
(7), школяр:

— Щоб все було добре, 
особливо для дітей.

мар’яНа (10), школяр: 

— Щастя, здоров’я, 
щоб місто процвітало й 
надалі.

василь (48), тимчасово 
Не працює:

— Щоб люди зміни-
лися: почали мислити 
позитивно.

ярослав (13) і валєра (9), 
школярі:

— Добра, здоров’я, щоб 
люди були більш ввічливими.

олеНа максимівНа (76), 
пеНсіоНер:

— Миру і стабільності у 
цінах на продукти і ліки.

людмила (32), у декреті і 
Настя (10), школяр:

— Щоб Козятин процві-
тав! Тут живуть чудові люди.

Надія (66):
— Здоров’я і мирного 

неба.

віталій (35), тимчасово Не працює, 
софія (12), школяр, оля (6) і захар 
(міс.):

— Процвітання, гарних доріг, чи-
стоти в місті.
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у всіх на устахпатріотизм

До перемоги 
іншого свята 
не буває

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Голова Козятинського осередку 
ПП “Громадянська позиція” 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

продовжеННя. 
в НаступНому Номері

на Козятинщині одні сварки 

бойові втрати червня: імена 
й портрети загиблих героїв
євгеН дикий

За три роки війни ми загрубіли 
та звикли сприймати щоденні 
зведення фронтових втрат, як 
прогнози погоди. За цифрами 
вже майже не стоять конкретні 
імена та обличчя наших загиблих 
побратимів. Це - природній про-
цес, абсолютно неминучий, але 
від того не менш сумний. "Но-
винарня" (http://novynarnia.com) 
знайшла в собі сили прорвати 
цю завісу знелюднення, і тепер 
щомісяця наводить докладні дані 
про всіх наших загиблих героїв. 
Вдивляємося в обличчя червня 
- обличчя тих, завдяки кому ми 
зараз проживаємо липень...

Ми пам'ятаємо. Кожного. І від-
платимо - також за кожного.

28 безповоротНих та 125 по-
раНеНих за місяць. Підготува-
ли Дмитро  Лиховій, Леся Шовкун, 
Ольга Гордійчук

Ми таки з’ясували імена й 
прізвища всіх загиблих військо-
вослужбовців, яких штаб АТО і 
Міністерство оборони у червні 
визнало бойовими втратами. 
Важкий був місяць. Уповнова-
жені речники повідомили про 24 
смерті внаслідок бойових дій на 
фронті. Згодом одного військо-
вого — підполковника Нацгвардії 
Бойка — назвали зниклим без-
вісти. Його загибель уже понад 
місяць офіційно не підтверджена, 
тіло не знайдене, триває розслі-
дування.

Крім того, в червні загинули 
двоє бійців Української до-
бровольчої армії Яроша, Луців 
та Іваник, які не потрапили у 
зведення ЗСУ через нелегалі-
зований статус УДА. Таким чи-
ном, підрахована “Новинарнею” 
статистика втрат у червні — 26 
безповоротних і 125 поранених. 
Імена двох загиблих, які визнані 
бойовими втратами, були відсутні 
у відкритих джерелах — Холозій 
і Петровський. Їх “Новинарні” 
повідомили джерела в Генштабі. 
Але ж дивно: гине боєць, тіло 
везуть додому, похованням за-
ймається районна влада — а 
жодної згадки в ЗМІ…

Ще двоє військових загинули 
внаслідок вибухів авто: полков-
ник ГУР МОУ Шаповал у Києві 
та контррозвідник СБУ Возний 
під Костянтинівкою. Це теж 
детонація війни. Як і небойові 
втрати в зоні АТО, яких у червні 
було багато… Про них ми теж 
дещо з’ясували у військовому 
відомстві.

Земля пухом загиблим воїнам. 
І вічна слава героям.
1.Василь
Бурачук “Комод”/”Циган”

Сержант, командир відділен-
ня 30-ї окремої механізованої 
бригади Василь Бурачук загинув 

2 червня у районі Волновахи 
Донецької області. Під час міно-
метного обстрілу “Комод”, який 
командував БМП і спостережним 
постом, побачив ворожу дивер-
сійну групу і дав команду “до 
бою”. У касці та бронежилеті 
вибіг із бліндажа, але ворожа 
куля влучила в незахищене місце 
— шию. Хлопець загинув одразу.

Василь народився 18 травня 
1994 року в Сторожинецькому 
районі Чернівецької області. З 
2001 року жив у селі Журавка 
Городищенського району на 
Черкащині. 27 травня 2015-го був 
призваний на строкову службу 
до ЗСУ, а вже 30 вересня під-
писав контракт. “Його поважали 
товариші, на високому рахунку 
він був у своїх командирів”, – 
розповіли у Новоград-волинській 
30 омбр.

Похований 5 червня у Журавці. 
У хлопця, якому було 23, лиши-
лися батьки, цивільна дружина і 
донька.

2. Ігор Холозій

Старший солдат Ігор Холо-
зій, 1978 р.н., загинув 2 черв-
ня поблизу Новомихайлівки 
(Мар’їнський р-н Донецької обл.). 
Причина загибелі — підрив на 
вибуховому пристрої. Бойова 
втрата Збройних сил України. 
Про це “Новинарні” повідомило 
джерело в Генштабі ЗСУ.

Нам не вдалося з’ясувати інші 
дані про Ігоря Холозія та знайти 
його портрет. У відкритих джере-
лах відсутнє також повідомлення 
про смерть такого військового.

3. Михайло Кобець
Три тижні не дожив морпіх Ми-

хайло Кобець до свого 22-го дня 
народження. 3 червня він отри-
мав тяжке осколкове поранення 
під час обстрілу з реактивної 
артилерії поблизу села Чермалик 
Волноваського району на До-
неччині. Матрос, навідник башти 
БТР 701-го окремого батальйону 
морської піхоти 36 обрмп ВМС 
України загинув від втрати крові 
по дорозі до шпиталю.

Народився Михайло 23 червня 
1995 року в селі Білошицька 
Слобода Корюківського району 
на Чернігівщині. Був старшим 
братом у багатодітній сім’ї. 4 
листопада 2015 року призваний 
на строкову службу, надалі під-
писав контракт.

“…Загинув [колишній] “стро-
ковик”, в якого я був інструк-
тором у навчальному центрі! 
Перший за**бував питаннями, 
як потрапити на контракт до 
морської піхоти. Щодня одні й 
ті ж питання, поки його колеги 
рахували дні до наказу. З більш 
ніж ста чоловік із нашої роти 
5-6% підписали контракт! При-
ходили хлопці з розвідгрупи 1 
обмп – розповідали про всі при-
нади служби в морській піхоті, 

про війну, приходив Юрій Клімкін 
— розповідав, як потрапити на 
контракт, приходив Тарас Чмут 
– розповідав про наш флот! 
У цих хлопців горіли очі, вони 
хотіли в бій. Міха був одним із 
них”, – написав на своїй сторінці 
у ФБ морпіх Руслан Морський, 
колишній севастополець.

За день до своєї смерті Кобець 
врятував життя кільком побра-
тимам.

“У Михайла був дуже гар-
ний слух. Перед приходом він 
крикнув: «Міна!» – і всі встигли 
сховатися в укриття”, — розповів 
головний сержант взводу Вадим 
Жданов у сюжеті ТСН.

Дорогою люди живим кори-
дором зустрічали автомобіль із 
табличкою “Евакуація 200” і від-
давали воїну останню шану. По-
хований Михайло у рідному селі. 
Лишилися мати, вітчим і четверо 
молодших братів.

4. Олександр Бойко (зник 
безвісти)

Крім військового ЗСУ, 3 червня 
загинув військовослужбовець На-
ціональної гвардії України — про 
це наступного дня на брифінгу 
розповів речник Міноборони з 
питань АТО.

Згодом, аж через 17 днів, 
з’явилося повідомлення про те, 
що НГУ шукає 35-річного офі-
цера Олександра Бойка, який 
зник під час виконання бойового 
завдання в Луганській області і 
може утримуватися бойовиками 
“ЛНР”.

Підполковник Нацгвардії Олек-
сандр Бойко народився 3 грудня 
1981 року в Хмельницькому, 
останні два роки мешкав в Іва-
но-Франківську. Командир 2-ї 
розвідувально-пошукової групи, 
заступник командира окремого 
загону спецпризначення “Вега-
Захід” НГУ.

Випускник Одеського інституту 
Сухопутних військ. Десять років 
проходив службу у 8-му полку 
спецпризначення. На фронті з 
2014 року. Вдома воїна ще че-
кають мати, сестра, дружина та 
7-річна донька.

Обставини зникнення Бойка 
з’ясовував журналіст Юрій Бу-
тусов. За його словами, група 
Бойка у складі 15 розвідників 
отримала завдання штабу АТО 
провести розвідку в смузі 24-ї 
механізованої бригади у районі 
Попасна-Катеринівка-Золоте.

“Завдання звичайне, спецназ 
та снайпери Нацгвардії прово-
дять регулярні пошуки в “сірій 
зоні”, в тому числі й у цьому 
районі. Позиції противника в 
тому районі, куди вони йшли, 
були слабко вивчені. Бойко взяв 
із собою не всю групу, а лише 
п’ятьох бійців. Причини не ясні. 
Можливо, не хотів ризикувати 
всіма”, – йдеться в повідомленні 
журналіста.

Група далеко відійшла від по-
зицій українських військ й збли-
зилася з позиціями противника, а 
приблизно об 11.00 під час руху 
через ліс потрапила під обстріл.

Підполковник Бойко отримав 
кілька серйозних поранень. 
Бійці віднесли його в бік і “по-
відомили, що від отриманих ран 
Олександр помер на місці”. З 
командира зняли екіпірування та 
зброю, а саме тіло вирішили при 
відступі вдень не нести. Група ви-
йшла розрізнено.

“На пошуки свого друга негай-
но вийшов з іншою групою інший 
заступник командира “Веги” – 
підполковник Владислав Аллеров 
(син командувача НГУ)”, – роз-
повів Бутусов.

Однак виявити в зазначеному 
місці тіло Бойка групі Аллерова 
не вдалося: під час пошуку група 
вийшла на позиції противника, 
зазнала тривалого обстрілу і 
була змушена припинити пошуки.

Версії: або у визначенні місця 
залишення тіла сталася помилка, 
або Бойко не загинув, а після 
важких поранень зумів заповзти 
у якесь укриття. Командування 
АТО для пошуку офіцера запро-
сило перемир’я в цьому районі 
— зовсім близько до позицій бо-
йовиків “ЛНР”. Російська сторона 
заявила, що в результаті багато-
денних пошуків тіло не знайшли.

“На жаль, незважаючи на 
відсутність розуміння ситуації, 
товариші зі служби дружині під-
полковника повідомили, що він 
загинув у бою, що тіло буде до-
ставлене в частину найближчим 
часом…” – констатував Бутусов.

“Якби ворог захопив тіло 
загиблого, то як зазвичай по-
старалися б влаштувати виставу, 
зіграти на публіку. Якби він був 
живий – аналогічно”, – вважає 
журналіст.

За даними Бутусова, Бойко 
знімав операцію на відеокамеру, 
яку закріпив на собі. Її забрали 
з собою нацгвардійці при від-
ступі, тож слідство має змогу 
переглянути запис пересування 
групи через густий листяний ліс, 
обстріл, поранення, важкий стан 
командира (він не говорив і не 
стогнав, “його руку підняли — 
вона впала”), накладення турні-
кетів на рани на ногах та спробу 
евакуації.

Члени розвідгрупи Бойка пере-
конують, що підполковник помер, 
а тіло залишили, щоб при відсту-
пі не загинули всі. Офіційно — 
Бойко зник безвісти. У військовій 
прокуратурі розслідують цей ін-
цидент. Дружина Бойка Світлана 
вважає, що її чоловіка покинули 
пораненого, і звертає увагу на 
багато нестиковок у поясненнях.

Є великі питання до рівня під-
готовки бійців спецназу НГУ, які 
покинули командира, до мораль-
ності цих дій, а також до вищого 
командування.

5. Анатолій Потєхін
48 років. Народився 6 січня 

1969 року на Вінниччині. Кадро-
вий військовий. Капітан, старший 
офіцер відділення спеціального 
призначення у 12-му окремому 
мотопіхотному батальйоні “Київ” 
72 омбр.

7 червня загинув під час ви-
конання бойового завдання по-
близу Авдіївки на Донеччині, між 
селами Крута Балка та Кам’янка. 

Командир розвідгрупи йшов 
першим і підірвався на вибухо-
вому пристрої з “розтяжкою”, від 
осколкового поранення в голову 
помер на місці.

“Як боєць, він був дуже до-
свідченим, як людина — по-
рядним, душею компанії. Його 
загибель для нас шок. Ніхто не 
може повірити, що Анатолія з 
нами більше немає”, – розповіли 
газеті “Сільське життя” бійці 72-ї.

Анатолій закінчив Київське 
вище загальновійськове команд-
не училище. У 90-х роках служив 
у ЗСУ, був командиром розвід-
увальної роти. Надалі займався 
підприємництвом, перевезеннями, 
грав у футбол за аматорський 
ФК “Пак-трейд”. Мешкав у селі 
Висока Піч Житомирського ра-
йону.

На початку війни був волонте-
ром, у лютому 2017-го прийшов 
у 12-й батальйон білоцерківської 
бригади. Залишилась дружина 
та двоє дітей: донька 20 років, 
син 11 років. Похований у рідно-
му селі.

6. Володимир Лайков

7 червня терористи намагали-
ся розширити плацдарм у “сірій 
зоні” в районі села Жолобок на 
Бахмутській трасі (Луганщина) та 
проривалися на позиції одного 
з підрозділів 93-ї бригади ЗСУ. 
Володимир Лайков — старший 
солдат, кулеметник — разом із 
побратимами тримав оборону 
на взводному опорному пункті. 
У результаті тривалого та ін-
тенсивного обстрілу Володимир 
загинув, ще вісім бійців були 
поранені.

“Не в нашій владі змінити те, 
що вже сталося… Але ми ніколи 
не забудемо, що зробив наш 
хоробрий воїн. Для нас, живих, 
найкращий спосіб вшанувати 
пам’ять полеглого героя – при-
святити себе з подвоєною силою 
та відданістю завершенню тієї 
справи, якою він так благородно 
займався, за яку він воював і за 
яку з честю загинув, віддавши 
все, що міг. Його смерть не буде 
марною, і наш народ, наша Укра-
їна звільниться від окупантів, за-
хистить свободу й право на гідне 
життя,” — відзначив командир 
93 омбр полковник Владислав 
Клочков.

31-річний Володимир Лайков 
мешкав у селі Голубівка Ново-
московського району Дніпропе-
тровської області. Вдома зали-
шились батьки і сестра.

7. Михайло Березка

Йому було лише 20 років. На-
родився 17 жовтня 1996-го в селі 
Бринці-Церковні, Жидачівський 
район Львівської області. У серп-
ні 2016 року Михайло Березка 
підписав контракт із ЗСУ, був 
солдатом 24-ї залізної бригади. 
Загинув удень 8 червня від за-
бороненої мінськими угодами 
ворожої міни калібру 120 мм. Це 
сталося неподалік від села Кате-
ринівка на Луганщині (Попаснян-
ський район). Прийнявши на себе 
основний удар від “стодвадцят-
ки”, Мишко фактично врятував 
життя своєму побратиму.

Березку поховали 11 червня 
в рідному селі Бринці-Церковні. 
Батько помер кілька років тому, 
залишились мати і сестра.

8. Ілля Кириченко

Ілля Кириченко народився 30 
березня 1988 року в місті Жовті 
Води Дніпропетровської області. 
Навчався у Севастопольському 
університеті ядерної енергії та 
промисловості. Працював голо-
вним міським інспектором по 
радіаційній безпеці. Був на за-
робітках за кордоном.

“Поїздив по Європі, приїхав 
і сказав, що ніде ми нікому не 
потрібні, — розповів телеком-
панії “Жовті Води” батько Іллі 
Олександр. — Сказав: я тут, 
нехай бідний, але почуваюся 
людиною”.

Повернутися на колишню по-
саду не вийшло. У лютому 2017 
року чоловік вступив на військо-
ву службу за контрактом у 93-ю 
механізовану бригаду ЗСУ. 13 
травня поїхав у зону АТО. Сол-
дат, стрілець-помічник гранато-
метника.

10 червня Ілля перебував на 
бойовому чергуванні на одно-
му з опорних пунктів в районі 
села Кримське (Новоайдарський 
район Луганщини). Після 6-го-
динного обстрілу бойовики за-
просили режим тиші. 

Не очікуючи вогню, о 21.30 
солдат Кириченко піднявся до 
бруствера, аби оглянути пери-
метр, і в цей час почався чер-
говий мінометний обстріл. Ілля 
дістав поранення, не сумісне з 
життям.

“Надзвичайно сильно любив 
життя, але більше за життя – 
свою Батьківщину. Він загинув, 
захищаючи нас усіх”, — каже 
батько 29-річного героя.

Ілля похований у рідних Жов-
тих Водах. Залишився ще молод-
ший брат.

9. Анатолій Довгаль “Дід”
10 червня. Лінія фронту біля 

села Павлопіль Волноваського 
району на Донеччині (Примор-
ський напрямок). Українські 
військові відбили чергову атаку 
ворога. О 20.00 — новий артна-
літ. Унаслідок прямого влучання 
міни в окоп загинули троє воїнів.

Найстарший із полеглих — 
58-річний Анатолій Довгаль. 
Старший сержант, розвідник-ку-
леметник розвідувальної роти 74-
го окремого розвідбатальйону, 
в/ч В0136. Народився 21 січня 
1959-го, мешкав у селі Перемога 
Дніпровського району Дніпропе-
тровської області (стара назва 
Куроєдівка). У 74-му батальйоні, 
за словами знайомих волонтерів, 
“не перший рік”.

“Раніше він служив у роті 
глибинної розвідки, позивний в 
нього був Дід. Дуже веселий був 
чоловік”, – розповіла “Новинар-
ні” Ольга Шаранюк.

Попрощалися з Анатолієм 
Олександровичем 13 червня під 
дощем біля Меморіалу загиблим 
воїнам у місті районного значен-
ня Підгородне, до якого входить 
село Перемога. Це сьома смерть 
з початку війни для Підгородного 
з його 18 тисячами населення. 
Фото Анатолія Довгаля “Нови-
нарні” розшукати не вдалося.

10. Сергій Горо

Він був лише кілька днів на 
фронті, коли в бліндаж під Пав-
лополем прилетіла та сама міна… 
У липні 2015-го Сергія призвали 
за мобілізацією, з вересня 2015-
го до жовтня 2016 року служив у 
74-му розвідбатальйоні. Був тоді 
відзначений почесним нагрудним 
знаком начальника Генерально-
го штабу ЗСУ “За взірцевість 
у військовій службі” ІІ ступеня. 
Контракт із ЗСУ він уклав лише 
4 червня 2017-го. Як молодший 
сержант повернувся у свій 74 
орб. Став у розвідроту на посаду 
розвідника-кулеметника. Загинув 
уже 10 червня.

Народився Сергій 9 жовтня 
1981 року в Молдові, село Ке-
тросу Аненій-Нойського району, 
неподалік від Кишинева. Мешкав 
на Херсонщині, в маленькому 
селі Зелений Під (220 жителів), 
Горностаївський район. Там його 
й поховали.

“Провести в останню путь та 
попрощатися із Сергієм прийшли 
не одна сотня земляків, очільни-
ки району та селища, представ-
ники з області та громад району, 
колективу Ольгинської школи, 
побратими-військовослужбовці 
із сусідніх районів, приїхали й 
бійці з військової частини – зда-
валося, за всю історію це село 
ніколи не бачило стільки людей. 
Вони утворили живий коридор і, 
стоячи на колінах, проводжали 
героя від рідної домівки, щоб 
віддати йому шану.

До місцевого цвинтаря, що 
розташований за понад два кіло-
метри від села, домовину героя 
несли на руках. Останню дорогу 
Сергія Горо встелили трояндами 
до самого кладовища. Про-
щаючись із загиблим, говорили 
про відвагу тих, хто сьогодні за-

хищає країну. Розповідали про 
Сергія, його відданість, доброту, 
відповідальність та товариську 
підтримку.

Насправді, як говорять його 
односельці, він ніколи не говорив 
про патріотизм, та й взагалі не 
любив показухи. Він жив своїм 
простим сільським життям, думав 
про сім’ю, про майбутнє своїх 
доньок. Та коли над Україною 
нависла загроза територіальної 
цілісності – узяв зброю і пішов 
захищати рідну землю, свій на-
род, свою родину.

Сергія пам’ятають у селі, як 
звичайного чоловіка, який жив 
поруч, ходив тими ж стежками, 
що й вони, порався по господар-
ству. Добрий, уважний, щирий. А 
виявилося – справжній патріот, 
який захищав Вітчизну та мирне 
життя своїх земляків”, — написа-
ла Любов Рудя в газеті “Сільські 
новини” (цитата за сайтом РДА).

У Сергія Петровича залиши-
лись батьки, дружина та дві 
доньки, 2002 і 2007 р. н.

 
11. Віталію Звездогляду 

було 24 роки. 

Він — ще один загиблий 10 
червня від прильоту міни в Пав-
лополі. Народився 12 серпня 
1992 року в селі Косенівка Уман-
ського району на Черкащині. 
Після школи хлопець закінчив 
Уманський професійний ліцей, 
заочно навчався в Тальнівському 
будівельно-економічному коле-
джі. У 2011-2012 роках проходив 
строкову службу в українському 
Криму, у в/ч 3009 Внутрішніх 
військ у Сімферополі, після чого 
завершив навчання в коледжі. 
У лютому 2014 року вступив на 
контракт до ЗСУ — служив на 
222 ЦАББ (Центральна артиле-
рійська база боєприпасів), в/ч 
А1588. З 2015-го ніс службу в 
зоні АТО у складі 59-ї окремої 
мотопіхотної бригади. Військо-
вослужбовець 10 омпб “Полісся” 
59 омпбр.

У Віталія залишилися батьки та 
молодша сестра.

12. Євген Яловець

28-річний Женя Яловець за-
гинув у той день, коли країна 
бучно святкувала отримання 
безвізового режиму — 11 черв-
ня. Перші українці їхали і летіли 
на Захід за біометричними пас-
портами, а простий хлопець із 
Кіровоградської області захищав 
їх на Сході, біля села Павлопіль 
Волноваського району (Примор-
ський напрямок). Євген теж їхав 
— в авто біля “передка”. У нього 

летіла ПТКР — протитанкова ке-
рована ракета. Разом із Женею 
загинув ще один військовослуж-
бовець.

Яловець народився 11 травня 
1989 року в селі Созонівка Кро-
пивницького району. Закінчив 
Созонівську ЗОШ, Кіровоград-
ський професійний ліцей №2, 
пройшов військову строкову 
службу, працював у ПАТ “Гідро-
сила” верстатником.

У березні 2014 року був при-
званий по мобілізації до Кірово-
градського міського комісаріату. 
У вересні 2015 року переведе-
ний до районного військкомату 
начальником служби захисту 
інформації.

“Женя поставив РВК «на рей-
ки». Це була дійсно талановита, 
гідна, порядна і чесна людина, 
яка завжди приходила на допо-
могу іншим. Батькам хочу сказа-
ти слова вдячності, що виховали 
такого справжнього чоловіка”, 
— сказав на похороні військовий 
комісар майор Андрій Гриценко.

Із березня 2017 року Яло-
вець — уже контрактник — був 
відправлений у зону АТО як 
старший сержант, кодувальник, 
відкомандирований 59-ї мотопі-
хотної бригади.

“Ми разом пішли в баталь-
йон, спали в одному наметі. 
Він був дуже щедрою, вдячною 
людиною. За час проходження 
служби у 10-му батальйоні за-
рекомендував себе як добрий 
товариш, грамотний військовий, 
який виконував усі накази ко-
мандирів і свою роботу. Старався 
допомогти кожному”, — розповів 
колега по службі в АТО Олек-
сандр Кривий.

Поховали Євгена на Алеї по-
чесних поховань Рівнянського 
кладовища. Залишилися батьки.

13. Юрій Сорока

Судячи з повідомлень Чернігів-
ського обласного військкомату та 
Чернігівської ОДА, Юрій Сорока 
був тим бійцем, який загинув 
поруч із Євгеном Яловцем. 11 
червня на Приморському на-
прямку під обстріл потрапив 
автомобіль, в якому перебував 
Юрій. Щоправда, називається 
територія поблизу села Кальчик 
(Нікольський район). Однак до 
Павлополя звідти недалеко.

Юрію Сороці було 42. Уродже-
нець села Гмирянка Ічнянського 
району на Чернігівщині (4 листо-
пада 1974 р. н.).

Після служби в армії проживав 
у селі Новокам’янка Каховського 
району Херсонської області, 
звідки і був призваний до лав 
ЗСУ. Перебував у зоні АТО три 
роки з перервами. Останнє місце 
служби — 59-та окрема мотопі-
хотна бригада, старший солдат, 
командир відділення взводу тех-
нічного забезпечення.

Похований у рідній Гмирянці.
(Каховська РДА повідомляє 

інакші обставини смерті — влу-
чання міни в бліндаж.)

У Козятині більшість знітилась, а 
інші відклали гроші на сабантуй. На 
жаль, Козятинщина втратила, навіть, 
не набула вектору громадського роз-
витку. А освоєння бюджету міста 
і району перетворюється в хаос 
марнотратства. Популізм, і як ре-
зультат, параліч відсутності лідерів, що 
спонукають громаду до процвітання і 
успіху. 

Розгубленість править громадою. 
Можна, звичайно, робити вигляд, що 
нам усе одно. Але ж так вже не ви-
ходить.

Дуже серйозне святкування Дня 
міста в Козятині набуло неідео-
логічного характеру. Влада   вико-
ристовує свято, як метод формування 
системи близькості до людей. Демон-
страція успішності її функціонування 
— підтасування поглядів в суспільстві 
театралізацією, обумовлюючи висо-
ким ступенем емоційного включення 
оточуючих на розпитті - від пива до 
міцних алкогольних напоїв. Якщо про-
стий громадянин розкошелиться влас-
но набутим капіталом, то чиновники 
впиватися будуть за рахунок бюджету. 
І хвалитимуть один одного, які вони 
розумні, а які ми дурні. Це свято, на-
самперед, розважального характеру. 
Сформоване традицією державного 
свята в радянському хаосі. Має на 
меті ідеологічний вплив на маси з боку 
світської влади. На сьогодні — щоб 
розмити стандарти відсутністю кордо-
нів між миром і війною, між легальним 
і нелегальним, суверенітетом і за-
лежністю, правдою і брехнею. Бо що 
можна святкувати, коли в Україні 
війна? Чи можуть існувати до пере-
моги над російським агресором, інші 
свята? Можна жити в "текучому" світі і 
ждати, і спостерігати? Тим більше, йде 
в руїну держава Україна. Гуру від вла-
ди дивляться на нас, як на гаманець 
їх особистого майнового збагачення. 
Не отримавши, до речі, здачі за ті 
приниження і навіть смерть на фронті. 
Коли ти п'єш і скачеш, якщо ти не 
знав до цього часу, то тепер ти зна-
єш, що ці родини (публікація на стор. 
2-3) плачуть. А за полеглими воїнам 
Козятинщини не оголошувалось 
жодного трауру… Зате День міста 
відгопцюцюємо? То що ж ти свят-
куєш, українцю? Свою аморфність? 
Приналежність до чиновництва?Відома 
поетеса України, таланти якої визнає 
весь світ, Ліна Костенко, сказала: 
“Нації вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову.” Ідучи 
на поводу і весь час у змові з владою, 
мовчанням або улесливим вітанням і 
посмішкою, ти схвалюєш дії влади. 
І ми втрачаємо свято життя кожного 
дня протягом року, а не одного ви-
рваного дня у вигляді свята цдня на-
родження міста. Бо комфорт громади 
визначається не годинами, а постійним 
перебуванням у ньому. З хорошими 
освітленими дорогами, відповідними і 
доступними комунальними послугами, 
якісним і доступним медичним забез-
печенням, достойною зарплатнею, роз-
винутим і комфортним громадським 
транспортом, чистою екологією тощо.

Війна не дасть нам забути про себе. 
І ніяким святом ми від неї не відмеж-
уємося.
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катериНа чекай

До редакції “RIA-Козятин” 
звернулися дачники кооперати-
ву “Яблунька”. Вони розповіли, 
як козятинська поліція дуже 
швидко вирахувала та спіймали 
за гарячими слідами двох кра-
діїв. Ці неповнолітні мешканці Ко-
зятина проникали в дачні будинки 
кооперативу “Яблунька” й крали 
все, що бачили. Перевагу нада-
вали старовинним телевізорам, 
радіоприймачам і радіолам. Хлопці 
розбирали їх та виймали деталі 
з міді чи алюмінію, котрі потім 
здавали. Цим люди пояснюють до-
рогі смартфони та досить “крутий” 
мотоцикл злочинців. За два тижні 
вони пограбували 29 дач (!). 

 — Коли люди почали помічати 
крадіжки, то вкрай розгубилися, 
— розповіла журналістам голова 
дачного кооперативу “Яблунька” 

Любов Клюбіна. — Це так гид-
ко, коли заходиш до свого дому 
й бачиш, що хтось чужий там по-
хазяйнував! Ми всією громадою 
вирішили діяти. 

Написали заяву в поліцію й 
разом з правоохоронцями влашту-
вали вночі засідку. З 3 на 4 липня 
чергували всю ніч! 

Коли поверталися додому, по-
мітили в посадці двох підозрілих 
хлопців. Їх неодноразово бачили 
на мотоциклі поблизу коопе-
ративу. Поліція спрацювала 
блискавично й підозрюваних 
затримали. При затриманні у них 
вилучили мішок з ломом дорого-
цінних металів. Усе вказувало, що 
саме вони тероризували дачників 
останнім часом. Співпали навіть 
відбитки кросівок одного з хлопців 
з відбитками, які залишилися на 
кількох дачах. Дачники фотогра-
фували ці відбитки на телефони 

й на власні очі переконались у 
співпадінні. 

Юнаки спочатку стверджували, 
що це не вони грабували дачі. За 
словами голови кооперативу, один 
навіть поліз битися до неї. Його 
відтягували кілька поліцейських. 
Але потім крадії при всіх вже по-
чали казати, що повернуть теле-
візор, та що більше так робити 
не будуть. 

Але звернутися до газети гро-
мадян змусила не тільки вдячність 
працівникам поліції. При спробі 
втечі крадії з’їхали на своєму мо-
тоциклі в кювет й упали. Звісно, 
трохи побилися та подряпались. 
Цьому було близько 50 свідків. А 
потім ці травми були виставле-
ні, як побої, нанесені поліцей-
ськими. Коли дачники почули про 
такий поворот справи, то вкрай 
обурилися.

— Ми їх в обіду не дамо! — 

каже одна з дачниць пані Люд-
мила. — Недопустимо, щоб на-
ших рятівників зробили без вини 
винними! 

— Інформація про те, що по-
ліцейських, які здійснювали за-
тримання крадіїв, звинувачують у 
побитті затриманих, не має під со-

бою жодних підстав, — запевнив 
газету “RIA-Козятин” начальник 
місцевої поліції Олег Швець. — 
Наші працівники добре спрацюва-
ли і їх ні в чому не звинувачують. 
Тому, що підозрювані отримали 
тілесні ушкодження при падінні з 
мотоцикла, є багато свідків. 

правоохоронці спільно з 
потерпілими зловили КраДіїв

на тему сьогоденняпро все

Місце події: кооператив “яблунька”

родина савранів втілює в життя новітні 
технології 

сумна статистика

тягнуть резину?влаДа Дослухається 
та реагує повільно

Контроль зі сторони воДіїв раДує смертність перевищує 
нароДжуваність

шахістом міста став Дмитро шКрябій

небезпеКа на Дорозі 
Козятин-самгороДоК!

відбулось чергове засідання у справі 
архітектора Павлова

в’ячеслав гоНчарук

За енергозбереження мріє 
кожна українська родина. Та одна 
справа мріяти, а інша  — запрова-
джувати енергозберігаючі техно-
логії. І приємно, що такий творець 
є в нашому Козятинському районі. 
Це Володимир Саврань з села 
Флоріанівки. 

З словами пана Волидимира, 
все дуже просто.

— А а що тут такого, —  каже 
він. — Взяв і зробив!

Та за цими словами “взяв і 
зробив” стоять роки наполегливої 
праці всього сімейства — його 
дружини, синів Сергія та Ми-
коли.

А починалося все так.
Ще коли Володимир Ники-

фович працював на залізниці 
виконробом, поїхали з дружиною 
Антоніною Іванівною в Англію. 
Їм сподобалось, що там немає 
жодного клаптика землі, яка б 

пустувала. От як тільки поверну-
лись на рідну землю, вирішили з 
дружиною, що зроблять Європу 
в Україні.

Купили стареньку хатину в селі 
Флоріанівка в 2010 році і почали 
будувати. Європу? Ні! Спочатку 
житло, на що пішло 4 роки. І за 
три останні тут побудовано дійсно 
райське містечко. А чому  для 
об’єкта діяльності обрали село, а 
не місто? Тому що в селі більший 
масштаб для творчості. Будувати 
можна будь-де, коли є бажання 
і можливість для творчості. Так 
стверджує господар.

— Розкажіть про сонячну 
батарею, що стоїть на даху ва-
шого будинку,— попрохали ми 
главу сімейства. 

— Одна секція сонячної  ба-
тареї дає три кіловати, — роз-
повідає він. — Щоб вистачило 
на всі електроприлади, які є в 
будинку, потрібно поставити ще 
три таких батареї. За 4 - 5 років 

затрати окупляться. Це вигідно і 
екологічно чисто. Енергія сонця 
безкоштовна і не дорожчатиме. 
Хіба що тільки її складові.

Ще ми запитали, що за чудо-
плита сучасності стоїть на дво-
рі і скільки вона коштує? 

— Це я сам робив, — каже пан 
Володимир, колишній залізничник, 

який за роками вийшов на пенсію. 
— А як ставитесь до рефор-

ми на селі, про об’єднання 
сільських громад? 

— А ніяк, — відповів він. — 
Об’єднаються господарі, буде гос-
подарство. Об’єднаються, хто пас 
задніх, може стати гірше. Головне 
— бути об’єднаним у своїй сім’ї, 

в своїй родині. Кожен на своєму 
місці повинен щось робити потріб-
не, корисне і бути відповідальним 
в своїх рішеннях. 

Взагалі, на земельній ділянці, 
яку сім років тому придбала по-
дружня пара Савранів із села 
Флоріанівки, є багато цікавого. 
Це, ніби місце для екскурсій.

у Флоріанівці живуть європейці

в'ячеслав гоНчарук

За дитячий майданчик, що роз-
міщений у дворі вулиць Кошового 
та 8-ої Гвардійської, газета вже 
повідомляла. Недоліків там ще 
вистачає. Найголовніший — це 
те, що дітей не можна туди ви-
пускати без нагляду батьків чи 
дорослих. Та й поставлений він 
не в зручному для малечі місці. 
Про це кажуть мами дітвори. Не-
має поручнів на східцях. А може 
тих поручнів вже й не треба. 
Повісили канат для силових 
вправ. Хай усі діти стають атле-
тами .От тільки не відомо, під яку 
дитину і якого зросту підібрали 
канат. По всьому майданчику 
розкидане каміння, поблизу 
лежать залізнобетонні шпали, 
через які діти можуть травму-
ватися. Немає на майданчику 
пісочниці. Усе “містечко” дітлахів 
у нерівностях. Та влада, хоч з за-
пізненням, але дослуховується до 
газети і потроху реагує. 

Поставили карусель для малечі 
та гойдалки-балансири з гумо-
вими подушками. Якщо так піде 
далі, то скоро дитячий майданчик 
ще й загородять. Самого паркану 
ми не бачили. Та враховуючи те, 

що на складі народного обранця, 
який переймається цим дитячим 
майданчиком, лежать автомо-
більні шини, можна зробити 
припущення, що це майбутній 
паркан. Ми ж не думаємо, що 
депутат міської ради готується 

до третього майдану. Козятин - 
місто мирне. 

Обіцяв слуга народу, що поста-
вить паркан, значить поставить. 
Залишиться тільки зробити до-
ріжку з плитки для мам та на-
вести лад на самому майданчику. 

вероНіка любіч

Минулої п’ятниці, 7 липня, 
— кому Івана Купала, а кому в 
суд. Відбулося підготовче за-
сідання у справі архітектора 
Олександра Павлова, якого 
зловили на взятті хабара. 

Останній коментує, що його 
підставили. Внісши заставу в сумі 
більше 100 тисяч гривень, відбув-
ши лікарняний, він приступив до 
роботи в новому відділі міської 
ради.

Нагадаємо, що попереднє за-

сідання було 22 червня, але його 
перенесли через заміну про-
курора. 

Цього разу були присутні ві-
нницькі прокурор та адвокат, об-
винувачуваний Олександр Павлов 
і його дружина. 

За 4 хвилини засідання за-
кінчилося. Наступне попередньо 
назначили на 13 липня. 

Мабуть воно буде таким же 
оперативним й беззмістовним. З 
цих засідань складається вра-
ження, що відбувається навмисне 
затягування часу.

ми запитали у козятиНчаН

олексаНдр (62), 
пеНсіоНер:

— Хай працюють 
краще!

аНатолій (70), пеНсіоНер:

— Дуже погано працюють. Коли 
потрібно — їх нема. При старому 
начальнику було краще.

аННа (58), пеНсіоНер:

— До старої поліції ста-
вилася негативно, а з робо-
тою нової ще не стикалася.

микола петрович (57), 
пеНсіоНер:

— Колись працювали 
оперативніше, а зараз лі-
нуються.

руслаН (15), студеНт:

— Нормально працюють, 
стало навіть краще.

тетяНа (36), 
домогосподарка:

— Позитивно, нормально 
працюють.

як ви ставитеся до нашої поліції?

в’ячеслав гоНчарук 

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулися водії, які 
їхали вулицею Винниченка. Вони 
повідомили, що біля магази-
ну електротоварів неякісно 
відремонтували дорогу. На-
сипали в ями лопатами асфальт, 
порівнявши його з основною 
дорогою і так залишили. Водії 
в’ їздили насипане колесами 
своїх “коней” і утворилися на 
дорозі ями.  Наступного дня до 
проблемної ділянки дороги на 
Винниченка ніхто з працівників, 
що працювали на цій дорозі, не 
підходили. 

Інформація підтвердилася. 
Пломба з асфальту на трьох 
латках цієї дороги була ниж-
чою від основної дороги.

Ми звернулись до дорожни-
ків, що ще працювали на вулиці 
Винниченка. Вони пояснили, 
що поки на дорозі стоїть знак 
“ремонтні роботи”, якісь висно-
вки ще рано робити. На тому 
місці, що вказують водії, саме 
закінчився асфальт. 

— Ремонт на цій дорозі ми 
ще не закінчили, — кажуть 
працівники  дорожньої служби. 
— Тож скарги на нашу адресу 
поки передчасні.

Водіям ми вдячні за проявле-
ну громадянську позицію. 

Дорожники пам’ятатимуть, що 

над ними є контроль громад-
ськості. 

Ра з ом  ми  н е  т і л ь ки 

доб’ємося якісного ямкового 
ремонту. А  будуть у нас ще 
й дороги кращими. 

За перший квартал 2015 року 
народилося по місту — 61 ди-
тина, по району — на 40 більше 
— 101 малюк. 

За цей же період померло по 
місту — 104 людини, по району 
— 242.

За перший квартал 2016 року 
народилось по місту — 81, по 

району — 98 малюків. Померло 
по місту — 95, по району — 217 
людей.

За перший квартал 2017 року 
народилось по місту — 63 дити-
ни, по району — 83. 

Зареєстровано померлими 
по місту — 89, по району — 202 
людини.

в’ячеслав гоНчарук

Про небезпечну рослину бор-
щівник газета “RIA-Козятин” у 
минулому році вже повідомляла. 
Його є більше 50 видів — це 
рослина, яка росте від 40 сан-
тиметрів до 2,5 метра у висоту 
з білим суцвіттям, схожим на 
парасольку.

Небезпечний сік рослини 
може вражати шкіру людини. 
Чим сильніше гріє сонце, тим 
опіки будуть глибшими. Іноді ви-
стачає одного дотику до цієї рос-
лини, щоб отримати опік шкіри. 
А попадання соку цього бур’яну 
в очі може привести до сліпоти. 
Розмножується борщівник по-

дібно епідемії — дуже швид-
ко. Якщо раніше цю рослину 
можна було помітити біля лісо-
смуг залізниці і мігрувала вона  в 
бік Києва, то тепер ця небезпеч-
на культура з’явилася на узбіччях 
автомобільних шляхів нашого ра-
йону. Такий борщівник красується 
на дорозі Козятин-Самгородок 
перед переїздом на Кордишівку. 
Небезпечний він тим, що може 
приваблювати дітей своєю труб-
частою основою стовбура. І діти 
рідко бувають байдужі до якоїсь 
величі, що росте, як бур’ян.

в’ячеслав гоНчарук

Пройшов відкритий шаховий 
турнір “Козятин Rapid-2017”. 
На ці змагання зібралися учас-
ники трьох областей. Змагання 
Rapid (в перекладі з іноземного 
“швидко”), це турнір швидких 
шахів — 10 хвилин на шахову 
партію, 5 секунд на перехід 
ходу.

Спортсмени зібралися 8 липня 
в приміщенні бібліотеки за-
лізничного училища. З‘їхались 
команди з Вінницької області —  
Могилів-Подільського, Липовця, 

Жмеринки, Тульчина, Тростянця, 
Пщанки, Калинівки, Вінниці, 
Козятина. Прибули шахісти із 
Житомирської та Хмельницької 
областей. 

Усього у турнірі взяли участь 
49 спортсменів.Серед учасників 
були діти, розрядники, кандидати 
в майстри спорту, майстри спор-
ту, гросмейстери. 

Місто Козятин представляли 
Олександр Іонов, Ігор Хутор-
ний, Віктор Бузько, В’ячеслав 
Скринніков, Володимир За-
корчевний, Дмитро Шкрабій.   

Організатори змагань перед-

бачили на цей турнір ряд призів. 
Це приз кращому козятинцю, 
три — для ветеранів 60+, три — 
шахісткам жінкам, 10 — для чо-
ловіків та три дитячих відзнаки. 

Змагання проходили за жере-
бом і були передбачені дев’ятьма 
проведеними турами.

Перемогу здобув Любомир 
Михалець з міста Хмельницький 

Він набрав у дев’яти турах 7,5 
очка. Набравши по 7, друге-третє 
місце розділили між собою го-
лова обласної федерації шахів 
Микола Боднар та Олександр 
Швайгер. Обоє з міста Вінниці. 

Учасники, що розташувались в 
турнірній таблиці нижче, отрима-
ли заохочувальні призи. Кращим 
шахістом Козятина став на цих 

змаганнях Дмитро Шкрабій.
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іННа проць, НачальНик відділу 
державНого Нагляду за 
дотримаННям саНітарНого 
закоНодавства управліННя 
держпродспоживслужби в 
козятиНському райоНі                                                                 

Синоптики найближчим часом 
прогнозують підйом температури 
повітря до +30оС та вище. Ор-
ганізм людини здатний без про-
блем переносити спеку не вище 
плюс 26. А якщо температура 
вища? Щоб не потрапити в не-
приємну ситуацію в спекотну по-
году, слід дотримуватись деяких 
правил поведінки.

По-перше, не слід без зайвої 
потреби виходити на вулицю. 
Не можна знаходитися під прями-
ми сонячними променями з 11.00 
до 17.00. Якщо все ж доводиться, 
одягатися треба в світле, при-
кривати голову. Загалом треба 
поменше перебувати на сонці, 
тим більше засмагати. Пити треба 
більше, краще чаю або фрукто-
вих напоїв.

У спекотну погоду катего-
рично заборонено палити, 
оскільки нікотин звужує судини 
і підвищує тиск. Також варто ви-
ключити з раціону м’ясо, каву 

й алкоголь, їсти більше овочів 
і фруктів. Слід пам’ятати, що 
пиво спрагу не втамовує.

Коли стовпчики термометрів 
зашкалюють за +30оС , ні в 
якому разі не можна купатися 
в холодному водоймищі.

У спекотну погоду потрібно 
відмовитися від звички го-
тувати їжу про запас. Термін 
придатності більшості продуктів 
розрахований на нормальні умо-
ви зберігання, а не аномально 
високу температуру повітря. 
Категорично не можна купувати 
їжу на лотках, не обладнаних 
холодильниками. Адже не відо-
мо, скільки пролежали продукти, 
перш ніж їх продали.

Ні в якому разі не можна в 
спеку носити синтетичний і 
обтягуючий одяг. Синтетика 
особливо шкідлива в таку погоду 
з гігієнічної точки зору, а щільно 
облягаючий одяг ускладнює про-
цес теплообміну.

Важливо пам’ятати, що різ-
ниця температур між примі-
щенням і вулицею не повинна 
перевищувати 10 градусів. 
Тому не можна програмувати кон-
диціонер на температуру нижче 
ніж 18 градусів. Розмістившись 

під ним після спеки, людина 
щонайменше підхопить нежить, 
а в гіршому випадку пневмонію 
або радикуліт. Якщо у приміщен-
ні немає кондиціонера, варто 
зволожувати повітря або хоча б 
встановити акваріум.

Якщо є можливість, нама-
гайтеся звести до мінімуму 
перебування в громадському 
транспорті. Спека й задуха в 
замкненому просторі можуть 
спровокувати запаморочення й 
непритомність, а інфекції в поді-
бних умовах розповсюджуються 
набагато швидше й живуть наба-
гато довше, ніж в осінню погоду 
або в зимові холоди. 

Підвищення температури на 
кожний градус вище за +26 
знижує працездатність людини 
на 10 %.

Необхідно відмовитись від 
занять спортом. Фізичні наван-
таження збільшують теплообмін 
у 5 разів, що може призвести до 
зневоднення організму.

У спеку вміст кисню в пові-
трі скорочується, і людині стає 
важче дихати. Єдиний спосіб 
впоратись із цією ситуацією – на-
магатися не виходити на вулицю 
в найжаркіші години – з 12.00 

до 16.00.
Небажано в спеку корис-

туватися косметикою, осо-
бливо пудрою й тональними 
кремами. 

Вони ускладнюють шкірі ди-
хання. Як наслідок, людина силь-
ніше пітніє, ефект від макіяжу 
виявляється прямо протилежним 
бажаному.

Гуляти біля води, частіше 
обполіскувати руки й облич-
чя, а також приймати душ два 
рази на день – це необхідний 
мінімум у таку погоду. Допо-
могти боротися зі спекою може 
певний режим дня. Якщо лягати 

спати і прокидатися раніше, коли 
на вулиці ще відносно прохолод-
но, можна уникнути головного 
болю.

Радимо при найменшій мож-
ливості ходити босоніж. Але 
не по розпеченому асфальту, а 
по траві. Коли людина ходить 
босоніж, відбувається вплив на 
важливі точки, розташовані на 
підошвах ніг, поліпшується цир-
куляція крові, підвищується за-
гальний тонус організму й навіть 
починається оновлення клітин. 

Бажаю вам міцного здоров’я 
та вберегти себе від спекотної 
погоди.

 здоров’япозиЦія

чому силове 
тренування 
еФеКтивніше за 
аеробне?

 наша сила - у правДі!!!

негативний вплив спеКотної погоДи

змусимо мозоК працювати

Мозолі часто з'являються після носіння тісного взуття, а 
бородавки завжди пов'язані з вірусом папіломи людини. як 
позбутися цих захворювань шкіри на ступнях за допомогою 
народних засобів.

та такий парламент коштує українцям  дорожче

Мозолі — це результат дії за-
хисного бар'єру шкіри. 

Це припухлі і нечутливі ділянки 
шкіри, які утворюються в резуль-
таті тиску (зазвичай, це п'яти, 
пальці і ті місця, де кістки по-
криті дуже тонким шаром шкіри).

Одні мозолі можуть бути бо-
лючими, а інші ні, але краще ви-
далити їх, щоб вони не псували 
зовнішній вигляд ступень і не 
доставляли тобі клопоту в май-
бутньому.

Кращий спосіб позбутися від 
мозолів — потримати ноги в га-
рячій воді, щоб розм'якшити шкі-
ру, а потім скористатися пемзою. 
Повторюй цю процедуру двічі на 
тиждень. Ще один хороший за-
сіб: натерти ступні половинкою 
червоної цибулини перед сном.

маска з цибулі й оцту. За-
мочи дві цибулі в винному оцті 
і приклади до  мозоля. Оберни 
ногу харчовою плівкою і одягни 
шкарпетки. Залиш маску на всю 
ніч, а вранці потри п'яти пемзою.

засіб з кропиви. Розімни жме-
ню стебел і квіток кропиви в ступ-
ці, щоб вона дала сік, змішай її з 
водою і збий все в блендері до  
однорідності.

Наноси пасту на мозоль кілька 
разів на день, даючи їй висохну-

ти на повітрі. Ти також можеш 
використовувати календулу або 
маргаритки.

На осНові соку іНжиру. Ін-
жир — це відмінний засіб проти 
мозолів. Досить вичавити з нього  
сік і нанести кілька крапель прямо 
на мозоль.

Точно таким же ефектом во-
лодіє лимон, тому що цитрусова 
кислота, яка міститься в ньому, 
дуже ефективна проти мозолів. 
Можна просто потерти мозоль 
скибочкою лимона, забинтувати 
ногу, надягнути шкарпетки і ляг-
ти спати.

Настій ромашки. Ромашка 
володіє безліччю корисних влас-
тивостей, в тому числі допомагає 
впоратися з мозолями.

4 столові ложки квіток ромаш-
ки кип'яти в 1 літрі води про-
тягом 15 хвилин. Зніми з вогню, 
накрий кришкою і трохи охолоди 
настій. Після цього перелий 
його у велику ємність і розбав 
великою кількістю води. Занур у 
настій ромашки ступні і тримай їх 
там, поки він не охолоне повніс-
тю. Огрубіла шкіра стане більш 
м'якою, і ти зможеш скористати-
ся пемзою.

компрес зі шпиНату. Шпинат 

не тільки зробить тебе сильнішим, 
але і допоможе позбутися від мо-
золів.

40 г промитого шпинату по-
дрібни листя і загорни їх в мар-
лю. Приклади компрес до мозо-
лів на 20 хвилин. Повторюй цю 
процедуру щовечора перед сном.

Як позбутися бородавок на 
ступнях?

Так як вони викликані вірусом 
папіломи людини, вони дуже за-
разні і вимагають особливого лі-
кування. Вони можуть з'являтися 
на будь-яких місцях людського 
тіла, але на ступнях вони зазви-
чай найбільш болючі і заважають 
людині нормально ходити. 

часНик. Його  противірусний і 
протимікробний ефект допомагає 
боротися з бородавками. Подріб-
ни зубчик часнику і нанеси його 
прямо на бородавку. Закрий шкіру 
тканиною і залиш так на весь день. 
Перед сном поміняй пов'язку і ви-
користовуй новий зубчик часнику.

алое вера. Воно  дуже корисно  
для шкіри і особливо  ефективно  
проти підошовних бородавок.

Якщо у тебе вдома росте алое 
вера, відірви від нього один лис-
точок, розріж його вздовж і ви-
тягни м'якоть. Нанеси її прямо на 

бо-
ро-
дав-
ку.

Ти та-
кож можеш 
прикласти до 
бородавки безпо-
середньо лист алое надрізаною 
стороною вниз. Залиш алое на 
шкірі мінімум на дві години.

яблучНий оцет. Це засіб від-
мінно  справляється не тільки 
з мозолями, а й з бородавками. 
Найкраще наносити оцет на ніч 
перед сном.

Змочи ватний тампон в оцті і 
нанеси його на область боро-
давки. Закріпи його на ступні 
стрічкою або пов'язкою, одягни 
шкарпетки і лягай спати. Вранці 
ти можеш змінити пов'язку і по-
вторити процедуру, якщо хочеш. 
Після двох тижнів такого лікуван-
ня у бородавки не буде жодних 
шансів.

ефірНі масла. Деякі ефірні 
масла дуже ефективні проти бо-
родавок. Особливо  ці:

масло рицини
масло чайного дерева
масло лимона
Це дуже ефективні природні 

ан-
тисеп-

тики. Тобі 
в с ь о го  лише 

потрібно нанести 
декілька крапель на 

проблемну зону і злегка 
помасажувати шкіру. Роби 

цю процедуру щовечора.

баНаН. У  банановій шкірці міс-
титься дуже багато  калію, тому 
вона володіє величезною кількістю 
корисних властивостей. Прикла-
дай бананову шкірку внутрішньою 
стороною до бородавки щоночі 
протягом двох тижнів (щоразу ви-
користовуй шкірку нового банана).

імбир. Свіжий корінь імбиру, змі-
шаний з подрібненою сирою або  
вареною картоплею, - відмінний 
засіб проти бородавок.

1 шматочок кореня імбиру 
натри на тертці і змішай з 1 
картоплею, нарізаною кубиками. 
Подрібни обидва інгредієнта в 
пюре (ти можеш відварити карто-
плю, щоб полегшити собі завдан-
ня, але так ти позбавиш себе її 
корисного поживного соку).

Нанеси суміш на бородавку, 
накрий її тканиною і залиш на 
всю ніч. Повторюй кожен день, 
поки бородавка не зникне по-
вністю.

Багато з нас мають незадіяні 
розумові резерви. Якщо їх стиму-
лювати, можна загострити свою 
силу проникливості та аналізу. 

У цьому переконує професор 
неврології Ерл Міллер, який пра-
цює у Піковерському інституті на-
вчання та пам'яті Масачусетського 
інституту технологій. Ключ до-
ступу до цих резервів — за-
лишатися сконцентрованим. 
Адже головна річ, яка заважає 
нашому пізнанню — відволікання 
на інші речі. Відволікання дуже 
виснажує здатність мозку фо-
кусуватися. Один з найкращих 
способів отримати більше від 
свого мозку — подарувати собі 
безперервні відрізки часу. 

Думайте про свій мозок як 
про м'яз, який можна розтяг-
нути вправами. Останні наукові 
дослідження припускають, що 
"вправи" не означають грати в 
ігри-додатки для мозку чи судоку. 

— Це означає періоди дов-
гої, безперервної концентрації, 
— пояснює професор Міллер. 
Простіше кажучи: мозок, який 
відволікається — тупий мозок. 
На жаль, наш мозок допитливий. 
Його завжди цікавить те, що від-
бувається навколо. Тому йому 
важко це ігнорувати і залишатись 
зосередженим. Відволікання по-
всюди. Вони вистрибують сигна-
лами повідомлень в електронній 
пошті, оновлення стрічки новин 
чи смс.

— Люди гадають, що можуть 
бути багатозадачними і перевіря-
ти ці речі без втрачання фокусу. 
Але ми маємо багато досліджень, 
які показують, що перемикання 

уваги з завдання на завдання 
веде до помилок і забирає багато 
часу, — каже професор.  

Схоже, що всі ці перерви 
стоять на шляху креативніших, 
глибших прозрінь. Коли відволі-
кання бомбардує ваш мозок, 
ваші думки стають поверхне-
вими, ви не можете занури-
тись глибше, щоб знайти нові 
ідеї. Інші експерти погоджуються 
з Міллером.

Перемикання між завданнями 
може призвести до феномену, 
який називають "залишком ува-
ги". Такі результати дослідження 
Софі Лерой з Вашингтонського 
університету.

Коли ви просите мозок 
швидко перемкнутись з одно-
го завдання на інша, він боро-
тиметься з тим, щоб відкинути 
перше завдання і взятись за 
друге.

— Скажімо, зараз я працюю 
над проектом, а потім маю зу-
стріч. Я можу бути на зустрічі, 
але мій мозок досі намагається 
"закрити" проект, над яким я 
працювала. Тому питання і роз-
думи про проект конфліктують з 
моєю здатністю до концентрації, 
—  пояснює Лерой.

Один з найкращих спосо-
бів загострити свій фокус: 
плануйте відрізки часу, під 
час яких ви не перериватиме-
тесь ні на що інше. І в цей час 
сфокусуйтесь на завданнях, які 
мають для вас значення.

Ті, хто це робить, розповідають 
про підвищення своєї продуктив-
ності. 

Дослідження припускає, що 
медитація може бути іншим 
способом "розтягнути" здат-
ність вашого мозку до кон-
центрації.

Також важливо завершити одне 
завдання перед тим, як почати 
інше.

Ще одна важлива, але складна 
для виконання рекомендація: до-
дайте в своє життя нудьгу. Не 
витягайте телефон, коли стоїте 
в черзі. Якщо ви десь сидите 
самі, спробуйте провести час без 
гаджетів.

Бути постійно на зв'язку — 
це як любити цукор: ми легко 
звикаємо до нього і хочемо 
ще. Якщо ви багато часу ви-
трачаєте на багатозадачність, 
вам потрібен час, щоб навчити 
свій мозок підтримувати фокус 
у тонусі.

ліКуємо наші ніжКивибори обхоДяться Дорого

катериНа чекай

Привести тіло в гарну фізичну 
форму можливо тільки при поєд-
нанні збалансованого харчування 
та регулярного фізичного наван-
таження. Можна займатися бігом, 
плаванням, аеробікою, їздою на 
велосипеді, ходьбою на лижах 
— це все аеробні навантаження. 
Але заняття в тренажерному залі 
на тренажерах та з вільними вага-
ми (гантелями, штангами) значно 
ефективніші.

При силовому тренуванні 
метаболізм підвищується на 
15%. Це значно більше, ніж при 
аеробному, після якого через 
40-60 хвилин цей процес закінчу-
ється. Силове тренування дає 
ріст м’язової маси, а значить, 
йде оновлення клітин. Кожні 
10 років людина втрачає від 1 до 
2 кілограмів м’язової маси. Ось 
звідки береться вислів “зсохся на 
старості років”. Втрата м’язової 
маси несприятливо позначається 
на життєдіяльності організму. 
Адже чим більше м’язової тка-
нини, тим менший ризик набрати 
“добротний” жировий прошарок. 
М’язи виділяють тепло й тим са-
мим спалюють калорії. Отже, зни-
жують відсоток жирової тканини й 
прискорюють інтенсивність обмін-

них процесів. Тільки не плутайте 
м’язову масу, яка набута завдяки 
стероїдам. Тут йдеться про здоро-
ві натуральні м’язи. Висновок — 
чим більше м’язів (натуральних!), 
тим кращим буде метаболізм. А 
ті, хто регулярно займається в 
тренажерному залі або дає будь-
які інші фізичні навантаження, не 
наражають себе на небезпеку з 
кожним роком додавати вагу. Та 
й в старості будуть відчувати себе 
набагато здоровішими й фізично 
витривалішими. 

Але є одне правило: займа-
тися треба не менше 3 годин 
на тиждень! Інакше не чекайте 
швидких результатів.

Якщо збираєтесь на трену-
вання, не забудьте поїсти, але 
обов’язково не пізніше, ніж за 
годину до фізичних вправ. Тоді 
в роботу підуть ті вуглеводи, які 
ви вжили. У іншому випадку, на-
ївшись безпосередньо перед тре-
нуванням, працювати будуть ваші 
власні калорії.

Які ви накопичили рівно стіль-
ки, скільки вам потрібно для ви-
роблення енергії та нормальної 
життєдіяльності організму. У 
такому разі тренування йде не на 
користь, а дещо й на шкоду. Піс-
ля фізичних вправ вживайте їжу 
через 40 хвилин.

прес-цеНтр козятиНської пп 
“громадяНська позиція”

Введення нової виборчої сис-
теми було однією з обіцянок По-
рошенка. Про це нагадав голова 
"Громадянської позиції" Анато-
лій Гриценко.

— Україні потрібні дострокові 
парламентські вибори, але без 
"покупної" мажоритарної систе-
ми, —заявив він в ефірі програми 
Face 2 Face.

Гриценко зазначив, що, якщо 
під час війни або глибокої 
кризи, хтось з представників 
влади діє неефективно, то 
таких людей треба негайно 

заміняти.
— Наприклад, сьогодні ми 

бачимо, як абсолютно неадек-
ватний парламент пішов на два 
тижні відпочивати, не прийнявши 
рішення навіть по тим реформам, 
які вони планують підтримувати, 
— сказав він.

На думку політика, лише зміна 
виборчого законодавства до-
поможе привести в парламент 
політичні сили з іншими цін-
ностями. Більше того, необхідно 
повністю прибрати "покупну" ма-
жоритарну систему, яка дозволяє 
"за 2 мільйони доларів купити 
мандат.

Гриценко підкреслив, що вве-

дення нової системи було 
однією з обіцянок у програмі 
президента Петра Порошенка, 
а п'ятеро політичних сил, які за-
раз є в парламенті, взяли на себе 
це зобов'язання в межах коалі-
ційної угоди 2014 року.

— Сьогодні можна назвати 
лише кілька нормальних депута-
тів-мажоритарників, всі інші — 
купили свої мандати. Такі люди 
відразу мігрують під владу, утво-
рюють неформальну більшість 
та депутатські групи і починають 
торгуватися практично у кожному 
голосуванні. До того ж, існуван-
ня 380-ти політичних партій в 
країні — це маразм. Тому, якщо 

б пропорційна модель виборчої 
системи пройшла кілька разів, то 
кількість партій суттєво скороти-
лася б, — сказав Гриценко.

Також лідер "Громадянської 
позиції" зазначив, що позачер-

гові вибори є позаплановими 
видатками великих коштів. 
Однак, якщо не змінити систему 
влади зараз, то кошти будуть 
розкрадатися щомісяця у набага-
то більших обсягах. 

керівНик громадської оргаНізації 
“фроНтова капелаНія шлях 
єдНаННя”
клірик коломийсько-черНівецької 
єпархії угкц.
капелаН микола медиНський

Минулий наш виїзд на лінію 
фронту виявився по-особливому 
яскравим.

Тема виїзду була “Свята 
П’ятидесятниця – Утвердження 
Української Державотворчої 
ідеї.”

Фронтові літургії та молитви, 
безліч духовно-патріотичних, лек-
ційних розмов виховного харак-
теру, під час котрих ми із воїнами 
роздумували над значимістю схо-
дження Святого Духу на апосто-
лів, котрі, прийнявши його, ревно 
проповідували Святе Євангеліє, 
не жаліючи навіть свого життя во 
ім’я торжества Божої Правди та 
розбудови церкви Христової.

Також проводили паралелі між 
сьогоденням, коли українські 
воїни натхненні Святим Духом 
ведуть кровопролитну боротьбу 

із московським безбожницьким 
окупаційним режимом. Не жалі-
ючи свого життя ведуть боротьбу 
во ім’я Торжества Божої Правди 
на Українській землі та захисту і 
розбудови Української Держави.

Працювали на базі, ВОПах та 
передових позиціях батальйону 
ім. генерала Кульчицького, також 
мали можливість навідатися до 
воїнів 24-бригади ЗСУ (Залізна 
бригада)

Робота капелана-виховника по-
єдналася із патріотичними піснями 
сучасного фронтового кобзаря, 
заступника комбата по роботі із 
особовим складом Володими-
ра Пастушка (друг Пісня , бат. 
Імені Кульчицького). Це надало 
особливого шарму, піднімаючи 
патріотичний дух воїнів.

Участь у посвяті пам’ятного зна-
ку наших загиблих воїнів поблизу 
Сіверська вчергове навіяла розду-
ми про величну та болючу жертву 
нашого народу, ціна кривава, 
ціна Свободи. Сердечна молитва 
підносилася до небес за тих, хто 

життя своє поклав на вівтар бо-
ротьби за Свободу.

Особливо корисною була ро-
бота із дітьми та молоддю, котру 
ми провадили за дорученням 
комбата ім. генерала Кульчиць-
кого Віктора Толочко у селі 
Бугаївка, Ізюмського району, що 
на Харківщині.

І духовні науки, і патріотично-
виховні  майстер-класи, під час 
яких діти власноруч перетворюва-
ли носій смерті на символ краси 
і життя, елементами трипільських 
орнаментів прикрашаючи гільзи та 
перетворюючи їх на свічку Миру.

А  націоналістичні мелодії  
друга “Пісні” пробуджували 
козацький дух у їхніх дитячих 
сердечках.

Хочу підкреслити, що інфор-
маційно-виховна робота із 
юнацтвом, воїнами та на-
селенням загалом зараз має 
особливу потребу, і являється 
свого роду місійною працею, 
сіючи зерно Любові до Бога та 
України ми закладаємо фун-

дамент майбутньої Української 
Держави. Особливо це стосується 
східних теренів, де “руський мір 
“ особливо пустив своє отруйне 
коріння.

Натхненні словами подяки із 
вуст воїнів, дітей, вчителів та 

народу загалом, особливо після 
всюдисущої спільної молитви  
“ВЕРВИЦЯ ПЕРЕМОГИ”,  активно 
готуємося до наступного виїзду.

СЛАВА УКРАЇНІ !!! ІСУСЕ, БЛА-
ГОСЛОВИ НАС ПЕРЕМОГОЮ !!!
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в'ячеслав гоНчарук

У суботу, 8 липня, мешканці 
Козятинського краю відзначали 
свято Івана Купала на березі річки 
Раставиця в селі Журбинці (трохи 

не звично для міста). 
З лівої сторони від сцени, де 

виступали артисти, розмістився 
торговий майданчик. Продавали 
напої, солодощі та сувеніри. По 
праву сторону — припаркувалися 

автівки. Якщо виходити з того, що 
в кожній машині було три особи, 
то в Журбинцях у цей день по-
бувало близько тисячі мешканців 
нашого краю. 

Відкрили концертну програму 
вокалісти ансамблю 
“Водограй” з села 
Сокілець.  Висту-
пали “Горлиця” з 
Сигналу, ”Подоля-
ни” з Вівсяників, 
“Яворина” з села 
Медведівка “Ча-
рівниця” з Вер-
нигородка,  “До-
бряни” з Глухівець 
та “Пиківчанка” з 
Села Пиківець  А 
ще дарували свої 
виступи присутнім 
співаки Марія Ку-
леша, Ярослав 
Бис трицький , 
Олександр Бо-
нюк, Віталій Ко-
товський, Олена 
Пантелєєва, Те-
тяна Фабіцька, 
гуморист Микола 
Костецький та ба-
гато інших. Бага-
тьом сподобалися 
гості з Літина ВІА 
“Відродження”, і 
літак, який з’явився 
над міс течком 
святкуючих та де-
монстрував фігури 
вищого пілотажу. 

Присутніх на 
святі привітали 
керманич села 
Журбинець Во-
лодимир Коза-
ченко. Директор 
сільськогосподар-
ського ТОВ “Мрія” 
Анатолій Дроз-
дович. Керівник 
міста та і голова 
РДА. Міський го-
лова, як він сам 
сказав, приїхав у 
Журбинці не з пус-
тими руками. Він 

пообіцяв громаді села 100 тисяч 
гривень, за умови, якщо депутати 
проголосують…

 Проходили дійства в “казковому 
містечку”. Змагалися, хто скоріше 
перепливе річку, факелом під-
палить чучело “Мари” і першим 
повернеться на берег. Переможець 
отримав приз для підігріву з рук 
самого головного в цей день “Ку-
пави” — пляшку хорошого вина. 

Якщо обраний “Водяний” зі сво-
їми “Русалками” були копія казко-
вому, то бабу “Ягу” жінка-українка 
не зіграє, навіть якщо її одягти в 
лахміття. Де ви бачили, щоб наша 
нація була схожа на бабу з таким 
носом? Як не крути, все одно буде 
тільки українка.

Коли настав час подарунків, 
депутат облради Ірина Колесник 
привітала громаду та подарува-
ла виступ майже справжнього 
DZIDZIO. Голова Журбинецької 
громади Володимир Козачен-
ко — виступ Вінницького театру 
вогню Fiery Dream та святковий 
салют. 

Було підпалене вогнище, через 
яке мали стрибати відчайдухи. У 
іншому кінці казкового містечка 
парубки і діти вилазили на оголе-
ний стовп за подарунками. Охочих 
було багато, але подарунків виста-
чало. Українці довели, що навіть по 
мокрому стовпу вони піднімаються, 
майже як по сходинках. Менш ніж 
за годину на стовпі залишився по-
рожній велосипедний обід. Біля 
сцени танцювала  молодь.

Стражі порядку втрутились, коли 
двоє дівчат щось не поділили між 
собою і влаштували лежачий бокс 
руками й ногами. Поліцейські роз-
боронили розбишак. Дівчата були 
в такому стані, що, мабуть, забули, 

що хотіли хвилину тому. А ще 
поліцейські разом з МНС-никами 
кинулись на човні рятувати плавця, 
який вибився з сил, перепливаючи 
річку. На щастя, останній відпочив 
і вибрався з води сам.

Якщо святкова програма орга-
нізована відмінно і тривала з 15 
години 8 липня до 1.30 наступного 
числа, то з питанням підвозу і 
відвезення містян до місця події 
шкутильгали на обидві ноги. У бік 
села Журбинець з першим авто-
бусом час відправлення нам не 
відомий. Другий автобус замість 
13.30 відправився о 14.18, а третій 
рейс був о 14.53. На такі подробиці 
можна було закрити очі. Так от 
назад було тільки два автобуси, з 
трьох обіцяних. Хтось шукав по-
путній транспорт, хто просився в 
автобус, яким від’їжджали артисти. 
Так автобусом, в якому їхали “Пи-
ківчанка” і “Яворина” скористалися 
шестеро жителів Козятина. Було б 
більше та не хотіли йти пішки від 
траси о 12 ночі. 

на позитиві потрібно знати

З бюджету запланували виділити на це село 100 тисяч гривень

наскільки ж наш світ малий та тісний різне щастя у волоссі...

івана Купала містянам 
організовували журбинці

Козятин святКує 143-ю річницю

наші журналісти в аФриці

15 июля Поздравляем

Онофрийчук 
Любовь 

Ивановну
Дорогая наша 

мама, бабушка,
Ваши 70 лет прекрасны и 
значимы в достижении 
Вами жизненной мудрости, 
гармонии с собой и окружа-
ющими, зрелой красоты и 

умения радоваться происходящему.
У Вас искреннее любящее сердце,
Вы вырастили прекрасных детей и внуков,
Вас всегда очень ценили и уважали на работе.
И сейчас Вы продолжаете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным трудолюбием.
Вы согреваете всех своим душевным теплом, 
дарите радость и мудрость.
Только с возрастом понимаешь, как важно знать,
что мама здорова и счастлива, что с самым близким и 
дорогим человеком всё хорошо.
Спасибо Вам за всё
дай Вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни!
И пусть они будут наполнены нежностью, 
теплом и заботой.
Спасибо за то, что Вы у нас есть!

Сын Владимир, невестка Наташа и внук Максим.

дмитро (21), тимчасово 
Не працює і Наталя (27), 
вчитель:

— Благополуччя, гарних 
доріг, радості й позитиву.

лариса (36), швачка, юліаНа (11), 
аНгеліНа (9), школярі та олег (7):

— Благоустрою. Щоб у людей 
була робота, щоб люди сприяли 
розвитку міста.

дмитро (28), 
тимчасово Не працює:

— Процвітання, щоб 
все змінювалось на 
краще, побільше по-
зитиву.

олексаНдр (41), спеціаліст 
На підприємстві і даша (7), 
школяр:

— Гарних доріг. Побільше 
комунікабельності і якості об-
слуговуючому песоналу.

альоНа (38), домогосподарка, 
костяНтиН (30, підприємець і 
сергій (28), правоохороНець:

— Щоб зробили дороги, про-
цвітання, щоб всі зміни були на 
краще.

оксаНа (54), 
домогосподарка і 
ярослав (30):

— Процвітання і миру.
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леся повх

Це Роберт. Він прожив в Укра-
їні близько 20 років. Сім років 
тому вимушений був повернутися 
до Уганди після смерті батька, 
аби навести лад у будинку. Увесь 
час він не спілкувався ні з ким 
російською чи українською. Три 
тижні тому Роберт наступив на 
цвях і поранив ногу. У лікарні 
лікар довго розпитував, хто він і 
чим займається. Роберт сказав, 
що ніколи не працював в Уганді 
на державу, бо жив в Україні. Ді-
знавшись, що Роберт архітектор, 
лікар запропонував йому спроек-
тувати для нього будинок. На що 
Роберт сказав, що його послуги 
занадто дорогі і лікар не зможе 
такого собі дозволити. Лікар не 
розгубився і відразу сказав, що 
лікування його ноги йому обі-
йдеться точно недешево. І все. 

Кілька днів тому прийшла я 

до лікарні з подругою і сиділа в 
холі, поки лікар огляне її. Тут з 
кабінету виглядає лікар і просить 
мене зайти. Купа питань за мене, 
хто я, звідки я, чому тут, як довго 
залишатимусь. А потім каже, що 
є в нього пацієнт, який нібито має 
дружину українку і балакає на 
українській. Узяв мій номер і ска-
зав, що передзвонить, як знайде. 
За кілька днів я отримую дзвінок 
і ось сьогодні вже зустріла його. 

Він, коли мене побачив, то сві-
тився від щастя, ніби дитину свою 
побачив. Запросив до свого дому. 
Перезнайомив з рідними. Нагоду-
вав, нарозповідав купу всього. І 
уявіть, замість "здесь" він вживав 
"тута". Розуміє українську чудо-
во, хоча не може балакати на 
ній. Російська ідеальна, трохи 
з акцентом, але без помилок. 
У нього точно українська душа. 
Ще й дав літру меду з джунглів 
Демократичної Республіки Конго. 

Сказав, що в Україні всі дуже 
хвалять український мед, бо не 
пробували африканського. 

Ось і таке в житті буває. Ви 
знаєте розміри Кампали? То не 
реально перестрітись випадково 
у цьому африканському мегаполі-
сі... У кінці Роберт сказав, що всі 
випадковості не випадкові і ко-
жен цвях лежить на своєму місці.

леся повх

Онуки Роберта. Його дітей я 
зустріну згодом в Києві. Дівчинка 
з постриженим волоссям, коли 
прибирала тарілки зі столу, на-
магалася як би ненароком до-
торкнутися до моєї шкіри. Потім 
вона набралась хоробрості і 
почала чесати моє волосся. Вона 
ніяк не могла повірити, що волос-
ся може бути довгим (і моє навіть 
не середньої довжини), м'яким та 
слухняним. Вона сказала, що я 

дуже щаслива.
Дівчаткам зазвичай стрижуть 

волосся, бо воно курчаве і якщо 
його не випрямляти чи не запліта-
ти в африканські коси, воно врос-
тає в шкіру голови і спричиняє 
біль. Ось таке воно дівчаче життя 
в Африці. Вони не мріють про 
бантики та заколки чи діадеми. 
Вони мріють про м'яке волосся.

А ще вони довго роздивлялись 
і рахували мої родимки, а потім 
білі нігті.

в’ячеслав гоНчарук, катериНа 
чекай   

Про виникнення міста і про по-
ходження назви “Козятин” газеті 
“RIA-Козятин” розповіла дирек-
тор Козятинського музею історії 
міста Лілія Макаревич.

— Наше місто Козятин має зна-
чно довшу історію, ніж та дата, 
яку ми сьогодні відзначаємо, — 
констатує Лілія Павлівна. — За 
версією польського словника 
географічного позаминулого сто-
ліття, Козятин з’явився зовсім 
нещодавно, а до цього він мав 
давню назву Гуйва. Так само, 
як і річка. І недалеко від села Ко-
зятин ми маємо давнє поселення. 
У нашому музеї є його макет. Тут 
проживали люди, судячи з архе-
ологічних знахідок, 4 тисячоліття 
тому. І цьому є підтвердження — 
кераміка, яка також знаходиться 
у нашому музеї. Це білогрудівська 
культура, яка причетна до 2-го 
- 1-го тисячоліття до нової ери. 
Та ще два наших тисячоліття, то 
виходить 4 тисячоліття. А місто 
Козятин з’явилось після ви-
звольних війн під проводом 
Богдана Хмельницького під 
новою назвою “Козятин”. 

Перші карти, які ми маємо 
більш повними, нам допоміг ви-
явити Володимир Антонович. 
Він народився у Махнівці. На 
його мапі археологічних знахідок 
на Козятинщині можна побачити 
давні поселення — Трипільські, 
Черняхівські, Білогрудівські, які 
мають відношення до нашого 
міста.

За словами краєзнавиці, з при-
воду назви нашого населеного 
пункту є багато версій, які існують 
в засобах масової інформації та 
книгах. Але найбільш правдопо-
дібною здається гіпотеза нашого 
краєзнавця Павла Мельника. У 
його книзі “На споконвічних пере-
хрестях” він зазначає, що назва 
“Козятин” походить від слово-
сполучень коз- козак (вільна 
людина), яти- н (володіння). 
Тобто козацьке володіння. Тим 
паче, що на території Козятинщи-
ни знаходять старі козацькі люль-
ки. Приблизно десь 300-400 років 
тому, ймовірно, тут були козаки. 

Є ще одна легенда, яка збе-
реглася до нашого часу. У Во-
линській області є ще один 
Козятин. Невеличке поселення 
сьогодні. Воно, як бригадне село 
— дуже маленьке. Ймовірно, 
це були переселенці козацьких 
родин, яких переселяли на лівий 
берег Дніпра насильно. І вони, 
можливо, зупинилися на цій ней-
тральній зоні серед боліт, де їх 
ніхто не чіпав. І заснували новий 
Козятин. Це теж одна з гіпотез. 

Є ще версія з приводу того, 
що “Козятин” — козачий тин. 
У музеї зберігається картина 
(через декілька місяців ми від-
криємо нову експозиційну залу, 

де вона буде представлена), на 
якій написано старослов’янскими 
літерами “Коли доїдеш до тина, 
то доберешся до місця”. 

І один наш почесний грома-
дянин Олександр Бойко, який 
більше 60 років прожив у нашому 
місті, розповідав мені особисто, 
що в Житомирському музеї до 
війни зберігався макет, такий, як 
у нас Гуйва. Там було зображено 
перехрестя доріг, їхали воли і 
стояв курінь. Біля нього сиділи 
козаки і варили якусь їжу. По-
близу був паркан. Один з наших 
козятинських художників Степан 
Пасічник намалював таку карти-
ну. Саме вона й буде представле-
на в новій експозиційній залі.

Найдавніша карта нашого краю 
створена французьким інженером 
Гійомом Левассер де Бопла-
ном.

На ній з населених пунктів 
на початок 17 століття є тільки 
Махаринці, Бердичів і Білопілля. 
Козятина й інших міст нема. Після 
Руїни тут з’явився Козятин. Тобто 
тоді навіть Гуйви не було. Вона 
була зруйнована або набігами та-
тар, або після повстання під при-
водом Богдана Хмельницького.

Цікаві факти з історії Козятина 
(за матеріалами музею історії 

міста)
1. У ХХ ст. під назвою “Козя-

тин” морями й океанами ходили 
п’ять кораблів різноманітного 
призначення.

2. 7 липня (за старим стилем) 
1874 року волосне селище кло-

потаннями місцевого поміщика 
Мар’яна Васютинського було 
віднесене до категорії містечок 
Бердичівського повіту Київської 
губернії. Ця дата і стала офіцій-
ним днем народження міста.

3. З 1888 по 1889 роки зво-
диться на станції Козятин один 
із кращих вокзалів усієї на той 
час царської колійної мережі за 
проектом Валерія Куликівського 
(1835-1910) під керуванням інже-
нера, в майбутньому українського 
архітектора Олександра Кобєлєва 
(1860-1942). Пасажирський вокзал 
було віднесено у 1987 році до 
пам’яток архітектури кінця ХІХ 
століття.

4. У Козятині, на помісті по-
міщика Мар’яна Васютинсько-
го, доживав останні свої роки 
польсько-український поет, ком-
позитор та торбаніст, співець 
козаччини, котрий популяризував 
український фольклор та музи-
ку — Тимко Падура (1801-1871), 
автор відомої української пісні 
“Гей, соколи”.

5. У місті в родині фельдшера 
залізничної лікарні народився 
український кінорежисер, лауреат 
державної премії ім. О. Довженка 
постановник комедії “За дво-
ма зайцями” та багатьох інших 
фільмів Віктор Іванов (1909-1981). 
У 2007 році на будинку, де на-
родився режисер, під час відзна-
чення Дня міста було відкрито 
меморіальную дошку.

6. На вокзалі Козятина в грудні 
1918 року після відлучення від 
влади перебував гетьман України 

Павло Скоропадський (1873-1945). 
Він зазначив у своїх спогадах, 
що йому тут почистили кишені, 
витягнули паспорт, годинник, ре-
вольвер і 3000 карбованців зарп-
латні під час намагань дістатися у 
переповнений вагон на Київ.

7. Головний отаман військ 
Української Народної Республіки 
Симон Петлюра (1889-1926) 11 
грудня 1918 року перебував на 
переговорах у Козятині з делега-
цією вищого німецького команду-
вання і підписав домовленість про 
негайну евакуацію кайзерівських 
військ з території УНР. Про це 
свідчить світлина, де отаман сфо-
тографований з учнями місцевої 
школи на території продпункту 
біля вокзалу, де громада Козяти-
на вручила йому білого коня.

8. 25 серпня у 1895 році була 
відкрита і урочисто освячена, 
побудована на кошти залізнични-
ків, дерев’яна церква Вознесіння 
Господнього (на місці хірургічного 
відділення відділкової лікарні) за 
проектом автора проекту вокзалу 
архітектора Валерія Куликівсько-
го.

9. На Козятинському вокзалі до 
ремонтних робіт знімали у травні 
2008 року кінофільм “Смерш-2”.

10. Станцію Козятин відвідав 16 
жовтня 1909 року, подорожуючи 
з родиною на відпочинок у Ліва-
дію, імператор Микола ІІ.

11. У 1911-1918 роках в нео-
готичному стилі із червоної цегли 
на кошти поміщика Мар’яна Ва-
сютинського побудовано костел, 
котрий був зруйнований місцевою 

владою у 1936-1937 роках. Непо-
далік від того місця у 1990 році 
закладено фундамент під новий 
костел Матері Божої Доброї Ради 
УРКЦ, який відкрили у 1999 році.

12. У 2012 році встановлено 
пам’ятник — Братська могила 
жертвам фашизму 1942 року в 
районі Талимонівки.

13. Одне з найдавніших за-
лізничних підприємств Козятина 
— локомотивне депо станції 
Козятин. Здане в експлуатацію 15 
жовтня у 1871 році. У мурованих 
приміщеннях розміщалося 17 
паровозів, а в дерев’яних — 10. 
Уже через 9 років депо мало 640 
паровозів, а в 1898 році — 836, 
з яких 7 були швидкохідними, 147 
—  вантажно-пасажирськими, 
631 — вантажними, 41 — манев-
ровими.

14. Улюблене місце відпочинку 
козятинчан стадіон “Локомотив”, 
в народі “Водокачка”. У 1960-х 
роках було проведено основні 
роботи по впорядкуванню.

15. У 1927 році розпочав пра-
цювати Козятинський кооптах, 
сьогодні ПАТ “Козятинський 
м’ясокомбінат” — одне з найпо-
тужніших підприємств на теренах 
Європи. 

16. У 1947 році розпочала 
функціонувати Козятинська швей-
на фабрика, що розмістилася в 
приміщенні пивного заводу. А 
завод був відкритий у 1884 році 
і належав місцевому поміщику 
В’ячеславу Поляку і на початку 
ХХ століття носив назву “Козя-
тин”.
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Бегут года, летят мгновенья
И на пороге – 55
И соберутся в День рожденья
Дочки, внучки, внуки, зять.
Пусть рекою льются тосты
С пожеланием для Вас.
Здоровья, радости, веселья
Всем кто рядом в этот час.

17 липня Вітаємо 
з 55-річним Ювілеєм

дорогу сестру
Ільніцку 

Людмилу

Сестра Зіна і Світлана
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У цей літній ясний день 15.07.17 р.
Вiтаємо з 80-річним Ювілеєм 

дорогу маму, бабусю, прабабусю

Вівдюк 
Галину 

Петрівну

З любов’ю та повагою 
діти, внуки, правнуки.
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14.07.17 р. Вітаємо з Днем народження

Макодзеб Зою Борисівну
Милая, любимая, родная
Поздравляем мамочка тебя!
И от всей души желаем
Здоровья, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом 
нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся 
лишь от счастья
Пусть улыбка близким 
дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней.
Будь же счастлива всегда.
Мамуличка, с Днем рождения!
Здоровья на долгие годи и 
Божьего благословения.

402354

Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Хай дарує Господь, як святеє причастя – 
Здоров’я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане тобою звершитись
Заради цього варто було народитись!

401684
402724

393802

402394

402752

З любов'ю: чоловік, донька Іра, син Сергій, 
зять Юра, невістка Катя, внук Мирослав.

401683

Шкрабій 
Лідію   Іванівну

Мамусю рідненька, найкраща, єдина,
Щоб ти не хилилась ніколи в журбі,
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Ми, рідна, матусю, даруєм тобі.
І в осінь, і в зимку, весною і влітку,
Щоб щастя й здоров'я у тебе було.
Уклін тобі, мила матусю лебідко
За щирість, за ніжність, за ласку і тепло.

З любов'ю та повагою: діти, внуки та правнучка.

15 липня Вітаємо з 70-річним Ювілеєм
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  2-³ çåì. ä³ë-êè 16 òà 15 ñîò. ïðèâàòèç., º äåðæàâí³ 
àêòè, ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-519-79-92
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ òèòàíîâ³ äèñê³ 15 äþéì³â íà áóñ 
Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë 
²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àãðåãàòè äî àâòîìîá³ëÿ «Ìîñêâè÷». 093-01-75-273
  Àêâàð³óìè íà 60 ë. òà 200 ë., ç óñ³ºþ 
êîìïëåêòàö³ºþ. 067-226-78-01 Îëåêñàíäð
  Áàíêè 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë. 063-359-40-07
  Áàíêè 1 ë., ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òà 
ãëèáîê³ òàð³ëêè, óìèâàëüíèê ó âàííó, âàçîí åêçîòè÷íèé 
(ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  Áàíêè 3-õ ë. 8 ãðí. 063-103-03-16
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâà. 097-435-66-60
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³, åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ. 067-502-
10-70
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 2-14-37, 067-265-60-50, 093-
837-14-24
  Áàòàðå¿ àëþì. äëÿ äîìà, ïë³íòóñà äóáîâ³, íàë³÷íèêè 
äëÿ äâåðåé, ïëèòêà òðîòóàðíà, äîñêà îáð³çíà ñóõà, 
äóáîâèé ñò³ë. 096-258-75-22, 073-052-93-37
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîáàê äëÿ ßâè, äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê íà 
æåë³çí³é îñíîâ³, çàïàñêà ç æèñêîì äëÿ Æèãóë³â. 093-
788-07-94
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëà íîâà, ïîñèëåíèé 
ïðèöåï äë ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîåëåêòðî 
ñòàíö³ÿ 800 Âò íîâà, ðåéñè, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, 
åëåêòðîçâàðêà Êåíòàâð, àâòîãåí. 068-216-34-20
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Áðåçåíò á/ó. 068-561-21-21
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, 
òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-
34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ 
ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè 
÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 õ 75, äîáðèé ñòàí. 097-
690-98-02
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé ÀÐÄ²Ñ. 063-496-95-14
  Â³ç ê³ííèé 2 000 ãðí., ñ³÷êàðíÿ ç ìîòîðîì 2 000 ãðí. 
097-577-99-19
  Â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, êàñòðþë³ 2-õ â³äåðí³, êèëèìè, ñò³ë 
ïîë³ðîâàíèé, êîñà ç ê³ññÿì. òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, 
øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, 
òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26

  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, 2 çàäí³ êîëåñà â çáîð³ á/ó. 
068-024-27-05
  Âîðîòí³ê âåëèêèé ç ëàìè 1 000 ãðí. 068-056-
55-82
  Âóã³ëëÿ, öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà 4 000 øò. 
063-279-94-04  
  Âóã³ëëÿ. 063-353-58-16
  Âóëèêè, ìåäîãîíêà, ð³éíèöÿ, ÿùèê äëÿ ïåðåíîñó 
ðàìîê. 097-756-75-89
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-
64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-
013-26-80, 068-077-20-37
  Ãàðàæíà áðàìà ç ëóòêîþ. 096-176-06-08
  Ãðàéëèâ³ áðèòàíñüê³ êîøåíÿòà, ñàì³ ¿äÿòü, 
ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 098-589-55-25, 063-608-91-06
  Äâà êð³ñëà + ïóôè, ñêëÿí³ ñòîëèê òà òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð, âñå ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-767-12-40
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, äåðåâ’ÿí³. 097-176-02-25
  Äâ³ ãàçîâ³ ïëèòè «Åëåêòà» á/ó.  097-556-86-79
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 
ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà, õîäóíêè, êåíãóðóøêà, 
îäÿã íà ä³â÷èíêó äî 1 ðîêó. 063-662-14-16
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-335-
67-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³ óí³âåðñàëüíà 2 â 
1, êîëÿñêà ë³òî, ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-
40-50, 096-811-39-24
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-
37-54
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 4-7 ðîê³â, ìàéæå íîâèé. 097-
486-90-23
  Äèòÿ÷èé ìàíåæ ç ê³ëüöÿìè, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ 
Samsung á/ó. 093-442-91-20
  Åêñòðóäåð 1-íî ôàçíèé 220Â â ÷óäîâîìó 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 096-969-45-99
  Çàëèøêè ï³ñêó. 067-515-33-56
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, âñ³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 
096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè äî ßâè 634, ²Æ Þï³òåð-5. 068-123-
49-30
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà, 
òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, âóë.
Öåíòðàëüíà 141. 096-569-91-85
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ð-í ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, 
8 ñîò., Êîçÿòèí. 093-187-80-57
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-
971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 
093-925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç 
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà 
ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³. 
066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ 3 500 ãðí. 096-962-41-19
  Çåðíî ïøåíèö³. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  Çîëîòà ïå÷àòêà 10 ãð. ç áðèëë³àíòîì â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 097-575-60-55
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-
477-37-33, 093-596-41-07
  Êàáà÷êè ïî 1.50 çà êã. 097-154-49-36
  Êàá³íà äî ÌÒÇ-80 ìàëà, ïðîñòèé ïåðåäîê äî 
ÌÒÇ-80 ç êîëåñàìè íîâèé, êîïàëêà ïîëüñüêà 
îäíîðÿäíà. 096-456-22-41
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, 
ãèðÿ 32 êã. (ñïîðòèâíà). 096-463-00-66
  Êë³òêà äëÿ øèíøèëè, êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, çåì. 

ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëà 2 ðîêè. 098-903-68-45, 093-403-61-70
  Êîçà õîðîøî¿ ä³éíî¿ ïîðîäè, äóæå äîáðå ìîëîêî áåç 
çàïàõó. 063-662-13-43
  Êîçåíÿ 3 ì³ñ. äîáðî¿ ïîðîäè, êóõíÿ á/ó â äîáðîìó 
ñòàí³, ãàç ïëèòà áåçõ øêàôà á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 098-
225-48-32
  Êîçåíÿò 067-958-99-88
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ 
ãîäóâàííÿ â ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 12 Êâò, á/ó, ð³ê, ãàðíèé 
ñòàí. 097-690-98-02
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó 
â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êðîâàòü îäíîñïàëüíà áåç ìàòðàöà, êð³ñëî, ñò³ë. 096-
160-69-70, 093-407-29-89
  Êðîëåíÿòà, êðîëèöÿ âàã³òíà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè 
íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü. 067-762-83-02
  Êóõíÿ á/ó 2.5 ì., ì’ÿêèé óãîëîê íà êóõíþ, êà÷åëÿ. 
097-887-92-54, 063-120-25-40
  Êóõíÿ á\ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-503-92-24
  Êóõîííèé ñò³ë â äîáðîìó ñòàí³, îá³ãð³âà÷ ç 7 ðåáåð. 
2-18-70, 063-691-64-62
  Ëèñò ìåòàëåâèé 6 ìì 1500 õ 3000. 093-767-69-07
  Ë³æêî 1-ñïàëüíå áåç ìàòðàöà â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 
1 400 ãðí. 068-772-95-91
  Ìàãàçèí íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 19 
êâ.ì., íåäîðîãî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Ìåäîãîíêè 1 øò., ðàìêè íîâ³. 098-419-41-37, 063-
662-12-74
  Ìåòàë. ïîñóäà, áà÷îê äîâãèé, áàë³ÿ äîâãà, êàñòðþë³ 
5-10-20 ë., äðîâà êîëîäêè, ðàä³àòîðè îá³ãð³âà÷³, 
åë.äóõîâêà.  096-364-80-30 
  Ìåòàëåâà ºìí³ñòü äëÿ ðîçòâîðà, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè 
äëÿ êëóìá, òðóáà ãàçîâà, àðìàòóðà, ïîòîëî÷í³ ïë³íòóñà, 
ïëèòêà á/ó, ë³íîë³óì, ãàç. áàëîí. 096-258-75-22, 073-
052-93-37
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, ìåáëåâà ñò³íêà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-
86, 097-344-04-64
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ²íäåç³ò, 8 ïîë. á/ó, õîðîøèé 
ñòàí, äâ³ øàôè, òðèëüÿæ, 2 òóìáî÷êè â³ä ñïàëüí³ 
Àëüá³íà á/ó. 097-117-59-15
  Ìÿêèé êóòî÷îê, òàôòà, ñò³ë - òóìáà, òðèëÿæ, ãàçîâà 
ïëèòà 4-õ êàìôîðíà, øêàô 2-õ äâåðíèé, õîëîäèëüíèê 
Ñíàéãå òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê. 096-152-82-97, 063-335-97-80
  Ïàñ³êà, ³íâåíòàð - ðàìêè, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 
ðàìîê, ñêðåáîê, í³æ, ïîñóäà äëÿ ìåäó. 096-364-80-30
  Ïå÷ü íà îòðàáîòêå, êîíóñíûé äðîâîêîë. 093-225-
43-26
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», 
êîñòþì ÷îë. ð.52-54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, 
äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 2 000 ãðí., êîçëèê 200 ãðí., ïîëóàâòîìàò 
ñâàðêà 5 000 ãðí. 097-739-31-39
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  ÏîðîñÿòàìÒÿñíî¿ ïîðîäè. 068-941-44-47, 093-206-
65-61
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ²íäåç³ò á/ó, ñòàí íåðîáî÷èé, 
âåðõíÿ çàãðóçêà. 063-359-40-07
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè, òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð ñó÷àñíà, âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-178-02-
32, 068-270-15-59
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà 3 õ 1.30. 097-154-49-36
  Ïøåíèöÿ 800 êã., ñ.Âîâ÷èíåöü. 063-774-22-85
  Ïøåíèöÿ. 067-960-72-50
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðèíâè ç îòë³âîì â õîðîøîìó ñòàí³, áàíêè 3-õ ë., 0.5 
ë. 093-808-38-10
  Ðîçáîðêà ÂÀÇ á/ó çàï÷àñòèíè. 098-971-72-18
  Ðîçêëàäóøêà, êàñòðþëÿ ìåò. 10 ë., 20 ë., ÷óãóí 10 ë., 
ñóë³ÿ 20 ë., â³ñê, êîñòþì ÷îë. ÷åðâ. ð.50. 096-364-80-30
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29

  Ñâèí³ 14-15 êã. ñ.Êîðäèø³âêà. 068-360-01-23, 
096-554-20-03
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-15 êã. 068-216-70-39, 
097-555-10-06
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, êèëèìè, 
òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³íî ñóõå ëþöåðêè, êèëèì íîâèé 4.5 õ 2.5 2 000 
ãðí., áàíêè 0.5 ë. 2.50 ãðí., 3-õ ë. 6 ãðí., ãàðàæ 
êîîï. Æèãóë³, ïàðîâàðêà Â³òåê íîâà 400 ãðí. 063-
736-47-19
  Ñ³÷êàðíÿ. 098-458-63-54, 093-545-42-72
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ 
øèôåðíå 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîáàêà Ëàéêà 2.5 ðîêè, êàáåëü àáî ïîì³íÿþ íà 
áóäü-ùî. 067-394-60-27
  Ñîêîâàðêà, 40 ë. åìàë. êàñòðþëÿ, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ïîñóäà ìåòàëåâà, â³äðî, 
êàñòðþë³, ðîçêëàäóøêà, îä³ÿëî ïóõîâå, ñêëîòàðà, 
ñóë³ÿ 30 ë., áàíêè. 096-364-80-30
  Ñòàíêè ïî äåðåâó 380V òîêàðíèé, óí³âåðñàëüíèé 
(ôóãóâàëüíèé + ôðåçóâàëüíèé + öèðêóëÿðêà), 
øë³ôóâàëüíèé á/ó, ñ.Ìàõàðèíö³. 097-066-88-30 Âëàä
  Ñò³ë äåðåâ’íèé äîâæ. 3 ì. íà êàðêàñ³, áàçà äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ àëüòàíîê, ê³ííà ðîçïàøêà äëÿ ñàä³ííÿ, 
êîïàííÿ êàðòîïë³. 067-462-89-96
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï ä³àã. 40 ñì.. 
â³äåîìàãí³òîôîíè ëºíòî÷í³ Ñîí³, Ñàìñóíã. 068-753-
33-53
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè, ³ 
òåëè÷êà 6 ì³ñ., òåðì³íîâî. 096-909-16-40
  Òîðãîâèé êîíòåéíåð 3 õ 3. 098-617-76-58, 067-
657-47-20
  Òðóáà êàíàë³çàö³éíà, òðóáà ãàçîâà, ë³íîë³óì, 
áàëîí ãàçîâèé, äîñêà îáð³çíà, ºìí³ñòü ìåòàëåâà, 
óãîëêè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â (ìåòàë.), ïëèòêà äëÿ 
ñò³í á/ó, òðîòóàðíà ïëèòêà. 096-258-75-22, 073-
052-93-37
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, 
òþëü, ïðàñêà, ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 
093-884-86-66
  Òóìáî÷êè íà êóõíþ á/ó, êð³ñëî äëÿ ãàðàæà á/ó. 
063-268-23-01
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. 
«Ãëîáóñ»). 067-772-36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 
11.5, íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, 
åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 
6, áëîêè, êîíòåéíåð, ÷àñòêîâî çàáîð, òåðì³íîâî. 
067-778-27-75
  Õîëîäèëüíà êàìåðà âèñ. 1.85 ì., îá’ºìîì 265 
ë. â äóæå äîáðîìó ñòàí³, âèð-òâî Ðóìóí³ÿ (â ñòèë³ 
ðåòðî). 097-612-81-45, 063-286-78-05, 098-026-42-
45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Íîðä. 097-353-17-70, 
093-041-69-49
  Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó ³ ÷åðâîíà íîâà. 097-336-
28-93
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ä³àì. 40, 50. 093-140-
74-81
  Öóöåíÿ ïîðîäè ïåê³íåñ, ä³â÷èíêà, äîáðà, 
ãðàéëèâà. 063-275-88-81, 093-075-81-70
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ ÷èñòîêðîâíî¿ òàêñè, îðêàñ 
÷îðíèé, ìèñëèâñüêà. 068-216-34-20 
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ÷èñòîêðîâíèõ ðîáî÷èõ 
áàòüê³â. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä åë³òíèõ áàòüê³â, 
ïðèâèò³, â³ê 1 ì³ñ. 099-076-66-60, 063-406-78-36, 
097-204-04-03
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè âóë.
Êîíäðàöüêîãî 28. 093-781-65-84
  ×àñíèê çèìîâèé, êðóïíèé ìîæíà ó âåëèê³é 
ê³ëüêîñò³. 068-216-34-20
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà íîâà JANOME DMX 300 
DELUXE, òåëåôîííèé àïàðàò ïåðåíîñíèé Panasonuc 
òà Cayruc 216 áàãàòîôóíêö³îíàðíèé. 096-443-32-73

  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëêà òóìáîþ ó 
õîðîøîìó ñòàí³, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.42-44. 067-657-77-
90, 063-629-52-33
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-
71, 067-307-70-94
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 
098-587-31-69
  ß÷ì³íü. 096-801-20-71
  ß÷ì³íü. 098-461-78-40
 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-
16, 067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà. 093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-
36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1/5, ïëîùà 39.3 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 43, ºâðî-ðåìîíò. 063-178-02-32, 
068-270-15-59
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 
ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-
760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 
063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 13. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, âóë.Êîòîâñüêîãî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà 
òåõí³êà, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 
Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè âóë.Êîìñîìîëüñüêà 13. 
063-791-34-77, 067-498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 067-440-26-37, 093-
979-47-27
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 
20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, 
ïîãð³á, áàëêîí çàñò³êëåíèé, íåäîðîãî. 067-584-
85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 068-
739-78-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ïîâ. 067-
710-75-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-
33-70
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-
738-63-38, 093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-
772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. 098-012-20-75 ââå÷åð³
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-
03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, º ñàðàé, 
ïîãð³á, æèëèé ñòàí, íåäîðîãî, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 
096-469-81-28, 098-624-94-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., 
ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí 
çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ 
íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10

  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì, áåç 
ðåìîíòó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30.  093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., öåíòð, 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. 
áóäèíêó. 097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 
7, ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, º ï³äâàë ³ ãîðèùå, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-346-40-43
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í 
ó÷èëèùà. 093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ïëîùà 50.4 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí æèëèé. 063-178-02-32, 068-
270-15-59
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 5, â íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç 
òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ 90 000 ãðí. 073-
131-80-11

  2-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ, öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 
ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á. 097-617-25-
95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 1 ïîâ., ðåìîíò, ì/ï 
â³êíà, îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. 073-310-90-46
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 
063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, 
òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé 
ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. 
âîêçàë, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
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402351
402395

402764

40
21

29
39

94
76

рЕмоНт, послуги
Виготовляю груби, печі, барбекю. 068-764-
36-10 Віталій 
Качественно и своевременно выполняю 
внутренние строительные работы (штука-
турка, покраска стен, плитка). 063-282-55-
17, 093-138-42-50
Мастер - моторист легковых авто и спор-
тивных мотоциклов. 063-282-55-17, 093-
138-42-50
Виконуємо роботи: утеплення будинків, 
кароїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 
093-312-79-32, 096-423-75-84
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-
784
Надаю послуги з виконання робіт:кладка 
к а м і н ь - б у т , ц е г л а , б л о к . З в е р т а т и -
ся:0685347378 Віктор

402763

40
25

38

402540

40
27

23

40
14

56

40
27

62

402130
40

23
74

40
23

77

40
14

85

401137

401007

402728

40
10

66

робота
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
На роботу потрібен водій на автомобіль 
МАН зерновоз. 067-936-44-89
На роботу потр ібен продавець - 
адміністратор. 097-796-70-05
На постійну роботу потрібен маляр на СТО 
"АЛЕКС" в м.Бердичів. 067-962-63-40

402357

40
10

41

40
10

05

402350

40
23

59

40
23

75

40
22

43

40
27

56

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Уроки Англійської мови в Козятині
( індивідуальні заняття)

063-875-68-77

Продам торгове, офісне, холодильне 
обладнання. 097-449-53-15

Продам барну стійку із цегли. 
097-449-53-15

Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" вул.

Перемоги 41. 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 
в магазині "RICH". 093-100-10-35, 

063-178-82-43

Терміново потрібна доглядальниця-домо-
господарка по догляду за хворою жінкою 
робота тиждень через тиждень, цілодобове 
проживання. 067-491-18-89, 067-403-69-
80, 093-920-72-02,  066-760-19-26
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 
8500 грн в місяць), працівник шиномонта-
жу, продавець.  Вахтовий метод, житлом 
забезпечуємо. Місце роботи- Київська 
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка 
по п’ятницю за тел.098-634-12-45  до 
17.00 год
Монолитчики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Каменщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в стро-
ительную компанию. Зароботная плата 
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067-
508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Сварщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Раздельщик рыбы (красной и белой) с 

опытом и без опыта работы (мужчин и 
женщин) приглашает новое рыбное про-
изводство. З/п 7500-9000 грн. Киевская 
обл., Бориспольский р-н., с. Счастливое. 
Предоставляются: развозка, вкусные 
обеды, жилье иногородним, спецодежда. 
Тел.: 067-574-74-18, 066-596-40-73, 063-
803-69-07
Разнорабочий в цеха приглашается но-
вым рыбным производством. Г/р 5/2 или 
2/2, вахтовый метод работы. З/п 7500-
9000 грн. Киевская обл., Бориспольский 
р-н., с. Счастливое. Предоставляются: 
развозка, вкусные обеды, жилье иного-
родним, спецодежда. Тел.: 067-574-74-
18, 066-596-40-73, 063-803-69-07
Штукатуры срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киеве. График 
работы договорные.Своевременные вы-
платы з/п, аванс. Предоставляем жилье.
Тел.: (097)723-50-49
Фасадчики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киеве. График 
работы договорные.Своевременные вы-
платы з/п, аванс. Предоставляем жилье.
Тел.: (097)723-50-49
Маляр срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы 
и зароботная плата договорные. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Плиточники срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы 
и зароботная плата договорные. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Штукатуры срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы 
и зароботная плата договорные. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
Запрошується офісний продавець, опе-

ратор комп"ютерного набору, завсклад 
та денний охоронник. Вимоги: зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заробля-
ти. 0674573594
Запрошуємо прибиральницю з досвідом 
роботи в продовольчий магазин. 063-259-19-
91, 096-050-93-20

îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 
067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 
093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 
äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, 
îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-
09, 063-398-85-82
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-
22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, 
ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, 
³ìïîðò. êîòåë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-404-13-13, 
068-800-63-63
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-
432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., (ìîæëèâî ç ãàðàìåæ), ð-í ó÷èëèùà. 
093-006-09-18
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 
ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç 
ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, ñòàë³íêà, 
æèëèé ñòàí, ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî.  093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 8 àáî îáì³íÿþ 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. àáî 1-ê³ìí. êâ. 067-224-08-52
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, 
ðåìîíò, âóë.Äîâæåíêà 105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  3-õ ê³ìí. êâ., 4/9, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 098-385-93-22, 
063-312-04-32
  3-õ ê³ìí. êâ., 43.9, 2/2, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 063-
504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21

  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9 (â öåíòð³), 
3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-
91-04, 063-521-97-29, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, 5/5, ð-í 
ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ãàðíèé æèëèé ñòàí, 
ë³÷èëüíèêè, òåðì³íîâî. 063-026-45-34, 098-632-99-07
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç 
ðåìîíòó. 093-370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., 
ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, 
ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - çàë³çíè÷íèé, âóë.Ãðèáíà 5. 
097-966-45-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå 
êóòîâà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
íàòÿæí³ ñòåë³, 100 ë. áîéëåð, ì/ï áàëêîí, óòåïëåíèé, 
ïîãð³á, ³íòåðíåò 530 000. 073-110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, 
åë.îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè, ï³äâàë, áîéëåð, ì/ï â³êíà, 
òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 28. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-
42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ 
ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, 64 êâ.ì., 1 ïîâ., ì/ï â³êíà íà 
â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
êîìîðà, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà.  063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, º ³íä. 
îïàëåííÿ. 073-058-43-19, 093-735-41-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà â äîáðîìó ñòàí³. 093-
279-47-91, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., º áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ºâðî-ðåìîíòó. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
æèëèé ñòàí, îïàëåííÿ.  093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç 
ìåáëÿìè. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Хмельниц.обл, поверх: 5/5/-, 
площа: 48,4/26,4/7,3, м.Старокостянтинiв, вул.Миру. 
Цiна: 471204, тел.: (068) 203-86-22 

1.3. Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/5/ц, пло-
ща: 58/-/-, АГВ, власна, пл.вiкна. Цiна: дог., тел.: 
(096) 582-63-44 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, влас-
на. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, м.Бориспiль, поверх: 2/-, Київська обл.. Цiна: 
916230, тел.: (050) 147-03-78 

, м.Василькiв, поверх: 3/-, Київська обл.. Цiна: 
15748032, тел.: (050) 352-11-90 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-41, 
(068)003-25-53 

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.6. Послуги 

Чистка подушок. Цiни: 40*40 – 50грн, 60*40 – 60грн, 50*50 – 
60грн, 70*50 – 70грн, 60*60 – 70грн, 70*70 – 80грн. Виїзд у р-ни. 
Тел.:(097)921-02-25, (093)250-28-19 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

ВАЗ-2110, 2013 р/в, колiр чор., об'єм двиг.: 1600, можл.розстроч.
вiд 1000грн/мiс. Цiна: дог., (098) 683-84-89 

8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також є 

б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

Легальне працевлаштування~~~в Чехiї. 

Робота - чол./жiн.~~~Безкоштовна 

консультацiя~~~Оформлення вiз, доставка~~~S:/

TIFF/Fotoogol/20170612/работа.tif. Тел.:(067) 

369-82-33 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 18 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Водiй категорiї "В,С". Полтавська обл. Тел.:(067) 554-53-42 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму 
надає фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Прибиральники в м.Київ. Робота позмiнна (деннi/нiчнi на вибiр). 
Житло. 5000-6500 Тел.:(067) 526-84-35 

Реалiзатори на сезон на пляжi Одеси. Прожив., харчув. без-
кошт. З/п вiд 300 грн. Тел.:(063)106-82-22, (098)288-63-89 

Робiтники на лiнiю вир-ва з/ч приборної панелi авто. З/п 23000. 
Прага. iнформац. Тел.:(066) 089-22-25 

Робочий на геофiзичнi роботи. Полтавська обл. Тел.:(067) 
554-53-42 

11. продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 

Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., 
тел.:(096) 655-26-55 

13. різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 445-66-67, 
(093) 096-43-44

  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. 
àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 
050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
³íòåðíåò, ãðÿäêà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-
843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-
22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-
86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé. 098-444-
51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, ãàç, êîòåë, 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, çðó÷íèé ï³ä’¿çä äî ì³ñòà. 093-
441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. 
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо

13 липня 2017р.
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Мама, брат Володимир з сім'єю, рідні.

12 липня тобі було б 31 рік, а 17 липня минає 
10 нестерпно важких років, найбільшої втрати в 
житті дорогого і люблячого синочка, брата, дяді

Цимбаровича 
Сергія Вацлавовича

12.07.1986 - 17.07.2007 р.
Синочок мій, 
стежину я до тебе протоптала,
Сльозами гіркими її я полила,
Та вберегти тебе я не змогла,
Як пташка син у небо полетів,
Без тебе, рідний, 
світ нам похмурнів,

Без тебе, сонечко, так важко 
жити,
Тебе ми вічно будемо любити.
Нехай земля тобі буде пухом 
і вічне Царство на Небесах.
Пам'ятаємо, любимо, сумуємо.

12 липня минуло 9 днів, як перестало битись серце 
найдорожчої нам людини,любої матусі, бабусі, прабабусі, 
просто доброї людини без якої осиротіла наша родина

Гадомської 
Лідії Петрівни 

Вічно сумуючі: син та сестри.

11.07.17 р. минає 10 років,
як пішла з життя мама і дорога сестра

Царук 
Людмила Петрівна

Як боляче без тебе, рідна, жити,
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, 
як струмок біжить.
За все, за все ти нас прости,

Що не змогли тебе спасти.
Тобі земля хай буде пухом,
І вічна пам'ять в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших серцях.

Погасла свічка , 
поникли квіти.
Нема без тебе світла і тепла.
Скажи, рідненька, 
як без тебе жити,
Як зрозуміти, що тебе нема?
Яким сумним без тебе 
став це світ,
І струни обірвались 
проти дня.
І серце не вірить, 
душа не сприймає,

Що в живих тебе вже немає.
Як хочеться тебе обійняти,
До серця свого притулить,
Як рветься душа тобі 
розказати,
Побачить тебе, хоч на мить.
Смерть забрала тебе у нас, 
але пам'ять про тебе буде 
вічно жити у наших сер-
цях.

З глибоким сумом на серці: донька, онучка, правнучка, зяті та вся рідня.
=======================================================

Усі рідні висловлюють щиру подяку знайомим, сусідам, родичам, друзям, колегам 
по роботі за моральну та матеріальну підтримку в трагічний для нас час, 

допомогу в організації поховання найдорожчої для нас людини
Гадомської Лідії Петрівни 

Дружина, донька, зять, син, невістка, онуки та вся родина.

13 липня минає 6 місяців, як пішов з життя 
дорогий чоловік, люблячий батько, дідусь

Легкодух 
Юрій Леонідович

Ми не можемо повірити в те,
Що тебе не стало серед нас.
Нашій печалі немає меж.
Завжди будемо берегти світлу 
пам'ять про тебе.

Спи спокійно, наш рідненький.
Хай земля тобі буде пухом,
Та вічне Царство Небесне.

Вічно сумуючі: діти, внуки, свати.

14 липня минає 40 днів, як пішла з життя
дорога наша мама та бабуся

Чуплакова 
Марія Григорівна

Вже стільки днів пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішла з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.

На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті ти залишила,
А скільки людям ти добра зробила.

Срочно продам 3-х комнатную 
квартиру в Глуховцах, квартира 

без ремонта, 3/5 этаж, не угловая, 
цена 5100 у. е. 096-456-21-51 Сергей

îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-301-93-19, 067-125-91-30
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.
êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï 
â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé 
æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï 
áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-
ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-
34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26   
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò 
àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 
063-829-37-33
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., 
ïîðó÷ ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
(âîäà â³ä ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, 
ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 ñîò., ãàç, 
âîäà, Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º 
ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â 
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä 
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç  ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 
0.83 ãà, âîäÿíå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê 0.08 ãà, ñ.Âîñêîäàâèíö³ âóë.
Ìèðó 19. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. 063-152-94-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ñâ³òëî, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, àáî 
îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 
õâ. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç ïîñåðåäíèê³â, ñ.Êîçÿòèí íåäîðîãî, 
10 õâ. â³ä öåíòðà, òåðì³íîâî. 093-047-35-49, 067-
369-99-76
  Áóäèíîê â ñ. Éîñèï³âêà 86 êâ.ì. ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàä, 
ãîðîä 40 ñîò. 097-908-11-56
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà, 15 ñîò. 063-234-29-75
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ 
ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-46-17
  Áóäèíîê ãàç ñ.Êîçÿòèí, 84 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, 0.29 ãà 
çåìë³. 093-920-65-29

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³ 
â áóäèíêó, ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097-
529-50-42 Òàíÿ
  Áóäèíîê ãàç, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ 
ãàç. + ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç, ñ.Âåðíèãîðîäîê, 70 ñîò. ãîðîäó, 80 
êâ.ì. æèëà ïëîùà, ôðóêòîâèé ñàä, ãîñï. áóä³âë³. 093-
338-59-15, 096-454-08-89
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, 70 êâ.ì., 20 
ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + 
õë³â, êðèíèöÿ, 096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 2-70-
03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., ë³òíÿ êóõíÿ, âóë.Äæåðåëüíà. 063-
995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 20 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  
097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, 
ð-í ÏÐÁ. 097-624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³ ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê æèëèé îáêëàäåíèé öåãëîþ ñ.Ìàõí³âêà 
(öåíòð), ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, áåç 
çðó÷íîñòåé, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 096-
732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, 
ö/âîäà, òóàëåò òà êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, 
âðåìÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-556-89-55
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., 
çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-
144-17-82
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-
06, 063-259-20-50
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, òóàëåò, âàííà, ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 
098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, 
òþíåð, òàðåëêà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-209-96-17, 097-189-
67-03, 093-030-74-54
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàä ç ôðóêò. äåðåâàìè, çåì. ä³ë-êà 
25 ñîò., âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 
093-943-02-87
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
18 ñîò. çåìë³, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, òåðì³íîâî. 096-
541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 12 ñîò. 067-462-84-17
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò 
òà âàííà îêðåìî, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 
067-240-66-00
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., òåïëèé, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà 
äîðîãà. 098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ãàç, êðèíèöÿ, á³ëÿ 
öåðêâè. 097-324-11-50
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, 50 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
íåäîðîãî. 063-741-02-45
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 063-
673-29-89, 093-979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. 

çåìë³, ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 
097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 
120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå 
òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ 
áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-
32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-
969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, âóë.Ëåí³íà. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ³ç 
ñàäîì 43 ñîò. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê. 068-723-25-00
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-
83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé ç çåì. ä³ë-êîþ 64 ñîò. ïðèâàòèç. 
096-836-89-04
  Áóäèíîê ñòàðèé, 5 ñîò. çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, 
òåðì³íîâî, áàíêè 0.5 ë., 3 ë.. 097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. 
çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 
120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü 
îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, 
öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 
ìëí.ãðí +òîðã. 067-705-00-22
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, çåì. ä³ë-
êà 10 ñîò., ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ, â³äêàòí³ ìåòàëåâ³ âîðîòà, öåãëÿíèé 
çàáîð. 063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), 
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-
431-54-35
  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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 õ 8 
êâ.ì., 7.5 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, îïàëåííÿ ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, âàííà, òóàëåò. 093-461-52-70, 063-
056-41-75, 097-631-56-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í 
ó÷èëèùà âóë.Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 
ê³ìí., ñàðàé, 14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
(çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-
437-22-16, 063-316-71-73
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³ â êîîïåðàòèâ³ «Óðîæàé». 
097-659-84-08
  Äà÷à ïðèâàòèç. 5 ñîò., áóäèíîê 40 êâ.ì., òåïëèöÿ 
100 êâ.ì, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäÿíå îïàëåííÿ. 063-
671-40-42
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 5 ñîò. ç ïðèáóäîâàìè ð-í 
Ïëàíîâèé, êîîï.×åðåìóøêè âóë.Ëèìîííà. 067-506-
94-87, 093-995-82-75
  Ä³þ÷èé ìàãàçèí 120 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè. 067-935-
88-67
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ³ áóäèíêîì, 
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145. 
097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç 
áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 
093-631-88-92, 097-729-86-22
  Ê³ìíàòó ç ôóíäàìåíòîì íà äîáóäîâó. 063-026-
74-92
  Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé â öåíòð³ ì³ñòà. 067-595-44-
04, 093-125-52-72
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 

096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 
ñîò. ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 
566 êâ.ì., âóë.Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè 
ïðîõîäèòü ö/âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ ââåäåíà â 
áóäèíîê. 096-158-70-50
  Òåðì³íîâî ìàãàçèí ïî âóë.Âàëäàºâñüêà 6. 067-
152-94-75, 063-152-94-75
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, 
ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, 
âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 
093-188-18-21, 063-386-02-00, 068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 
063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó. 097-149-46-
33, 063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ãàç. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä â³äâåäåíèé â 
êóõíþ, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 
050-705-41-75, 098-466-44-27, 068-007-21-00
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé 
âõ³ä, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, 
êîðèäîð. 096-725-68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ï³÷íå îïàëåííÿ + äðîâà, æèëèé 
ñòàí, ÷èñòî, öåíòð. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 
ãàç, âîäà, ãàðàæ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, º ìåòàëåâèé 
ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-
632-24-12
 1-ê³ìí. êâ., 3/5, ð-í ó÷èëèùà, ïëîùà 38.6 êâ.ì., 
æèëà 20.8 êâ.ì., ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà ³ áàëêîí ç æàëþçÿìè, 
ï³äâàë, ³íòåðíåò. 096-112-35-92
 2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, íåäîðîãî ç ìåáëÿìè, 
ñâ³æèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-617-
25-95, 063-191-23-51
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í ïðá, ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 067-509-03-37
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, 
çàã. ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí, º ãàðàæ á³ëÿ áóäèíêó. 067-932-49-25 ç 9:00 
äî 20:00
 áóäèíîê âóë.ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, 
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 
068-515-77-21
 áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ 
äðóãîãî ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.êîçÿòèí âóë.ãåðî¿â 
ìàéäàíó 102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí 
+òîðã. 067-705-00-22

  аВтомото
  ÂÀÇ 2104. 068-123-49-30
  ÂÀÇ 2108 2001 ð.â., 1.5, ãàç. áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 
096-700-71-99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 
200 ãðí. 099-488-64-03
  ÂÀÇ 2109 2007 ð.â., ñèíãàë., ö/çàìîê, ãàç-áåíçèí. 
063-259-20-00
  ÂÀÇ 2109 ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-112-05-89
  ÂÀÇ 2110 2005 ð.â., 1.6, 16 êë., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë., 
ö/çàìîê, â äîáðîìó ñòàí³. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 2111 íåäîðîãî, ïðîá³ã 171 òèñ. êì., êîë³ð 
çåëåíèé. 098-999-98-73

  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, âêëàäåíü íå 
ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 098-971-72-18
  ÂÀÇ 2115 2009 ð.â. 063-763-94-81
  Âîëãà ÃÀÇ 24-10 ãàç-áåíçèí. 067-657-47-20, 098-
617-76-58
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  ÇÀÇ 968 Ì, çàï÷àñòèíè á/ó áëîê áåíçî ÂÀÇ 
2121, ÂÀÇ 2101, êàðäàíè ÓÀÇ-649, ÃÀÇ-24, ñòóï³öè ç 
ïîëóîñåþ òà ãðàíàòàìè Ford Esscord â çáîð³. 097-116-
47-26, 093-998-07-49
  Çàïîðîæåöü 1989 ð.â. 098-225-46-10
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, âñ³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 
096-264-75-92
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-
45-39
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 
096-095-98-01, 093-884-97-24
  Ìîòîöèêë Óðàë. 097-154-49-36
  Í³ññàí Ñàíí³ 1.7 äèçåëü 1987 ð.â. 067-298-90-06
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà ì³í³-òðàêòîð äî íüîãî 
êîìïëåêò. 096-395-18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ðîçáîðêà ÂÀÇ á/ó çàï÷àñòèíè. 098-971-72-18
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëü 12 000 ãðí. 096-
175-96-60
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), 
ñèíüîãî êîëüîðó, ïåðåäíüîïðèâîäíèé (äèçåëü) â 
äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Ôîðä Ìàíäåî 1995 ð.â. äâèã.1,6 áåíçèí. 063-34-
79-109

  КуплЮ
  4-õ ê³ìí. êâ. â áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, äî 2-4 ïîâ. 
093-704-31-57
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî 
R-17. 093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-767-96-45, 067-965-82-40
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
067-502-79-12
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-
500-10-54
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-
55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ - ìîòîáëîêè, ìëèíè, 
ÄÊÓ, åëåêòðîäâèãóíè, ïðèöåïè, á/ó òðóáó 32-40 ìì., 
ëèñòîâå çàë³çî 1.0 - 2 ìì., óãîëêè 20-40 ìì., ñòóï³öè 
Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, ³íîìàðêè, åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ 3-4 
ìì. 068-216-34-20
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî òþêîâàíå, ñ³íî äî 2 ò. 067-890-52-42, 063-383-
45-01
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-
59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, 
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, 
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. 

äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-
682-50-85
 õîëîäèëüíèê ñññð íåäîðîãî â ðîáî÷îìó ñòàí³ 063-
29-61-928

міНЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐá íà 1-ê³ìí. êâ., ð ð-í³ ó÷èëèùà íà 
ñï³ëüíèõ óìîâàõ. 096-516-46-80, 093-943-00-65

різНЕ
  Âèíàéìå 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. ìîëîäà ñ³ìÿ, ÷èñòîòó, 
äîáðîïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, ì.Êîçÿòèí. 067-797-78-27 
Êàòÿ
  Â³ääàì 3-õ ìàñòíèõ êîòèê³â â õîðîø³ ðóêè.  097-966-45-91
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòÿòîê - ìèøîëîâè 1.5 ì³ñ. 067-
582-45-43, 063-280-18-63
  Â³ääàì äóæå ìèëå, ãàðíå, òèãðîâå, ïóõíàñòå êîøåíÿ 
- ä³â÷èíêó ó äáàéëèâ³ ðóêè 3.5 ì³ñ. 063-605-92-04, 067-
386-47-80
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-427-43-28
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè ãàðíèõ öóöåíÿò, â³ä îõîðîíèö³ - 
ìàìè. 063-504-01-28, 067-492-75-60
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè êîòåíÿòîê 1 ì³ñ., º õëîï÷èêè òà 
ä³â÷àòêà (âñ³ ÷îðíîãî îêðàñó). 063-744-64-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-
64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà ðîáîòó ïîâàðà, áàðìåíà, ïðàö³âíèêà íà 
øèíîìîíòàæ. 067-586-56-26
  Â³çüìó òèì÷àñîâî íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-
884-86-66
  Â³çüìó õëîïöÿ - ñòóäåíòà íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà çåìëþ (ïàé) íà ³ìÿ Âàñèëþê 
Äîìí³ê³þ ²âàí³âíó, ñ.Ìàõàðèíö³, ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó 
¹30, âóëèöÿ Ãåðî¿â Ìàéäàíó (Ëåí³íà) ¹9, çà ¹111, âèäàíå 
03.08.2009 ð., íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ¹468 â³ä 30.07.2009 ð. 
íà ³ì’ÿ Êîõîâñüêèé Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³ÿ ÂÍ 

¹44108553 ïðî îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ «Ïåðóêàð (Ïåðóêàð 
- ìîäåëüºð)», âèäàíèé 18.04.2013 ð. ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå 
ì³æðåã³îíàëüíå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî 
òðàíñïîðòó íà ³ì’ÿ Àíäð³é÷óê Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàºòüñÿ âðåìÿíêà º ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 
097-762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ìåáë³â. 096-450-95-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³. 
067-960-72-50
  Çäàì áåòîíîì³øàëêó â îðåíäó. 097-116-47-26, 093-998-
07-49
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., 
ìîæëèâî ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., ïðîâ.Íàóìîâà 16 
(2 ïîâ. ìàã.«Àâòîìîòîâåëî»). 093-917-31-91, 096-313-92-78
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-
10-90
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ II áëîê, º ñâ³òëî. 096-544-46-74
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çäàì ê³ìíàòó ç ãàçîì 600 ãðí. 063-767-93-72
  Çäàì ê³ìíàòó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 093-70-
56-105
  Çäàì ìàãàçèí íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 19 êâ.ì., 
íåäîðîãî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Çäàì ï³â áóäèíêó àáî áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-
353-58-16
  Çíàéäåíî ïàñïîðò 13.06.1990 ð.í. 093-766-18-41
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. àáî ï³â áóäèíêó ç ãàçîì íà äîâãèé òåðì³í, 
ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàòíóþ. 096-348-19-13
  Çí³ìó íåäîðîãî òà íàäîâãî áóäü-ÿêó êâàðòèðó. 068-708-
77-57
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêîþ æ³íêîþ, ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ 
45-55 ð. 096-621-58-91
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê 
ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57
  Øóêàþ çì³íó íà âèõ³äí³ äí³ ïî äîãëÿäó çà ëþäèíî¿ ïîõèëîãî 
â³êó. 098-597-21-44, 063-124-60-97
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî êëàäö³ êàôåëüíî¿ ïëèòêè. 093-762-42-47
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
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овеН 
сприятливий період для вста-
новлення дружніх контактів 
і зав'язування корисних зна-

йомств.
телець 
Будьте уважні у спілкуванні з 
колегами та партнерами, не 

підписуйте документи, уважно їх не 
перечитавши.

близНюки 
у вас з'явиться шанс реалізувати 
свій давній задум, до якого ніяк не 

доходили руки або за який ви не наважу-
вались братися.

 рак 
на роботі, у кар'єрі, в ділових від-
носинах, можливі перспективні 

пропозиції та вигідні домовленості.
лев 
Буде можливість зміцнити свій 
авторитет, може з'явитися шанс 

зайняти більш високе становище.
діва
Займіться своєю кар'єрою. 
сприятливий момент для зміц-

нення власних позицій.
терези 
на роботі ваші справи будуть 
просуватися досить успішно. 

Можете розраховувати на перспективні 
пропозиції.

скорпіоН 
справи можуть піти не зовсім 
так, як ви очікували. не панікуй-

те, це може виявитись навіть краще.
стрілець 
Поїздки можуть пройти не за-
надто гладко, але, в остаточ-

ному підсумку, ви доб'єтеся бажаних 
результатів.

козеріг 
не надто простий тиждень. деякі 
зі своїх планів доведеться пере-

глянути. Зберіться з духом та силами.
водолій
 З роботою все під контролем, а 
от в родині можливі розбіжнос-

ті, непорозуміння, суперечки.
риби 
 відчуєте неабиякий приплив сил і 
енергії. Багато чого буде виходи-

ти без великих зусиль, ніби саме собою.

ГОРОСКОП
з 13.07 по 19.07

402360
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Скануй: 

qr-
код

40
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неділя,16 липня

+ 11 0С   + 13 0С
+ 22 0С   + 21 0С

середа, 19 липня 
 + 17 0С   + 20 0С
  +23 0С   + 21 0С

вівторок, 18 липня

  + 14 0С   + 15 0С
  + 26 0С   + 28 0С

понеділок, 17 липня

+ 13 0С   + 14 0С
 + 24 0С   + 24 0С

субота, 15 липня

  + 100С    + 12 0С
  + 22 0С    +190С

пятниця,14 липня

   + 13 0С   + 12 0С
   + 19 0С   + 21 0С

четвер, 13 липня

 + 17 0С  + 19 0С
 + 22 0С  + 24 0С

Прогноз погоди

402282

40
16

71


