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Нехай собака не гавкає!
А сміються діти!

Нехай грайлива і віддана Собака візьме слід, і приведе всіх нас
до добра, миру і безпечності! З Новим 2018 роком ВАС, наші читачі!

всі душевні рани і принесе усім
нам тільки вірних друзів!
Бажаємо вам бути впевненими
в завтрашньому дні, здійснювати
тільки щирі і добрі справи, йти
назустріч мрії, не відступати перед труднощами, стояти на своєму в суперечках з конкурентами і
йти на поступки коханим!
Нехай цей рік Собаки не буде
кусатися і голосно гавкати, а
стане для вас пухнастим і ласкавим. Бажаємо вам бути його
господарем, а він нехай стане
справжнім другом і охороняє вас
від негараздів!
Дякуємо всім, хто віддано йде
з “RIA-Козятин” з року в рік.
Здійснюйте хороші вчинки, а ми

про них обов'язково напишемо!
Потрібна порада чи допомога - телефонуйте 068-308-01-25, 2-04-53.

І пам'ятайте, країна починається з кожного з нас! З
Новим роком!
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в єдності наша сила! І факт - ми
стали добрішими. Віримо в хороше і виляємо хвостом, навіть коли
"прогноз погоди" не найсприятливіший.
Бажаємо ВАМ у Новому році
собачого "нюху" у справах і бізнесі. Бажаємо більше гумору,
посмішок, сміху та гарного настрою - це незамінні інструменти
в реаліях сірих буднів.
Бажаємо, щоб у 2018 році
всі ми з полегшенням зітхнули
і відсвяткували перемогу.. Щоб
наступний Новий рік всі воїни зустріли не в сирих окопах, гріючи в
руках автомати і фотографії найближчих людей, а вдома зі своєю
родиною. Нехай Собака залиже

4242

Зараз ви тримаєте в руках перший номер “RIA-Козятин” нового
2018 року. Це 480 номер з дня
появи нашої газети 15 жовтня
1999 року! За цей рік ми написали майже десять тисяч новин на
нашому сайті козятин.ком! У цих
матеріалах були перемоги, щастя
і горе. Було все. Ми переживали
всі події разом… Разом раділи
перемогам наших спортсменів на
змаганнях. Разом переживали
події в Калинівці і приймали звідти людей, ставши на кілька днів
волонтерами. Ми не забуваємо
про війну, про наших бійців на передовій. Допомагаємо волонтерам
щоразу збирати допомогу.
Ми подібні собачій зграї. Тільки
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Полонений вінничанин
Найбільша небезпека Олексій Кириченко
для громади —
нинішня влада?
вже на волі!
колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Відеофіксацію вирізання живих дерев поблизу Марківець провів кіборг Едуард Шевчук. Ось що 23 грудня
він написав на своїй сторінці у Фейсбуці:
“В той час, коли родини загиблих звертаються до
чиновників районного рівня, їм відмовляють, аргументуючи це тим, що дров для них немає!!! А от для аптек
та сільгосппідприємства голови Козятинської районної
ради Слободянюка Віктора Миколайовича завжди є.
На постійній основі робітники сільгосппідприємства
Слободянюка В.М без будь-яких дозвільних документів
вирізають лісопосадки на Козятинщині. Сьогодні нами
було заблоковано техніку на місці злочину працівниками фермерського господарства, на питання кому і
чи мають дозвіл на вирізку, почули відповідь: "Ріжемо
на аптеку Слободянюка В. М". Викликали працівників
поліції. Поліція, приїхавши, даний факт зафіксувала, а
ми розслідування цього систематичного злочину триматимемо на контролі…”

Без перебільшень: є організатор злочину і група
людей, яку створив для здійснення злочину і змусив
вчиняти злочинні дії. І ця група знала, що вчиняє. І
за подібним таким випадком вже є кримінальна справа, де дійові особи — ті ж самі люди, з тим самим
організатором (20.04.15 - звернувся голова сільради
Комсомольського про факт незаконної вирізки дерев
на території Марківців, де знаходиться п-ство “Влад”,
рішення 550№42015020170000010).
Знаковою є також справа захоплення землі в
с.Марківці - матеріали кримінального провадження від
05.05.2015 №42015020170000014. Та ще купа номерів
справ, де основний фігурант — все та сама особа.
Головний чиновник району.
Керівництво прокуратури і поліції р’яно розслідують
справи проти журналістів і абсолютно самоусунулись
від виконання своїх професійних обов'язків по даному
випадку
Для інформації, виписка з хроніки поліцейського
журналу: "23 грудня поліцію повідомили, що в Марківцях незаконно вирізають ліс. На місці події правоохоронці виявили зрубаний 25-метровий ясен та п’ять
молодих кленів по 10 см в діаметрі. Як з’ясувалось
згодом, це працівники ФГ “Влад” здійснювали законну
порубку з метою чистки лісопосадки".
На таку інформацію ветеран війни на сході України
Едуард Шевчук відповів в соцмережах: “запрошую усіх
небайдужих в село Марківці, проведу екскурсію, скільки вже вирізанно "законно" дерев цією знахабнілою
тварюкою”.
За свідченнями активістів, кількість зрізаної деревини
в поліцейському звіті не відповідає дійсності.
Виходить, що козятинська влада, це дишло — куди
направив, туди і вийшло? Повний правовий нігілізм.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25
(Viber),tetyana.lozinskaya@gmail.com
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Він провів в полоні понад три роки

Ольга БОБРУСЬ

Із серпня 2014 року вінничанин
Олексій Кириченко перебував у
полоні сепаратистів на Донбасі.
Перед Новим роком, 27 грудня, він
був у числі тих, кого обміняли на
терористів "ДНР". Він — приватний
підприємець — провів у полоні 1212
діб…
Свого часу гарну новину повідомив
журналіст Ілля Барабанов. "На цій
фотографії, яку зробив Петя Шеломовській, звичайний солдат з Харкова
Олексій Кириченко. Ми єдиний раз в
житті бачилися 2 вересня 2014 року
в Старобешево, через кілька годин
після того, як він потрапив у полон.
В той момент йому було 39 років. До
війни він був приватним підприємцем.
На тлі інших полонених, які намагались вибирати акуратні формулювання, Олексій про те, що відбувається,
говорив цілком прямо: і що в полон
брали його російські військові, і що
відбувається тут ніяка не «громадянська війна», а «інтервенція під прикриттям громадянської війни».
Можливо, через цю свою прямоту, а
потім і через інші різні фактори (говорили, наприклад, що в одних списках
він значився як Кириченко, в інших як
Кириленко), кожен раз, коли справа
доходила до обміну полоненими,
Олексій під нього не потрапляв", - зазначає Ілля.
Олексій Кириченко останніх 10 років жив у Харкові, де зараз мешкає
його дружина і дочка. Сам чоловік
з Вінниці. Тут у нього живуть батьки,
брат та дві сестри. В АТО чоловік
пішов добровольцем. Служив розвідником. Кириченко був у групі відомого
«Сумрака». Коли в 2014 році відходили з оточення… потрапили у полон неподалік від Старобешеве. Майже всіх
бійців через деякий час витягнули з
полону. А про Олексія якось забули…
— У нього є дитина, школярка.
Мирославкою звати, — розказав брат
Олексія Юрій Кириченко. — Був
власником невеликої мережі кавових
апаратів. Коли почалися бойові дії,
пішов добровольцем і був прийнятий

у 42 Кіровоградський
батальйон. Не знаю, на
якому етапі він потрапив
у групу Івана Гордійчука. Це легендарна
особистість з позивним
«Сумрак». Це полковник, який керував обороною Савур-Могили.
Коли більшість військ
відступила, Гордійчук
з групою солдатів лишився обороняти Савур-Могилу. І десь 24
серпня вони прийняли
рішення відступати двома групами. Льошка зі
своєю групою потрапив
у полон, але того разу
він утік. Потім кілька
днів ішов пішки, ночував у лісосмугах. Переходив трасу поблизу
Старобешеве і потрапив
у полон. Це сталося
наприкінці серпня. Як
розка зував Юрій, зі
Старобешево брата перевезли в
Комсомольськ, а потім у Донецьк, де
спочатку його тримали в так званій
«ізбушці» — це будівля СБУ. Там
він знаходився більше року. І вже у
серпні 2016 року його з іншими полоненими перевели до Макіївської виправної колонії. Там він й провів увесь
час до звільнення з полону. Читайте
також: «Два роки полону в «ДНР». Як
країна забула про свого бійця Олексія
Кириченка». Переговори по Кириченку
тривали весь цей час та неодноразово
зривались.
"Хороші новини, про які вже можна
говорити. Процес обміну завершився.
Українська сторона отримала 74 заручники, які перебували в полоні на
окупованій частині Донбасу. Вони
повертаються додому", - написала
представник президента у Верховній
Раді Ірина Луценко. "Олексій Кириченко все ж був нарешті звільнений і
повертається додому. Він там не був
більше трьох років. Якщо я все правильно порахував, в полоні він пробув
1212 днів. Подумайте просто, скільки

Не брешіть собі
Олександр Шемет, вінницький Дід
Мороз

“Колонка” українського Діда Мороза
є вже традиційною (в газеті RIA, Вінниця). Ознайомившись з тим, що писав
та бажав кілька років поспіль, роблю
певні висновки.
Дуже симптоматично те, що український Дід Мороз перейшов з російської
мови на українську. Хоча ще Леся Українка переймалася тим, чому слово - "не
твердая криця", не ми з вами зробили
мову зброєю у гібридних війнах. Тому,
незважаючи на свій вік, український Дід
Мороз змінив свою точку зору і закликає до того ж всіх своїх земляків. Не
потрібно боятись, що на перших порах
ваша мова буде засмічена запозиченнями та суржиком. З часом те, як ви
говорите, стане досконалішим. А те, що
ви думаєте, прозорішим. І відчуття буде

таке, як назавжди перестати брехати.
А це головне – перестати брехати
самим собі. Сьогодні потрібно якомога
чесніше відповісти на запитання, чого
ви бажаєте досягти: збудувати власну
державу, яка забезпечить краще життя
назавжди вашим внуками та правнукам,
чи щоб вам уже сьогодні краще жилося? Якщо перше, то вам знадобляться
терпіння, здоровий глузд та завзяття до
змін і праці. Якщо друге, то збирайте
речі та купляйте квитки у Європу чи
америцький край. Що, не чекали такого
від Діда Мороза?
Кожен з нас одинаком приходить у
цей світ і сам піде з нього. І для кожного з нас всі рішення, які ми приймаємо,
правильні. Тому, яке б рішення ви не
прийняли з планами, на майбутній рік
побажаю всім: нехай новий рік буде повний нових приємних відкриттів, стосунків та породить нові мрії на майбутнє.

наше покоління
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Учень шк. №1 Олексій Мананов
прославив Козятин
Інна МАДЕЙ, методист міського
методичного кабінету

Минулої неділі, 24 грудня 2017
року, змагалося 50 найкращих ІТталантів з 360-ти закладів загальної середньої освіти, відібраних
членами журі більш як із тисячі
школярів майже півсотні міст і сіл
України. У фіналі номінації «Програмна розробка» взяв участь
учень 9 класу комунального навчального закладу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.
Г .Шевченка Козятинської міської
ради Вінницької області» Олексій
Мананов. Він виборов ІІІ місце.
Як підвищити інтерес учнів до
вивчення інформатики та вико-

ристання інформаційних технологій в освіті? Надати можливість
обдарованим школярам виражати
себе, проявляти свій талант, показувати свої вміння та навички?
Такі питання, звичайно, турбують
кожного учителя інформатики.
Адже у сучасному світі важливо
не лише створювати проекти,
а ще й влучно презентувати їх
та захищати. Для цього існують
конкурси, які сприяють молодим
талантам уже у шкільному віці
зробити перший крок до своєї
мрії, і, можливо, до майбутньої
професії.
ITalent - це перший державний ІТ-конкурс всеукраїнського
масштабу, у якому можуть бра-

ти участь ті, хто використовує
комп'ютер для своєї творчості.
Від копіпасту, qwerty до WASD:
у цьому конкурсі довести свої
вміння можуть усі. Це змагання
покликане не тільки забезпечити
інтерес молоді до професійної
орієнтації, але й покласти початок великим ІТ-івентам в Україні
серед учнів закладів загальної
середньої освіти. Усе, що необхідно для того, щоб взяти участь,
уважно прочитати правила і
подати заявку. Конкурс передбачає виявлення та підтримку
обдарованих дітей та молоді,
які здійснюють науковий пошук
у сфері новітніх інформаційних
технологій.

Розумне совеня зібрало 10 інтелектуалів
Діти змагалися в олімпіаді з англійської мови
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

з кожним з вас різного хорошого і
поганого сталося за цей час, а він був
в полоні. Я зараз просто дуже-дуже
радий. І за нього, і за його дружину
Лілію, і за всіх, хто зустріне нарешті
Новий рік вдома", - пише Ілля Барабанов.
Редакція "RIA-Козятин" вітає Олексія на рідній землі!!! У соцмережах
багато земляків виклали дописи з
привітаннями.
Варто зазначити, що спочатку передбачалося, що обмін відбудеться
за схемою "306 на 74". Однак уже в
процесі стало відомо, що ряд людей,
звільнення яких запросили бойовики,
відмовилися повертатися в ОРДЛО.
Уже відомо, що бойовикам "ЛНР"
передали 73 особи, натомість Україна
отримала 16 полонених з окупованого
Луганська. В "ДНР" вдалося відправити 165 осіб замість запланованих
207. Відмінності в цифрах пов'язані з
тим, що кілька десятків осіб зі списку
бойовиків на території України відбули
покарання і знаходяться на волі. У
зв'язку з цим на обмін вони організовано не їхали.

Переможці олімпіади
3 клас
Софія Головатюк - 1 місце,
Роман Буділовський - 2
місце,
Софія Драпій - 3 місце,
Олександр Нечипорук - 4
місце,
Каріна Зборовська - 5
місце,
Давид Степура - 6 місце,
Святослав Єдноралюк - 7
місце

Святослав Єдноралюк, 3-Б
клас, школа №2

У редакції газети “RIA-Козятин
пройшла олімпіада з англійської
мови під назвою “Розумне совеня”. Учасниками стали учні початкових класів навчальних закладів
міста і району. Організаторами
виступив Інноваційний центр розвитку дитини під керівництвом
Юлії Канівської. За правилами
змагань, із завданням потрібно
було впоратись за півгодини.
Ми оголошували про олімпіаду
на початку грудня. 10 найбільш
успішних школярів виявили бажання стати учасниками змагання:

4 клас
Володимир Малішевський
- 1 місце,
Софія Василяка - 2 місце,
Владислав Дука - 3 місце.
Вітаємо переможців!!!

Володимир Малишевський,
4-А кл., інтернат-гімназія

Софія Драпій, 3-А клас, інтернат-гімназія

Владислав Дука, 4-А клас,
інтернат-гімназія

Каріна Зборовська, 3-А клас,
інтернат-гімназія

Софія Головатюк, 3-Б кл.,
школа № 5

Олександр Нечипорук, 3
клас, школа № 5

Софія Василяка, 4-Б клас,
інтернат- гімназія

Роман Буділовський, 3-А
клас школа № 5

Давид Степура, 3-І клас, ліцей-школа
Із завданням впорались всі
“розумні совенята”. Переможців
визначили за кількістю набраних
балів. Усі учасників олімпіади
частували соками, цукерками та
печивом, доки журі визначалось
з зайнятими місцями. Спонсором
“солодкого перекусу” виступив салон краси “Батерфляй” приватного
підприємця Тетяни Ястремської.
Паузу між змаганнями та нагородженням заповнювала музика.
Виявилося, що школярі вважають
пісню “Черепаха-аха-аха” для
малят, а їхня улюблена композиція
“Деспасіто”... ось такі наші інтелектуали!
Усі переможці отримали грамоти
і солодкі подарунки. У гарному
настрої після спільного фото, задоволені діти покидали редакцію
з твердим наміром знову стати
учасниками майбутніх олімпіад.
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Наші мікрорайони

Дільничні інспектори Козятинщини
Катерина ЧЕКАЙ

— До нас звертається багато козятинчан переважно зі
скаргами на сімейні конфлікти
та пияцтво, дрібні крадіжки, —
розповів газеті “RIA-Козятин”
в.о. начальника сектору превенції Козятинського відділення
поліції Євген Трайдакало. — Є
також певна категорія осіб,
які підпадають під "особливий
контроль" поліції. Це особи,
звільнені з місць позбавлення
волі, громадяни, засуджені до
виправних, громадських робіт,
хронічні алкоголіки, наркомани,
особи, які вчинили насильство в
сім'ї та інші. З цими громадянами дільничні офіцери проводять
профілактично-роз'яснювальну
роботу з метою попередження
злочинності у місті. Дільничні
вносять вагомий внесок у вирішення основного завдання
правоохоронців — розкриття
злочинів. Не можна сказати,
що такі успіхи прогнозуються
чи даються легко. Насамперед
вони є результатом кропіткої
праці і наполегливості в роботі
наших дільничних.
Євген Трайдакало, в.о. начальника сектору превенції
Козятинського відділення
поліції, капітан поліції
Територія
обслуго в ування:
в у л .
П.Орлика не
парна стор о н а , вул .
Склярова до
№25, вул.
Грушевсько го до №45,
вул . Г. М а й дану до №33, вул. Січових
Стрільців до №30, вул. Пушкіна, вул. Мічуріна до №13,
вул. А.Павлова до №14, вул.
Антоновича, вул. Куліковського
до №22, вул. Антоновича, вул.
Стуса, вул. Вінніченко до №33,
смт. Залізничне
Графік прийому:
щовівторка 09.00-11.00
Адреса, телефон:
приміщення Козятинського
ВП ГУНП
кабінет №1, вул. Героїв Майдану 30
тел. 2-48-02, моб. тел. (063)
992 03 78
Олег Іщук, ст. дільничний
офіцер, підполковник поліції
Те р и т о рія обслуговування:
Пляхівська
с/рада, Пиковецька с/
рада, Брод е ц к а с/
рада, Жежелівска с/
р а д а , Ку манівска с/
рада
Графік прийому:
2,4 четвер з 18.00 до 21.00 –
Пляхівськасільська рада;
1,3 четвер з 09.00 до 11.00
год. – Пиковецька сільська
рада
Адреса, телефон:
приміщення Пляхівської с/р
вул. Подільська, 1
приміщення Пиковецької с/р
вул. Центральна, 5
моб. тел. (063) 651 34 54
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В о л о димир Білоус, ст.
дільничний
офіцер,
майор поліції
Територія
обслуговування:
ОРС і Залізничне
моб. тел. (097) 776 24 11

Олександр Левчук, ст. дільничний офіцер, капітан поліції
Територія
обс луго в ування:
вул. Не з а л е ж н о с т і,
пров. Лікарняний з №20,
вул. Склярова з № 25,
вул. Лисенко,
пров. Наумова, вул. Січових
Стрільців з №32, вул.В. Великого, вул. Мічуріна, вул.
А.Павлова та пр. А.Павлова,
вул. Бесарабова, вул. Куліковського з №22 вул. Бойка, вул.
Червоної Калини, вул. Чехова,
вул. Веговського, вул.кн. Острозьких, вул. Шевченка, пров.
Шевченка пров. Незалежності,
вул. Толстого, пров. Толстого,
вул. Д.Нечая, пров. Крайній,
пров. Степовий, вул. Коцюбинського, вул. П.Орлика (парна
сторона), вул. В.Стуса
Графік прийому:
щовівторка з 18.00 до 21.00
Адреса, телефон:
приміщення Козятинського
ВП ГУНП кабінет№1, вул. Героїв
Майдану, 30
тел. 2-48-02, моб. тел. (093)
189 85 10
Микола Дзюба, дільничний офіцер,
капітан поліції.
Те р и т о рія обслуговування:
Білопільська с/рада,
Кашперівська с/рада,
Махаринецька с/рада, Сестринівська с/
рада, Непедівська с/рада, Пузирковецька с/рада
Графік прийому:
1,3 четвер з 09.00 до 11.00
-Білопільська с/р
2,4 вівторок 18.00-21.00 –
Кашперівська с/р
1,3 четвер 09.00 - 11.00 – Сестринівська с/р
2,4 вівторок 18.00 - 21.00 –
Махаринецька с/р
1,3 вівторок 09.00 - 11.00 –
Непедівська с/р
2,4 вівторок 8.00 - 21.00 –
Пузирковецька с/р
Адреса, телефон:
приміщення Білопільської с/р
- вул. Шкільна, 3а
приміщення Кашперівської
с/р, вул. Лісова, 1а
приміщення Махаринецької
с/р, вул.9 Травня, 11; приміщення Сестринівської с/р вул.
Центральна, 18; приміщення
Непедівської с/рвул. Гагаріна,
31; приміщення Пузирковецької
с/р вул. Центральна , 18
моб. тел. (097) 759 05 02
Володимир Явурек, дільничний офіцер,старший лей-

тенант поліції.
Територія
обслуговування:
Йосипівська с/ра да
(с.Малишівка),
Михайлинська с/ра да
(с.Ш.Гребля),
Миколаївська
с/рада (с.Лопатин, с.В.Степ),
С а м г о р о д о ц ь к а с/р а д а
(с.Софіївка, с.Красне,с.Лозівка, с.Коритовата), Збаражська
с/рада, Вівсянецька с/рада
(с.Муховата)
Графік прийому:
1,3 вівторок 09.00-11.00 – Йосипівська с/р
2,4 вівторок 18.00-21.00 –
Михайлинська с/р
1,3 четвер 09.00-11.00 – Миколаївська с/р
1,3 вівторок 09.00-11.00 –
Самгородоцька с/р
2,4 четвер 18.00-21.00 – Збаражська с/р
1,3 четвер 09.00-11.00 – Вівсянецька с/р
Адреса, телефон:
приміщення Йосипівської с/р
вул. Центральна, 86; приміщення Михайлинськоїс/р вул. Кооперативна, 13; приміщенняМиколаївської с/р вул. Центральна,
51в; приміщення Самгородоцької с/р вул. Центральна, 48;
приміщення Збаражської с/
рвул. Васільева, 4; приміщення
Вівсянецької с/р вул. Центральна, 75
моб. тел. (096) 802 41 31

Адреса, телефон:
приміщення Безіменської с/р,
вул.Весела, 2а; приміщення
Вовчинецької с/р, вул.Миру,
53;приміщення Поличинецької
с/р, вул.Дружби, 42; приміщення Тернівської с/ради, вул.
Шевченка, 1; приміщення Юрівської с/ради, вул.Жовтнева, 1;
приміщення Бродецької с/р,
вул.Перемоги, 128; приміщення
Жежелівської с/р, вул. Київська, 56.
моб. тел. (097) 633 35 94

Іван Антонюк, дільничний
офіцер, капітан поліції.
Територія
обслугов ування:
Махнівська с/рада,
Бродецька
с/рада, Жежелівська с/
рада, Безіменська с/рада,
Вовчинецька с/рада, Поличинецька с/рада, Тернівська с/
рада, Юрівецька с/рада
Графік прийому:
1,3 вівторок 09.00-11.00 –
Вовчинецька с/р
2,4 вівторок 18.00-21.00 –
Безіменська с/р
1,3 четвер 09.00-11.00 – Поличинецька с/р
2,4 четвер 18.00-21.00 – Тернівська с/р
1,3 ч етвер 18.0 0 -21.0 0 –
Юрівська с/р
1,3 четвер 09.00-11.00 – Бродецька с/р
2,4 четвер 18.00-21.00 – Жежелівська с/р

Андрій Чорненький, дільничний офіцер, капітан поліції.
Територія обслуговування:
вул. Матросова, вул. Про летарська,
в ул .9 С і ч н я ,
в ул . В а с ь ковського,
вул. Валдаевська, вул.
Московська,
вул . К иїв с ь к а , вул .
Го р ь к о г о ,
вул . Д же рельна, вул.
Гоголя, вул. Деповська, вул.
Седова, вул. Сікорського, вул.
Чкалова, вул. Сагайдачного,
пров. Джерельний, пров. Седова, пров. Сагайдачного, пров.
Деповський вул. Катукова (не
парна сторона), вул. Космонавтів, вул. Суворова, вул. 8-а Гвардійська, вул. О.Кошового, вул.
Я. Мудрого, вул. Депутатська (з
№24), вул.1-го Травня, вул. Зоряна, пров. Інтернатський, вул.
Козацька, вул. Мазепи, пров.

Василь Дука, дільничний
офіцер, старший лейтенант
поліції.
Територія
о бс л уг о в ування:
Вернигородоцька с/
р а д а ; Гл у хівецька с/
рада, Козятинська
с / р а д а
(с.Іванківці)
Графік прийому:
1,3 четвер 09.00-11.00 – Вернигородоцька с/р
1,3 вівторок 09.00-11.00 –
Глухівецька с/р
1,3 вівторок 09.00-11.00 – Козятинська с/р
Адреса, телефон:
приміщення Вернигородоцької
с/р, вул. Центральна, 37
приміщення Глухівецької с/р,
вул. Центральна, 5
приміщення Козятинської с/р,
вул. Центральна 30
моб. тел. (063) 126 69 70

Мазепи, вул. Ватутіна, вул. Сковороди, вул. Бабаджаняна (до
№24), вул. Зелена, пров .Зоряний, пров. Кузнєчний
Графік прийому:
щоденно 09.00 - 11.00 (крім
суботи та неділі)
Адреса, телефон:
приміщення Козятинського
ВП ГУНП кабінет№4,вул. Героїв
Майдану, 30
моб. тел. (063) 773 26 41
Олександр Чагін, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції.
Те р ито рія
обслуговування:
Кордишівецька с/рада
(с.Каролівка,с.
Прушанка),
Флоріанівс ь к а с/р а д а
(с .Р у ба нк а),
Сокілецька с/
рада (с.Титусівка, с.Сигнал),
Журбинецька с/рада, Зозулинецька с/рада, Дубово-Махаринецькас/рада, Воскодавинська
с/рада.
Графік прийому:
1,3 вівторок 09.00-11.00 –
Кордишівецька с/р
2,4 вівторок 18.00-21.00 –
Флоріанівська с/р
1,3 четвер 09.00-11.00 – Сокілецька с/р
1,3 вівторок 09.00-11.00 –
Журбинецька с/р
2,4 вівторок 18.00-21.00 –
Д.Махаринецька с/р
1,3 четрер 09.00-11.00 – Зозулинецька с/р
2,4 четвер 18.00-21.00 – Воскодавинська с/р
Адреса, телефон:
приміщення Кордишівецької
с/р, вул. Центральна, 2; приміщення Флоріанівської с/р, вул.
Йосипівська, 1; приміщенняСокілецької с/р, вул. Центральна,
10; приміщення Журбинецької
с/ради, вул. Центральна; Дубово Махаринецька с/рада,
вул. Центральна,1; Зозулинецька с/рада, вул.Центральна,
Воскодавинська с/рада, вул.
Центральна.
моб. тел. (067) 954 61 65
Віталій Грабовський, старший інспектор ювеніальної
превенції
(дитяча кімната).
Територія
о бс л уг о в ування:
весь Козятинський район
моб. тел.
(063) 966 65
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ПРБ залишилося зі своїми У центрі Вінниці
проблемами, зате — зі
до 13 січня працює
штучною ялинкою
Новорічна пошта

Драйв від депутата
В’ячеслав Гончарук

Починаючи з неділі, 24 грудня,
школярам і дошкільнятам чиновники
організовують різні новорічні розваги.
У переддень Нового року діти і гості
міста отримали подарунок від депутата обласної ради Ірина Колесник.
Вона привезла цирковий колектив
“Драйв” з Вінниці. Діти побачили захоплюючі номери від артистів цирку.
З самого початку клоун в масці
вовка запросив на сцену дітей і вони
разом пританцьовуючи проїхались по
сцені паровозом. Наступним номером
був виступ гімнастки з обручами. Вона
крутила на собі їх стільки, що партнеру клоуну доводилося підносити двома руками. Після виступу спортсменки
циркового жанру, обручі взяв товариш
дітей клоун. Він запросив на сцену
найбільш активних, щоб вони навчили
клоуна крутити на собі колесо. Коли
мелодія затихла, настала черга фокусника. Він з хустинки робив тростину,
з рукава витягав квіти, а інший артист
цирку готував колісницю, щоб ще
більше розвеселити дітей. А вони самі
дивувались, як у них не звалюється
тарілочка, яку запустив клоун. Цей номер програми маленьким козятинцям
на стільки сподобався, що клоун не
встигав всім охочим підносити тарілочки, що крутились.
Попереду був найбільш захоплюючий вид циркової програми — “
Вогняне шоу”. Глядачі, яких було

Дмитро АРТЕМЧУК
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ

близько сотні, побачили юнака-актора
з оголеним торсом. Він ставав босоніж на подрібнене скло та лягав на
нього спиною. Ножі, що застрявали в
деревині, за мить відлітали від тулуба
циркового йога. Та піднявшись на
ноги, юнак ще й пройшовсь по вогню
босими ногами. Це був останній номер
циркової програми колективу “Драйв”.
Гості з Вінниці разом з Дідом Морозом, Снігуркою та депутатом обласної
ради Іриною Колесник подякували
мешканцям нашого міста за теплий
прийом і дружню атмосферу. Побажавши жителям міста дочекатися
нових зустрічей з ними, відкланялись.
Змінили їх на сцені артисти аматори
з села Глуховець з концертною програмою “Від Миколи до Різдва.”

Як не була громадськість проти
вс танов лення на
ПРБ штучної ялинки, влада її поставила. Як бачимо,
на це фінансів вистачає.
Те, що організували новорічні вітання для дітлахів
цього мікрорайону, є позитивом
для малечі. Тільки
влада міста і тут
схитрила. Щоб не
зробили масовку
дітками із садочка
і трішечки зі школи,
то й не відомо, чи
було б кого вітати і
з ким кружляти хороводи. За винахідливість владі тверда
четвірка, а за таку організацію великий мінус.
Тільки дорослі розуміють, що на гроші, які витратили
на штучну красуню, не зважаючи, що з іншої сторони
вулиці 8 Гвардійської є жива ялинка, можна було щось
зробити з благоустрою ПРБ. Проблем тут вистачає. Починаючи від собак бродячих і темних вулиць, закінчуючи
болотом на подвір’ях багатоповерхівок і дорогах.

У сквері «Ліверпуль», що навпроти «Скайпарку» у Вінниці,
відкрили нову новорічну локацію
— Вінницьку новорічну пошту. Тут
можна написати привітання рідним
та близьким. Або написати листа
Діду Морозу.
Усередині тепло та затишно. У
перший день роботи пошти діти
писали листи Святому Миколаю та
Діду Морозу.
— Мене звати Ваня. І в наступному році я хочу стати чемпіоном з
греко-римської боротьби, — сказав
школяр, якому на вигляд не більше
11 років.
— А я хочу під ялинку путівку на
Мальдіви та айфон ікс! — сказала
дівчинка.
А тим, хто ще не вміє писати, допоможуть казкові «ельфи». Дитині
достатньо розказати хлопцю або
дівчині, що вона хоче. І ті запишуть
побажання на вітальній листівці.
Новорічна пошта діятиме до 13
січня. Протягом цього часу вінничани та гості міста зможуть відправити
з цієї локації новорічну листівку не
тільки Діду Морозу, а й своїм рідним, близьким або просто друзям.

Коли твоя популярність
зашкалює…
Інокентій Гук

Новий рік – час привітань, побажань, радісного спілкування.
Ми обмінюємося привітаннями
з рідними, друзями, колегами,
знайомими. Приємний обов’язок
владних керманичів – привітати
зі святом жителів громади. Не
погребував цим обов’язком і
наш, прости Господи, мер, розмістивши своє вітання на сайті
ради ще 30 грудня. Щоправда,
кількість переглядів багатотисячною громадою через три дні
просто зашкалювала: їх було аж
9. Якщо відмінусувати Cамого,
спічрайтера, кількох дотичних
клерків і вашого покірного слуги,
то число бажаючих ознайомитися з новорічним привітанням
підшофе, пардон, від шефа, дорівнювало нулю, що свідчить про
його шалені рейтинги і популярність. Варто визнати, що більш
неадекватного привітання на Новий рік місто ще не отримувало.
Ви очікували щирих побажань,
подяки за мужньо витримані
громадою два роки бездарного
керівництва, ой, ударного трудівництва? Наївні! До вашої уваги –
розширений звіт голови про те,
що він з висоти свого інтелекту
і виховання вважає здобутками.
Щоправда, схвалюючи до друку допис свого спічрайтера, він
явно розраховував на те, що
його прочитає не більше десятка, максимум двох випадкових
відвідувачів сайту, інакше не дозволив би собі відверту брехню і
необережну інформацію.
На початку, замість побажань
здоров’я, очільник міста вдається
до довгих переможних реляцій
з приводу «успіхів» у сфері
медицини. Цілий рік Саша був

слухняним хлопчиком і тому під
ялинку отримав аж дві лікарні:
відновну і центр первинної медико-санітарної допомоги. Насправді дії голови в медичному
питанні адекватні гепатиту С,
який називають ласкавим убивцею, але про це в наступному
номері. А поки що на цинічність
його висловлювань про те, що
місто лише при ньому отримало
можливість мати свою медичну
установу, варто було б зауважити
попередньому міському голові
Гвелесіані, аж до позову в суд за
неправдиву інформацію. Справа
в тому, що наш голова успадкував місто з офіційно створеним при попереднику міським
центром первинної медико-санітарної допомоги, але власноруч ліквідував цю установу.
Кон’юнктура помінялася – і наш
Айболіт Дмитрович – о чудо! – з
енергією бабуїна взявся за повторне створення такого ж центру, щоправда злі язики вперто
розпускають плітки, що це йому
потрібно для працевлаштування
нещодавно звільнених близьких
родичів, дотичних до медицини.
Та то пусте, продовжуємо насолоджуватися святковим привітанням, тим більше, що голова
не знаходить нічого кращого, ніж
втулити у нього нагадування про
контейнери для сміття. Браво!
Треба було, голово, для повноти теми згадати про придбані
біотуалети і виконані роботи по
відкачці нечистот. Для створення
святкового настрою це саме те!
На чому далі наш Санта Саша
піариться? Ага, 2017 рік мав
трансформувати систему ЖКГ!
І що ж завадило? Виявляється,
турбота про діточок! Виграшна спекуляція, варто визнати!

Хто ж зізнається, що насправді
розуму і професіоналізму забракло для «трансформації»? Квартплату підняли, купу комунальних
підприємств понастворювали, а
те, що якість комунальних послуг
ні на йоту не покращилася, якщо
не погіршилася, так це тому,
що всі гроші на дітей пішли.
Чекайте! Чому ж тоді в бюджеті
міста на кінець року залишилося
порядку 15 мільйонів гривень невикористаних коштів? На дітях чи
на «трансформації» економили?
У частині обіцянок і планів
очільник, як завжди, на висоті.
Як у прямому, так і в переносному смислі. З привітання ясно
зрозуміло, що він не вирішить
жодної стратегічної проблеми
міста, але почне вирішувати –
всі.
Найбільше новорічний настрій
був зіпсований від оприлюднення
в привітанні суми, витраченої на
ремонт доріг. 12 мільйонів гривень! Взагалі Ашоту... пардон,

голові — респект за сміливість в
оприлюдненні вартості ремонту:
йому ж, либонь, відомо, як містяни оцінюють його якість! Вони
ж не дурні і швидко зметикують,
що за скромними загальноприйнятими українськими мірками
лише відкат може перевищити
мільйон гривень. А тут ще не
встиг асфальт під катком вихолонути (бо ж ремонт якраз
перед першим снігом робили), як
щойно «якісно» залатані ями, як
і передбачали власники автівок,
знову благають про ремонт. І
це ще не було «двадцять циклів
замерзань-розмерзань», як в
минулому році пан Малащук виправдовувався! Цікаво, чи відпрацювало управління ЖКГ премії,
здійснивши ревізію неякісного
виконання поточного ремонту
дорожнього покриття?
І наостанок – контрольний
в голову: найактуальніше для
міста питання «зелених зон»! От
усе вже в Козятині гаразд: і цен-

тральна площа реконструйована,
і будинок культури не тільки зі
сценою (яка, до речі, «грає» під
ногами), і проблема бродячих
собак вирішена, і будівництво
водогону завершено, і житловий
фонд приведений у порядок і
готовий для передачі ОСББ, і
заходи з водовідведення у зонах
можливого підтоплення здійснені... Уф! А тепер і за зелені
зони взятися не гріх. Особливо
в частині обіцяних у привітанні
культурних композицій. Найголовніше, щоб їх концепцію Санта
Саша не на тверезу схвалював.
Життя зараз таке депресивне, не
варто упускати нагоду посміятися. Поки що з намірів. А взагалі
символічною буде скульптурна,
пардон, культурна композиція у
вигляді усім відомої комбінації
з трьох пальців. Або одного середнього. Як нагадування усім,
хто проголосував за сьогоднішнього голову, ЩО отримали в
результаті.
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До “Новобуду” у влади не доходять руки

В’ячеслав
Гончарук

Мікрорайону
“Новобуд” ніби ніколи в Козятині не
було. Як німців прогнали
з Козятина, то в місті стали роздавати земельні ділянки. Роздавали їх і після завершення війни.
Від вулиці Маяковського аж до
Степової (теперішня Бойка) — під
забудову. Це не було поле. На
вулицях Коцюбинського, Толстого, Островського, Калініна вже
стояли окремі хатини. Ближче
до міста їх було більше, а далі
до поля — то менше. У ті часи

українською мовою розмовляли
тільки на окраїнах. І забудова називалася “стройкою”.
Так і виник мікрорайон новострой (новостроєніє). Через
декілька років, коли на місці
земельних ділянок виросли будиночки і до вулиць, які перераховані вище, додалися вулиці
Чехова, Папаніна,Степова, масово
хати вже не будували. І ця назва
стала забуватися.
Нове відродження (новостроєніе) дала молодь, яка повиростала з початку сорокових.
Земельні ділянки тоді отримували
переважно молоді пари. І рідко

в якій сім’ї було менше двох дітей. Стандартними були сім’ї з
трьома дітьми. Серед впливових
і сильних юних з’являвся вожак.
Вожак великого угрупування іноді ставав королем міста. Так було
в середині 60-тих. За кількістю
молоді “новобуду” дали друге
відродження. До нього стали відносити себе юнаки інших вулиць.
І розширились його границі мало
не до шосе, так тоді називали
вулицю Миру.
У кожній епосі є свої війни.
Була така забава і в молоді нашого міста. Конкурували між собою
БРП (большой рабочий посьо-

Порошенко зробив все, щоб антикорупційний суд
запрацював лише після його президентства

лок), який потім перейменували в
ПРБ (посьолок робочих бригад),
Центр, і село (село Козятин). Домінувала і прописувала правила
гри молодь Центру. У середині
шістдесятих до них приєдналося
(Новостроєніє) і відразу захопило
лідерство.
До честі молоді тих часів їм
потрібно надати належне. Вони
свої бійки проводили за чесними
правилами без цепів, штахет, кастетів і холодної зброї.
Тепер цей мікрорайон ніхто так
не називає “Новостроєніє”, він навіть розділений на два населених
пункти. Це “біля річечки” і “Біла

казарма”. Про “Білу казарму”
була окрема розповідь в минулому номері. А про мікрорайон
річечки можна сказати наступне,
що це окраїна міста тільки від
залізниці. Тут живуть люди, до
яких у влади не доходять руки.
Кращі умови, хіба що у мешканців вулиць Князів Острозькихі і
Коцюбинського. На першій вулиці
є дорожнє покриття і освітлення. На Коцюбинського — тільки
освітлення. Влада до такого
сервісу стосунку не має. Це самі
мешканці вулиці купили собі освітлення. Усі інші містяни “річечки”
живуть в болоті і темряві.

З Вінниці запустять літак у Київ.
Ціна квитка — від 700 гривень
блог

блог
На
сайті В е рховної
Ради України
з'явився законопроект президента про Вищий
антикорупційний суд. У тексті
йдеться, що суд буде складатися з суддів, слідчих суддів
та суддів апеляційної палати.
Розглядатиме цей суд лише
справи, у яких сума збитків перевищуватиме 500 прожиткових мінімумів, або понад 880
тисяч гривень. На посаду судді
Вищого антикорупційного суду
претендент обиратиметься
на конкурсі, ним може стати
громадянин України віком не
менше 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менше
5 років, із науковим ступенем
в галузі права. Або ж кандидат має пропрацювати в науковій галузі щонайменше 7
років і мати адвокатський досвід. Суддями не можуть бути
колишні силовики, політики і
корупціонери. Законопроект
передбачає цілодобову охорону суддів. Президент в цьому
проекті запропонував створити
Громадську раду з міжнародних експертів і дозволив главі
держави ветувати кандидатури

блог
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позиція

в Антикорупційний суд.
Цей закон справді буде
ухвалено наступного року,
вважає лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій
Гриценко, адже президенту
ставлять це питання на кожній
дипломатичній зустрічі. Хоча
«Порошенко зробив усе для
того, аби запропонований ним
законопроект почав працювати
не при нинішній владі», - каже
Гриценко. В ефірі телеканалу
«NewsOne» він поділився своїм баченням подальшого розвитку подій навколо прийняття
закону про Антикорупційний
суд.
«Такий орган потрібен, тому
що зависають оті всі затримання НАБУ. Справи розглядаються місяцями, а деякі й понад
рік. Порошенко зробив все,
упираючись руками й ногами,
щоб цей суд запрацював після
того, як він вже не буде президентом. Щоб його владна
команда не боялася, що вона
стане предметом розгляду. Він
цього досяг. Він, по-перше, на
півроку затягнув цей процес. А
по-друге, він вніс законопроект, навколо якого зараз знову
виникнуть скандали. Те, що я
побачив, переглянувши про-

ект по діагоналі - громадська
структура, що утворюється
з міжнародних експертів, не
матиме вирішального слова
по кандидатах, вона матиме
право тільки на рекомендації.
Далі утворений президентом
орган буде все остаточно вирішувати. Окрім того, я думаю,
що цей суд можуть закидати
справами, які до того вели
всі правоохоронні органи і
тим самим не дати йому можливості займатися справами
чиновників найвищого рівня.
Сам процес утворення передбачає довжелезні конкурси. Ми ж бачимо, на рівні
аудиту НАБУ, коли в якості
міжнародних експертів запрошують якихось невідомих
людей, які, як виявилося,
представляють фракцію Порошенка. Треба людям змиритися, що нинішня команда за
їхні порушення законів не буде
притягнута до відповідальності
допоки Порошенко не буде
переобраний.
Є два варіанти розвитку подій у Верховній Раді. Варіант
перший: президент хоче, щоб
законопроект прийняли в
такому вигляді, як він є, без
жодних змін, що дасть йому

можливість маніпулювати процесом. Тоді депутати можуть
прийняти швидко і навіть
одночасно в двох читаннях і
в цілому.
Варіант другий. Якщо в залі
не буде сприйняття президентських «хотєлок» і захочуть
виправити цей документ, тоді
тактикою президента буде максимально затягувати його
прийняття, вносити туди кількасот поправок. Тоді прийняття затягнеться до березня-квітня 2018 року. Але навіть цією
затяжкою на один рік Петро
Олексійович добився того,
що на кожній дипломатичній
зустрічі звучить питання Антикорупційного суду. Навіть вимоги МВФ містять у собі створення Антикорупційного суду.
Цей зовнішній фактор для
Порошенка дуже чутливий.
Порошенко прекрасно знає,
що американська, британська
фінансові розвідки, не такі
як українська. Він прекрасно
знає, що всі його офшори для
них абсолютно прозорі. Тому
він не буде виходити далеко
за межу і наступного року
Антикорупційний суд буде
утворено точно», - вважає
Гриценко.

Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Навесні 2018 року з вінницького летовища запустять
новий рейс — до столиці України
Він буде літати щоденно. А час польоту
— менше години
Для порівняння «Інтерсіті» до Києва
коштує від 200 гривень. Та їде більше
двох годин
Авіакомпанія МАУ почала продаж
квитків на рейси за маршрутом ВінницяКиїв (Бориспіль). Відправлення стартують
з 25 березня 2018 року. Про це в своєму
Фейсбуку написав блогер Віталій Трубніков.
«Політ тривалістю 55 хвилин буде виконуватися на літаках Embraer 145. Виліт
з Вінниці о 7.25, виліт з Борисполя о
20.20. Цей маршрут буде найкоротшим
в історії МАУ - його довжина складе
близько 200 км. На сайті вартість квитків
починається з 699 грн (без багажу)», —
пише Віталій в своєму пості.
Як йдеться на сайті Міжнародних авіаліній України, рейси планують виконувати
з 26 березня і до 27 жовтня 2018 року.
Найдорожчий квиток коштуватиме 4 382
гривні. Це за одного пасажира в одну
сторону.
Для порівняння, квиток на «Інтерсіті» з
Вінниці до Києва коштує від 200 гривень.
Та їде понад дві годин.

Як швидко знайти нових клієнтів: у Вінниці пройшов бізнес-семінар

У субот у, 23
грудня, відбувся
семінар на тему
«Як залучити нових
клієнтів у Вінниці. 20
простих інструментів».
Метою івенту було - дати практичні поради, з чого потрібно
починати вести бізнес в інтернеті
та практичні інструменти, які збільшують кількість клієнтів і дохід.
На семінарі було розглянуто
більше двадцяти різноманітних
тем розвитку бізнесу онлайн та
офлайн. Шість спікерів, кожен
ділився практичними порадами
щодо ведення бізнесу у Вінниці.
– Розповідала, як за один день
створити повноцінний інтернет-магазин та отримувати відвідувачів
на свій сайт уже з перших днів,
– говорить провідний спеціаліст
з реклами RIA Media та спікер
семінару Альона Костюк. – Усе це
можливості порталу Prom.ua. Це
один із найдієвіших інструментів
для залучення нових клієнтів.
Інші спікери, зокрема, генеральний директор RIA Media
Олег Горобець розповідав про
дієві онлайн-інструменти, типу
Google My Business, OLX, ТОП-20,

і важливість ведення клієнтської
бази за допомогою CRM-систем.
Не менш цікавою для присутніх
стала контекстна реклама, про
яку розповідала керівник агенції
Contextsisters RIA Media Оксана
Розторгуєва.
– Хочу створити свій інтернетмагазин. Але не знаю, як його
просувати, – говорить учасник
семінару Валерій Каплун. – Побачив у вашій газеті статтю про
семінар і прийшов послухати.
Скажу чесно, вражений кількістю
корисної інформації, де можна
дешево та ефективно продавати
свої товари. Також зацікавився
створенням профілю у Google My
Business. Це важливий сервіс для
залучення клієнтів. Сподіваюся,
що зможу використати отримані
знання у своєму бізнесі.
Дехто із слухачів вже має свій
бізнес, але прийшов на семінар,
щоб дізнатися, як його правильно
розкручувати.
– Займаємося виробництвом
шуб із натурального хутра. А на
семінар прийшла, тому що хочу
залучити у бізнес якомога більше
клієнтів. Нам важливо, щоб про
нас дізналася велика кількість

потенційних покупців. Наша мета
– за короткий час вийти на високий рівень, – розповідає учасниця
заходу Зінаїда Чорна. – Наразі
у нас є фабрична потужність,
за допомогою якої кількість наших виробів збільшилася. А на
семінарі я отримала інформацію,
як правильно реалізовувати цю
продукцію. Наприклад, Prom.ua
став дуже цікавим для праці майданчиком. Думаю, що надалі наша
компанія буде просуватися саме у
цьому напрямку.
Важливою, а для когось і новою, стала тема соціальних мереж. Адже багато хто сприймає
їх як розвагу. Одна із спікерок
пояснила, чому це не так.
– Метою мого виступу було
наглядно показати присутнім,
що соціальні мережі – це прекрасний рекламний майданчик.
Але, щоб вони таким стали, ми
маємо правильно і грамотно їх
використовувати, – розповідає
менеджер агенції Contextsisters
RIA Media та спікер семінару Ірина
Олейник. – Детально розповіла,
як створюється бізнес-сторінка на
Фейсбуці. Слухачі дізналися про
головні помилки, які допускаються

при веденні сторінок у соціальних
мережах, про правила ведення
Фейсбук та Інстаграм, про сервіси
автоматизованої email-розсилки.
Це ті знання, які можна застосовувати при просуванні свого бізнесу
у соціальних мережах.
На думку деяких слухачів, головною перевагою семінару стало
те, що всього за кілька годин можна дізнатися таку кількість інформації, яку в інституті викладають
за навчальний рік. Бо всі доклади
подані стисло, чітко і конкретно.
– Давно співпрацюю із Медіа
Корпорацією RIA. Тому на семінар
прийшов частково підготовленим.
Але контекстна реклама і робота
із соціальними мережами стали
для мене зовсім новими знаннями,
– розповідає Владислав Чаланов.
– Семінар корисний тим, що на
ньому за короткий проміжок часу
можна дізнатися те, що в інституті
за рік навчання. Для прикладу, які
канали продажів використовувати
у власному бізнесі. Це ж дуже
важливий аспект ведення справи.
Однією із останніх тем, які
були розглянуті на семінарі, став
лендінг. Тобто односторінковий
сайт. Це ефективний та легкий

у використанні ресурс, який закликає клієнтів вашого бізнесу до
негайних дій.
– Практично для будь-якого
бізнесу, вихід у інтернет є необхідністю. А лендінг – один із
найдешевших і найефективніших
інструментів для продажів у мережі Інтернет. Я провів майстерклас, на якому наочно показав,
як людина без спеціальних знань
може зробити лендінг власними
руками, – розповідає керівник
відділу дистрибуції RIA Media та
спікер семінару Євген Блищик. –
Учасники семінару зрозуміли, що
зробити лендінг можна набагато
простіше, ніж вони собі уявляли.
Ми показали, з чого починати, де
знайти готовий шаблон, як його
редагувати і «запустити».
Ці знання допоможуть прямо
з завтрашнього дня отримати
нових клієнтів і нарешті почати
продавати свої товари і послуги в
інтернеті.
Потім виступив комерційний
директор RIA Media Юрій Старжинський, ділився знаннями про
офлайн-інструменти, які довели
свою ефективність у реаліях вінницького бізнесу.

новий рік
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Що потрібно зробити в
новому році для себе
Почали. Новий рік, як нова
сторінка нашого життя і природна можливість, де потрібно,
її поліпшити, щось виправити
або зовсім змінити. Пропонуємо
вам ТОП-10 завдань для себе
улюбленого, щоб удосконалити
своє сексуальне життя
Хто ще не написав список
бажань, обов'язкових до звершення в новому 2018 році? А
список речей, від чого варто позбутися? Напевно, другий список
у багатьох готовий, або продубльований попередній, як то: скинути зайву вагу, кинути палити,
пити, коханця... Зрозуміло, що
планування - це здорово, ось
тільки, крім як скласти перелік,
далі мало хто просунувся. Може
вже пора? Особливо, якщо мова
не стільки про шкідливі звички,
скільки про якість особистого
життя, адже вона за визначенням створює фон нашого існування в цілому.
Так що ж потрібно дійсно
зробити такого, щоб відчувати
себе набагато краще, розкутіше,
жаданіше?
ТОП-10 завдань для особистого життя
1. Полюби себе цілком
Банально, так. Тим більше,
поради про безумовну любов до
себе звучать з кожної кватирки.
Але все геніальне просте. Від
нашого самопочуття залежить
практично все. Самопочуття - то
як ми себе почуваємо, відчуваємо ми сумніви з приводу своєї
привабливості, незадоволені ми
своїм тілом, своєю поведінкою,
реакцією на нас інших людей.
Як можна при всіх цих невдоволення вільно спілкуватися, любити, фліртувати, сексом займатися (завжди ж бо з оглядкою,
раптом як би чого не помітили).
Постарайтеся полюбити себе,
як мама. Адже мами люблять
своїх дітей будь-якими - не найкрасивішими, не найрозумніши-

ми, просто від факту існування.
Станьте для себе такою мамою
- так, працюйте над собою, але
й любіть себе.

2. Не розмінюватися
Тут мова йде про елементарну
самоповагу, а не вибірковість,
як подумали багато. Хоча вибірковість у стосунка х теж
важлива, якщо не категорична
(мені підходять тільки довгоногі
блондинки, з трьома вищими
і тачкою), адекватно оцінюйте
себе і ймовірного партнера,
не обманюйте себе на власний
рахунок, тим більше, на чужий.
Але знову-таки вибирайте стосунки з тим партнером, який цінує вас і вашу увагу. Стерпиться
злюбиться - поганий орієнтир
для спільного благополуччя. Це
стосується і сексу в тому числі.
Не варто лягати в ліжко з людиною, яка не симпатизує вам,
або симпатизує набагато менше,
ніж ви. Не принижуйте себе, не
втрачайте самоповагу.
3. Побільше знань
Не варто думати, що секс і
все, що з ним пов'язано, можна
почерпнути в пару трійки порно
фільмів і камасутри. За великим
рахунком сексуальне життя, це
величезний і невивчений досконально пласт. Дивіться класні
фільми, читайте класні книги на
тему сексу. Знання збагачують
людину, а сексуальні знання
роблять ї ї магнетичною для
протилежної статі. Це потрібно
не для того, щоб при нагоді
"козирнути" новим терміном
або "стремной позою", не варто вульгаризувати. Сексуальна
освіченість в першу чергу буде
працювати як фільтр для вас
самих, не допускаючи в інтимну
сферу перехожих.
4. Поменше компромісів
Компроміс, здавалося б, добре діло в дипломатії, але за
фактом означає - ні вашим ні

нашим. Тобто людина замість
того, щоб отримати бажане,
погоджується на малу його частину, і навздогін погоджується
на деякі незручності (бажання
іншого). Якщо в бізнесі, політиці
це ще якось виправдано, то в
особистому, а тим більше сексуальному житті, зовсім ні. Кожен
раз, коли ви погоджуєтеся на
компроміс, ви здаєте частину
своєї території, і з кожним таким прогином нагнути вас все
легше і легше, а потім і зовсім,
чого церемонитися. Не потрібно
погоджуватися на те, що для
вас є неприйнятним, навіть якщо
за це вам пророкують багато
різних булочок. Не проститутка
ж ви все-таки.
5. Сила в правді
Щирість у стосунках дуже
важлива, це зрозуміло. Не потрібно її доводити до прислів'я
"простота гірша за крадіжку»,
не будьте ідіотами. Однак. Що
стосується сексу - тут брехня
для порятунку та інші премудрості можуть вдарити насамперед по вас самих. Найпростіший
і розтиражований приклад імітація оргазму. Скільки на це
купилося чоловіків і попалося
жінок. Ну не склалося, секс був
зовсім не запаморочливий, оргазм зовсім мульти, та й не було
його толком, навіщо брехати?
Перш за все собі. Звичайно,
в лоб людині таке не скажеш
(особливо, коли людина поруч і
гола), але чорт забирай, вихваляти його теж не варто. Хоча б
мовчіть.
6. Думайте про здоров'я
Наше здоров'я і секс безпосередньо пов'язані. Нехтувати
собою, своїм тілом, дорогого
варте. У першу чергу щодо
сексу, тут ми говоримо про запобігання. Від вагітності і від
венеричних хвороб. Полюбіть,
нарешті, презерватив, все сучасне європейське суспільство

(і не тільки) користуються цією
штукою і нічого, все відмінно у
них і з чутливістю, і з ерекцією,
і з оргазмом. І взагалі викиньте
зі свого словника "календарний
метод" і "безпечні дні". Саме в
цей період найчастіше відбуваються зачаття - як на зло, так.
7. Відвідайте секс-шоп.
Ну хоча б по приколу відкрийте для себе світ розпусти (голосно сказано, звичайно). Просто,
коли тема сексу ллється просто
звідусіль (фільми, реклама, музика, мультики), наші рецептори
притупляються. Так, це проблема. І щоб їх якось стимулювати,
можна використовувати різні
секс-іграшки. Колекцію збирати
не варто, не кидайтеся в крайнощі, нехай ця грайлива штучка
буде як вишенька на торті (в
малих кількостях і у великі свята). Інакше придбаєте ще одну
рутинну звичку ...
8. Фантазії - в життя
Еротичні фантазії, ще одна
тема, яку варто підняти в новому році. А саме поставити питання руба - доки твоя еротична
фантазія буде фантазією, може
пора її вже здійснити? Принаймні, поки є бажання і можливість, щоб потім не шкодувати
за втраченим. Зі своїм поточним
партнером ти це будеш втілювати або пошукаеш нового, головне, на пенсії ти зможеш згадувати про відчайдушну юність з

повним правом і задоволенням.
9. Розслабтеся
Хто бував в азіатських країнах і відвідував місцеві масажні
кабінети, зрозуміють, про що
мова. Еротичний масаж, це дуже
круто. Якщо навчитися робити
його самому, це плюс десять
до вашої сексуальності. А якщо
ще й партнера навчити - вашій
парі можна тільки позаздрити.
Ну просто тому, що сексом не
завжди хочеться займатися - ну
буває таке, не треба скромничати. Зробити ж коханій
людині розслабляючий масаж
з еротичним (що ні до чого не
зобов'язує контекстом, щоб не
напружувати), це дуже мило і
привабливо.
10. Пограємо в інтим
Що наше життя - гра. Девіз
"Що? Де? Коли?" якнайкраще
підходить до розуміння сенсу,
привабливості і насиченості сексуального життя. Секс - це гра
двох тіл, енергій, потоків... Секс
- це боротьба, змагання, на
фізичному і ментальному плані.
Зараз секс-ігри представлені і
в відчутному матеріальному вигляді. Це і секс-твістер, і кістки,
і настільні ігри. Усе, звичайно,
зводиться до інтиму, але дорога
до нього лежить тепер не через
роздягання і прийняття горизонтальних поз. А дуже навіть
хитромудро і інтригуюче. Спробуйте, вам сподобається.

Наші місцеві виконавці ні трохи не гірші від зірок великої сцени
Козятинщині є чим гордитися
В’ячеслав Гончарук
На п'ятий день різдвяно-новорічних свят естафету прийняли
місцеві артисти. Відкрила концертну програму Олена Пантелеєва. Вона завжди своїм співом
надихає глядача, поліпшуючи
йому настрій. Не став винятком
і цей виступ. Далі у вокальному
шоу взяв участь Віктор Струна.
Йому рукоплескали за кожну виконану пісню. А їх було у нього
більш, як на півгодини концертної
програми. Тож вичавивши максимум, співак уступив місце на сцені
Вікторії. А біля сцени в червоних
шапочках готувалися до свого
виступу артисти танцю студії
“Зорянки Арт”. І коли настала
їхня черга, вони показали клас
танцювального жанру.
Та всі чекали на появу на сцені
двох важковаговиків вокалу Дмитра Плотніцького і Олександра
Бонюка. Першим до оцінювачів
співу вийшов Дмитро. Він виконав чотири пісні. Кожна із них

була шедевром. І під час його
співу одна із шанувальниць його
таланту своїй знайомій мовила:
“Він ще покаже себе - одного
співака з великої сцени скоро за
пояс запхне”. Ми чули, кого саме
мала на увазі жителька нашого
міста. Та не маємо права цього
оприлюднювати. Жінку зрозуміти можна, вона могла Дмитра
вважати своїм кумиром, та після
завершення його співу більшість
присутніх на площі влаштували
йому овацію. Тож і ми приєднуємось до думки більшості.
Заспівала ще одна майстриня
вокалу. І знову на сцену вийшли
вихованці подружжя Машевських.
Вісім танцівників на сцені, двадцять чотири на площі біля сцени.
Цей танець був своєчасним, тому
що від приблизних двохсот, що
були на площі, приблизно сімдесяти вже не стало. “Зорянка Арт”
сповільнила відтік глядача. А попереду у них був ще один танець.
Олександр Бонюк завершував
різноманітну програму великого

шоу. Він доказав, що наші місцеві
виконавці ні трохи не гірші від
зірок великої сцени. А ще, щоб

в цей день виступали Володимир
Іжицький, Віталій Котовський, Тетяна Фабіцька, Віталіна Бальша-

нек. Хтось уявляє, що б то було?
У нас вистачає своїх артистів не
на один концерт.
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Фото на конкурс у Францію!

Вероніка ЛЮБІЧ

На завершення 2017 року несподівано і з радістю до нас в

колектив “RIA-Козятин” прийшла
звістка про те, що фотографії
нашого журналіста-фотокорес-

пондента Владислава Повха
престижним журі відібрано в
номінації “Типова Україна”.

Після завершення конкурсу
у Франції, можливо ці роботи
стануть лауреатами Всесвітнього

престижного конкурсу. Наразі
триває процедура оформлення.

Кубок області з карате

15 медалей виборов Козятин!
У Вінниці відбувся відкритий Кубок Вінницької
області з карате кіокушинкай у розділі «куміте»
серед юнаків та дівчат 2001-2002 р. н., молодших
юнаків та дівчат 2008-2003 р. н. та показові виступи серед хлопчиків та дівчаток 2009-2011 років
народження.

Змагання проходили на базі загальноосвітньої
школи № 21 Вінниці. У турнірі взяли участь більш
ніж 150 каратистів з Вінниці, Калинівкі, Козятина.
Наше місто представляли каратисти відділення
карате КДЮСШ та спортивного клубу «Тако». Результат команди Козятина: 7 – золотих, 5 срібних
та 3 бронзових нагороди.

Наші земляки

Цікаві сторінки життя Валерія Сімончука
“Долі щедрий дар”— публікація-передрук з газети Вісник
Козятинщини від 29.09.2004 за
ініціативи друзів В. Сімончука
під авторством Олександра Тихенького, члена Національної
Спілки журналістів України, нині
покійного)
Люди — як квіти, а квіти —
мов долі. Кожна квітка має
щось своє особливе. Одним із
таких самоцвітів у багатій скарбниці талантів землі Козятинської є
володар прекрасного голосу, віртуозний музикант, поет, художник,
людина надзвичайних здібностей
Валерій Сімончук.
Народився він у Козятині в
1959 році в сім’ї залізничника.
Мистецтво з ранніх літ було
супутником у житті старших і
молодших Сімончуків.
Валерій навчався в міській середній школі №3. Вчився добре.
У шкільні роки зародилася мрія
стати артистом естради. Здібності
до цього проявив ще в молодших
класах. Спочатку — художня
самодіяльність в школі, участь в
аматорських виставах за байками
Івана Крилова.
Здібності юнака помітили фахівці і його взяли до музичної
студії при козятинському Будинку
культури залізничників, де він
грав на корнеті. Керівником студії
був на той час Аполінарій Карпович Волос.
Закінчивши 8 класів, Валерій
вступив на навчання до Київського технікуму залізничного транспорту на спеціальність ізотермічний рухомий склад та холодильне
господарство. Але у зв’язку з
призовом на військову службу

навчання на деякий час перервалось. Служив Валерій у групі
радянських військ в Німеччині.
Самохідна артилерія, заступник
командира взводу, сержант. Та
не міг жити без музики й дня.
У короткі солдатські вільні хвилини грав в духовому оркестрі,
а в вокально-інструментальному
ансамблі грав на ритм-гітарі, був
солістом. Співав стройові пісні і
став заспівувачем батареї. 1979
рік — закінчилася служба в армії. Демобілізувавшись, Валерій
повернувся до рідного міста.
Несподіване кохання заполонило чутливу, тонку душу хлопця.
Висока, струнка, чорнява красуня
козятинчанка Наталія Соколовська стала коханою і єдиною на
все життя.
Сім’я, нові турботи. Народилась
донечка Оленка. Валерій працював механіком рефрижераторних
поїздів при Фастівському вагонному депо, паралельно заочно
навчаючись в технікумі, в який
вступив до армії.
Та в однієї долі — дві сторони.
Одна професійна, друга — мистецька.
Любов до музики, до пісні,
до естради ніколи не полишала
Валерія.
Він створив вокально-інструментальний ансамбль “Візит” і
став його художнім керівником.
У Будинку культури залізничників
йому запропонували посаду заступника директора. Працюючи
на цій посаді, Валерій Сімончук
організував зустріч своїх земляків
з відомими творчими колективами: ВІА “Сябри” — під керівництвом нашого земляка, нині
народного артиста республіки

Беларусь Анатолія Ярмоленка,
ВІА “Галактика” із Москви, ВІА
“Статус” із Хмельницького, ВІА
“Панорама” із Вінницької обласної філармонії та багатьма
іншими. На громадських засадах
очолив молодіжний клуб за інтересами, де постійно проводив
вечори відпочинку.
Зі своїм музичним колективом
“Візит” були неодноразовими
призерами міжобласних та всесоюзного Рок-фестивалю в Курську
під назвою “Рок-Панорама -87”.
1984 рік — гастролі на запрошення ЦК ЛКСМ України на
агітпоїзді “Комсомолець України”.
1986 рік — Крим — Євпаторія
— Саки — від Південно-Західної
залізниці.
Тоді Валерій чітко зрозумів, що
потрібні спеціальні знання. І ось
у 1989 році закінчив Тульчинське
культурно-освітнє училище —
диригентсько-хорове відділення
з відзнакою.
З роками набувалась творча
майстерність, витонченість таланту виконання музичних творів.
З’явились нові ідеї у створенні

концертної програми за участю нових
майстрів.
У свій музично-творчій колектив, яким керував Валерій
Сімончук — запросив для спільної роботи відомого ілюзіоніста
Костянтина Козачука, уродженця
села Вовчинець, нині мешканця
Глухівець, що на Козятинщині. І
ось близько 12 років разом на
професійній сцені.
З гастролями об’їздили майже всю Україну, Білорусію,
Європейську частину Росії, де
зустрічались з такими відомими
артистами, як Лері Вінн, Андрій
Миколайчук, Олександр Голобородько, Катерина Васильєва та
Анатолій Ярмоленко, з яким Валерій колись ріс на одній вулиці
Валдаєвській в Козятині і ходили
в одну школу.
На жаль, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я тепер виступати доводиться рідко.
Але спогади повертають у
той час, коли ще працювали з
директором Будинку культури залізничників Олегом Федоровичем

Єрьоменком і проводили безліч
“Козятинських вечорів”, конкурси, вікторини.
А ще Валерій Костянтинович
у вільний час захоплюється
різьбою по дереву: у приміщенні
будинку на стінах красуються
його неабиякі роботи з дерева:
картини, скульптури і барельєфи,
а також захоплюється живим
словом — поезією.
Батьки щедро передали свою
любов до музики, до пісні своїм
дітям. Брат Костянтин та сестра
Світлана теж гарно співають.
Співуча родина Сімончуків. А
де пісня — там завжди радість,
любов, добро.
Від редакції:
На сьогодні Валерій Сімончук
так і живе у шлюбі з коханою
дружиною Наталкою. Хоча іноді
хворіє, ніколи його не полишає
почуття гумору і тяга до життя.
Напередодні свят він вітає всіх
читачів газети з Різдвом Христовим та Новим 2018 роком. Бажає
здійснення всіх бажань!

продам

 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³
äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì
âîëîãîñò. 063-462-61-20
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò.,
â ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20

Áåíçîïèëà,
áåíçîêîñà,
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 500 Âò âñå íîâå,
êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí
çàâîäñüêèé, ßÂÓ-350, åëåêòðîçâàðêà,
àâòîãåí, åëåêòðîïëèòà, òàãàíîê. 068-21634-20
 Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé,
ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-17331-50, 063-608-92-55
 Áóðæóéêà çàâîäñüêà-1400 ãðí òà
ñàìîðîáíà-900 ãðí, Êë³òêè äëÿ êðîë³â, ãàçîâ³
áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³,
êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067137-87-38
 Áóðæóéêó, ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³,
ÿê³ ï³äõîäÿòü äëÿ àâòîêëàâó äåøåâî,
íàêîâàëüíþ. 063-600-58-51
 Áóðÿê êîðìîâèé, ÏÐÁ. 097-449-53-50
 Áóðÿê. 097-318-91-22
 Âàçîí öèêëàìåí: äåòêè, ñåÿíöè, ñåìåíà.
093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Â³ç - ñàí³. 063-607-16-22, 097-307-51-64

 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ äîâæ. 10 ì., øèð. 4.50.
097-859-45-37
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé áåç âîð³ò 6 õ 3.20 õ 3.20
âàãîþ, 13 000 ãðí. 096-854-65-07
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà, áàíêè 0.5 3 ãðí.
097-436-56-60
 Ãàðíåñåíüêèõ, ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà
ç äóæå ïðèïëþñíóòèìè ìîðäàøêàìè. 063-67167-65
 Ãîð³õè ì’ÿê³ ö³ë³, íå ìàë³. 063-600-58-51
 Äâà íàâ³ñíèõ êóõîííèõ ÿùèêà 60 õ 80, ï³íàë
á³ëèé 40 õ 90 ñì., òóìáî÷êà 60 õ 80 ñì. á/ó. 067224-08-52
 Äâà øêàôà îäåæíèõ ç àíòðèñîëÿìè 90 õ 2.20
ñì. ³ äâ³ êðîâàò³ 80 õ 90 ñì. á/ó. 067-224-08-52
 Äâèãóí â³ä ìîòîáëîêà «ÍÅÂÀ» á/ó 6 ë.ñ. íà
çàï÷àñò³ àáî âñòàíîâëåííÿ 600 ãðí. 066-28688-13
 Äâèãóí äî ìîòîöèêëà ÌÒ ³ äâ³ íîâèõ ïîêðèøêè
çèìîâèõ äî ìîòîöèêëà. 093-411-05-52
 Äîêóìåíòè íà Ìîñêâè÷ 2141. 098-007-13-44
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äóáëÿíêà æ³íî÷à XL, êîë³ð êîðè÷íåâèé 5 000
- 4 000, Øåâ÷åíêà 22/4. 073-060-50-81, 068204-56-77
 Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, ðó÷íèé
ôóãàíîê äîâæ. 65 ñì., ìåòàëåâèé ðóáàíîê,
îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè
ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-453-34-86
 Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ, ð³çí³ äåòàë³, äèñêè

òèòàíîâ³, çâè÷àéí³, ðåçèíà, ãàçîâà óñòàíîâêà.
097-859-45-37
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-26475-92
 Çàï÷àñòèíè íà ßâà 634, Þï³òåð 5. 098007-13-44
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097210-49-69, 093-189-77-54
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà
64. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó,

âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò. 097-691-24-53
 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. 093631-89-49
 Çåðíî ïøåíèö³ - êóêóðóäçè. 097-031-96-74
 Êàðòîïëÿ âåëèêà ïî 4 ãðí./1 êã. 098-928-08-41
 ÊÀðòîïëÿ ì³ëêà. 097-463-35-82
 Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ê³íü ðîáî÷èé 8 ðîê³â, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
 Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà
äîêóìåíòàìè, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà
âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À. 093-457-18-48, 098-88821-88
 Êîçè ê³òí³. 096-632-10-40
 Êîëîäêè òîðìîçí³ äî Êàìàçà á/ó. 097-69124-53
 Êîëÿñêà Àäàìåêñ Ìàêñ çèìà/ë³òî. 096-702-3693, 063-349-60-62
 Êîìïþòåðíèé ñò³ë, äâèãóí ìàëîë³òðàæíèé
ÓÌÇ-5Á, äóøåâà êàá³íà á/ó, äåøåâî. 093-51600-92 Ë¸íÿ
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-398-82-68, 093-640-1396, 068-627-51-46
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 2 òåëÿì ñ.Ïåðåìîãà.
098-870-60-85

4242
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

415972

414345

414944

413342

RIA-К, Четвер, 4 січня 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

415961

RIA-К, Четвер, 4 січня 2018

414571
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робота та оголошення

413986

415962

414302

414986

415264

406832

- Прибиральники
415965

415971

414068

415545

414571

411254

413277

413978

415441

415977

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43
Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов. 700
000 грн. 067-430-23-00

ремонт, послуги

Виконуємо ремонтні роботи всередині і зовні
оселі. Деталі по телефону. Максим. 0637165569
Виконуємо
внутрішні
роботи
(штукатурка,шпаклівка) мілкі роботи по
електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д...
093-20-51-266
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784

робота

На роботу потрібен водій на автомобіль ГАЗ-4301
асенізатор, викачка каналізацій. 050-706-82-77
до 18:00
На роботу потрібен художник по каменю. 096-98327-99, 093-942-17-87
На роботу в Кав'ярню "Кубік Рубік" потрібна
відповідальна людина. 063-187-41-52 Максим
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
Потрібні кредитні інспектори (офіційне працевлаштування). 067-537-45-84
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Запрошуємо на роботу - ДИСПЕТЧЕРА 063-29320-08
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу барменів,
офіціантів, помічника повара. Досвід роботи не
обовязковий. 067-264-95-70, 093-145-82-34
На роботу в кафе требуется повар, помощник повара 093-599-68-33

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Рiзноробочi. Розмотування/змотування польового обладн.
Прожив.в польов.таборi. Тел.:(067) 554-53-42
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд,
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60
Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт.
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00

Виконуємо
внутрішні роботи
(штукатурка,шпаклівка) і.т.д
мілкі роботи по електриці,
заміна розеток, вимикачів
і.т.д... 093-20-51-266
 Êîðîâà. 067-152-61-69
 Êðîëèêè ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó. 097904-20-43
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-87831-44
 Êóêóðóäçà 3 500 ãðí./1 ò. 066-247-57-54
Àíàòîë³é
 Êóêóðóäçó 097-417-10-79
 Êóêóðóäçó áèòó 10 ì³øê³â, íåäîðîãî. 097436-73-95
 Êóëüòèâàòîð, äèñêîâà íà Ò-25. 097-39148-81
 Êóðî÷êè ³ ï³âíèêè ìàëåíüê³ (áåíòàìêè),
áîéëåð äëÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â³ä îïàëåííÿ,
îöèíêîâàíèé ³ í/æ. 097-511-11-24
 Ëèæ³ «Òàéãà» ìèñëèâñüê³, ñòð³ìÿíêà 3 ì.
äþðàëü, á/ó çàï÷àñòèíè ÂÀÇ 2101, áàãàæíèê
ÂÀÇ, ñò³ë êóõîííèé. 067-386-48-35
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, ñêëî
ä³àì. 165 õ 20 ìì., êðóã ä³àì. 16, 30 ìì.,
àðìàòóðà ä³àì. 18 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ìèéêà íîâà âèñîêîãî òèñêó ÌÀÊ²ÒÀ HW
112, òèñê äî 120 áàð, ïîòóæí³ñòü 1.6 Êâò/ãîä,
âèêîðèñòîâóº âîäè 370 ë./ãîä. 093-632-67-42,
096-068-22-73
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà
àëþì. Ä 6-8 ìì., êðàí ãàçîâ. 2-õ õîäîâ Ä15,
êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40
âîëüò. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà (Í³ìåöüêà) - 2 øóõëÿäè.
098-321-57-51
 Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-2046, 063-629-01-49
 Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ
190 õ 90, â êîìïëåêò³: òðè ïîäóøêè, äâà âàëèêà
ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 063-54110-96
 Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65

 Îä³ÿëî ïóõîâå (2 øò.) ñòüîãàíå, ð.155 õ 195,
149 õ 194. 063-629-25-28
 Ïëåìåííèõ êðîë³â. 093-786-38-07
 Ïîêðèøêè 185 õ 65 ë³òí³ íà 15 â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî
äâèãóí äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè,
åëåêòðîäè äî çàçåìëåíü Ä18 + ïîëîñà 20 õ
5 ìì., ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850
ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà 360
ãðàäóñ³â. 096-453-34-86
 Ïîðîñÿòà âàãîþ 30 êã. Ïåòðåí - Ëàíäðàñ.
063-530-84-96, 096-160-51-28
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàìè ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 10
êã., ñêîðîñïåëêà 15 êã. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ïîðîñÿòà, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïîðîñÿòà. 097-739-31-39
 Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà
360 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 Â, 0-300 Â,
ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210
ìì., äèñêîâà ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà
ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 ìì.
096-453-34-86, 2-51-56
 Ïðèöåï ç äîêóìåíòàìè â äîáðîìó ñòàí³,
ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-411-05-52

Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí,
òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060,
900, 850, 845, 19 õ 13 - 1125 ìì., øëàíã
êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî

ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ,
âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î,
ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ñàìêè òà ñàìö³ êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. 097793-55-95
 Ñâàðî÷í³ àïàðàòè íîâèé àïàðàè ³ 1 àïàðàò
á/ó, êîðîáêà ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
 Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, åë. äâèãóí
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ñêàòè äî òðàêòîðà Ò-40 â ãàðíîìó ñòàí³.
096-983-27-99, 093-942-17-87
 Ñò³ë ó â³òàëüíþ (ðîçêëàäíèé) ³ 6 ìÿêèõ
ñò³ëüö³â, äåøåâî. 097-317-54-77
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
 Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12,
15, 30, 40 Âîëüò, òîá³íî ä³àì. 4 ìì., öàïîí ëàê,
ñèëîâèé òð-ð 220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 096453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10
ìì., óãîëîê 63 õ 63 =2 ì/ï, ïåðåíîñêà 2-õ
æèëüíîãî êàáåëÿ 35, 20 ï/ì, êðàí Ìàºâñüêîãî
(âèð. ²òàë³ÿ). 096-453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì.,
ëèñò í/æ 1 ìì (1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675
ìì.), ºìí³ñòü í/æ 1, 6 ë., øàìïîðà í/æ òîâù.
0.5 ìì, 0.8 ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096453-34-86
 Òðóáà í/æ Ä38, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè,
áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73,
78, 88, 104. 096-453-34-86
 Òþêè ëþöåðíè. 067-336-19-34

4242

Ремонт

Загублено паспорт серія АВ
№538755 та документи на авто
Газель, прохання повернути за винагороду. 093-942-21-07
 Òþêè ïøåíè÷í³. 097-886-27-25
 Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-30436-27
 Õîëîäèëüíèê á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 096-370-12-26
 Ö³ë³ ãîð³õè äåøåâî. 068-591-62-77
 Øàôà3-õ ñòâîð÷àòà ç äçåðêàëîì ñòàðà,
ñò³ë ðîçêëàäíèé ñòàðèé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.
Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
 Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097029-93-77, 096-263-89-67
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 4643-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067584-85-58
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30
(ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó
(ìàã.«Ãðîø»), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí
æèëèé, ìåáë³, ì³ñüêèé òåëåôîí, ³íòåðíåò,
êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ. 098-584-71-50, 093760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ³íòåðíåò, ïîãð³á, ñàðàé. 093-878-32-10,
097-643-30-01
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà,
2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà
ãîðèùå. 067-926-14-57
 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 ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë.
âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë,
àâòî ãàðàæ, çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-63189-49
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75,
4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 44 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí,
äåøåâî. 063-296-30-12

Продам 3-х кімн. кв., 1 пов.,
вул.Г.Майдану 27, під бізнес, з ремонтом. 073-310-90-46 після 19:00
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà.
096-650-40-34, 093-453-05-84 äî 21:00
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ðåìîíò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ,
êîíòåéíåð. 098-585-28-33, 050-417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå),
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí,
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097305-14-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì.,
êóõíÿ 8 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2
êëàäîâêè. 093-875-71-85
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä ìàãàçèí ÷è
îô³ñ. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè
ãîòîâ³ íà ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-50617-00
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, íå óãëîâà, 3
ïîâ., íåäîðîãî. 093-018-91-48
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðîðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-88821-88
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì.,
ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84,
063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðîðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5,
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ.
063-207-01-18
 Àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê â ñåë³
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, áóäèíîê îáêëàäåíèé
öåãëîþ, º êàì³ííèé ïîãð³á, öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ
êóõíÿ òà ³íø³ ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ áóäèíêó 60 òñîò.
ãîðîäó. 093-947-43-61
 Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, 57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà,
êóõíÿ 15,3 ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2
ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á. 195 òèñ. ãðí. 093-209-0688, 097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 100, ãàç, âîäà,
ë³òíÿ êóõíÿ. 067-772-36-78
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Íåïåä³âêà, âåëèêèé äâ³ð,
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³,
50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ áóäèíêó. 098-441-37-71,
093-054-98-69 Ãàëèíà

Здам в оренду робочі місця з:
перуки, манікюрний, педикюрні,
нарощування вій, татуаж, шугарінг, центр міста ТОЦ "Україна",
недорого і тепло. 097-776-70-05,
063-774-45-74
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì.,
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç,
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå
+ ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-6745, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êîíäðàöüêîãî 29
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ.
097-170-33-88
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3,
áóäèíîê ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ
âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³.
096-934-66-72
 Áóäèíîê ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 096-107-00-47
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.çåëåíà 10, ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³,
çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093732-76-11
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ö/çàâîä), çåì. ä³ë-êà
15 ñîò., äîêóìåíòè ãîòîâ³. 096-050-99-31

Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15
7-й поверх без євро ремонту
093-370-60-46
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà
âóëèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-278-43-14, 063-27651-04
 Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå (öåíòð ñåëà), ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 25 ñîò. ãîðîäó. 097-39366-88
 Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà,
íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-42423-90
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 7 õ 12, ñ.Çîçóëèíö³,
îïàëåííÿ ãàç, º ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 096-653-36-95
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³,
á³ëÿ îçåðà. 063-854-94-76
 Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á,
äâà ñàðà¿, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà.
096-969-45-99
 Ï³â áóäèíêó âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò.
çåìë³, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
 ×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
АВТОМОТО
 ÂÀÇ 2101 1982 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó

4242

400390

Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95
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RIA-К, Четвер, 4 січня 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

414896

415456
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реклама та оголошення

412681

415963

414063

415964

413983

414039

4242

 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè
êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè,
àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-52910-20
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-56007-98
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-62901-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.
098-682-50-85

Як ставитимуть
газові лічильники
в 2018 році
Перед новим роком, 21 грудня,
у Верховній Раді ухвалили зміни
до закону «Про комерційний
облік газу». Це правки щодо порядку встановлення лічильників
на газ.
Ухвалений документ забороняє газовикам припиняти газопостачання, якщо співвласники
багатоповерхівки відмовилися від
загальнобудинкового лічильника.
Зазначено, що газова компанія
має встановлювати саме індивідуальні лічильники в помешкання
споживачів. І робити це за рахунок тарифу, себто без додаткової
оплати від споживача.
Закон також передбачає, що
побутові споживачі можуть самостійно облаштовувати індивідуальні лічильники газу в 2018
році та отримати компенсацію
від облгазу («Вінницягаз» - авт.)
всіх витрат протягом 12 місяців.
Порядок компенсації ще має розробити Кабінет Міністрів України.
Були прийняті правки до закону, які пропонували нардепи в
залі засідань Верховної Ради. За
словами народної депутатки від
«Самопомочі» Олени Бабак, жителі квартир і окремих будинків,

які використовують газ тільки для
приготування їжі, повинні обладнати своє житло лічильниками до
1 січня 2021 року.
«Друга правка — газові компанії мають ставити прилади обліку
тільки за кошти місцевого бюджету. Третя правка — компенсацію тим людям, що самостійно
встановили лічильники, треба
проводити за рахунок тарифу на
розподіл газу», — пояснила на
засіданні Альона Бабак, що записано в стенограмі.
У «Вінницягаз» відмовилися
від коментаря. Та додали, що
«вони будуть виконувати те, що
затвердить Кабмін та Нацкомісія
регулювання енергетики і комунальних послуг».
За минулим законом зупинили б газопостачання
Тетяна Бойко, координатор
житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА
— Кожне домогосподарство,
кожна квартира має бути обладнана приладом обліку газу.
Минулий закон казав, що це
має бути здійснено до 1 січня
2018 року. Якщо цього не від-
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будеться, то газорозподільні
підприємства зупиняють газопостачання. Це означало, що
багато будинків опинилися під
загрозою, що з першого січня
юридично є всі підстави, щоб
припинити газопостачання. З
2011 року в структурі тарифу
на газопостачання ми завжди
сплачували часточку на встановлення лічильників. Але
систематично газорозподільчі
підприємства використовували
ці кошти не цільово. Для того,
щоб не заморочуватися, було
прийняте рішення національним регулятором десь в 2014
році встановлювати загальнобудинкові лічильники. Було б
усе нічого – потім розподіляти
відповідно до кількості мешканців, якби не вийшло те, що
вийшло.
А вийшло, що за минулий
опалювальний сезон домогосподарство, яке тільки готує
їжу, витрачає за місяць 26
кубометрів газу. Це досить
дивно, тому що в середньому
у тих, хто має індивідуальні
лічильники, виходить 2-3 куби.
Таке може відбуватись лише
в тому випадку, якщо люди
використовують газ в бізнес-

цілях (печуть торти, пиріжки
на продаж, наприклад).
«Облгази мають ставити лічильники безкоштовно»
Валентин Землянський, експерт з питань енергетики
— Облгазам як постачальникам, простіше поставити
один лічильник на весь будинок та просто порахувати,
скільки «надійшло» ресурсу.
Споживачу така історія не
цікава, оскільки розподіляють
показники з загальнобудинкового лічильника на всіх жителів дому, порівну. Відтепер
облгази мають, в першу чергу,
ставити людям індивідуальні

лічильники. Зараз в Україні їх
ставлять приватні контори. А
облгази дають тільки технічні
умови. Навряд чи після таких
змін газовики будуть й надалі
передавати монтаж лічильників приватним структурам, це
їм буде невигідно. Ті люди,
що захочуть встановити прилад обліку, отримають компенсацію. А як це буде — за
рахунок місцевого бюджету
чи за рахунок коштів газової
компанії — споживачів це не
повинно хвилювати. Головне,
це отримувати чіткий перелік
послуг, які надаватиме облгаз
та сплата за фактом споживання.
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ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ìîòîð, õîäîâà
çðîáëåí³, ñâàðî÷íèõ ðîá³ò íå ïîòðåáóº,
êîñìåòèêà çà áàæàííÿì, çèìîâà ðåçèíà, ìóçèêà.
093-513-17-56
 ÂÀÇ 2101 íà õîäó, õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî.
097-859-45-37
 ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096964-62-62
 ÂÀÇ 2103 êîë³ð ñèí³é, ó ãàðíîìó ñòàí³. 093942-20-35 Ä³ìà, 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
 ÂÀÇ 2104 â äîáðîìó ñòàí³, íà õîäó. 096-255-
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35-86
 ÂÀÇ 2109 1994 ð.â., äâ. 1.5, 5 ñò.,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-152-49-22
 ÂÀÇ 2114, ñòàí ³äåàëüíèé 84 000 ãðí. 093679-43-84
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000
ð.â. 097-577-26-86
 Òðàêòîð, ïëóã ïðèöåï ÞÌÇ-6. 093-65719-89
 Òðàêòîð, ïëóã ïðèöåï ÞÌÇ-6. 098-65719-89

 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Øêîäà Ôàâîðèò 1994 ð.â., äâ. 1.3, êîðîáêà
5 ñò., íà ïîâíîìó õîäó. 096-264-75-92

КУПЛЮ

 Ãîð³õè, ï³ðÿ, àêóìóëÿòîðè, ãàç. êîëîíêè,
ðàä³àòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, åëåêòðî
ìîòîðè, ³ò.ä. 098-833-44-13, 098-918-03-40
 Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà íåðîáî÷èé,
êîìïðåñîðà, ìëèí áóäü-ÿêèé, ìîòîáëîê íåðîáî÷èé
àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé, åëåêòðîçâàðêó íåðîáî÷ó.
068-216-34-20
 Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê

РіЗНЕ

 Â³ääà â äîáð³ ðóêè äâ³ êèöþí³ Ìîòþ ³ Àíô³ñêó îäíà
ãëàäêîøåðñòíà ñ³ðî-ãîëóáà, äðóãà ïóõíàñòà á³ëî-ñ³ðà,
á³ëüøå ï³â ðîêó, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 063-284-19-23
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç îïàëåííÿ. 063-35940-07
 Çäàì áóäèíîê (Ìàòðîñîâà). 096-394-91-37, 067386-48-35
 Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-485-61-72, 097-26347-53
 Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ ì³ñòà òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó
ïëîùó ÒÎÖ«Óêðà¿íà», âñ³ çðó÷íîñò³ ³ òåïëî. 097-796-7005, 063-774-54-74
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-05215-74

4242

Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. Ñòð³ëüö³â, 13 34,3 êâ.ì. òà áóäèíîê
Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 57 êâ. ì. íà
2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çàë³çíè÷íèé «Ãóäîê» (êóðòêà + âàòí³ øòàíè +
òåëîãðåéêà) íà öóêîð. 066-286-88-13
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Пригадайте історію
вашого кохання
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
Газета “RIA-Козятин” вже з
перших днів нового 2018 року
оголошує конкурс, підсумки
якого підведемо 14 лютого на
День закоханих. Пропонується

написати невеличку розповідь
про своє кохання. Найцікавіші
історії будуть публікуватися у газеті “RIA-Козятин”. Кожен автор
опублікованої історії отримає
подарунок від спонсора конкурсу
(коли визначиться, повідомимо).

Автор найкращої розповіді отримає у подарунок романтичну подорож на двох (куди, повідомимо
пізніше).
Історію Вашого кохання приносьте в редакцію, або надсилайте на електронну адресу
до 1 лютого. Вкажіть
у супровідному листі
ваше справж н є і м ’я ,
прізвище та
контактний
номер телеф о н у. Ре дакція лишає за собою право
здійснювати
скорочення,
корект уру
та літе р а турне редагування
історій, не
впливаючи

на їхній зміст.
У конкурсі мають
право брати участь громадяни України, що досягли 18 років. Учасники
конкурсу (автори листів) гарантують, що авторство розповідей
належить винятково їм та несуть
особисту відповідальність за порушення авторського права, якщо
таке буде встановлено, відповідно до чинного законодавства
України.
Відправляючи листа, учасники
конкурсу автоматично дають
згоду на захист та обробку персональних даних відповідно до
чинного законодавства України.
Автор, що став Переможцем
конкурсу, у момент відправки
листа дає згоду на проведення
фотозйомки себе та особи, у
супроводі якої Переможець відбуде у турпоїздку відповідно до
умов цього Конкурсу, а також
публікації цього фото та імені і
прізвища Автора, імені і прізвища
особи, у супроводі якої Пере-

можець відправиться в
романтичну подорож відповідно до умов цього Конкурсу,
у газеті “RIA-Козятин” 14 лютого
2018 р. Співробітники редакції
газети “RIA-Козятин” та члени їх
родин, співробітники спонсора та
члени їх родин не беруть участь
у конкурсі з етичних міркувань.
Призи авторам опублікованих
історій вручаються у редакції газети “RІА-Козятин”, за адресою:
м. Козятин, вул. Незалежності,
39, телефон для довідок (04342)
2-04-53.
Листи, отримані після 00.00
годин 2 лютого 2018 р., розглядатися не будуть. Рішення журі
конкурсу про публікацію історій
та визначення Переможця є остаточними та оскарженню не підлягають. Суперечки щодо участі
та умов проведення конкурсу не
розглядаються.
Участь у конкурсі є добровільною та не передбачає придбання
будь-яких товарів чи послуг.
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Будьмо панами!
Тамара Шепелєва, смт. Залізничне

Овен

Новий рік й свята
Гріх не відгуляти.
Щоб голова пішла кругом,
Щоб другі діждати.
А там знаєш, пан Іван,
З чого починати.
Бараболю в мундирах,
Треба йти вбирати.
Хоч закуска — не ахті.
Сало, часник і цибуля.
Українська бурячиха,
Ще й в кишені дуля.
Тож нічого, переживем,
Хоч не зовсім нравиться.
Обікрали нас верхи,
Може скоро вдавляться.
Бо політика, то фокус,
Вихлопна труба,
То інфляція, то криза,
То й грошей нема.
Як не є, мужик живучий,
Рахуй, повезло.
Виживаєм, хто як може,
Ворогам на зло.
Відчуваєш всі свята —
Як їх не любить!
Коли є ще хрін, цибуля,
Значить, будем жить!

31.01.18
414532

Ви сповнені сил та енергії. Зберігайте спокій та позитивний
настрій, не нервуйте і не метушіться,
якщо доведеться щось міняти.

Телець

Можуть виникнути маленькі
Постарайтесь зробити якомога більше корисного, навіть
якщо виникатимуть труднощі.
Близнюки

Попереду чимало різноманітних,
цікавих подій та поїздок. Можете
розраховувати на швидке вирішення проблем на вашу користь.

Рак

Непогані перспективи, але не виключено, що доведеться пройти
якесь випробування. У вихідні відпочиньте у комфортній обстановці.

Лев

Спрямуйте свої сили та енергію
на налагодження нових ділових
зв'язків. У родині в новорічноріздвяні дні - мир, спокій і благополуччя.

Діва

На початку року небажано починати нові справи, обмежте
ділові контакти до мінімуму.

терези

Усе залежатиме від вашої цілеспрямованості. Більше спілкуйтеся з небайдужими вам людьми, даруйте
їм презенти й компліменти.

Скорпіон

Вас не полишатиме гарний настрій,
який прагнете передати навколишнім, але сили бережіть.

Стрілець

Вдасться нарешті розібратися у собі
та минулих помилках. У вихідні не
хапайтеся за сотню справ одночасно, зосередьтесь.

Козеріг

Прогноз погоди
четвер, 4 січня

+ 2 0Ñ	
+ 2 0Ñ	

+ 2 0Ñ
+ 2 0Ñ

понеділок, 8 січня

+ 1 0Ñ	
+ 3 0Ñ	

+ 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

п'ятниця, 5 січня

+ 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

+ 1 0Ñ
+ 3 0Ñ

вівторок, 9 січня

- 1 0Ñ - 1 0Ñ
- 3 0Ñ - 2 0Ñ

субота, 6 січня

+ 1 0Ñ
+ 4 0Ñ

+ 2 0Ñ
+ 6 0Ñ

середа, 10 січня

-3 Ñ -3 Ñ
+ 1 0Ñ + 1 0Ñ
0

0

неділя, 7 січня

+ 3 0Ñ	
+ 6 0Ñ	

+ 1 0Ñ
+ 7 0Ñ

Вдалий час для відпочинку та впорядкування домашнього побуту. Друзі
залюбки допоможуть вирішити всі складні
проблеми.

Водолій

Чудова можливість поспілкуватися і
проявити свої ділові та творчі якості.

Риби

Можна порадіти вашим успіхам у
кар'єрі та в особистому житті. Ви
оточені людьми, які багато чого
роблять для вас і навіть за вас.

