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Зрив опалювального
сезону: мерзнуть діти!

— Так. Я завжди вакцинувала своїх дітей і зараз
внуків, тому що здоров’я
важливіше понад усе.

Наталія Герук (28),
охоронець:
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Як ви ставитеся до щеплення?

Ми запитали у козятинчан

Людмила Раснянська (49),
продавець:
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Іван Харахондя (33),

Валентина Фурдига (36),

кухар:
— Безумовно. Колись батьки приватний підприємець:
— Робили, бо так треба.
— Звісно, я зробила
— Так. Зараз спалахи робили щеплення мені та моїм
— Так. Бо довіряю нашій
щеплення. Я турбуюсь про кору у Вінницькій області братам, а зараз вже я, як мама Адже потім буде важко ви- медицині, перестраховуюсь.
лікуватись, краще одного разу
здоров’я свого сина і не почастішали, а я хвилююсь хвилююсь про своїх діток.
зробити вакцину.
хочу, щоб він захворів.
за дітей.

Кір: вакцина є не для всіх
 Іфекціоністи радять
молитися

 Лікар радить робити
щеплення всім

Як каже лікар-інфекціоніст
Євген Щербина, все, що може
зробити доросла людина у випадку
її незахищеності від кору, - молитися богу і намагатися не захворіти.
- Але це питання потрібно було
вирішувати не зараз, - говорить лікар. - Кір в Україні ходить вже роки
зо три, вакцина пропала з аптек
два-три місяці тому. І наступної її
поставки очікують в другій половині
2019 року.
Тому інфекціоніст радить намагатися не відвідувати місць, де можна
захворіти.
- А захворіти можна всюди, особливо в закритих дитячих установах. Тож якщо в школі чи садочку
стався спалах, а ваша дитина не
щеплена, одразу забирайте її, каже лікар.
- Вакцинують зараз тільки дітей,
наскільки я знаю, дорослі навіть з
груп ризику можуть розраховувати
лише на себе. А ще на те, що в
дитинстві вони отримали вакцину, в
них з’явились антитіла (які при правильно зробленому щепленні зберігаються все життя). Інша справа,
що раніше не всіх прищеплювали
правильно, комусь зробили лише
по одній дозі. Тобто ті дорослі, які
зараз хворіють, просто не мають
антитіл.

Але в Козятині для дорослих вакцини нема
Аліна Бойчук, студенткапрактикантка БГПК ім. М.
Грушевського

На сьогоднішній день спалахи
епідемії кору помітно зростають
по всій Україні. Козятин не став винятком. Завідувач Козятинської
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини Михайло Кудраш дав короткий коментар щодо
ситуації з хворобою у місті.
— Україна займає перше місце в
Європі за відсотком захворюваності
на кір, — розповів він газеті “RIAКозятин”. — Це пов’язано з низьким
рівнем вакцинації. Порівняно з минулими роками хвороба прогресує.
Якщо у 2017 році у Козятинському
районі було зареєстровано 18 випадків, то у 2018 — 109, і з початку
2019 уже 19 хворих людей. Сьогодні вакцина є у достатній кількості.
У період епідемії батьки більш
охоче дають дозвіл на щеплення
своїм дітям. Для шестирічного віку
достатньо бути вакцинованим двічі
(перший раз в один рік). Тоді вірогідність захворювання практично
дорівнює нулю, або ж якщо всетаки захворієш, то лише в легкій
формі. Щодо вакцинації дорослих,
то перш за все щеплення отримують
ті, хто знаходиться в зоні ризику.
Це медпрацівники та ті, хто контактував із хворим протягом трьох
днів.
Є, звісно, і ті, хто проти вакцинації, але це тільки тому, що вони
не знають офіційної статистики, а
спираються на поодинокі випадки,

коли вакцина не допомогла. Але
саме хвороби, проти яких робиться
щеплення (дифтерія, правець, кір
тощо) ведуть до інвалідності і навіть смерті.
За словами пана Кудраша, в
Україні є зареєстрований календар
профілактичних щеплень, згідно з
яким має проводитися вакцинація у
різному віці. Як лікар, він підсумував, що робити щеплення потрібно,
адже ніхто не застрахований від
хвороб, а здоров’я — найголовніше,
що у нас є.
Журналісти опитали відносно незначну кількість батьків, з приводу
їх ставлення до вакцинації проти
кору. Більшість відповіли, що вже
зробили щеплення своїм дітям,
адже турбуються про їх здоров’я.
Деякі стверджували, що друзі та
знайомі відмовляли їх від щеплень,
проте для батьків найголовніше
здоров’я власних дітей. Адже щеплення робляться від хвороб сильніших за просту застуду чи грип і
боротися з ними набагато важче.
Є категорія батьків, які погоджуються на вакцинацію, бо “так
потрібно”, мовляв, що коли самі
були дітьми, то щеплення були
обов’язковим. Так і заклалося з
дитинства. Відповідно, є такі батьки,
котрі відмовляються від щеплення,
але таких дуже мало.
За останні три десятиліття імунізація проти кору значно поширилася, а вірогідність захворювання
помітно впала: від 2,6 мільйона
випадків до 156 тисяч. Станом на
2012 рік 84% дітей отримали дозу
вакцини.
Як стало відомо з офіційних джерел, достатньої кількості вакцини
для дорослих на даний час у Козятині немає і коли буде - невідомо, є

лише для групи ризику. Проте для
дітей вакцина є у достатній кількості
і отримати її можна абсолютно безкоштовно. Якщо ви досі не робили
щеплення своїм дітям, але маєте
бажання зробити це у найближчий
час, звертайтесь у Козятинську
амбулаторію загальної практики
сімейної медицини або до свого
сімейного лікаря.

 Кір, грип і ГРВІ:
яка статистика на
Козятинщині
Міські діти хворіють менше
Cофія ШЕВЧУК

Як повідомила газеті “RIAКозятин” помічник лікаря-епідеміолога Козятинського лабораторного центру Людмила
Кондратюк — за останній період
зросла захворюваність на кір. Так
за 2017 рік було зареєстровано 18
випадків, за 2018 рік — 109, а за
три тижні 2019 року на кір по місту
і району захворіло 24 особи, з них
9 дітей. Більше половини з тих, що
захворіли, не щеплені проти кору
або мають не завершену вакцинацію, частина пише відмову.
Грип і ГРВІ
За останніх два тижні епідеміологічний поріг перевищено на 16,6
%. По району на грип захворіло
26 осіб, по місту - 12. У основному
- це дорослі, діти по місту не реєструвались.
На ГРВІ у місті та районі за
останній тиждень захворіло 368
осіб, з них 160 дітей.
Багато випадків зареєстровано
у Махнівськіий, Йосипівській, Дубово-Махаринецькій лікарських
дільницях.

Зі 139 випадків ГРВІ зареєстрованих по місту — 48 дітей.

 У Вінниці для
дорослих є вакцина
Епідемія кору: у 2018 році в
області було 3338 випадків
кору, з них у 2181 дитини,
Лише за три тижні січня 2019
року маємо 813 випадків
кору, із них 472 дитини
Альона Рябоконь

За словами завідувача відділу епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики інфекційних захворювань
“Лабораторного центру МОЗ”
Степана Томіна, за останній тиждень, за оперативними даними, на
кір захворіло 289 людей.
— На жаль, у Вінниці вже зареєстрована одна смерть від кору.
Від ускладнення хвороби померла
восьмимісячна дитина, - говорить
Степан Томін.
За словами лікаря, 15 січня у
нашу область доставили 16 тисяч
доз вакцин від кору. Тож на сьогодні в усіх медзакладах є в наявності
35 тисяч доз вакцини. Вакцинуватись у Вінниці може дитина, яка ще
не має, або пропустила вакцинацію
згідно з календарем щеплень.
Також це може зробити доросла
людина за бажанням.
— Для того, щоб отримати вакцинацію від кору, потрібно прийти
на прийом до сімейного лікаря,
той має оглянути пацієнта, - говорить Степан Томін. - Після огляду,
якщо пацієнт не має гострих станів
(хвороб), він отримує направлення
в кабінет щеплень і безкоштовно
отримує щеплення від кору.
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Тетяна
Лозінська

Визначаємо
найбезглуздіше
витрачання
бюджетних
коштів
Ув а г а ! Ко н к у р с ! М е ш к а н ці
власноруч створюють маленькі
притулки для бездомних собак,
самі роблять ремонти в під'їздах,
садять клумби біля багатоповерхівок, засипають ями на дорогах, ходять брудними темними
вулицями...
У цей час влада ніяк не реагує
на збільшення в місті бродячих
тварин, ставить в чергу ремонти,
нехтує благоустроєм у Козятині
— мотивуючи відсутністю коштів
у бюджеті.
Газета “RIA-Козятин” розпочинає аналіз витрат міськрадою, з
ціллю визначити найбезглуздіше
витрачання десятків і сотень тисяч гривень платників податків.
У голову не вкладається, коли
вдарили морози і в школах, дошкільних закладах, терцентрі
мерзли, міський голова поїхав
відпочивати в Буковель. А після
приїзду його соратники розміс тили в соцмер е жі допис:
“Дмитрович повернувся і відразу
потепліло”. Месія, не інакше повернувся? З паливом також є над
чим задуматись. Цей пункт також
потребує розслідування.
Прошу бажаючих приєднуватися до аналізу. Пишіть у коментарях, дзвоніть на гарячу лінію.
З вашою допомогою в результаті
поставимо пам'ятник міськраді за
безглузде марнотратство.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@GMAIL.COM

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

Не передзвонюйте чужим і заведіть
«фінансову» SIM-ку
Новий обман. У людей крадуть спершу номери, а потім сторінки в
соцмережах і банківські рахунки. Як це працює та чи можна стати
недосяжним для сучасних «лохотронщиків»?
Наталія ГОНЧАРУК

Продаж баз даних давно не
новина. Але одна справа, коли
вашим номером телефону заволоділи маркетологи і стали
телефонувати з пропозиціями
щось купити або надсилати
рекламні SМS. А зовсім інше
діло, якщо телефонний номер
здобули люди кримінального
світу.
Як інформацією про мобільний номер можуть скористатися
аферисти? Редакція дізналася,
як працюють найбільш поширені сьогодні варіанти злочинного
використання телефонних номерів. Поліцейські розповіли, що
такі шахрайства останнім часом
постійно ширяться.
З чого починається крадіжка?
Має насторожити, якщо на
ваш телефон протягом кількох
днів дзвонять з різних номерів,
нібито помилися. Чи про оголошення питають, якого ви не
давали. Чи запитують якусь людину і в розмові з’ясовують, що
ця людина — не ви. Комусь ви
передзвонюєте, бо не змогли
одразу відповісти.
У такий спосіб шахраї залишають інформацію для мобільного оператора, щоб потім
в сервісному центрі відновити
вашу SIM-ку, як свою. Як
тільки вони це зроблять, ваш
телефон «замовкне». І доки не
зрозумієте, що SIM-карта не
працює, можете втратити все,
«прив’язане» до цього номера.

У когось це важлива сторінка в
соціальній мережі. А в когось
— і банківський рахунок.
Коли крадіжк а неможлива?
Щоб відновити номер телефону через втрату SIM-картки,
співробітник компанії оператора поставить заявнику кілька
питань. Про останні дзвінки,
часті контакти, приблизну суму
коштів на рахунку або суму
останнього поповнення. Про
дзвінки і контакти шахрай вже
все знає, бо «набив», телефонуючи багато разів, ніби помилився. Суму коштів на рахунку
чи останнього поповнення мож-

Минулого тижня в спорткомплексі “Колос” міста Вінниці
відбулося нагородження кращих спортсменів Вінниччини
2018 року. До списку кращих було внесено 10 прізвищ
спортсменів різних видів спорту. Серед нагороджених була
наша Юля Чехівська Слід відзначити, що Юля була однією з
двох жінок-лауреатів, що отримали іменні відзнаки. Також
іменну нагороду отримав тренер Юлії Чехівської В’ячеслав
Жуковський, як тренер, що
підготував кращу спортсменку
Вінниччини. Колишня учениця

школи- інтернат-гімна зі ї
та вихованка Козятинської
Д Ю С Ш Юл і я Ч е х і в с ь к а
живе в місті Вінниці. Вона
бігунка команди легкоатлетів збірної України і продовжує виступати за команду
Козятинського району. Не
може зрадити місту, де робила перші кроки у великий
спорт. Дівчина, на яких би
змаганнях не виступала, завжди згадує місто, де вона
вчилась і перших тренерів
Володимира Галицького та Валерія Зелінського. Ці тренери
дали їй путівку в спортивне
майбутнє.
У дитячі роки вона надавала

Чому не треба передзвонювати?
У поліції постійно розказують
про телефонні шахрайства. Наголошують, що повідомлення
про виграші варто ігнорувати.
Кажуть, не варто передзвонювати на невідомі номери. Якщо
купитеся на таке прохання, то
ваш номер опиниться в шахрайській базі — в списку людей,

Козятинці на
“Кубку Поділля”

Юля Чехівська - краща
спортсменка Вінниччини
В’ячеслав Гончарук

на просто вгадати.
У цій схемі важливо, щоб ви хоча б
раз передзвонювали
на невідомий номер,
на який не встигли зняти слухавку.
Оператор під час
віднов лення SIM ки питає про ваш
ос танній д звінок.
Назве цей номер
псевдо-власник —
тоді ваш номер вже
не ваш.
А якщо перейти
на контракт, то відновити картку шахраям буде важче? У
такому випадку, щоб
пр и св оїти н о м е р,
аферистам потрібно ще й заволодіти
вашими паспортними даними. Про те,
як у вінничан крадуть копії
паспортів та ідентифікаційних
кодів, редакція писала в статті
«Як аферисти крадуть наші документи? Вінничанка розповіла
про шахрайську схему» (коротке посилання - goo.gl/zEsrRY).

Галина Касянівська

перевагу навчанню в школі.
Навіть не мріяла наша землячка, нині викладач ВТЕІ, Юлія
Чехівська, що стане відомою
спортсменкою і матиме стільки
нагород у спорті.

У п’ятницю та суботу, 18 та 19 січня,
у Вінниці проходили легкоатлетичні
змагання під назвою “Відкритий
Кубок Поділля”. До міста над Бугом
з’їхались спортсмени 4-ох областей:
Кіровоградської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької. Проходили
змагання в спортивному манежі
“Колос”. Взяли участь 16-річні і молодші спортсмени, які виконали III
спортивний розряд. Серед 19 команд,
що брали участь у змаганнях, були
спортсмени Козятинського району.
Наші атлети виступили вдало. Поступившись двом командам з Вінниці, юні
земляки посіли загальнокомандне третє місце і прославили Козятинщину. З
чим їх вітаємо!

яких легко «розвести».
Про такого роду афери, коли
людину беруть на телефонний
гачок і витягують великі суми,
редакція не раз розказувала у
кримінальних новинах. Згадайте
класику телефонних «розводів»: «Ваш син потрапив в ДТП,
треба заплатити». Доречно
пригадати історію чоловіка з
Вінницького району, який за
кілька разів виніс з дому до
терміналу в Мегамолі 100 тисяч.
Платив за «Шевроле» з доставкою. Інформація про виграш
машини йому прийшла в SМS
(goo.gl/LBEzE4).
Як стати недосяжним для
афер?
Експерти радять завести окремий «фінансовий» номер телефону. До такого номера, на який
вам не телефонують, бо ви нікому його не повідомляєте, краще
прикріпити банківську карту і
важливі акаунти в соцмережах.
Сьогодні не проблема, мати
дві SIM-ки в одному смартфоні.
Одну зробити своїм звичайним
номером для дзвінків, а другу
секретним — для усіляких важливих для вас прив’язок. Складно зламати номер, який мало хто
знає, тому:
- заведіть «фінансовий» номер
для банку,
- не передзвонюйте, якщо телефонували чи попросили в SМS
з незнайомого номера,
- у випадку отримання частих
помилкових дзвінків, повідомте
оператора, щоб ваш номер без
вашого відома не відновили.

Наші
волейболістки —
срібні призери
Софія ШЕВЧУК

Під час новорічних свят
волейболістки КДЮСШ змагались з однолітками з ДЮСШ
м. Калинівки та ДЮСШ м.
Жмеринки.
За інформацією “Спортивної
Козятинщини” у ФБ, турнір
проводився серед дівчаток
2006 р. н. та молодших. Перше місце вибороли дівчата
з Калинівки, друге КДЮСШ
м. Козятина, третє місце м.
Жмеринка.
Усі команди були нагороджені грамотами, солодощами
та фруктами.

Геноцид по-козятинськи
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Зрив опалювального сезону
Уже стало класикою, що на
старті опалювального сезону в
Козятині у таких закладах, як
ліцей-школа та садочок “Лелека” підписуються фіктивні
акти про придатність системи
обігріву до осінньо-зимового
періоду. Зимою виявляється, що
це неправда .
Саме за таким сценарієм відбувається і цей сезон.
На днях, чи не вперше, адміністрація міста провела засідання, ніби створеної комісії
— робочої групи з числа адміністративних керівників. Зібрання
відбулось в сесійному залі. Проводив його керівник підрозділу
ЖКГ. Як спостерігачі до зібрання долучились журналісти. Ось
одні із ключових виступів, що
характеризують стан речей на
сьогоднішній день.

Олена Білянець.
— У нас холодні робочі місця
і нам потрібно буде щось говорити батькам, тому що батьки
починають кожен ранок з мого
кабінету. І мені хотілося б почути якісь запевнення, що станом
на понеділок ситуація виправиться. А це може бути в тому разі,
якщо (ну от Ігор Йосипович, я
розумію, що ви не представник)
у нас є технічна можливість протягом п'ятниці, суботи, неділі
дати температуру більшу, ніж
вона подається зараз. Інакше,
у нас в понеділок буде та сама
ситуація, що сьогодні.
Ігоре Йосиповичу, нічого особистого, тільки по роботі. У
минулу неділю я була на роботі
і ви під`їхали з міським головою
і така сама мова була, що “ми
даємо і все буде добре”, але,
на жаль, ситуація не краща на
сьогодні”

Директор закладу
Про забезпечення теплом
школи-ліцею перед комісієї виступила директор закладу пані

Влада
Керівник ЖКГ зі своєї сторони додав репліку: “Олена Анатоліївна, є графік, де чітко видно

Влад ПОВХ

по “розпечатці”, що вже давали.
На що отримав відповідь:
“Але ви зрозумійте, що нам
більше треба, щоб дати можливість нагріти. А потім зменшуйте.”
Батьківський комітет
Реальну оцінку подій найбільш
глибинно, з діалогу якого можливо зрозуміти суть проблеми,
хто винен і де вихід в правовому
руслі, дав батько, активний організатор батьківського комітету
школи-ліцею пан Володимир
Цимбалюк:
— У договорі є дуже багато недоречних слiв, він недоопрацьований. Ми вчора з
представниками преси обійшли
абсолютно всі об`єкти, починаючи від школи-ліцею, закінчуючи
котельнею. Зустрічалися з Іщенком, який, між іншим, відхрестився: він не є представником
теплопостачальника і вчора нам
на камеру це сказав. Тому представника сьогодні у нас нема?
Договір на 2019 рік - не підписаний, він навіть недоопрацьо-

ваний. Ми зустрічалися з юристами, є цілий відділ юридичний
в міськраді, які цей договір не
читали. Ми почули одну фразу
ключову, останню, що не треба
звинувачувати постачальників.
А кого? Директорів шкіл? Якщо
ніхто не був у котельні, я приніс
ось - це соняшникове лушпиння,
перемішане із сміттям. Воно не
горить. Його розпалюють з допомогою піддула і температури,
яка наганяється. Спілкуючись
із директором школи, Оленою
Анатоліївною, я дізнався, що
була створена комісія, яка приймала теплотрасу. Дійсно, що
стосується тих труб, багато що
треба поміняти, але та комісія
підписалася під тим, що вона

відповідає певним вимогам. Тоді
треба і відповідати за ці підписи.
Якщо влітку відповідає, то чому
взимку холодно? Міський голова
своїм розпорядженням, пунктом
6 від 17.10 2018 року зобов`язав
контроль за виконанням даного
розпорядження “Про початок
опа люва льного сезону” по класти на заступника міського
голови, начальника управління
ЖКГ Малащука. Від того, що ви
тут будете розказувати, скільки
ви разів ходили перевіряли, тепла в класах - не прибавиться.
Приймати міри потрібно, або
розривати договір. А ще краще
поставити модулі і отоплювати
так. Інакше з цього питання ми
будемо збиратися ще не раз.

Переводять стрілки, як коти, що нашкодили

Коментар подій, пов’язаних зі зривом опалення дитячих та шкільних закладів міста в період 01-21 січня 2019 року

Володимир Цимбалюк,
представник батьківського
комітету ліцей-школи

Протягом останнього тижня
температура в багатьох навчальних закладах міста впала
на відмітку в 11 градусів тепла.
Мер міста Пузир, незважаючи
на надзвичайну ситуацію, втік у
відпустку…
Виконуючий обов’язки мера,
пан Марченко, який зі здивуванням дізнався від обурених
батьків, що саме він залишився
за “смотрящего”, тут же перевів
стрілки на “большого” начальника ЖКГ Женю Малащука…
У розмові з представниками
батьківського комітету, в присутності кореспондента “RІАКозятин”, Малащук, як нашкодивший кіт, “перевів стрілки” на
начальника управління освіти
Олену Касаткіну та директора
ліцею-школи №4 Олену Біля-

нець.
Мабуть,
саме
вони
зобов’язані були завезти в
котельні належне паливо, а не
сміття? Та, змінивши на посту
постійного кочегара Ігоря Лівшиця, активно відпрацьовувати
стотисячні премії, якими щедро
нагородили себе о чільники
новоствореного ПММ – Пузир,
Марченко, Малащук!!!
Провівши власне розслідування, батьки прийшли до висновку,
що влада міста вирішила у черговий раз заробити грошенят.
Цинізму – немає меж!!! То ж
на цей раз вирішили зекономити на малюках та дітях!
Відчуття холоду цим панам
не знайоме – у них в кабінетах відкриті вікна… І тепло, і
ремонт, і нова орг. техніка, і
нові меблі – для себе, коханих,
нічого не шкода. Їх же, посадових осіб, он як багато! А що
ж до кількості дітей, то їх лише

в ліцеї-школі, всього-на-всього
– 741 дитина. Якось обійдуться,
скільки тієї зими?!
А що ж громада, від імені
якої так активно ці “роботяги”
розпилюють бюджетні кошти?
Громада, по рабськи, мовчить…
Чи то спрацював піднятий
батьками галас, чи, можливо,
залишки совісті, чи просто з
переляку, а все ж на 21 січня
температуру в дитячих закладах
міста підняли вище відміток 11-13
градусів за Цельсієм.. Цікаво, чи
надовго?
P. S. На Чернігівщині, у центрі селища Козелець поставили
пам’ятник козлу!!!
Може і нам перейняти досвід
козельчан і поставити пам’ятник
біля міської ради в честь можновладців міста, за їх величезні
титанічні заслуги перед громадою?!!
Питання зовсім не риторичне…

21 січня — День обнімашок в Козятині

Ми запитали у козятинчан

Анатолій та Оксана з
донькою:

Петро і Валентина:

Олександр і Марія:

— Треба радіти одне одно— У шлюбі 25 років! Це
— Ми й без свята радіє- му не тільки в день свята, а тільки перші 25 років, помо одне одному.
кожен день, кожну хвилину. переду у нас значно більше.

Мама Марина з сином
Віталієм:

Михайло-Юлія:

Василь-Тетяна:

— У шлюбі 7 років і 12
— Уже 38 років, як одру— Як не любити таку маму. років (!) зустрічались.
жені! Плануємо ще стільки ж
Як не гордитися таким сином.
жити разом.
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Титусівчан залишили без автобуса
Із заяви видно — проблема довготривала і соціально значима

Влад ПОВХ

незначній відстані до району.

Організацію регулювання
доступного людям громадського транспорту у вигляді
рейсового автобуса важко недооцінювати. Тому що він, при
його відсутності, ставить село
в глухий кут. Викликає роздратування, депресію. Адже
споживачами являються, як
правило, жінки з дітьми, пенсіонери. Як це ще правильно
охрестили, малозахищені верстви населення. Як результат,
ось до чого довели громаду с.
Титусівка: вони скаржаться у всі
інстанції. Із заяви видно — проблема довготривала і соціально
значима. Лише недобросовісне
ставлення влади до своєї роботи
дає можливість пригнічувати і так
невеселе життя в селі, навіть на

Відкритий лист владі
Голові РДА Слабчуку Юрію
Олексійовичу, голові районної
ради Слободянюку Віктору Миколайовичу, народному депутату
Юрчишину Петру Васильовичу:
Ми, жителі с. Титусівка дуже
обурені і вкрай стурбовані по
причині відсутності рейсового
автобуса до нашого села, який
донедавна хоч якось курсував. А
з нового року взагалі відсутній.
Причиною відсутності стала відмова перевізника, який відмовився
їздити до села Титусівка, хоча до
с. Пустоха відвозить і забирає людей. Рейс був на одному маршруті. Яка причина в цьому, нам ніхто
пояснити не може. Така ситуація
тільки компроментує всі діючі
гілки влади. Люди зневірились.

Взагалі, наше село Богом і всіма
забуте. Ні доріг, ні листоноші, ні
автобуса тощо. Кожен виживає,
як може. Більшість жителів села
Титусівка працюють в м. Козятині,
тому відсутність автобуса впливає
на людське здоров’я і нервову
систему. Щоб дістатись жителям
до районного центру на роботу, в
лікарню чи за покупками, потрібно замовляти таксі, так як другого
транспорту тут просто немає. А
таксі коштує 200 грн. Не кожний
може дозволити собі такий вид
транспорту. Просимо вашої допомоги, якнайшвидше посприяти у
вирішенні цих питань. Чому такі
непорядні перевізники, так зухвало дозволяють собі нехтувати
людьми. Якщо водії не хочуть
їздити до нашого села, хоча воно
знаходиться найближче до міста,
то може ви вплинете на ці непо-

добства. Ми пропонуємо, щоб
міський автобус №3 хоча б через
2 години курсував в центр нашого
села за людьми. Ми знаємо, що
міський автобус №2 забирає і
відвозить людей з села Іванківці,
автобус №1 теж міський, курсує
за жителями до села Козятин.
Може від вас буде якась друга
пропозиція. Просимо вас вплинути на вище вказані проблеми
і налагодити транспортні перевезення жителів нашого села до
м. Козятина і від м. Козятина до
села. Сподіваємось, що хоч хтось
потурбується про нас. З повагою
жителі с. Титусівка.
Крушевський А.В.
Дячук О.Ю.
Крушевський В.В.
Крушевська М.А.
Січенко А.Ю.
Січенко С.М.
Крушевський Ю.В.
Крушевська Т.В.
Ящук С.О.

Поліція попалася на вимаганні грошей
На хабарі викрито офіцера поліції
Софія ШЕВЧУК

У суботу, 19 січня, військова прокуратура Вінницької області затримала на
хабарі офіцера поліції.
Як повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, "за
процесуального керівництва військової
прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України затримано
співробітника підрозділу Головного управління Національної поліції у Вінницькій
області".
"Встановлено, що 16 січня 2019 року
оперуповноважений Вінницького райвід-

ділу поліції старший лейтенант поліції
висунув громадянину України вимогу про
передачу йому грошових коштів у розмірі 6 тис. грн за те, щоб матеріали щодо
останнього не скеровувати до органу
досудового розслідування", - написав Лисенко на своїй сторінці у Fаcebook.
Як зазначається, 19 січня порушник
передав офіцеру поліції частину раніше
обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 4 тис. грн. Це зафіксовано негласними слідчими (розшуковими) діями.
"Одразу після цього підозрюваного
затримано, а предмет злочину вилучено",
- наголошується в повідомленні.

Вероніка ЛЮБІЧ

Мордюк А.П.
Мордюк С.Н.
Соломська Н.М.
Соломський С.В.
Сторожук О.О.
Сторожук А.К.
Миколайчук М.В.
Мордюк М.Н.
Гливчук Н.П.

ДТП у Йосипівці:
зіткнулися дві
іномарки
За повідомленням
офіційного сайту Національної поліції, 20 січня
близько восьмої години
вечора в Йосипівці трапилася аварія.
36-річний водій автомобіля Audi A6 не впорався
з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та
допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi Lancer.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 26-річний водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження
та був доставлений в травматологічне відділення
районної лікарні.

Кримінальна хроніка

Алкоголіків відправляють до лікарні, орудують шахраї, в сім’ях
насильство, працюють злодії, аварії на дорогах
9 січня
У жительки с. Козятин виник
конфлікт з колишнім чоловіком
з приводу розподілу речей.
Містянка заявила, що її колишній чоловік дебоширить в
стані алкогольного сп’яніння.

13 січня
Місцева жителька повідомила
про самогубство свого сина.
У м. Козятині черговий ШМД
повідомив про психічно неврівноважену особу в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські швидко
відреагували на заяву медиків
та допомогли їм госпіталізувати
хворого, з попереднім діагнозом
алкогольний делірій.

10 січня
Житель с. Сигнал повідомив, що перерахував завдаток
невідомій особі за купівлю
авто, але машину до тепер не
отримав.
Громадянка міста повідомила,
що отримала тілесні ушкодження від співмешканця.
У м. Козятині сварилися дочка з вітчимом.

14 січня
У м. Козятині син під час сварки наніс батькові тілесні ушкодження.
Жителька смт Бродецьке повідомила про тілесні ушкодження
свого сина невідомими.

11 січня
Чергова ШМД повідомила про
госпіталізацію переохолодженого жителя с. Махнівки.

15 січня
У жителя Козятина під час
обшуку квартири, в одній з кімнат було виявлено та вилучено

коноплю.
У місті сталася ДТП. Водій
автомобіля «Рено» наїхав на
автомобіль «ВАЗ», який був припаркований на узбіччі. Внаслідок
ДТП ніхто тілесних ушкоджень
не отримав, автомобілі зазнали
механічних пошкоджень.
Дільничний офіцер поліції повідомив, що внаслідок обшуку
квартири жителя м. Козятина, в
одній з кімнат було виявлено і вилучено два згортки з коноплею.
Злодії, підібравши ключ до
вхідних дверей підвального приміщення, поцупили велосипед та
господарські речі.
17 січня
Житель Козятина повідомив
про крадіжку свого планшета.
Працівники поліції знайшли злодія, яким виявився житель міста.
Викрадений планшет вилучено.

18 січня
У м. Козятині п’яний чоловік
вчинив сварку.
У м. Козятині сталася ДТП на
вул. Білоцерківській за участю
автомобілів «ВАЗ» та «Міцубісі».
Внаслідок ДТП ніхто тілесних
ушкоджень не отримав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
З гаража місцевого жителя
вкрали зварювальний апарат.
У м. Козятині п’яний чоловік
вчинив насильство в сім`ї.
19 січня
Жителька міста заявила про
насильство в сім`ї.
У м. Козятині поруч з місцевим
ринком виявили невідомого чоловіка у стані сп’яніння. Поліція
встановила особу громадянина
та госпіталізували в Козятинську
ЦРЛ.
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Влада каже, що нема на це коштів

Софія ШЕВЧУК

Лисенко зазначив, що затриманому
готують повідомлення про підозру у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.
368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання неправомірної вигоди
службовою особою) і клопотання до суду
про запобіжний захід і відсторонення від
посади.

5 влада і ми
Щоб прихистити бездомну тварину,
мешканці самі створюють міні-притулки

20 січня
Житель м. Козятина повідомив,
що невідома особа зателефонувала його бабусі та під приводом
звільнення її дочки від кримінальної відповідальності пропонувала
перерахувати гроші. Громадянка
не повелася.
У м. Козятині сталася ДТП. Водій автомобіля «АУДІ», виїхавши
на зустрічну смугу руху, зіткнувся
з автомобілем «Мітсубісі». Внаслідок ДТП автомобілі зазнали
механічних пошкоджень, а водій
автомобіля «Мітсубісі» отримав
тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного
відділення Козятинської ЦРЛ.
21 січня
У с. Журбинці невідома особа,
скориставшись ключем, проникла
до приватного будинку селянки та
вкрала гроші і ювелірні вироби.

Уже котрий рік Козятинська
міська рада не може вирішити
проблему безпритульних тварин. Знайшовши компаньйона
в особі підприємства “Хатіко”,
в о ни в итр а ч а ють б юд жетні
кошти на стерилізацію тварин,
яка нічого не змінює в побуті
друзів наших менших. Безпритульну тварину впіймали.
Повісили їй на вухо відзнаку і
випустили на вулицю. Тобто, з
безпритульного песика зробили
бездомну собачку.
Бродячі пси, як і раніше,
бігають зграями в пошуках хар-

чів. І якби
не мешканці багатоп ов е рхів ок
чи продавці
харчових
п р о д у к т і в , Ось так в Козятині любителі тварин
то чотирила- облаштовують собачі міні-притулки
пі загинули
б голодною смертю. Або ж руку миє. Дякують за плідну
масово нападали б на людей.
роботу одні одним. Ось так
Влада міста і “Хатіко” проти міські чиновники працюють
приютів для тварин. Виявля- тандемом з комерційною струкється, собачі притулки дороге турою.
задоволення для бюджету. У
Тож скільки коштує собачий
“Хатіко” з цього приводу свій притулок? У можновладців це
інтерес. Вони залишаться без одна сума. У людей, які прироботи. А так, як кажуть, рука хистили бездомних тварин біля

Офіційна відповідь
Козятинської міської
ради на запит через сайт
“Доступ до правди” про
притулки

своїх будинків в облаштовані
“євробудки”, значно скомніші витрати. Мешканці одного
будинку навіть збір коштів не
робили. Хто що міг, своїм поділився. А умілі руки і любов
до тварин вилилась в потрібну
справу.
Влада знає, що знайдуться
люди, які будуть працювати в
притулку як добровольці. Знає
влада, що є такі, що з притулкових коштів нічого не поцуплять. Тільки влада не буде шукати таких людей. Навіть якщо
такі активісти самі прийдуть з
пропозицією, їм дохідливо пояснять, що така справа дороговартністна і немає перспективи.
Адже, не буде “Хатіко”, не буде
владу хвалити кому.

Верболози безсовісно кинула Укрпошта
Галина Касянівська

У р е д акцію га з ети “RIAКозятин” звернулися мешканці
села Верболіз. Вони вкотре повідомили, що вже більше місяця,
як в їхньому селі не розносить
пошту листоноша. Останній раз
її бачили, коли приносила квитанції на виписану пресу за 2019
рік. Не ходила більше працівниця
пошти тому, що її посаду скоротили. Ще в грудні за коментарем
газета звернулася до керівництва
Козятинського відділення Укрпо-

шти. Нас повідомили, що населенні пункти Вернигородоцької
сільської ради (Вернигородок,
Верболози, та Велике) будуть обслуговувати дві листоноші. Одна
у Вернигородку працюватиме 2
рази на тиждень. Друга — обслуговувати села Велике та Верболози по одному разу на тиждень.
Таке рішення прийняли тому, що
змінилися розцінки оплати праці
листоноші. Тепер вихід на роботу
залежить від кількості мешканців
села (!). Тільки не так сталося,
як гадалося. Вирішили, що одна

листоноша буде обслуговувати
півсела Вернигородка та Верболози. Інша — село Велике та
другу частину Вернигородка. Такі
зміни також не дали бажаного
результату. От і вирішили люди
з цього приводу скликати схід
села .
На сільське віче прийшло не
так вже й багато cелян — трохи
більше півсотні хотіли відстояти свої права, які прописані в
Конституції. По іншу сторону від
народу були представники поштових відділень районного та

Хто відповідатиме за
недобудову пам'ятника
чорнобильцям?
Аліна Бойчук, студенткапрактикантка БГПК ім. М.
Грушевського

На гарячу лінію редакції “RIAКозятин” зателефонували з проханням висвітлити проблему недобудови пам’ятника “Ліквідаторам Чорнобильської катастрофи”.
Журналісти хотіли дізнатися про
причини такої недбалості у представників влади міста. Спочатку
ми звернулися до начальника відділу культури Козятина Світлани
Рибінської. Вона повідомила, що
добудова таких пам'ятків не входить
до її обов’язків.
Тоді газета звернулася до керуючого справами виконкому начальника організаційного відділу
міськради Сергія Заїчка. Останній
теж сказав, що інформацією з цього приводу не володіє. Усі питання,
пов’язані із пам’ятником, радять

ставити громадським
діячам. Чиновники міськради лише розводять
руками і ніхто конкретної інформації не дає,
лише відправляють з
одного кабінету в інший. А хто ж тоді дасть
конкретну відповідь?

сільського керівництва. У ролі
арбітра була преса та керманичі
села.
Населений пункт, який годує
місто, залишився без листоноші.
Хтось задумувався: а якщо село
поставить питання руба “нема
нам листоноші, немає місту хліба”? Формально працівниця є.
Вона має один раз на тиждень
приносити листи та кореспонденцію. Тільки селяни Верболіз
її не бачать. Пошту доставляють
у Вернигородок не раніше 17
години. Хто ж піде розносити

газети, коли верболозці в таку
пору двері та ворота закривають?
А розносити пошту в інший день
тижня — хто ж буде працювати
задарма?
Була слушна пропозиція, чергувати поставки кореспонденції.
У якийсь тиждень о 17-ій, інший
раз з ранку можна привезти. Так
це за умови, коли є бажання знайти рішення, яке б задовольняло
всі сторони. А коли приїхати на
схід, аби гнути свою лінію, так
це конфлікт інтересів і ніякого
натяку на компроміс.

Темрява-2019: норма для
благоустрою Козятина
Мешканців провулку Лугового і вулиці
Некрасова принижують відсутністю
світла на дорозі
Дмитро Артемчук

У р е д а кцію га з ети “RIAКозятин” звернувся мешканець
пр о вулк у Луго в ий. Він п о відомив, що ліхтарі на вулиці
Матросова, що біля провулку
Лугового, стоять в суцільній
темряві. Фонове освітлення, яке
встановили влітку, вже ремонтували, але марно. “Допоможіть
з освітленням! Тому що тільки
на вас надія!” — йшлося в повідомленні.
Кореспонденти нашого видання провели невеличке журналістське розслідування. На
провулку Луговому, як і на вулиці Некрасова, темно. Ліхтарі
на вулиці Матросова не освітлюють перехрестя з провулком
Луговим. Єдиний промінець
світла, який частково освітлює

згаданий провулок, так це ліхтар біля магазину.
Щодо вулиці Некрасова, так
після того, як замінили там
лінію електромережі, освітлення не поновили. Нова лінія,
звичайно, добре, тільки люди
живуть в темряві.
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Коли ви все відпускаєте, то приходить найкраще. Поради Шрі Шанкара наповнюють оптимізмом
блог

вероніка любіч

Поки ви не навчитеся керувати веслами,
марно міняти
човен

Шрі Шрі Раві Шанкар - індійський гуру і громадський
діяч, засновник міжнародної
організації «Мистецтво Життя».
У 2004 і 2006 роках висувався
Нобелівським комітетом на здо-

буття Нобелівської премії миру,
в 2009 році увійшов до списку
5 найвпливовіших людей Індії за
версією журналу Forbes India.
Ідейний натхненник міжнародного форуму «За етику в бізнесі»,
який щорічно проходить в Європейському парламенті.
1. Нікуди не поспішайте.
Але потрібно бути там, де тобі
добре. Якщо відчуваєш, щo ти не
там, вставaй і йди туди, куди кличе внутрішній голоc. Щоб знaйти,
не oбов’язково кудись-тo йти. Це
дуже тoнка гpань.
2. Hе кoнтpoлюйте людей і
події. Hе плaнуй, не чекай, що
не бажаєш, ocлaб хвaтку. Вмій

блог

Як міняється підхід до подружнього обов'язку і зґвалтування?
Про головне нововведення
року пояснюємо на прикладах.
Спеціальна стаття для сімейних
кривдників з’явилася в Кримінальному кодексі України з 11

5. Зутрічай з любов'ю всіх
і все. Але ніколи не пpощaйся,
тoму що ніколи ніщо не фінaльно.
Гoвopи: “Cпасибі, і дo нoвиx зустрічей”.

3. Давай cобі свободу бути
cобoю, а іншим - бути іншими: у кожного cвій шлях і
cвoї уpoки. Якщо ваші шляхи
пеpеcіклися - пpекpacно, якщо
вони pозійдуться, це також добре.

6. Будь відкритий людям,
кocмocу, Бoгу - нaзивайте, як
xoчте. Пoвір - все в твoєму житті
cкладається нaйкращим чином
для тебе. Навіть, коли, здавалося,
що вже гірше нікуди. Hікoли не
знаєш, де знайдеш, де втратиш.

4. Не намагайтеся мати вcе
і відразу. Навіть, кoли здається,
щo нічого немає - завжди є щось.
А чого не вистачає, пpoтягне
pукa товариша, брата, сеcтpи,
невипадкового перехожого

7. Щоб надягнути чисту сорочку, треба скинути cтаpу.
Неможливо пізнати нового або
змінитися, будучи затиснутим рамками старих догм і переконань.
Зробіть свій розум пластичним.

січня цього року. Вона буде
стосуватися не тільки чоловіків, жінок, батьків і дітей. До
суб’єктів відповідальності додали сестер/братів, тіток/дядьків,
решту можливих членів сімей,
а також колишніх чоловіка/
дружину. Крім того, поліція
починає виносити заборонні
приписи винуватцям сімейних
скандалів. Таким приписом буде
зобов’язувати ініціатора домашнього конфлікту залишити місце
проживання незалежно від того,
в чиїй власності квартира чи дім.
— Зараз ми складаємо адміністративні матеріали за скоєння
сімейного насилля, а потім передаємо їх до суду для прийняття
рішення про покарання, — говорить заступник начальника
відділу дільничних офіцерів об-

ласної поліції Віталій Шведа.
— Якщо в потерпілого чи потерпілої є тілесні ушкодження, подряпини, синці тощо,
тоді вирішується питання про
порушення кримінального
провадження за відповідною
статтею (докладніше дивіться
нижче в інфографіці, — авт.).
А згідно з новим законом
про протидію і запобігання домашньому насильству, у січні
2019-го року вводиться окрема
стаття Кримінального кодексу
України про домашнє насильство. За цією статтею будуть
притягувати до кримінальної
відповідальності систематичних
правопорушників. До 5-ти років
обмеження волі або до 2-х років реального ув’язнення може
отримати людина, що завдає
психологічних або фізичних
страждань члену своєї сім’ї,
ставить його в емоційну залежність чи призводить до розладу
здоров’я, втрати працездатності,
погіршення якості життя. Суд
може в рамках санкції цієї статті
обрати й інший вид покарання
за домашнє насилля. Напри-

клад, присудити до 240 годин
громадських робіт або дати до
півроку арешту. У будь-якому
варіанті — відповідальність
стане значно суворіша, ніж та,
що є зараз, адміністративна. Нагадаємо, що сьогодні сімейних
тиранів карають штрафами або
громадськими роботами.
Максимальне покарання — 15 діб в ізоляторі
тимчасового тримання.
Розберемо на прикладах
усі нововведення Закону
про домашнє насильство.
Роз'яснення брали в по ліції, у правозахисників та
в адвокатів. А як коментує
психоаналітик реакцію чоловіків та жінок на зміни,
що стосуються сексуального
насильства, знайдете в публікації "Секс під розписку?
Сприймати інтим як подружній обов’язок у наступному
році — злочин".

У останній редакції Кримінального кодексу України, яка
набула чинності 11 січня 2019
року, з’явилася нова стаття про
домашніх кривдників. Також
законотворці прописали обтяжуючі обставини для сімейних насильників і до злочину
«зґвалтування» підійшли поєвропейському. Що це значить?

Зміни нового року про
д о м а ш н є н ас и л л я і
зґвалтування

Як у Бродецькому справляли Водохреще

блог
Аліна Бойчук,
студенткапрактикантка БГПК
ім. М. Грушевського

Водохреще —
день, коли усі можуть
очиститися у святій воді, змити свої
гріхи. У селищі Бродецькому вже
більше 10 років панує добра традиція збиратися гуртом біля місця
купання. Цьогоріч усіх, хто хотів
пірнути у воду, і просто глядачів
частували смачною юшкою та домашніми винами. Біля вогнища їли
юшку і грілися усі: від малих діток
до літніх людей.
Дійство продовжувалося із
самого ранку до пізнього вечора.
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Прес-центр Урочисте покладанКозятинської ня квітів до Дня Сорайонної
борності України
ради
інформує

22 січня з нагоди відзначення Дня Соборності

України в м. Козятині відбулось покладання квітів до пам’ятника Михайлу
Грушевському.
Саме цього дня, 100 років тому,
на Софійській площі в Києві було
проголошено Акт Злуки – акт про
об’є днання Української Народної
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну
державу. Йому передувало підписання
(22 січня 1918 р.) Четвертого універса-

лу Центральної Ради, яким Українську
Народну Республіку проголошено
суверенною і незалежною державою.
Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді
1918 року. Процес об’єднання України
завершився 22 січня 1919 року.
У заході взяли представники районної ради, райдержадміністрації,
органів державної влади, керівників
управлінь, служб, установ району, громадських організацій, молодь.
Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського народу
про незалежну, соборну національну
державу. Він став могутнім виявом
волі українців до етнічної й територіальної єдності, свідченням їхнього
самоусвідомлення, важливою віхою
процесу становлення нації.
Офіційно в Україні День Соборності
відзначається з 1999 року.

За вимогу виконати подружній обов’язок можуть покарати, як за зґвалтування

Наталія Гончарук

Європейські
норми тепер і у
нас забороняють
вимагати сексу, якщо законний партнер чомусь не хоче.
Торік прийняли спеціальний
Закон, а зараз вводять зміни
до Кримінального кодексу
для протидії домашньому
насиллю.

витримати пaузу, протягом якої
нічого не відбувається. Дoзволяй
бути людям біля тебе, а подіям
траплятися. Це відбувається з
тoбoю НЕ прocто тaк.
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Офіційна сторінка Козятинської районної влади

Прийшли пірнути до ополонки і ті,
хто працював цілий день. Також
до бродецького Водохреща завітали і гості з ближніх сіл Глухівці
та Медведівка і з міста Козятина.
Весела та дружня атмосфера змушувала залишатися у компанії на

довгий час. Ті, хто постійно приходить до водойми, кажуть, що
кожного року кількість бажаючих
пірнути до ополонки збільшується.
Представники місцевої амбулаторії
прийшли власним прикладом показати, що такі купання не тільки
весело, а й корисно для нашого
здоров'я.

Загалом святкування пройшло в
дружній невимушеній атмосфері.
Моржі розповіли, що і справді
стає легше, ніби омиваєшся від
гріхів. Вони хочуть наступного
року заохотити до такого очищення ще більше людей.

Прес-центр День Соборності та
Свободи України – свяРДА

то торжества єдності
нації

День 22 січня 1919 року увійшов до
національного календаря, як велике
державне свято – День Соборності
України. Саме тоді, на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку
мріяли покоління українських патріотів:
на волелюбному зібранні було урочисто
проголошено злуку Української Народної
Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки.
В Акті злуки проголошувалося: “Однині
воєдино вливаються століттями відірвані
одна від одної частини Єдиної України,
Західноукраїнська Народна Республіка
(Галичина, Буковина, Угорська Русь) і
Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили, і за
які вмирали кращі сини України. Однині
є єдина, незалежна Українська Республіка”.
З нагоди 100-річчя проголошення
Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки на Козятинщині було проведено флешмоб «Єдина Україна», під час
якого учасники вишикувались у вигляді
«живого слова», що символізує Соборну
Україну та заспівали Державний Гімн
України. (Участь у заході взяли: Школа–
інтернат–гімназія ім.. Підгорбунського,
Жежелівський ЗНВК, Безименський
ЗНВК, Вовчинецький ЗНВК, Кордишівська СЗШ, Переможнянський ЗНВК,
Кашперівський ЗНВК, Махнівська СЗШ,
Пиковецький ЗНВК, Пляхівський ЗНВК,
Сестринівський ЗНВК, Юрівський ЗНВК,
Зозулинецький ЗНВК, Флоріанівський
ЗНВК, Бродецький ЗНВК).
Двадцяте століття залишило нам у
спадок вирішальні події минулого, які,
віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності. Ми маємо бути
свідомі того, що лише в єдності дій та
соборності душ можемо досягти величної
мети – побудови духовно багатої, вільної
та демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Навіть зараз, в
нелегкі часи для нашої Батьківщини, ми
не перестанемо вірити, що територіальна
цілісність України навіки залишиться не-

порушною. Адже вона скріплена кров’ю
мільйонів незламних борців минулого
століття і тих, хто і зараз веде боротьбу
з ворогом, який посягнув на цілісність
нашої держави на сході України.
Пріоритетні завдання розвитку
Козятинського району обговорили на засіданні ради регіонального розвитку.
16 лютого в залі засідань райдержадміністрації відбулось засідання ради
регіонального розвитку Козятинського
району, утвореної розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 20
листопада 2018 року №301.
У даному засіданні взяли участь члени
районної ради регіонального розвитку:
голова районної державної адміністрації
Юрій Слабчук, голова районної ради Віктор Слободянюк, їх заступники, голови
територіальних громад району, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району.
Відкрив засідання голова райдержадміністрації, голова ради регіонального
розвитку Козятинського району Юрій
Слабчук, який проінформував присутніх
про мету проведення даного зібрання та
наголосив на тому, що Перспективний
план розвитку на 2019-2021 роки розробляється за ініціативою Президента та
Уряду України. «Рада регіонального розвитку району має стати місцем обговорення та прийняття рішень щодо подальшого
розвитку району та створення сприятливих
умов для залучення інвестицій. Питання,
що розглядатимуться, є дуже важливими.
Кожен з вас всебічно знає стан справ
на відповідній території, тому потрібно

об’єднати зусилля і разом працювати над
втіленням Плану перспективного розвитку
району на 2019-2021 роки. Цей план розвитку району повинен відповідати основним напрямкам розвитку країни та нашої
області. Ми зобов’язані рухатися в одному
напрямку, оскільки розвиток району –
наше першочергове і спільне завдання»,
- зазначив голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук.
Про основні напрями Перспективного
плану розвитку Козятинщини на 20192021 роки членів ради Регіонального
розвитку Козятинського району ознайомила начальник управління регіонального
розвитку райдержадміністрації Олена
Дейнека. Олена Вікторівна зупинилась
на переліку першочергових завдань, що
сприятимуть розвитку району у 2019-2021
роках. Формування цих завдань було
здійснено на основі обговорень перспективних планів територіальних громад
району на сесіях сільських, селищних
рад та засіданнях виконавчих комітетів
та наданих пропозицій щодо їх реалізації
управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації.
За підсумками розгляду Перспективного плану розвитку району на 2019-2021
роки членами ради одноголосно було
прийнято рішення про його затвердження.

ЩИРО ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
депутата районної ради
Леоніда Дмитровича СОКОЛОВСЬКОГО
(24.01),
секретаря Сестринівської сільської ради
Тетяну Іванівну ЯСІНСЬКУ (25.01),
секретаря Безіменської сільської ради
Га л и н у Гр и г о р і в н у М А Л І В А Н Ч У К
(28.01)
З ЮВІЛЕЄМ!
начальника управління Держпродспоживслужби у Козятинському районі
Віталія Васильовича КРАВЦЯ (26.01)
завідувача сектору житлово–комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Олега Васильовича ХОМЕНКА (28.01),
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, поваги та шани від людей, любові
від рідних та близьких, добра і достатку,
невичерпної енергії. Нехай у всіх планах
і починаннях вас супроводжують яскравий
успіх і творчі перемоги, робота приносить
тільки задоволення й щедрі результати, а
новий день дарує натхнення, нові відкриття
і звершення!
Шановні жителі Козятинщини!
27 січня Україна разом зі світовою спільнотою відзначає Міжнародний день пам’яті
жертв Голокосту, запроваджений рішенням
Генеральної асамблеї ООН у 2005 році.
Цього дня у 1945 році війська Першого
Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті
«Аушвіц-Біркенау» неподалік польського
міста Освенціма.
Це була одна з найбільших і найстрашніших трагедій людства. Протягом 1933-1945
років жертвами Голокосту стали мільйони
невинних представників єврейського народу
та інших національностей.
Скорботний урок про сумні події тогочасної дійсності повинен назавжди стати
застережливим знаком для всього людства.
Сучасне суспільство та прийдешні покоління
мають пам’ятати про недопущення повторення трагічних сторінок історії у майбутньому.
День пам’яті героїв Крут
День Героїв Крут – історія України
закарбувала на своїх скрижалях новий
символ, який став невід’ємною складовою
генетичної пам’яті усіх тих, хто віддав своє
життя за незалежність нашої держави.
29 січня 1918 року відбулася подія, яка
стала одночасно трагічною та героїчною
сторінкою в історії Української революції
1917-1921 років. На залізничній станції Крути вояки-студенти прийняли нерівний бій за
підступи до Києва, вони опинилися у центрі
бою без належної підтримки, але не відступили. Ціною свого життя юні добровольці
зупинили наступ противника. Їх відвага та
самопожертва стали символом героїзму молодого покоління в боротьбі за свободу і
незалежність українського народу, взірцем
палкої любові та відданості Батьківщині.
Тож вшануймо подвиг українських юнаків,
які загинули, захищаючи свою державу.
Пом’янімо звитягу та безстрашність усіх тих,
хто впродовж століть віддавав своє життя
за незалежність України й продовжує це
робити сьогодні.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК
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— Отримала паспорт.

Теофінія Яновська (70),
пенсіонерка:
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Що позитивного сталося за останній тиждень?

Ми запитали у козятинчан

Ніна, учениця 9 класу,
смт Бродецьке:

9 Фотоконкурс року

обличчя козятинщини
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Анатолій Майброцький
(66), пенсіонер:

Людмила Харахондя (49),
вчителька:

Казимір Іваніцький (72),
пенсіонер:

Давид Біляков — перший в конкурсі “Міні-Містер”!

Світлана Поліщук (40),
продавець:

— Приїхали діти, онуки,
— Їздив на Водохреще
— Отелилася корова, дає
— Сину дали дозвіл на ро— Завітали в гості рідні,
правнуки на Водохреще. Чудово до сестри у Вінницю.
молоко. Тепер є з чим ходити боту в Чехії.
яких давно не бачила.
провели час в батьківській хаті.
на ринок.

Пірнальників побільшало вдвічі
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 19 січня, православні
та греко католицькі християни
відзначали Водохреще. У народі його називають Хрещення
Господнє чи Йордан. Це третій
завершальний цикл різдвяно-новорічних свят.

У храмах проводилася служба
Божа - літургія. Слід відзначити,
що в церквах нашого міста було
менше вірян, ніж у минулому році.
Головним посилом цього свята є освячення води і купання
в ополонці. Освячена вода на
Водохреще вважається найбільш
цілющою і допомагає від невилі-

ковних хвороб. Тільки священики
стверджують, що цілюща вода
може втратити чудодійну
силу, де часто сваряться в родині. Купання людей за повір’ям
очищає душу від гріхів, а тіло від
хвороби.
На одному з каскадів ставків
річки Гуйви, те що ми називаємо
Водокачкою, ще до освячення
ополонки, занурилось у воду 45
здорових організмів. Якщо додати, що деякі наші містяни пробували воду ще з вечора п’ятниці, то
таких набралося близько 80 осіб.
Після освячення ополонки пішло
масове купання. На 15 годину
свята Водохреще увійшли у воду
ще більше 300 моржів і моржів

Влад ПОВХ

21 січня 2018 року до нас
у редакцію завітало молоде

наполовину. Жінок та дівчаток, що
пірнули у воду, яка була всього
+4, — 59. Дітей та підлітків — 15.
Решта 248 — представники сильної статі.
Не обійшлося і без мажорних
обставин. Мабуть, самі організатори не очікували такої кількості
присутніх на святковому заході.
Це й породило напівнеконтрольований хаос. Кожен з прийдешніх
хотів побачити пірнальників у

крижану воду. Як наслідок більше півсотні вийшли на крижину
і скупчилися в одному місці. Лід
сповіщав нашим землякам про
небезпеку своїм потріскуванням
та, на щастя, витримав.
Якщо порівнювати статистику з
минулим роком, де було 130 всіх
пірнальників, з яких 24 жінки. То
минулорічний рекорд перевершено більш, як удвічі. А це означає,
що в нашому місті здорова нація.

Субота, 19 січня, розділила
любителів спорту на два табори.
Одні пішли на Водокачку спостерігати за пірнальниками в
ополонку. Інші надали перевагу
футбольним пристрастям зустрічі лідерів Кубка Козятина. Були
такі, які разом з газетою “RIAКозятин” встигли на два фронти.
Крім зустрічі “Поклику серця” з громадською спілкою
міської федерації футболу, в
цей день грали ще й футбольні

вельників.
У наступному поєдинку “Маяк”
(Глухівці) переміг команду Сергія
Курінного з рахунком 6:3. А в
двобої лідерів турніру “Поклику
серця” та міської федерації футболу міг визначитися одноосібний лідер турніру. Та команди
зіграли результативну нічию з
рахунком 5:5, чим зберегли подальшу інтригу щодо лідерства.

Після проведених 5-ти турів
команди розташувалися в такій
послідовності. Молодь “Поклик
серця” та ветерани федерації
футболу ділять 1-2 сходинку.
У них по 13 очок. На 3 місці
“Бабур-буд”, у них 12 пунктів.
На четвертому місці “Маяк”, у
них 9 балів.
П’яте-шосте місце ділять “КСВ”
та “Факел”. Замикає турнірну
таблицю махнівський “Колос”.
Залишилось зіграти ще два тури.

Перемогли фуболісти школи №2!
А три міські школи взагалі не взяли участь у змаганнях...
В’ячеслав Гончарук

У п’ятницю, 18 січня, в спортзалі
залізничного училища знову було
гаряче. На манеж спорткомплексу
вийшли міські футболісти-школярі.
Вони визначали кращу команду

спартакіади серед загальноосвітніх закладів області з футзалу
2018-2019 навчального року.
Взяли участь у турнірі 10-11-річні спортсмени — учні школи №2,
школи №5 та школи- ліцею. Вони
за коловою системою визначали
переможця, який 25 січня зіграє
на фінальній стадії обласної першості. У Вінницю поїдуть спортсмени, які грали в малинових манішках — футболісти школи №2.
Вони виграли обидві свої зустрічі.
У першому поєдинку гравці другої школи мінімально переграли

Вероніка ЛЮБІЧ

отримали, на Бога уповаємо.

Ми вітаємо нашого маленького переможця фотоконкурсу Міні-Містер-Симпатія з перемогою!
Так тримати і надалі!
— Іллюша - божий чоловік,
— каже його батько Руслан
Гуменюк. — Нам Бог подарував
таке чудо — сина. Йому буде 10
місяців. Довгоочікуваний син,
майбутній чемпіон. Любимо,
гордимся, молимось, просимо
у Бога допомоги та підтримки
у вихованні, у здоров’ї. У Бога

Спонсор номінації — салон “ТекСтиль”
— Салон відразу визначився
із симпатією, — розповів газеті
директор “ТекСтилю” віктор
Малишевський. — Фото, яке
було виставлене, і сама дитина
має дуже позитивну ауру і приваблює до себе. Ми не могли не
взяти участь у цьому конкурсі,
не могли не відмітити його. Тому
нагороджуємо його окремою
грамотою за перемогу у фото-

футзалістів в салатовій формі —
спортсменів школи №5. Рахунок
зустрічі 1:0.
У наступній зустрічі переможці
першого матчу зіграли з ліцеїстами. У цьому двобої удача була на
боці малинових. Вони переграли
футболістів школи-ліцею з рахунком 3:2.
Перемагає сильніший, з цим
футбольним правилом не посперечаєшся. Тільки заради справедливості хочеться відзначити,
що футболісти школи- ліцею не
використали 6! ситуацій для взят-

тя воріт.
У одних
випадках
хибили нападники команди “зелених”. А коли м’яч летів в рамку
воріт команди 2-ої школи, то їх
виручав страж воріт Назар Титов.
Він відбив шість м’ячів, які за
логікою повинні були опинятися
у воротах.
У третій грі зустрілися команда
школи-ліцею та гравці школи №5.
Ліцеїсти перемогли з рахунком 4:3
і посіли друге місце на турнірі.
Третіми фінішували на змаган-

конкурсі і вручаємо подарунки
Іллі і його мамі. Бажаємо дитині
всього самого доброго. Щоб він
був здоровий, слухняний. Це і
справді буде чемпіон. Надалі,
як завжди, ми будемо брати
участь у всіх конкурсах при газеті “RIA-Козятин”. Читайте цю
газету і слідкуйте за наступними
конкурсами. А також заходьте в
магазин “ТекСтиль”, який знаходиться у “Флеш-Рояль” на вул.
Незалежності, 40. У нас чудові
тканини. Відкриваються курси
шиття, в’язання спицями, крюч-

нях футзалісти школи №5.
Підводячи підсумки, виникає
питання, як так сталось, що у цих
змаганнях не брали участь команди шкіл, де є класні футболісти.
У першій, третій і школі містечка
Залізничне? Що ж, ви, фізруки
згаданих шкіл, не показуєте
своїх Вадимів Сімахіних, Назарів
Тітових, Владів Обущаків, які домінували на спартакіаді? На що
витрачаються бюджетні кошти?

в здоровому тілі - здоровий
дух. Саме на таких засадах і
об’єднав мешканців Козятинщини конкурс від “RIA-Козятин”,
який завершився перед святом
Водохреща.
Одним із дипломантів стала
родина Егора Харченка, вік
якого три рочки. Мама хлопця
пані В’ячеслава розповіла у
інтерв’ю про своє щастя (відео
в ютубі).
Діалог, що відбувся в редакції, нас приємно вразив. Мама
Єгора — молода миловидна
пані, з приємною посмішкою на
обличчі. Найперше, що і вразило, це її комунікабельність до
спілкування.
— То хто ви?
— В’ячеслава. Мама двох ді-

ток: Єгора і Тимура. Дружина
чоловіка. Тобто ми повноцінна
Для чого потрібна математиродина. Правда, поки що без
ка в житті людини? Відповідь
власного житла.
дати легко. Принаймні, щоб
— Ви проявили соціальну
навчитись рахувати гроші. Праактивність як дописувач і
вильно вираховувати платежі за
читач газети. І ваш син Єгор:
комунальні послуги. Це аксіома
ви виставили фотографію
беззаперечна. А тепер давайте
його і серед багатьох прерозберемося, для чого потрібні
тендентів вона припала до
конкурси через газету “Мінівподоби багатьом людям.
містер Козятина”?
Розкажіть про нього.
Найперше, це дитяча плат— У садочку він чесніший,
форма — розкіш для дітей та
вдома бешкетник, енергійний
батьків. Це естетичне сприйдуже. Братика свого дуже люн я т т я с в і т у, г а р н и х м а н е р
бить, не дає в обіду, жаліється,
спілкування. Пропаганда здоякщо його хтось ображає.
рового способу життя. Яскраво
— Ви йому прививаєте
одягатися. Це креатив родини,
здорове почуття до життя,
для того, щоб пишатись своїми
хороші стимули. Ви молода
здобутками. Скажемо простіше:
сімейна пара. Як звати вашого чоловіка?
— Володимир.
“Едем” — райський куточок
— Ви мешкаєте в
В’ячеслав Гончарук
розповідь.
місті Козятин, оренКозятинський “Едем” — це магазин Знаходиться він на вулиці Героїв Майдадуєте житло. Але є
верхнього чоловічого та жіночого одягу. ну, недалеко від районної лікарні. Сама
перспективи. НароТоргує в ньому чуйна та любляча малечу назва магазину не має нічого спільного з
джувати ще будете?
директор магазину Наталія Максимчук. райським садом, в якому згідно з Біблією
— Ц е н е с ко р о.
Це одна із трьох торговельних точок, які жили Адам з Євою. Зате мовою іудеїв
Спочатку цих трохи
взяли участь як спонсори у фотоконкурсі “Едем” означає насолоду. Тож справжню
підняти.
“Міні- Містер-Козятин”. За непередбачу- насолоду можна отримати, відвідавши
— У Бога, кажуть,
ваних обставин представники “Едему” не цей магазин.
не буває ні пізно,
могли бути присутніми на нагородженні Тут не намагаються продати одяг, який
ні рано. У Бога на
переможців та призерів конкурсу.
людині не підходить. Спілкування з провсе свій час. Що ви
Тож про цей магазин наша коротенька давцями викликає одне задоволення.
хотіли б побажати

Влад ПОВХ

на поле в три польових гравці.
“Бабур-буд” не хотіли скористатися подарунком долі і, як жест
добропорядності, зняли при рахунку 3:0 і свого футболіста. Так
і проходив майже весь перший
тайм в форматі 4 на 4. Кінцівку
першого тайму і всю другу половину зустрічі команди вже грали
в повних складах. Підсумок цієї
зустрічі 19:3 на користь буді-

сяця їздимо, відвідуємо нашу
лікарку.
— Ну я надіюсь, ви не збираєтесь емігрувати з України
на постійне мешкання за
кордон?
— Ну якщо нічого не зміниться, то... Поки що немає в
планах.
Дякуємо родині, що така активна, бере участь у різних заходах. Бажаємо виховати сина
і ще мати діток. Бо кажуть, що
одна дитина це - півдитини, а
три дитини - це одна дитина.
Бажаємо всього самого найкращого, успіху в житті і процвітання.

ком… Буде у нас багато-багато
цікавого!

Єгор Харченко — Міні-містер Козятина

Лідери зіграли результативну нічию
пари. “Бабур-буд” зустрічався
з “Факелом”. А команда Сергія
Курінного грала з “Маяком”
села Глухівці. Покращили свої
показники в графі “забиті м’ячі”
футболісти махнівського “Колоса”. Вони отримали результативну перемогу з рахунком 5:0 над
командою нового стилю, яка
знялася з розіграшу.
Першими на спортивний манеж
залізничного училища вийшли
будівельники та “Факел”. Почалася гра із спортивних неприємностей. Гравці “Факела” вийшли

Козятині?
— У Козятині, я вам скажу,
що не дуже, але якось крутимось, — відповіла молода
мама.
— Ви, як подружжя, забезпечені житлом?
— Поки що ні.
— Ну, якщо чоловік працює за кордоном, то у вас є
перспектива заробити власне житло. Як ви ставитесь до
медичного обслуговування:
можливості виклику лікаря?
— Якщо чесно, то поки що
ми не викликали. Так що не
було можливості взнати, яка
медицина. А так кожного мі-

Ілля Гуменюк — Містер-Симпатія!

ветерани на рівних грали з молодими
В’ячеслав Гончарук

подружжя — сім`я Білякових:
Марина, Сергій і Давид. Ця
сім`я, з сином Давидом, брала
участь у конкурсі “Міні-Містер
Козятин” і їх син, якому завтра
буде рік, став переможцем. Він

найбільше припав до вподоби відвідувачам сайту,
з чим ми його й вітаємо.
Точніше можна сказати,
батьків, що мають такого гарного сина, який,
будемо надіятися, буде
вершити долю України і
подавати приклад гарного
виховання.
Спонсором першого
місця виступив магазин
“Жасмін”, що знаходиться
в м. Козятині.
Родина утворилася 2 роки
тому. Батько зараз працює в
Польщі, а дружина в декреті.
— А легко бути мамою в

молодим мамам, колегам
вашим, можливо, родичам?
— Терпіння, взаєморозуміння, щастя, здоров’я, кохання. І
щоб все хороше було в цьому
новому році, а все погане залишилося в старому.
— Що таке, на вашу думку,
успішна родина, сім’я?”
— Це, щоб в сім’ї було взаєморозуміння. Без сварок, звісно, не обходиться, це в кожній
сім’ї так. Це терпіння, постійне
спілкування між членами сім’ї!
— Ще таке провокаційне
питання. Зара з Верховна
Рада прийняла закон про так
званий секс за згодою. Знаєте, що це таке?
— Ми вже бачили цей акт.

Там дані паспорта, ідентифікаційний код...
— Тобто, це викликає інтерес в сім’ї. Обговорення
відбувається?
— Розмовляли в сім’ї. Смішно виходить, що вже бумажка
про шлюб нічого не значить.
Мама Єгора отримала відзнаку-диплом за участь в конкурсі.
З сином і чоловіком не змогла
разом прийти з об’єктивних
причин. Але надіємося, згодом
вся родина відвідає редакцію і
ми продовжимо інтерв’ю.
Спонсором нагороди виступив магазин “Едем”. Це торгова
точка, можете зайти їм там подякувати, і в книжку відгуків
написати вдячність, якщо буде
нагода.
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гурток Авіамоделювання
шукає меценатів
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, Влад ПОВХ

Єдиний в Україні юнацький
гурток авіамоделювання, діє
тільки… в Дубових Махаринцях!
Його ентузіаст — креативник,
вчитель, батько. До його фото
і прізвища легко ставити хвалебні епітети, щоб яскраво
охарактеризувати особистість.
Знайомтесь: Дмитро Міщенко, фаховий вчитель. Працює
керівником гуртка авіамоделювання при позашкільному
навча льно -виховному центрі
Козятинського району. З ним
знайома газета “RIA-Козятин”
давно. За свою мету ставимо
знайти постійного спонсора,
мецената (називайте його і
по іншому), щоб при не значних фінансових витратах до
трьох тисячах гривень в місяць
су т тєво покращити технічні
можливості гуртка. Охопити та
залучити якомога більше дітей.
Надати учням, як можна більше
можливостей виступати в змаганнях різного рівня. Так, щоб
наші краяни стали чемпіонами
краю, України і всесвіту.
Керівник авіамодельного
гуртка “Політ” села Дубові
Ма харинці Дмитро Міщенко
працює вчителем у школі. Авіамоделювання — це така галузь,
яка розвиває в дітях хист до
науки, техніки, до дисципліни,
до творчості.
— Але це не допомагає в
навчанні, — каже пан Дмитро.
— У навчанні зараз такі програми, що там не кожен дорослий розбереться, не те що
діти. Але навики ці, які вони
там мають, плюс до того ще
спритність рук, “двіженіє ума”,
то воно залишається на все
життя. До мене приїхав мій вихованець Артур з Ямпільського
району. Теж знайшов там школу
і буде відкривати гурток. Так
що вже сліди якісь є.
— Уже можна сказати ваші
учні стали вчителями!
— Один навчається в Києві в
академії - авіаційному інституті.
Ким він там буде, я не знаю. Чи
буде літати, чи супроводжувати
польоти, бо це також важливо.
Бо тих, котрі на землі, повинно
бути більше, щоб один полетів. Так і тут. Усе вкладаєш в
модель. Ти ж її не робиш за
годину, а робиш протягом місяця. Розбиваєш потім протягом
4-х хвилин.
На сьогоднішній день займається в гуртку 16 старших
дітей. Приходить багато малих.
— На змагання не можна

їхати – ми поїхали, вигравати
не можна – ми виграли, не
можна паливо змішувати, бо
воно смердить — ми змішуємо,
не можна паяти, бо немає витяжки – ми паяємо. Ми такі,
— так каже про свій гурток
авіамоделіст.
— Тобто це базується чисто на вашому особистому
ентузіазмі?
— Якби не малі, то що, я
його буду сам для себе робити? Для дітей калатати. Хоч не
для своїх. У моїх також виходило, але бабця з мамою були
проти. Не стали чемпіонами.
— Це такий вид спорту,
який потр е бує по стійних
фінансових затрат. І вони
ж — безповоротні. Це ж не
комерційна діяльність...
— Звичайно, не комерційна.
Для того, щоб зробити дрона,
потім його продати, то спочатку треба купити всі ці запчастини. А ми так — на що
можемо потягнути. Ну ми так:
купили двигуна. Головний наш
напрямок — це повітряний бій,
бо це цікаво. З одного боку
аварійно, модельки ламаються,
але є результат — ніхто не
може замилити тобі очі. Якщо
ти виграв, значить ти виграв.
Бо якщо ти поїхав на олімпіаду
сьогодні, а перевірили роботу
через три дні, то зрозуміло, що
ти пролетів. А це сьогодні на
сьогодні. Якщо різниця в п’ять
очків, значить, переліт чи там
жереб. Чи один поступається
іншому. Наприклад, здаюся,
бо вони були кращі. Але таке
рідко буває. У основному до
останнього. Дорого все, дорого. Моторчики дорого, ефір
дорого, всякі масла, свічки.
— Навіть поїхати на змагання, це їде осіб 10-20?
— Виходить, якщо у нас три
категорії: старша, середня і
молодша, то 6 людей. Тому
що на кожного треба по 3-4
модельки. А скільки з ними їде
багажу, то це різні речі.
— Скільки вже ваш гурток
діє?
— Років 5. А років 2 не
діяв, бо я пішов зі школи на
будівництво, бо там більше платять. Та й це все діло… Ну нема
людини, нема розвитку.
— Ваш клуб потребує меценатства? Постійного, а не
разового?
— Бажано, щоб хтось нас
взяв під свою опіку. Бо це
діло хороше. Як би там не
було, окрім цього, що вони там
крутять, то вони уявляють, як

воно. Одне діло, коли машинка
поїхала по землі, кораблик поплив по воді, а друге діло —
повітря. І плюс гуртківці набувають навиків з інструментами,
матеріалами, передовими технологіями. Наприклад, натяжна
стеля. Це зараз вона увійшла
в моду, а моделісти з самого
свого початку, з 60-х років, або
мочили папір – він розтягувався, або утюжком вигладжували
каркас, плівочку, лавсан. Це
все у моделістів взято. І їм ніхто за це не доплачує...
— Значить статус вашої
організації – це робота ,
найперше, з дітьми. Який
там вік дітей?
—
Був в мене період, 2
роки тому, що старші вийшли,
осталися менші, то найкращий
льотчик був з 4 класу – Артем
Павлюк. А зараз позиція змінилася трохи, він сам підріс.
І залишилося у нас на школу
2 пілоти. Один весь час неправильно вирішував ситуацію
чи навпаки злітав, чи ще щось.
Фактично був один, що міг злетіти, посадити, передати ручку.
Зараз вже їх шестеро, які
впевнено почуваються. З коліс
злітаємо, в спортзалі тренуємось, поки зима. То вже в мене
є льотчиків з 10 крепких. Ще їх
треба просіяти, щоб поїхали на
змагання.
— Звичайно, в місті такий
вид спорту приживеться, а
ви в селі. Звідки у вас таке
натхнення до цієї справи?
— Коли був малий, ці всі
конструктори називалися КІТ.
КІТ-набори, вони були з фанери і всі ці літачки, які там
міг дотягнутись до поличок,
я їх виловив, випиляв і склав,
і склєїв. Був у нас цей двигунець. Ми його не могли завести
з вчителем трудового навчання.
Я поїхав у Старосиняв, там мені
показали, як він заводиться,
все. І там вони робили такі
кораблики, гонки: там вони
по кругу. Два рази треба було
торкнутися землі, щоб зарахували, що він не летить, пливе
буцімто. Ну і ці не взяли мене в
той гурток. Чи там треба було
платити 3 рублі. І так воно все
захололо. У Вінниці була ця
моделька, та ніхто ж не знав,
де знаходиться. Потім відслужив я армію. Пішов вчителювати в Непедівку і вже тут я
їх знайшов, цих моделістів старих. Уже коли ми почали, про
нас взнали, віддали частину
моделей. Вони були тяжелезні,
проти тих, що зараз. Але ми

на них літали, поки не побили.
Дали нам коди двигунів. Плюс
навчилися пілотувати.
— Де навчилися?
— Я спеціально їздив у Брацлав.
— Який приблизно місячний бюджет?
— У пару тисяч ми б вклали с я . Е ф іру тр е б а п о тр и
баночки (по 70 грн), свічечок
штуки чотири (ще 400 грн),
плюс гасу, касторочки, всякі
там масла. Акумулятори добре
садять бюджет, сам накал без
акумулятора, це такий зажим
(ще плюс 400). Також польотний ящик, катетери, насосики,
кембрики, силіконова трубочка,
плюс моторчик. І якщо це все
скомпонувати (на один виліт
треба 2 модельки), одна вартує
приблизно 1000 грн і друга
1000, плюс ще заправка там на
півтисячі. 2500 грн, це достатньо, щоб вийти на один політ.
А може таке трапитися, що ми
виграємо у всіх і станемо самі.
— П а не Д митр е , д а йт е
свої координати, як з вами
зв’язатися, якщо буде у людей бажання напряму вам
подзвонити.
— 0978808389, плюс в Viber
я є по цьому ж номеру. Ще добавлю, що серед тих яскравих
перемог: два рази ми виграли
“Артек”. Зимою один малий з
внуком Азарова був в одно-

му загоні. За те, що говорили
вночі, підлоги мили... Зараз він
служить у війську. Це Дмитро
Остапчук. Потім ще в нас друге
місце було по зміях, перше місце на виставці наш Т-34 зайняв,
ну обласні — то ми з фіналу не
вилазимо.
— Це є і міжнародні змагання?
— Так. Бувало, ми потрапляли
помилково на міжнародні змагання. Їхали на всеукраїнські,
а там перенесли числа, ми не
подивилися, і приїхали на Кубок
Литви. То що, вже вертатися назад? Внесок був 10 євро чи 30.
Скинулися, одного вписали. Ну
там 3 місце, ну 4. Всяке буває.
— Дасть Бог знайдеться
спонсор, фінансовий помічник, який постійно давав би
можливість протягом року
стабільно працювати...
— Дай Бог! Зараз виходить,
ми приїжджаємо, а там моделювання для багатих. Там
династійні моделісти, їх дуже
тяжко посунути. Нещодавно знайшли змагання для нас бідних
“Ретро”. Чим старіший двигун,
тим краще добавляють балів. І
ти маєш літати без обмежень.
Ні глушника не вимагають, ні
встановлення двигуна... Там, як
в реальному бою. Байдуже, що
в тебе старіша техніка. Якщо ти
збив того, хто з авіаносця злетів, то ти молодець...

ПРОДАМ
— Балон кисневий, балон газ. великий, насос ручний (паливо, вода), швелер 10-12, різні куски труб
та уголків, плитка на грубу або камін. 067-430-7937, 093-756-39-33
— Або обміняю на зерно сембернара хлопчика або
дівчинку. 097-793-55-95
— Автомобільний причіп. 093-246-11-20
— Автомобільну резину б/у R 13-18, диски. 093767-69-07, 068-602-69-53
— Акустичні колонки 10 Вт. (прибалтика), приставка до котла для спалювання тирси (польша) 50 КвТ,
лист фанери товщ. 20 мм., крісло кровать, гільзи
мисливські 12 к-р. 067-430-79-37, 093-756-39-33
— Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню,
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
— Бджолопродукти: прополіс 30%, підмору 20%,
воскової молі 20%, ехінацеї, пергу очищену і на
рамці, мерву. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-43222-16
— Бензопила, бензокоса, болгарка, компресора
2-х циліндрового, ЯВА-350, млин. 068-216-34-20
— Британську або шотландську породу кішечок,
привчені до лотка, грайливі, забавні, доглянуті,
дешево. 073-793-55-95
— Бройлер, іспанка, редбро, мастер грей, суточні,
качки мулард, іспанка, комбікорм. 096-458-74-21,
063-604-26-79, 067-173-31-50
— Бройлери КОББ - 500 добові, іспанки, редбро,
майстер - грейн. 063-293-13-29, 098-974-57-77
— Вазон цикламен, персидський міні, бузковий
65 грн., насіння цикламена (суміш) 10 шт. в уп. 20
грн., форма для горішків, форма льодяників. 097556-89-47, 093-109-83-83
— Ванна 700 грн., газова плита 1 000 грн. 093488-78-48
— Велосипеди різних марок, насіння помідорів,
масло перероб 60 л. 093-940-96-11, 068-334-66-72
— Велосипеди Салют, дамський Україна, запча-

стини Зіл 130, колеса Зіл 130. 096-301-40-76
— Вібро - стіл 97 х 72 з 2-х см. плитою двигуном 3
000 грн. 093-891-01-40 Зоя Василівна
— В'язальний апарат Рута - 85, акумулятор 6 FM18, яблука Снежний Кальвін Джанатат. 2-48-82,
050-149-64-54, 068-519-07-69
— Гараж 2-х пов., р-н Тунеля (колишня К.Маркса),
з білої цегли, р.6 х 9 м., на 2 брами з усіма зручностями. 096-779-60-83
— Гараж біля тунеля. 095-663-51-47, 063-026-7472
— Двері задні ліві на ВАЗ 2105, 2107 нові, тормозні
барабани передні на ВАЗ 21010 R13 нові. 097-32727-34, 067-756-85-13, 063-293-14-22
— Двері металеві 2-х дверні б/у темно - коричневого кольору, р.1.96 х 1.10. 098-803-25-09,
063-997-60-37
— Двигун ЮМЗ-6 після кап.ремонту. 097-876-8536 Олександр
— Дерев'яні міжкімнатні двері, прихожа 280 х 210 х
45, батарея опалення 500 х 500 б/у все в гарному
стані. 063-741-21-86
— Диван 2-х спальний, в хорошому стані 3 000
грн., с.Козятин. 093-767-13-97
— Дитяча ванночка, постільна білизна, вазон Алоє,
Каланхой та другі. 2-12-24, 093-884-86-66, 068209-91-37
— Дитяча коляска б/у в гарному стані Chicco та
люлька гойдалка. 063-254-92-35
— Дитяча кроватка з матрацом. 093-488-78-48
— Дитяче ліжечко з матрацом, білого кольору у
гарному стані, с.Гурівці. 067-892-37-11
— Дрова твердих порід. 063-143-61-18
— Дрова. 067-430-40-65
— Електромотор 4 Квт., електрорубильник ричажний. 093-858-00-62
— Електронний гімнастичний пояс стимулятор, 6
вмонтованиї режимів роботи, з 10-ма рівнями навантаження. 063-694-70-62, 098-632-43-17

— Запчастини до Москвича: передня балка, корзина зчеплення нова, коробка передач + кардан + 2
нові хрестовини, багажник на дах. 096-450-95-16
— Збірник пісень та віршів В.Висоцького з 248
стандартних печатних листів. 063-694-70-62, 098632-43-17
— Зем. діл-ка 0.06 сот., в центрі під забудову, зі
всіма оформленими документами, пров.Грушевського 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
— Зем. діл-ка 12 сот., м.Козятин вул.С.Стрільців
34, можливий обмін на квартиру. 093-587-13-52
Сергій
— Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, сарай, гарне місце 60 000 грн. 093-209-06-88, 097-955-65-90
— Індики, кури Брама світла. 096-184-63-54
— Інкубаційне яйце орпінгтонів: чорного і золотого,
джерсійського гіганта, курчат підрощених і суточних
орпінгтона полевого, чорного, золотого. 097-89374-92
— Килим, біо-туалет, авто крісло для дітей, самовар, швейна машинка Зінгер, велосипед, мотоцикол дитячий, два пилососа, ходунки для інваліда.
097-147-84-88
— Коза первістка, кітна, козел. 067-756-06-27
— Коняка недорого, терміново 16 000 грн. 096754-41-52
— Копмютер ігровий, потужний Intel CoreL 3 + 8
Гбт ОЗУ + SSD - 6 Гбт + HDD - 500 гбт. + відео
Radeon RX 480 - 4 гбт + DVD-RW + монітор Philips
19" + клава. + мишка. 096-797-90-53
— Кормовий буряк с.Козятин. 093-640-13-96, 068627-51-46
— Кормовий буряк. 063-305-76-98
— Кормовий буряк. 097-899-69-20
— Корова 8 міс. тільна. 098-719-23-00
— Корова добра. 068-631-66-46
— Корова з 7 телям, тільна 5 міс., смт.Глухівці.
096-561-87-83, 068-507-91-75
— Корова первістка с.Пляхова. 067-733-27-64
— Корова тільна 8 міс., телиця тільна 7 міс.
с.Садове. 063-829-03-35, 096-804-07-81
— Корова тільна за 6 телям. 096-984-16-23, 067162-04-61
— Корова тільна, спокійна. 096-772-01-94
— Корова тільна, телиця тільна. 067-298-90-06
— Корова хороша с.Флоріанівка 4 міс. тільна, недорого. 096-183-11-85
— Котел твердопаливний. 097-362-81-21
— Кровать 2-х ярусна з натурального дерева з
матрацами, шир. 1.20 м., довж. 2 м. 10 000 грн.
063-054-39-57
— Кузовні деталі (ланжерони, арки колісні) і т.д. до
ВАЗ 2121 Нива, насос отоплювача до Запорожця,
з/ч до авто ЛУАЗ Волинець, дверка, крило переднє

до Москвича, двигун Москвича 408. 067-430-79-37,
093-756-39-33
— Курей мясояєчної породи Брама, молодих
півнів на племя, з січня приймаю замовлення на
інкубаційні яйця. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-43222-16
— Курчата бройлери КОББ - 500, іспанка, редбро,
майстер грейн, комбікорм для курчат. 063-293-1329, 098-974-57-77
— Лабрадор дівчинка дешево або обміняю на
зерно. 093-297-19-24
— Листове залізо 4 мм. 1.25 х 2.50. 067-772-36-78
— Лушпиння горіхів для розпалу. 2-29-67, 093-92611-79
— Макуха соняшникова, швейна машинка Подолка
з електроприводом. 097-577-30-36
— Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник
б/у, пральна машинка, стіл - тумба, компютерний
стіл, диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
— Меблі. 063-147-27-63
— Млин та два мотора до нього, меле качани. 097154-49-36
— Молодняк нутрій. 068-762-90-33
— Мотоблок Зубр 12 к.с., фреза, плуг. 097-89969-20
— Мясо нутрій, картопля, морські свинки. 097-44620-46, 063-629-01-49
— Насіння сої на посів, соя на корм. 097-577-26-86
— Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть.
093-091-22-38, 096-467-88-94
— Папуг хвилястих. 063-367-81-72
— Пекінеси чудові, чистокровні з прививками,
різного окрасу 1.5 міс. 093-583-68-60
— Передня балка до Т-25, ричаги під мотор Т-25.
096-846-88-63
— Пилосос недорого. 097-369-80-59, 063-829-4041
— Плуг 2-х корпусний. 097-391-48-81
— Поросята Дюрок - Петрен від 40-50 кг. 097-47442-11, 063-260-09-52
— Поросята мясної породи вага 15-20 кг. 096-69768-84, 096-078-63-82
— Поросята Петрени, Ландраси вага 10-15 кг.
096-772-01-94
— Посилювал 100 вт. з еквалайзером, швейна
машинка Подольська, бачок з харчової н/ж сталі,
годинник з боєм, телевізор. 098-245-36-55
— Посудомийна машинка в хорошому стані 3 500
грн. 096-779-60-83
— Пральна машинка 1 300 грн., диван 200 грн.,
ліжко полуторне 1 000 грн., шафа з антрисолю 1
300 грн, санки з лози 200 грн., люлька з лози 200
грн., манеж дит. 250 грн. 093-753-73-25
— Пральна машинка Індезіт в гарному стані. 097-
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 24 січня 2019

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 24 січня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

436786

433591

442391

441744

441753

443228

443016

443158

442787

443226

063-662-06-75

442705

438911

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

тел:

442760

Графічний дизайнер

442706

"РОБОТА"

ремонт

Ріжу дерева та дрова. 097-154-49-36

Магазин Багата Комора дорого
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, овесу.0674300280,
0974057833
Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа
100 кв.м. 093-018-43-43

442789

Нерухомiсть: продам або обмiняю
Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Слов'янка, поверх: 9/9/-,
площа: 67/-/8, Хм.шосе. Цiна: 1225352, тел.: (063)
108-79-41

Будiвельнi матерiали
Ремонтно-будiвельнi послуги
Копаємо, докопуємо, чистимо криницi механ.способом.Великий запас води "пiд ключ" Тел.:(068) 023-70-98

Автомобiлi
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

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

Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68
690-31-13, 093-891-10-91
— Причіп. 096-176-06-08, 063-289-95-85
— Пшениця 1 кг./4.70 грн., кормовий буряк 2.50
грн./1 кг., с.Махнівка. 093-699-81-61

443172

442823

Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698,
0674343683
Електромеханік на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
На постійну роботу в маг. "Багата комора" запрошується: Продавець (за фахом
агроном, зооінженер, ветеринар). Ми
гарантуємо: Офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7000 -8000 грн
(з податками). 8 - годинний робочий день.
Компенсація харчування. 0674300280,
0936785301
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Оператор-касир, Пекаркондитер, Помічник кухаря. Ми гарантуємо:
Офіційне працевлаштування. Середня
заробітна плата 7000-7500 грн (з податками). 8-годинний робочий день. Компенсація
харчування. 067-430-02-80, 093-678-53-01
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки.
Харчування, проживання за рахунок
піприємства. 095-285-81-23, 067-420-64-49
Фасадники з досвідом роботи, робітники
для укладання клінкерної плитки, потрібні
в м. Київ. Безкоштовне житло. З/п- від
виробітку, виплата 2 рази на місяць. 097253-88-10, 099-521-11-00
На роботу запрошуэться повар-кондитер,
пекар та бармен в ресторан "Катрін" 067791-11-73

442789

робота

Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу ч/ж на посаду охоронника вахтовий
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 220 320 грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432520822, 066-151-19-12
На постійну роботу на автомийку потрібен
мийник, з/п висока. 093-938-30-09
На постійну роботу запрошується сортувальник паркету, слюсар з обслуговування станків, навчання на місці, з/п гідна,
м.Козятин вул.Довженка 36. 067-410-40-45,
093-760-88-07
В ArmAto Pizza на роботу потрібна
прибиральниця. 063-157-59-96
ОлексійВантажник. Можливо без досвіду
роботи (навчаємо). З/п від 10000 грн.
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!Тел.: 0674969050
Виробники вареників та котлет на виробництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.Надаємо
пільгове харчування, житло, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м.Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Вантажники
на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове
виробництво. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Помічник комірника на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів на виробництво
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська
обл. Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом,
надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино,
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.:
0674343698, 0674343683
Кухарі на виробництво напівфабрикатів.
МР- м. Боярка, Київська обл. Г/р- 7/7.

442445

— Пшениця с.Журбинці. 067-883-06-97, 097-23992-05
— Пшениця. 068-051-93-60
— Риболовний парашут, купол 3.6 м. діам., у
відмінному стані. 093-891-01-40 Зоя Василівна
— Рушниця ІЖ 58 12 к. 096-798-00-49
— Сані кінні. 097-307-51-64
— Санідля коня, гиря 16 кг., велорама кожа, раковина кераміка, шпали бетонні, деревяні, бочки зал.
200 л., 150 л., арматура, прути, рельси 12;24, доска дуб, кругляк, осика, труба діам. 40 мм. залізна.
093-020-22-95, 093-031-24-52
— Сіно - люцерни, мішанки. 096-192-68-08
— Сіно 2 підводи. 067-909-68-36, 063-608-52-66
— Сіно люцерни с.Іванківці, міжкімнатні двері НДС
різні з лутками і налічніками, яблука Семеренка,
можлива доставка. 068-216-34-20
— Сіно люцерни. 097-873-18-74
— Сіно, дрова. 067-445-75-52
— Смарт TV Samsung 32". 063-197-03-26
— Смуга 30 х 4, тачка 2-х колісна, бак н/ж, стіл,
скриня, штахети, оцинкований лист, банки, сулія
скляні, швейна машинка ручна. 093-020-22-95,
093-031-24-52
— Стіл компютерний з усіма зручностями 145 х 60,
двері міжкімнатні 2 шт., велосипед. 063-288-72-37
— Стіл кухонний 800 грн., телевізор 1 000 грн.
097-106-48-47, 093-941-32-40
— Сумка - чемодан на колесах, рюкзак туристичний SwilssGeaR, холодильник, пароварка, деревяна
драбина 4 м., слуховий апарат, пальто кашемір.
068-786-06-31
— Супутникова тарілка з кронштейном. 067-10632-41
— Телевізор JVS діаг. 14 2 шт., матрац 2 х 1.60
все у відмінному стані. 063-178-02-32, 068-27015-59
— Телевізор Sony KV-21Fa10K, діаг.21". 098-62708-20
— Телевізор Sony в хорошому стані 2015 р.в.,
плазма діаг.50" 6 000 грн. 063-054-39-57
— Телевізор Тошиба діаг.30 см., інвалідна коляска
нова, залізна, туалет для інваліда новий, памперси
дорослі 6 шт. по 10 грн. 098-597-13-15
— Теличка тільна 8 міс., с.Козятин. 063-289-15-72,
068-118-97-55
— Товч пшенична, картопля дрібна. 093-536-51-37,
098-090-29-22

441759

— Труби різного діам., уголки, батареї опалення,
наковальня, тіски великі, газ. балони. 097-904-2043
— Тумбочка під т/в в відмінному стані 600 грн.
098-271-60-61
— Участок 0.6 га. з фундаментом вул.Гончарова
12А. 096-354-27-44
— Холодильник Атлант, софа, матрац односпальний. 063-021-53-60
— Холодильник Самсунг 2-х камерний б/у робочий, інфрочервоний нагріваючий килим. 097-20788-44
— Холодильник, бачок для насосної станції, алюм.
бідон, двері міжкімнатні, стабілізатор напруги. 063209-40-79
— Цуценята пекінеса. 097-793-55-95
— Чоботи на хутрі чол. робочі, ботінки чол. робочі,
халати робочі, костюми робочі х/б, тіло-грійки,
рукавиці. 097-575-60-55, 093-013-65-24
— Шафа для одягу, шафа для книг та посуди,
холодильник Ока, килими 2 х 3 м. - 3 шт., стінка
прихожа, кровать полуторна, шафи кухонні, стіл
розкладний, все недорого. 097-426-67-38
— Швейна машинка, телевізор Панасонік, сєтка
рабіца 6 мм - 12 м., тельфер, колонки С-90. 063695-30-20
— Шуба каракульова (чорно - коричнева), р.52-56
недорого. 093-091-22-38, 096-467-88-94
— Яблука зимових сортів, з домашнього саду,
залишки італійської керамічної плитка 20 х 30. 067430-79-37, 093-756-39-33
КУПЛЮ
Або візьму в оренду на тривалий термін підвал або
погріб в центрі. 063-992-03-21
Автомобільну резину б/у, диски в хорошому стані.
093-767-69-07, 068-602-69-53
Бетономішалку. 096-612-72-14
Борони великі, важкі. 097-239-92-05
Від організацій та населення макулатуру, картон,
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-79355-95
Вольєр для собаки. 096-612-72-14
Горіхи цілі. 2-29-67, 093-926-11-79
Дорого батареї, колонки, старі холодильники,
балони газові та кисневі, радіатори автомобільні,
можливий самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-1054
Дорого газ. та кисневі балони, газ. колонки,

443170

радіатори, акумулятори, старі холодильники, газ.
плити, пральні машинки, батареї, мідь, латунь. 063108-77-57
Дорого кольоровий та чорний метал з самовивозом. 093-297-19-24
Карпоплю дрібну.2-34-31, 063-419-00-95, 097953-85-86
Картоплю велику. 063-692-52-70
Картоплю дрібну. 068-002-79-78
Козенят, вулики, войлок, шинель, мед тогорішній.
097-116-35-00
Кольоровий або чорний метал від населення або
організацій, можливий самовивіз, нал. або безнал.
063-143-61-18
Кольца стандартні ГАЗ-53. 068-006-81-90
Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
Кукурудзу суху. 067-592-43-32
Макулатуру та картон дорого, Білоцерківська 6.
093-297-19-24
Макулатуру, склобій, можливий самовивіз,
м.Козятин, вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-28842-72
Металошукач б/у. 097-110-25-73
На постійній основі від організацій та населення
чорний та кольоровий металобрухт за готівковий і
безготівковий розрахунок. 073-793-55-95
Непрацюючі або розкомплектовані: бензопили,
мотокоси, мотоблоки та причіпи до них, млини,
електродвигуни, електрозварки, Ява - старуха.
068-216-34-20
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-62901-49
НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв. в центрі, р-н 1 школи, 2 пов. без
ремонту і опалення, сарай у дворі. 6 тис. 096956-49-26
1-кімн. кв., 1 пов., вул.Грушевського 30. 067772-36-78
1-кімн. кв., 2 пов., 40 кв.м., інд. опалення, стан жилий, сан.вузол роздільні, вул.
Подільська. 063-694-06-39
1-кімн. кв., 5/5, 35 кв.м., кухня 8 кв.м., вікна
м/п, з ремонтом, частково меблі, інд. опалення, вул.Катукова або обмін на р-н 3 школи.
063-635-22-23, 097-309-26-82
1-кімн. кв., центр (вул.Пушкіна 28), 37 кв.м.,
не кутова, 1 пов., є балкон, можливо під офіс
чи магазин. 093-905-47-32, 067-581-77-73

1-кімн. кв., центр, 5 пов., без ремонту, без
опалення, 36 кв.м. 096-846-90-81, 093-54713-92
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євробалкон та вікна, терміново. 067-457-08-87 з
18:00 до 20:00
2-х кімн. кв. 4 пов., опалення, гарне планування, без ремонту. 093-704-31-57
2-х кімн. кв., 1 пов., вул.Володимира Великого 7 (Котовського). 067-772-36-78
2-х кімн. кв., 1 пов., м/п вікна, інд. опалення,
вода, каналізація, вул.Довженко. 067-883-2503
2-х кімн. кв., 3 пов./4-х пов. будинку, вул.8Гвардійська, заг. площа 44.8 кв.м. 097-32625-74
2-х кімн. кв., 4 пов., м.Козятин, вул.
Незалежності 30 кв. 27. 063-452-00-00, 067753-45-35
2-х кімн. кв., 41 кв.м., 2 /2, вул.Вінніченка
(центр), без ремонту, опалення електро +
пічне, газ, вода, санвузол, меблі, 2 сараї,
погріб - 270 000 грн. 067-810-49-24
2-х кімн. кв., 42.5 кв.м., 1 пов./2-х пов.
будинку, сарай, погріб, інд. опалення, вул.8Гвардійська - 240 000 грн. 063-889-52-84
2-х кімн. кв., 5 пов., 54 кв.м., вул.
Незалежності 7 (Червоноармійська), простора,
2 балкона, кімнати не прохідні, є підвал. 067926-14-57
2-х кімн. кв., 58 кв.м., кімнати і санвузол
роздільні, м/п вікна, 22 кв.м. - ламінат, 2-х
контурний імпорт. котел, нові тамбурні двері,
косметичний ремонт, вул.Грушевського 45.
096-568-81-36, 063-982-16-44 огляд
2-х кімн. кв., в центрі, 5/5, 48.3 кв.м., ремонт. 063-111-25-27, 067-942-01-24
2-х кімн. кв., вул,О.Кошового (ПРБ), 2 пов.,
не углова, інд. опалення, стан жилий, погріб,
сарай, дача. 063-296-30-12, 067-430-13-21
2-х кімн. кв., р-н поліції, з частиною меблів.
073-026-54-87
2-х кімн. кв., с.Махнівка (Комсомольське),
центр, вул.Нікольського 28 (біля сіль. ради), з
усіма зручностями, відмінний житловий стан,
інд. газ. опалення, супутникова антена. 097305-14-46, 063-390-36-57
2-х кімн. кв., центр, 2 пов. 063-406-15-10,
098-662-92-30
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3-х кімн. кв. 2 пов. частк. ремонт, опалення
46 кв.м., недорого. 093-704-31-57
3-х кімн. кв. 4 пов. вул. Мічуріна, 2, інд.
опалення, лічильники. 097-857-72-72
3-х кімн. кв. по вул. 8-ма Гвардійська, 71,
кв. 25. Заг. площею 55,5 кв. м. 098-715-8867
3-х кімн. кв., в центрі з ремонтом, та меблями. 063-317-87-36
3-х кімн. кв., в центрі, 1 пов. без євроремонту, інд. опалення, погріб. 067-963-17-30
3-х кімн. кв., в центрі, 1 пов., можна під офіс
чи магазин. 063-530-83-82
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов.,
не кутова, затишна, опалення - 2-х контур.
котел, вмонтована прихожа, кухня - плиткою,
ванна деревом, балкон, лоджія - дерево. 067940-41-22, 063-675-93-04
3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, інд. опалення, 2 балкона. 096-555-73-71
3-х кімн. кв., м.Козятин вул.Довженка 105
кв.20, 4 пов. 097-269-04-07, 093-299-70-64
Анатолій
3-х кімн. кв., покращеного планування,
центр вул.Г.Майдану 9, 7/9, 64 кв.м., кухня
10 кв.м., м/п вікна, 2 м/п лоджії, інд. опалення, лічильники, стан жилий. 096-730-43-73
3-х кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення, м/п
вікна. 093-735-41-57
3-х кімн. кв., р-н училища, м/п вікна, балкон,
лоджія, зовні утеплена, інд. опалення, 2-х
контурний котел. 067-164-00-40, 093-27947-91
3-х кімн. кв., центр, 4 пов. 063-446-91-42,
098-755-31-34
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33, 5/5,
інд. опалення, з ремонтом, вбудована кухня.
063-207-01-18, 073-463-34-76
3-х кімн. кв., центр. 063-641-90-25
9-х кімн. кв., 7 пов. ремонт. 093-704-31-57
Будинок "Царське село" 230 кв.м., стіни
утеплені, всі комунікації, опалення газ. та
твердопаливне, 15 сот. землі, фруктові дерева, гараж в цокольному поверсі, криниця в
дворі, сарай. 093-920-53-57
Будинок 2-х пов. з усіма зручностями, госп.
будівлі, зем. діл-ка, р-н швейної фабрики.
063-384-01-15
Будинок 2-х пов. по вул. Одеська, 25, заг.
пл. 209, житлова - 101,6 кв.м., зем. діл-ка
16,6 сот. з госп. будівлями, 2 гаража. 093018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 3 кімн., гарний житловий стан, ділка 15 сот.093-704-31-57
Будинок 60 кв.м. вул. Московська, зем.
діл-как 6 сот. газ, пічне, вода, кухня 20 кв.м
+газ+пічне, вода, гараж 24 кв.м. сарай баня,
погріб, теплий курник, бесідка, у дворі плитка. 067-899-50-89
Будинок без внутрішніх робіт, або обміняю
на 1-кімн. кв. 067-783-63-17
Будинок в доброму стані, с.Блажіївка центр
села. 067-456-93-43
Будинок вул.Зоряна 65, р-н ПРБ, сарай,
гараж, літня кухня, погріб, криниця. 096-101-
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81-90, 067-209-03-68
Будинок вул.Пролетарська 98, госп.
будівлі. 067-772-36-78
Будинок вул.Харківська 23. 096-458-74-21,
063-608-92-55
Будинок вул.Шевченка зі всіма зручностями 92 кв.м., 11 сот., садок, гараж, сарай,
літня кухня, погріб, або обмін на 2-3-х кімн.
кв., 1-3 пов. в центр. 063-635-22-23, 097309-26-82
Будинок газ. (р-н ПРБ), з зем. діл-кою,
госп. будівлі. 063-386-14-76
Будинок газ., вул.Крилова 19. 073-20258-88
Будинок газ., зі всіма зручностями 8 х
10 м., сарай, криниця, гараж, літня кухня, садок, город, в 3-х км. від райцентра,
с.Козятин вул.Кошового 18. 095-769-97-36
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м.,
сарай, погріб, літня кухня, гараж, є газ,
водопровід, каналізація, 60 сот. 096-72187-38
Будинок м.Козятин вул.Бессарабова 13,
57.8 кв.м., 6 сот., сарай на 3 відділа, гараж,
криниця, газ. та пічне опалення, два погріба,
всі будівлі цегляні. 098-456-73-40, 067-66010-91
Будинок м.Козятин вул.Зоряна 112. 096772-27-55 Viber. Whats App
Будинок м.Козятин вул.Сербіна, велика
зем. діл-ка, газ. опалення, гарний підїзд.
093-994-44-50
Будинок м.Козятин пров.Вишневий, заг.
площа 96.5 кв., жила 48.2 кв.м., 6.31 зем.
діл-ка, жилий стан, газ, вода, світло. 063367-81-29 Юля
Будинок новий з меблями, 40 сот. під забодову і 1.6 га під посіви. 098-633-92-09
Будинок р-н Автовокзала, 120 кв.м., зем.
діл-ка 10 сот., криниця, погріб, сарай. 063147-27-63
Будинок р-н Матросова, газ + пічне опалення, врем'янка газ + пічне опалення, літня
кухня газ + пічне опалення, госп. будівлі,
погріб, криниця, 15 сот. 097-703-28-56,
063-260-10-01
Будинок с.Іванківці на два входа, госп.
будівлі, газ та пічне опалення, земля приватиз. 093-020-22-95, 093-031-24-52
Будинок с.Іванківці, госп. будівлі. 093-97947-27, 096-217-44-71
Будинок с.Козятин (р-н Церкви), 70 кв.м.,
газ. та пічне опалення, зем. діл-ка 33 сот.,
вода, садок, госп. будівлі. 097-909-24-46,
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073-060-44-42
Будинок с.Козятин, 75 кв.м., сарай, погрі,
літня кухня, можливий обмін на 2-3 кімн. кв. в
Козятині, розгляну всі варіанти. 093-753-73-25
Будинок с.Непедівка, газ + пічне опалення, госп. будівлі, погріб, криниця, поруч
водопровід, зем. діл-ка 40 сот. 067-169-85-01
Будинок с.Самгородок газ. опалення, земля
приватиз., документи є. 096-364-80-30
Будинок с.Сестринівка, вул.Леніна 50. 097508-21-05
Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп.
будівлі, садок і город 40 сот. 098-074-07-23
Будинок с.Сокілець., 77 кв.м., близько центр.
073-270-10-06
Будинок терміново вул.Водокачна 73, 57 кв.м.,
газ + пічне опалення, сарай, сухий погріб, 5
сот., благополучний р-н, 8 хв. до міської лікарні
- 130 000 грн 093-209-06-88, 097-955-65-50
Будинок у відмінному стані, 110 кв.м. (р-н
9 школи) на ділянці 16 сот. є всі зручності,
1.5 км. до центру, всесезонний підїзд, поруч
автобусна зупинка та магазин. 097-753-65-54,
096-932-45-12
Будинок цегл. газ\тверде паливо, заг. площа
120 кв.м. 4 кімнати, кухня, санвузол, можливо
обладнання мансарди в м. Козятин, вул. Героїв
Майдану, 120а, зем. діл-ка 6,8 сот. фруктові
дерева, ягідні кущі, город, госп. будівлі, криниця, гарне місце - 980 тис. грн. без торгу. 067705-00-22. Дмитро
Будинок цегляний 90 кв.м., зі всіма зручностями, можливий обмін на квартиру з доплатою,
сарай, гараж. 068-271-40-31
Будинок цегляний Козятин вул.Водокачна, газ,
вода, санвузол, ванна, погріб в будинку, світлі
кімнати, гараж, сарай з погрібом, фруктові
дерева, два горіха, город виходить до озера,
до зупинки та магазинів 20 м., неподалік від
центру. 063-854-94-76
Будинок цегляний с.Махаринці газ. + пічне
опалення, вода, хлів, літня кухня, погріб, садок,
город 30 сот., нормальний підїзд і розташування. 096-450-95-16
Магазин по вул.8-Гвардійська, 20 кв.м. площа
магазину. 067-431-05-35
Пів будинку 3 кімн., з меблями, газ. та пічне
опалення, вода в будинку, криниця, підвал,
літня кухня, сарай, літній душ, город 40 сот.
098-707-26-10
Пів будинку, зем. діл-ка 5 сот. 063-147-27-63
Частина будинку 65 кв.м., дві великі кімнати,
санвузол, кладовка, кухня 12 кв.м., земля приватиз., ціна низька + бонус (буд.матеріали).

093-090-94-10
Частина будинку в центрі, 3 кімнати, кухня,
віранда, кладовка, санвузол, заг. площа 66 кв.м.,
всі зручності - інд. опалення, ц/водопостачання,
каналізація + літня кухня газ., металевий гараж,
погріб, криниця, зем. діл-ка 3.6 сот. приватиз.
067-604-53-09, 063-177-75-52
Частина будинку м/п вікна, інд. опалення, гаряча вода, тепла підлога, кухня 1- кв.м., 2 кімн.,
ванна, туалет, інтернет, Wi-Fi, супутник, євроремонт, будинок затишний, теплий, терміново.
093-831-02-72, 096-795-94-10
МІНЯЮ
Будинок на квартиру, розгляну всі пропозиції.
063-287-60-61
Будинок по вул.Суворова на 1-кімн. кв., 2-3 пов.
з інд. опаленням. 068-739-90-98
АВТОМОТО
OPEL Kadet 1988 р.в., 1.6, бензин. 063-304-70-67
ВАЗ 21011 газ-бензин. 068-851-58-13
ВАЗ 2104, терміново. 098-538-93-13
ВАЗ 2106 1984 р.в., на ходу. 097-840-30-53
ВАЗ 21099 відмінний стан, вишневий металік,
тонована, газ. 097-642-10-30
ВАЗ 21099 легковий 1996 р.в., стан відмінний.
063-293-14-22, 067-756-85-13
ВАЗ 218 Калина, газ-бензин, 2007 р.в., дв. 1.6,
темно - синій колір, не бита, не фарбована, 2 комплекти резин на дисках, хазяїн. 098-323-05-07,
063-296-24-14
Джилі Ємгранд 2013 р.в., 1.8 дв., автомат,
максимальна комплектація, газ 4 покоління, стан
ідеальний. 093-095-17-57, 096-737-40-40
Диски сталеві R-15 1 шт., R-14 1 шт. підходять на
Форд Мондео (сієра), Жигулі 8-9 та 99 моделі 150
грн./шт. 093-891-01-40 Зоя Василівна
Камаз 5320. 097-362-81-21
Міні - трактор дизельний з кабіною, мотоблок 10.
096-649-53-83
Рено Мондео 2000 р.в. 067-623-30-90
Трактор Кубота 280 + фреза 32 л.с. 097-57726-86
РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу
чорного металобрухту, макулатури, старих
холодильників, батарей опалення, газет, бумаг, картону - телефонуйте, приїдемо і вивезем. 097-904-20-43
Віддам собаку в добрі руки, німецька вівчарка. 063367-81-29
Візьму на квартиру хлонці або дівчину (або обох).
2-12-24, 093-884-86-66, 068-209-91-37
Втрачено військовий квиток на ім'я Воронова Максима Володимировича вважати недійсним
Втрачено посвідчення учасника бойових дій на ім'я

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Дизайнер: Костянтин Поліщук
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 190303

Ткачук Андрій Олександрович вважати недійсним
Втрачено свідоцтво на спадщину на імя Хом'як
Людмила Іванівна №49 вважати недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ VIII
№008504 на ім'я Лавренюк Олена Антонівна вважати
недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ VIII
№008859 на ім'я Лавренюк Олена Станіславівна
вважати недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ VIII
№008503 на ім'я Лавренюк Борис Михайлович вважати недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ VIII
№008523 на ім'я Лавренюк Олена Станіславівна
вважати недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ №667
на ім'я Лавренюк Олена Станіславівна вважати
недійсним
Втрачено свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) серія ВІ VIII
№008505 на ім'я Лавренюк Юрій Борисович вважати
недійсним
Втрачено учнівський квиток серія ТЕ №11430993 на
ім'я Павловська Анна Миколаївна вважати недійсним
Здам 1-кімн. кв., центр. 063-349-51-27

Здам 2-х кімн. кв., ПРБ. 093-728-43-6????
Здам 3-х кімн. кв., в центрі вул.В.Великого. 063392-93-20, 098-974-29-35
Здам будинок газ. порядній сімї, туалет в дворі р-н
101-км. 063-386-14-76
Здам в оренду магазин 20 кв.м., вул.8-Гвардійськаь
2А. 067-431-05-35
Здам в оренду приміщення 17 кв.м., в центрі під
офіс або магазин з євро-ремонтом. 063-934-30-93,
097-628-48-49
Здам в оренду торгову точку на великому базарі на
необмежений термін в першому ряді. 097-575-60-55,
093-013-65-24
Здам гараж біля Екзотика. 093-488-78-48
Здам квартиру порядним людям, р-н Депо. 097842-14-06
Здам квартиру, з малими дітьми не дзвонити. 063530-83-82
Здам пів будинку з газом, вул.Сербіна 14.096-50846-34
Здам під офіс, бізнес нове приміщення зі всіма
необхідними комунікаціями в центрі. 063-937-56-14,
093-997-94-80
Здам приміщення під бізнес та офіс 74 кв.м. та 35
кв.м., центр, вул.Грушевського 61а. 096-555-73-71
Сім'я з 3-х людей, зніме 2-х кімн. кв., в центрі на тривалий термін, порядність, чистоту та своєчасну оплату
гарантуємо. 063-680-92-91 Надія
Шукаю доглядальницю для жінки - інваліда м.Козятин
(р-н ПРБ). 097-300-31-13
Шукаю роботу електрика будь-якої складності, можливо разову. 096-263-89-67
Шукаю роботу майстра манікюру. 096-070-93-58 Віка
* Здам приміщення 50кв. м. за адресою:
П.Орлика,5. 067-791-11-73
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Це скоро змінить
наше життя
Опис технології Блокчейн для чайників

Руслан ЛОЗІНСЬКИЙ

Сьогодні криптовалюта вже
досить міцно увійшли в наше
життя. Про знамениті біткоіни зараз не знає хіба що відлюдник,
який відмовився від усіх благ
цивілізації. Але коли люди говорять про біткоіни, то дуже часто
в їхньому лексиконі проскакує
дивне слово «блокчейн». Для
недосвідчених блокчейн може
здатися специфічним інструментом, що працює тільки в біткоіни
(монета криптовалюти), але насправді, це технологія, на якій
будується переважна більшість
взагалі всіх криптовалют світу.
Якщо ви хочете розбиратися
в криптовалюті і розуміти її специфіку, то вам неодмінно варто
почати з того, що таке блокчейн
і як він працює. Адже неможливо зрозуміти суть всієї системи,
не розібравшись для початку в
основних принципах її роботи.
Ця інформація - для людей, які
лише недавно долучилися до
цього дивовижного світу криптовалюти.
Багато аналітиків називають
цю технологію найбільшим технічним проривом з часів винаходу інтернету. І хоча деякі люди
налаштовані скептично, вже зараз стає зрозуміло, що прогрес
не зупинити, і технологія блокчейн багато в чому змінить наше
життя. Саме слово blockchain
можна перекласти з англійської
як «ланцюг блоків» і ця назва,
за великим рахунком, розкриває
всю суть технології. Справа в
тому, що мережа blockchain є
своєрідним сховище цифрової інформації, де всі дані записуються послідовно у вигляді блоків.
Уявити це можна як щоденник,
господар якого чітко записує всі
свої дії одну за іншою, або архів,
в якому картки з даними складаються послідовно, і наступна
картка не буде вкладена до тих
пір, поки своє місце не займе
попередня.
Технологія блокчейн характерна високим ступенем децентралізації і рівнем безпеки. У системі
немає єдиного централізованого

органу, що управляє, натомість
дійсність угод і транзакцій підтверджує сама система за допомогою обчислювальних машин
всіх учасників мережі. Тобто в
момент проведення транзакції
або угоди дані про неї розсилаються на всі комп'ютери,
підключені до мережі блокчейна, а коли кожен з комп'ютерів
надасть підтвердження, тоді
транзакція вважається завершеною. Після цього дані про
транзакції записуються в блок і
окремо зберігаються на кожному
комп'ютері мережі.
Така система дає можливість
позбутися посередників, адже,
по суті, вона сама виступає для
себе підтверджуючим органом,
внаслідок чого дуже сильно прискорюється робота і
обмін між клієнтами.
Крім того, такий підхід надає високий
рівень безпеки. Адже
неможливо вкрасти або підмінити інформацію в одному
блоці, не змінивши
всі інші. Вже тільки
для цього потрібні
величезні обчислювальні потужності і
маса часу, а якщо
враховувати, що потрібно зламати не
один комп'ютер, а
відразу все, так як
система дуже швидко
виявить підміну, то
затія здається навіть
теоретично нездійсненною.
Що таке блокчейн,
світ дізнався в 2009
році після запуску
знаменитої кріптомонети біткоіна. Однак
теоретичні основи
для різних реалізацій даної технології
розроблялися ще в
дев'яностих роках
минулого століття
Адамом Баком, Хелом Фінні, а також
Віємо Даємо і Ніком
Сабо.

Існує думка, що саме
на основі цих
досліджень
японський
програміст
Сатоши Накамото розробив свою технологію blockchain. Розробка
почалася в 2007 році, згідно з
популярною в мережі чуткою,
після того, як Сатоши розлютили високі комісії за грошові
перекази та інші транзакції в
звичайних платіжних системах.
Накамото задумав реалізувати систему, позбавлену цих
недоліків, і вже в 2008 році
в мережі був опублікований
перший протокол з принципами
роботи нового виду електро-

нних грошей - криптовалюти
біткоіни. Через приблизно рік,
після невеликих доробок Сатоши передав у відкритий доступ
програму «клієнт» і створив
перший блок в системі біткоіни.
Зі зростанням популярності
біткоіна, як гриби після дощу,
почали з'являтися нові криптовалюти, засновані на технології
блокчейн. А сьогодні впровадження цієї технології планується вже в багато сфер життя
суспільства.

Погода у Козятині
четвер, 24 січня
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Розміщення Реклами

(093) 766-18-41
ГОРОСКОП
з 24.01 по 30.01
Овен
Овнам новий тиждень принесе свіжу
порцію креативу та нових можливостей. Люди будуть ставитись до вас лояльніше, а загальний оптимізм не дозволить
падати духом.
Телець
Настав час, коли варто однозначно
розставити пріоритети та цілі. У цей
період важливо зрозуміти, на чому варто
концентрувати увагу та приділяти вільний час,
а що не вимагає вашого втручання.
Близнюки
Тиждень розпочнеться у Близнюків з
незвичайних подій, з'явиться надія на
хороше. На вас очікують несподівані любовні
зізнання чи вдалий відпочинок, які дозволять
повернутись до звичайного ритму життя.
Рак
Настав момент, коли вам варто нарешті вступити до дорослого життя
сповна і переглянути свої доходи та
витрати. Попереду новий цікавий період,
який може запам'ятатись, як приємними
сюрпризами, так і розчаруваннями.
Лев
Леви вже встигли зарядитись позитивною енергією, попереду очікують
приємні бонуси. Варто бути обачними
у спілкуванні з людьми, адже надмірна емоційність може образити когось, або стати
причиною для не надто хорошого ставлення.
Діва
Зорі радять Дівам знайти рівновагу
у своєму прагненні бути першими і
надмірною сором'язливістю. Це дозволить покращити ситуацію і на роботі, і в
колі близьких.
терези
Налаштуйте себе на позитив та гарний
настрій, і тоді всі плани підуть саме так,
як вам потрібно. Хороша енергетика
викличе ряд приємних подій, які тільки підтвердять, що ви все робите правильно.
Скорпіон
Зорі прогнозують попереду чимало
шансів на творчу реалізацію, які варті
того, аби ними скористатись. Хай пропозиції і виглядатимуть не достатньо ідеальними, але дозволять спробувати щось нове.
Стрілець
Попереду хороший тиждень, який
принесе вам чимало задоволення,
якщо ви не зважатимете на неприємні
дрібниці, які трапляються з кожним. Важливо
у цей час показати близьким людям, наскільки
вони важливі для вас.
Козеріг
Не намагайтесь заховатись у собі
від світу, адже навколо є теж чимало хорошого та цікавого. Виходьте з зони
комфорту, щоб отримати нові враження та
знання. Добре обдумуйте свої бажання та цілі.
Водолій
Прилив впевненості дозволить почати
реалізувати свій потенціал сповна,
однак не варто забувати про ваше оточення.
Зважайте на дрібниці та уникайте конфліктних
ситуацій, щоб отримати хороший тиждень.
Риби
Цей тиждень потішить приємними
новинами, знайомствами та можливостями, які принесуть заряд енергії
на довгий час.

