стор.2

газета чесних новин

Офіційно про підписання
нових договорів на
стор.3
електропостачання

10 січня 2019 року №1-2
kazatin.com

Маєш новину?
(068) 308-01-25

5

Обличчя Козятинщини
00
грн
у фоторепортажах
стор.8-9
та опитуваннях

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

• тема номера — повага і увага стареньким батькам

Новий рік - горе грошам

 Неупереджений погляд на організацію новорічних свят у Козятині черговий раз переконує в невиправданому витрачанні
чиновниками коштів громади
Півмільйона мила. У плані
закупівель відділу культури, розміщеному на сайті міськради в розділі
«Прозоре місто», першим пунктом
значиться МИЛО, на придбання
якого вищезгаданому структурному
підрозділу знадобилося аж чотири
з половиною тисячі гривень. Будьхто зі здоровим глуздом навіть без
калькулятора прикине: за ці гроші
можна купити мінімум 450 кусків не
найдешевшого мила і близько 700
кусків у його бюджетному варіанті.
Питання на засипку: навіщо відділу культури така гора? Найбільш вірогідними нам здаються дві версії.
Перша – працівники змагаються
у видуванні мильних бульбашок,
які символізують успіхи нинішньої
міської влади. Є, щоправда, й інші
припущення щодо символіки пузирів, але не будемо переходити на
особистості.
Друга версія використання такої
кількості мила відділом культури
пов’язана, мабуть, з особливостями
стосунків з начальством. Це, звичайно, можна було б робити і без
мила, але з ним виходить краще?
300 тисяч гривень на все про
все. Ну та Бог із ним, тим милом!
Це дрібниця на фоні того розмаху, з яким міська рада влаштувала
новорічні святкування. За попередніми даними, платникам податків
це обійшлося майже в триста тисяч
гривень. Гуляти, так гуляти!
Кажуть, скільки людей, стільки

й думок, всім не вгодиш. Але неупереджений погляд на організацію
новорічних свят у Козятині черговий раз переконує в недолугому й
невиправданому витрачанні чиновниками коштів громади. Якщо в
перший рік це можна було списати
на недосвідченість міського голови,
то після трьох років правління, це
вже дратуюча закономірність. Пройдемося по пунктах.
Святкова ілюмінацієя. З невеликою натяжкою цю статтю витрат
можна віднести до позитиву. Свято є
свято, і яскрава ілюмінація є необхідним атрибутом створення радісного
настрою. Але помітне збільшення
кількості і якості гірлянд явно не
гармоніює зі станом дорожнього покриття і тротуарів, які взимку навіть у
центрі міста бажають бути кращими.
Тож не дивно, що, як тільки засвітилася новорічними вогнями ялинка,
соцмережі відреагували жартом про
надію мера: «Може, якщо повісити
більше гірлянд, люди не помітять
нечищених доріг?»
Концертна програма. У цьому році міська влада ощасливила
містян… Врешті, кого ми дуримо?
Міська влада ощасливила деяких
широко відомих у вузьких колах
артистів ласими гонорарами за
рахунок міського бюджету. Так
що класичне питання «За чий рахунок бенкет?» в нашому випадку
має очевидну відповідь: за кошти
платників податків. Доцільність цієї
статті витрат досить сумнівна. Звіс-

но, бюджет такого міста як Козятин
не дозволяє запрошувати солідних
естрадних зірок, виступ яких дійсно став би подією. То чи варто витрачати кошти на виконавців рівня
Сашка. Невже і ВІА “ТоШоНадо”,
яких, судячи зі статистики переглядів в Інтернеті, навіть безкоштовно
не особливо слухають? На оплату
їх послуг скинулося усе працююче
населення Козятина, а виступ подивилося кілька сотень.
Сценічні імена заїжджих зірок
сумнівного масштабу самі по собі
складаються в риторичне питання:
Невже Сашко (не той, що Невже, а
той, що міський голова) не розуміє
То, Шо Надо примусити креативити
відділ культури, відпрацьовуючи
своє утримання за рахунок бюджету, тоді свято буде не гіршим,
хоча значно дешевшим. От хоча
б конкурс на найбільшу мильну
бульбашку організували, а то що,
даремно стільки мила купували?

продуктові набори до святкового
столу для одиноких нужденних пенсіонерів, інвалідів. Знаєте, скільки їх
є в нашому місті? І ясно, що артисти
з дивними прізвищами точно не добавили в їх убоге існування новорічно-різдвяного настрою.

Коли в країні війна. А якщо серйозно,то навіть з духовної точки зору
витрачання таких сум на розважальні
заходи в часи економічної скрути і
війни є гріхом. У бюджеті є гроші,
і міська влада не знайшла нічого
кращого, як втулити їх в розкрутку
маловідомих артистів, оренду сцени і
далі за списком? А давайте на мить
уявимо, що міський голова згадав
про суть Різдва і скоротив видатки
на гуляння на дві третини. На сто
тисяч теж можна гарне свято організувати! І навіть на п’ятдесят! А на
двісті тисяч можна було б закупити

Стан найбільш людних
місць. Новий рік і Різдво для українців такі події,що вони відмовлять
собі в останньому, але стола накриють. Тому не дивно,що напередодні свят найбільш людними місцями
були ринки й магазини. При цьому
треба було молитися усім святим,
аби повернутися додому цілим і неушкодженим. Стан доріг і тротуарів
на вулицях Січових Стрільців, Василя Земляка, частини Грушевського
та багатьох інших – то суцільна
катастрофа для пішоходів – лід,
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Олекса Довбуш

притрушений снігом.
Панове з міської ради, змилуйтеся, наявність міської лікарні
не привід наражати городян на
небезпеку забоїв та переломів
кінцівок!
Справедливості заради треба
відмітити, що комунальники стараються, як можуть, але їхніх ресурсів – як трудових, так і технічних
– явно недостатньо.
Так і буде продовжуватись,
якщо мер і надалі розтринькуватиме гроші, зароблені міською
громадою, замість спрямування їх
на куди більш важливі справи.
А взагалі, козятинці, зі святами
вас! Якщо будемо слухняними,
може наступного разу Дід Мороз
покладе нам під ялинку кращого
мера. І депутатів.
З Новим роком!
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Тетяна
Лозінська

Вітаю всіх
з початком
2019 року! Як
будемо жити,
залежить від
нас самих,
від наших
характерів,
волі, почуттів,
позиції,
здібностей.
Нехай Різдвяні свята принесуть
вам сімейний затишок та злaгоду,
миру вам і вашій родині. Щастя,
здоров'я, любові, достатку, добробуту, благополуччя, процвітання,
радості, успіхів у справах, святкового настрою, яскравих вражень,
незрадливої удачі, незабутніх див.
Старий новий рік - прекрасний
привід ще раз відзначити найулюбленіше свято вдруге. Отож хочу
ще раз привітати наших читачів з
Новим 2019 роком!
На долю кожної держави випадають важкі часи. Україна
— жертва зовнішнього агресора,
такої держави як Російська Федерація. Ми з вами - громадяни сучасної України, молодої держави
в центрі Європейського континенту. Від нас залежить, якою стане
наша рідна держава - сильною
й розвиненою, з високим рівнем
життя її громадян чи слабкою, залежною від волі інших держав, з
незахищеним і малозабезпеченим
населенням.
Ми - громадяни - обираємо тих
людей, які керуватимуть державою, містами. Ми — громадяни,
дотримуючись законів, використовуючи свої права та виконуючи
свої громадянські обов'язки,
зміцнюємо державу, своє місто,
підтримуємо, допомагаємо рухатися вперед. Ось що значить бути
громадянином своєї держави.
Процвітання суспільства багато
в чому залежить саме від того,
які люди його складають. Якщо
в країні важко жити, то винна в
цьому не тільки влада або зовнішні вороги: значною мірою це
залежить від самих громадян цієї
країни, від їхніх характерів, волі,
почуттів, здібностей, від їхніх громадянських якостей.
Щоб наше місто процвітало,
потрібно побільше людей з громадянською позицією.
Я ВАМ бажаю мати таку позицію.
З повагою, Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@GMAIL.COM
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А
ви
вже
телефонували
матері?
Чим більше часу ви проводите з мамою, тим довше вона проживе
Проводити час з літніми
батьками - дуже важливо. До
такого висновку прийшли вчені
з Університету Каліфорнії (СанФранциско). Вони провели відповідне дослідження, в якому
взяли участь 1600 дорослих
людей, їх середній вік - 71 рік.
Довше інших прожили люди,
оточені увагою і любов'ю близьких. Таких виявилося 14%. Одинаки потрапили в окрему групу.
Протягом наступних 6 років
23% респондентів, які страждають від самотності, померло.
— Потреба, яку ми проносимо в собі через все життя, дуже
проста: ми хочемо мати значення хоч для когось, - говорить
автор дослідження Барбара
Московіц.
Звичайно, на тривалість життя
впливають здоров'я людини та
інші фактори. Але усамітнення
також вкрай негативно позначається на літніх людях. Чим
старше ви стаєте, тим більше
потребуєте приємної компанії!
Однак діти все менше часу
приділяють батькам. У них своя
сім'я, робота, проблеми, турботи і обов'язки.
При цьому батькам не
обов'язково бачити своїх дітей
кожен день. Їм важливо бути в
курсі їх новин, всього, що відбувається у їхньому житті. Увага
і турбота дає їм відчуття захищеності. Батькам важливо знати, що вони як і раніше потрібні
своїм дітям. Візьміть телефон і
зателефонуйте їм, щоб розповісти, як пройшов ваш день. Дізнайтеся, як провели день вони.
Підтримувати зв'язок з батьками важливо не тільки для
них, але і для нас: нам потрібна
їхня мудрість, поради, історії.

Д ля батьків ми назавж ди
залишаємося дитиною, навіть
якщо нам під 40-50 років. Вони
ніколи не перестануть хвилюватися за нас
75% батьків вказують, що
в міру дорослішання дитини
стосунки між родичами тільки поліпшуються. З підлітком
знайти спільну мову набагато
складніше.
Мати живих батьків — великий подарунок. Зазвичай його
цінність ми розуміємо, коли
назавжди втрачаємо найближчих людей. Отож, не втрачаймо
часу. Спілкуйтеся з батьками
якомога частіше - ніхто і ніколи не буде любити нас так, як
батьки. Як часто ви спілкуєтеся
з батьками? Ви робите це з
власної ініціативи?
Напишіть вам свої історії і ми
їх опублікуємо
Сила материнської любові зд атна пос тавити
на ноги!
Прочитайте історію чоловіка,
який пробув у комі 12 років.
Мама дні й ночі безперервно
сиділа з ним і він прокинувся!
Така сила материнської любові!
Чоловік потрапив в аварію в
2006 році у віці 36 років. Його
повністю паралізувало, він впав
у кому. 63-річна вдова Вей
Мін'ін витратила на лікування
сина всі свої заощадження.
Жінка не відходила від ліжка
хворого, дбала про нього вдень
і вночі.
Коли гроші закінчилися, вона
взяла в борг 120 тисяч юанів
(близько $17000). У якийсь
момент у Вей взагалі не було
ні гроша, всі гроші йшли на погашення кредиту. Одного разу
вона цілий місяць голодувала.

— Мій рот і мова пересохли.
Я пила тільки воду, — розповіла китаянка.
За ці тижні вона схудла на 20
кілограмів і зараз важить всього 30! День для Вей починається о 5 ранку, вона вмиває і купає сина, годує його, виносить
за ним сечоприймач, робить
йому масаж і перекладає, щоб
не утворювалося пролежнів.
Але при цьому хоробра жінка
ніколи не скаржилася на свою
тяжку долю.

Нещодавно відбулося справжнє диво — син вперше відкрив очі, на його вустах грала
посмішка. Жінка дуже зраділа
тому, що її син вийшов з коми.
Він все розуміє, хоч і не може
рухатися і розмовляти.
— Я сподіваюся, коли-небудь він повністю одужає. Я
так мрію, що колись він зможе
знову назвати мене "мамою", —
каже Вей.
Вчинок матері - справжній подвиг! Він заслуговує на повагу.

У різдвяну ніч у Перемозі в пожежі загинула бабуся
У прес-службі ГУ ДСНС Вінниччини розповіли, що 7 січня, о
23.30 надійшло повідомлення
про загоряння будинку у селі
Перемога Козятинського району. На місце події прибули

вогнеборці. Під час ліквідації
полум’я в одній з кімнат виявили тіло 86-річної господарки
оселі. Трагедію спричинило порушення правил експлуатації
пічного опалення.

покинули сцену.
Продовжив веселити святкуючих гурт
“Степ”. Той самий, який був заснований в
1995 році і за якого з 2000 року нічого не
було відомо пересічним українцям. Та й в 90тих був учасниками хіт-парадів “12+2” і “Територія А”, але не втримався на музичному
Олімпі. Після виходу їхнього альбому “Смажений кабанчик” вони скочили на вершину
слави, а потім втратили популярність... Коли
артисти з майонезом, куркою та смаженим
кабанчиком завершили свій виступ, розпочалася дискотека.
Підігріта святковим настроєм молодь стала
палити близько сцени петарди та запускати
феєрверки. Новорічні атрибути за напрямком
вітру полетіли в бік сцени. Ведучий програми
звернувся за допомогою до міського голови
Олександра Пузиря. Міський начальник через
мікрофон відсунув від сцени гарячі святкуючі
голови козятинців за додаткову годину продовження дискотеки.

Р. S. От і прийшов до нас Рік Свині.
Останній рік 12-річного циклу східного календаря. Якщо Рік Свинки до нас приходить
кожні 12 років, то рік Жовтої Земляної Свині
приходить до нас кожні 60 років. Жовтий,
земляний кабанчик, це домашня тварина стихії Земля. А це означає, що свинка полюбляє
шукати жолуді в землі недалеко від свого лігва. Тому щоб там хто не читав в соцмережах,
пам’ятайте, що цей рік є роком сімейного затишку. Для тих, хто не одружений, це вдалий
рік для шлюбів. За винятком одружень у піст.

Наші інтерв’ю

“РЕС” по-новому з нового року
Усі питання, які надійшли на
гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
відносно нововведень підприємством, що надає населенню
електроенергію, ми переадресували начальнику Козятинських
електромереж Ігорю Мульському.
У ексклюзивному інтерв’ю він дав
відповіді.

Молодь під “Смаженого кабанчика” довелося вгамовувати
Українці, це така нація, що, віддаючи за
комуналку майже всю пенсію чи зарплату, на
Новий рік та Різдво обов’язково відкладуть
заначку. Як потім виживають, тільки їм відомо. А ті козятинчани, хто з якоїсь причини не
святкував удома чи в колі друзів, святкували
на площі. Почалося святкове дійство за годину до Нового року. Святкову програму розпочав автор і композитор української пісні,
вокаліст Ігор Юрковський. Після закінчення
виступу артиста, на сцену вийшов ведучий
святкової програми і запросив піднятися до
нього одного з козятинців Андрія. Піднявся
хлопець з великим букетом троянд і на сцені
освідчився в коханні своїй дівчині. Його кохана піднялася на сцену до Андрія. Закоханий
подарував їй букет квітів і, ставши на коліно,
запитав її, чи вийде вона за нього заміж.
Вона крізь сльози радості відповіла “так”.
Щасливі молодята з обручками на пальцях
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Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Екслюзив новорічної ночі — освідчення
В’ячеслав Гончарук

На позитиві

— Що відбувається з енергопостачальником в районі?
— З 1 січня 2019 року послуги з розподілу та постачання
електричної енергії споживачам Вінниччини надаватимуться
двома різними компаніями. Це
ПАТ«Вінницяобленерго» як оператор системи розподілу та новостворена ТОВ «Енера Вінниця»
як електропостачальника універсальних послуг. Місцезнаходження ПАТ «Вінницяобленерго»
не змінюється і знаходиться за
адресою: с. Сигнал, вул. Ярослава Мудрого, 172. Місце знаходження представників компанії
ТОВ «Енера Вінниця», у Козятинському районі теж знаходиться в
адмінприміщенні РЕМу на першому поверсі за тією ж адресою.
Наголошую, що з 1 січня.2019
року ПАТ «Вінницяобленерго» не
буде продавати електроенергію
споживачам.
— Споживачам роздали заяви, що з ними робити?

— По-перше, потрібно звернути увагу, що кожному споживачу
мають вручити дві заяви. Перша
від ПАТ «Вінницяобленерго», яку
необхідно було підписати та до
01.01.2019 року обов’язково повернути в РЕМ. Друга заява на
приєднання від ТОВ «Енера Вінниця», вручається поштою разом
з рахунками на авансовий платіж
з банківськими реквізитами ТОВ
«Енера Вінниця». Таку заяву теж
необхідно підписати і повернути в
офіс вже новоствореної компанії
ТОВ «Енера Вінниця».
Зауважу, що лише після підписання обох заяв на приєднання
окремо до кожної компанії для
побутового споживача, буде забезпечено перехід від ПАТ «Вінницяобленерго» до ТОВ «Енера
Вінниця».
Якщо ж одна з заяв не буде
підписана та не повернута у
відповідну компанію,то ПАТ «Вінницяобленерго» як оператор
системи розподілу змушена буде
в найкоротші терміни припинити
електропостачання такому споживачу до моменту врегулювання
цих питань.
— Що робити, якщо побутовий споживач втратив заявуприєднання?
— Відповідь: якщо мова йде
про втрату заяви-приєднання
до умов договору про надання
послуг з розподілу електричної
енергії, то споживачу необхідно

негайно звернутись до ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Козятинські ЕМ», і на місці підписати таку
заяву.
Якщо втратили заяву–приєднання до умов договору про
постачання електричної енергії
постачальником універсальних
послуг, є два шляхи. Звернутися
до представників компанії ТОВ
«Енера Вінниця» і на місці підписати заяву, або оплатити рахунок
авансового платежу на січень
компанії ТОВ «Енера Вінниця», це
буде підтвердженням, що споживач буде купувати електроенергію
в даній компанії.
Для підписання будь-якої заяви–приєднання має звернутись
власник, електроустановки, але
не члени сім’ї, родини, квартиронаймачі.
— Що необхідно робити побутовому споживачу, щоб не
було плутанини в платіжках і
оплаті при переході до нової

компанії?
— Звертаю вашу увагу, що
споживачу, крім рахунків на
авансовий платіж ТОВ «Енера
Вінниця», у січні 2019 року контролери принесуть останні рахунки
за спожиту електроенергію грудня 2018 року, компанії ПАТ «Вінницяобленерго» (так як рахунки
вручаються споживачу з місячним
відставанням) їх необхідно буде
оплатити, аби не бути боржником
перед ПАТ «Вінницяобленерго».
Підсумовуючи вищесказане,
головне - не переплутати розрахункові рахунки двох різних
компаній, реквізити яких вказані
у відповідних платіжках. Хоча,
якщо проводити оплату у будьякому банку, касир тієї установи
рознесе оплату коштів на той
рахунок, реквізити якого вказані
в платіжному документі чи то
ПАТ «Вінницяобленерго» чи ТОВ
«Енера Вінниця».
— Якщо побутовий споживач розраховується в інтернеті
через персональний кабінет,
для нього щось зміниться у
січні?
— Якщо споживач користується Персональним кабінетом ПАТ
«Вінницяобленерго», то йому
необхідно востаннє відобразити
показник лічильника станом на
01.01.2019 року і провести оплату,
а починаючи з наступного місяця
необхідно буде зареєструватися в
Персональному кабінеті компанії

ТОВ «Енера Вінниця» і там проводити розрахунки.
— Як можна підписувати заяви-приєднання коли люди не
бачили самого договору?
— Договір є публічним і типовим для усіх побутових споживачів, з ним можна ознайомитись
на сайті відповідної компанії.
— Що робити людям, в яких
немає інтернету?
— Споживач може звернутись
у відділення відповідної компанії,
для ознайомлення з договором.
— Який відсоток підписаних
споживачами заяв вже повернулися до вас?
— Якщо говорити про підписані заяви – приєднання до умов
договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної
енергії (з ПАТ «Вінницяобленерго»), то це близько 96%. Щодо
підписаних заяв – приєднань з
постачальником універсальних
послуг, то така інформація мені
невідома.
— Чи зміниться ціна електричної енергії для споживача
при розподілі фірм, дочірніх
підприємств на енергетичному
ринку?
— Під час розподілу ціна електричної енергії не зміниться.
— Що буде із споживачем
електричної енергії, які не
захочуть підписувати заявуприєднання?
— Відповідь надано раніше.

Cтрибуни-висотники перестрибнули всіх
Пройшов відкритий чемпіонат Козятина “Різдвяні висоти”
В’ячеслав Гончарук

Першими на старт у новому
році вийшли козятинські легкоатлети. Вони в суботу, 5-го січня,
взяли участь у відкритому чемпіонаті Козятина “Різдвяні висоти”.
Організували спортивне свято
КДЮСШ та міський спорткомітет.
Крім спортсменів нашого краю, в
цей день виступали команди гостей з Бердичева, Василькова та
Києва. Побачив Козятин і сузір’я
видатних дитячих тренерів - послідовників легендарного тренера
Віталія Лонського, який виховав
не одного видатного спортсмена,
працюючи в збірній колишнього
Союзу. Не всіх сильніших привезли в наше місто відомі тренери, але це не зменшує результат
козятинської команди і заслуг
тренерів Володимира Галицького
та Валерія Зелінського.
Після церемонії відкриття турніру, змагання почали наймолодші спортсмени 2009-2008 р.
н. Серед молодших хочеться
відзначити Маргариту та Богдана
Ярошів. Маргарита, стрибнувши
на 120 см, встановила власний

рекорд і стала золотим призером. Софія Попіякова, з результатом 110 см, була в цій категорії
другою. У неї - срібна нагорода.
Богдан при зрості 140 см стрибнув на ту ж висоту і завоював
золото. Серед на рік старших
спортсменок відзначилась Уляна
Лакійчук. Вона показала результат 125 см. Слід відзначити, що
спортсменка тільки три місяці, як
прийшла в легку атлетику, а виконує стрибки у видовищному стилі.
Порадували і наші 12-річні дівчата. Ліза Чорна з результатом
150 см — перша. Настя Фалатюк
стрибнула на 140 см. У неї друге
місце. Третьою призеркою стала
Дар’я Переверзова її результат
140 см.
Піднімалася планка спортивного снаряда, і на старт виходили
старші спортсмени. У віковій
категорії в хлопців 2005-2006 років народження золоту нагороду
здобув Ілля Бейзак, його результат - 155 см. Товариш по команді
Олексій Лясковець став срібним
призером, з результатом 150 см.
Бронзова нагорода поїхала в
Бердичів.

Аналогічний результат показали наші земляки у віковій
категорії 2005 р. н. Владислав
Поліщук з результатом 165 см
став чемпіоном, а Артур Оберняк
з таким же результатом став срібним призером.
У категорії 2004 р. н. у дівчат
золота нагорода поїхала у Васильків. У хлопців у цій категорії
весь п’єдестал за командою з
Козятинщини! Кирило Луценко
— перший. Він подолав планку з
особистим рекордом, взявши висоту 180 см. Максим Гайдучок був
другим 175 см, також особистий
рекорд. Бронзова нагорода у
Дмитра Яроша 150 см.
У категорії 2003 р. н. у дівчат
перемогла наша Настя Шмідт, з
результатом 145 см, її подруга
по команді Ельвіра Шкрабій 135
см стала срібною призеркою.
У цій категорії серед хлопців
чемпіоном та срібним призером
стали гості Козятина. Наш Олександр Вахнівський, стрибнувши
на 165 см, здобув бронзову нагороду.
Цікаво проходили змагання
юніорів, де наші спортсме-

ни Олександр Ільницький та
Владислав Єгоров змагалися
із досвіченим стрибуном з Василькова. Козятинський гість,
зупинившись на позначці 180 см,
повіз додому бронзову медаль.
Срібна відзнака, з результатом
185 см - у Олександра.
Чемпіоном “Різдвяних висот”
став Влад Єгоров. Він стрибнув
на 190 см. До речі, Владислав

зараз готується до Всеукраїнських змагань у команді Вінницької області. Стрибати на 190 см
він і тренер не планували. Його
на цей стрибок змусили вдало
виступаючі суперники.
Після завершення турніру, призерів змагань нагородили медалями та грамотами, а всіх спортсменів солодощами та фруктами
пригостив місцевий спонсор.

про все
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Олег Ляшко: селянам потрібна державна підтримка, а не ринок землі

Деякі парламентарі
зізналися журналістам:
якщо б вони цього не
зробили, то з Нового
року могла початися
законодавча плутанина,
яка б розв'язала руки спритним ділкам. За допомогою чорних та сірих
схем через “правильні суди” вони б
протягли узаконення тисяч гектарів

Продавати не землю, а
продукти агропереробки,
м’ясо та молоко. Про
це з трибуни Верховної
Ради закликав лідер
Радикальної партії
Олег Ляшко. Під тиском
політика парламент іще
на один рік продовжив
дію мораторію - заборони
на продаж земель
сільськогосподарського
призначення
н а
користь великих корпорацій, а люди залишилися б ні з чим. То ж, підкреслив
Олег Ляшко, вільний ринок землі - це
авантюра, за допомогою якої влада хоче
позбавити українців головного національного багатства - чорнозему.
“Замість того, щоб дати фермерам
дешеві кредити, обігові кошти, державну
підтримку, дотації, нормальну ціну на молоко, відновлювати тваринництво, робочі
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місця і соціальну сферу на селі, влада
пропонує українцям ринок землі. Це величезний обман! Бо у людей немає грошей купити землю. Якби влада не була
так безнадійно далека від народу, вона
б про це знала. Землю скуплять буржуї
та олігархи-латифундисти, а українські
селяни залишаться батраками”, - заявив
Олег Ляшко.
За його ініціативою два роки тому парламент вже запроваджував мораторій на

продаж землі, термін якого сплив 1 січня
2019 року. І от тепер лідер РПЛ відстояв
продовження дії цього мораторію до
2020 року, а парламент під тиском Олега
Ляшка ухвалив відповідний законопроект.
Замість продажу землі лідер РПЛ пропонує внести зміни до 41-ї статті Основного закону, які назавжди знімуть це
питання. Законопроект Ляшка нещодавно
отримав схвалення Конституційного суду.
Документ навічно закріпить землю за

Реклама

українськими фермерами і не дозволить
продавати її іноземцям.
Крім того, Олег Ляшко вимагає радикально змінити політику стосовно
села, щоб вся державна підтримка була
спрямована на розвиток фермерства:
відновлення тваринництва, збільшення
робочих місць і розбудову соціальної
сфери на селі.
«Сьогодні в селах закривають школи,
ФАПи, пошти, вирізають останніх корів,
вивозять зерно, ще й землю хочуть продати. А потім дивуються, чому люди з сіл
виїжджають, - обурювався з парламентської трибуни Олег Ляшко. - Не землю
продавати треба, а готову продукцію,
відновлювати тваринництво і агропереробку. Тоді ніяких кредитів МВФ не
треба буде, а українці будуть купатися,
як вареники в маслі, ще й матимуть свою
землю для майбутніх поколінь», - підсумував народний депутат.
Напередодні він виступив з ініціативою
одразу після новорічних свят ухвалити
спеціальний закон, який дасть право на
отримання земельних паїв працівникам
колишніх радгоспів.
“В Україні живуть сотні тисяч селян,
які несправедливо позбавлені права на
отримання земельних паїв, хоча вони
все життя важко працювали, - наголосив Олег Ляшко. - Іноді у двох сусідніх
селах трапляються кричущі ситуації. Одні
працювали у колгоспі, інші – в радгоспі. Одні землю отримали, інші – ні. Це
несправедливо! Наш законопроект дає
право на пай працівникам підприємств
Академії аграрних наук, колишніх радгоспів та ветеранам праці», - звернувся
до парламентарів лідер РПЛ.

Напередодні Нового
року, в суботу, 29 грудня, в кабінеті
начальника
Козятинської поліції відбулася
конференція для місцевих жур-

налістів
Серед запрошених були представники і газети “RIA-Козятин”.
Начальник Козятинської поліції
Олег Швець розповів присутнім
про оперативну роботу керованого ним підрозділу, про попередження і розкриття злочинів
на території району.
За словами головного поліцейського, основними та пер-

шочерговими завданнями відділення є протидія злочинності в
молодіжному середовищі, запобігання поширенню наркоманії,
пияцтву та алкоголізму, протидія
іншій злочинності, забезпечення
публічної безпеки оперативнопошуковій діяльності та правопорядку на дорогах.
За рік відділенням поліції було
зареєстровано до 9 тисяч заяв

Жительку с. Непедівка бив зять,
а у Вернигородку співмешканець
вчинив насильство в сім’ї.
3 січня Житель Козятина заявив на тестя, який у Гурівцях
сварився з сином під час розпиття
спиртних напоїв. Син наніс удари
батькові. Після сварки батько пішов спати. Через деякий час син
виявив батька на ліжку без ознак
життя. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за
ознаками злочину, передбаченого
ст. 121 КК України (умисні тяжкі
тілесні ушкодження, що спричинили смерть). Проводиться досудове
розслідування.
Мешканці міста знайомий побив
вікна.
У м. Козятині сталася ДТП.

Водій автомобіля ВАЗ, житель
м. Козятин при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав
перевагу в русі автомобілю марки
ВАЗ, під керуванням жителя м.
Козятин, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого допустив зіткнення. Внаслідок ДТП
автомобілі зазнали механічних
пошкоджень.
Жительці с. Козятин чоловік
погрожував фізичною розправою.
4 січня Мешканець міста викликав поліцію на сусідів, які спричиняли сварку.
5 січня Надійшло повідомлення
від жительки м. Козятин, про те,
що її чоловік в п’яному вигляді за
місцем спільного проживання вчинив насильство в сім’ї відносно неї.

своєю візиткою

Дмитро Артемчук

та повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події.
У 2018 році розкрито 10 важких злочинів. Відносно звітного
періоду 2017 року було розкрито
7. Зареєстровано 188 тяжких
кримінальних проваджень. У
2017 році таких проваджень було
зареєстровано 270. У цьому
році було скоєно пять розбійних
нападів, в минулому році — 1.

Зафіксовано 13 квартирних
крадіжок, у 12 випадках відкрите кримінальне провадження.
Зафіксований один факт хуліганства, даній особі повідомлено про підозру. У цифрах
Козятинське відділення поліції
спрацювало краще, ніж в році
минулому.
Як звітував начальник, дивіться
у відеозвіті на сайті козятин.ком.

У ході проведення обшуку у
жителя м. Козятин було виявлено
та вилучено згортки з порошкоподібною речовиною білого
кольору та пластикову коробку
з сухою подрібненою речовиною
рослинного походження зеленого
кольору зовні схожою на рослини
коноплі.
Також у ході проведення обшуку
у іншого у жителя м. Козятин було
виявлено та вилучено паперовий
згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження
зеленого кольору зовні схожою на
рослини коноплі.
Проводяться досудові розслідування. Вилучене направлене на
дослідження.
6 січня На автодорозі «Креме-

нець-Біла Церква» біля с. Дубина
сталася ДТП. Виїздом встановлено, що водій, житель Вінницького
району, рухаючись в напрямку м.
Любар, не врахував дорожньої
обстановки, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з опорою мосту. Внаслідок ДТП до ЦРЛ
для огляду було доставлено водія
та пасажирів даного автомобіля.
7 січня У Козятині жінка викликала поліцію до свого чоловіка,
який за місцем спільного проживання вчиняв сварку.
Надійшло повідомлення від
жительки м. Козятин, про те, що
її син вчинив насильство в сім’ї
відносно неї.
У с. Перемога в пожежі загинула літня жінка.

Кримінальна хроніка початку 2019 року
1 січня Жительку міста побив
чоловік. А в Сокільці сварилися
мати з сином. Ще одного мешканця міста обдурила невідома особа - шляхом довіри під приводом
здійснення телефонного дзвінка
заволоділа його мобільним телефоном.
2 січня У Лопатині п’яний чоловік сварився з жінкою. У Пляховій
чоловік впав з підводи і потрапив
у лікарню.
З Козятинської міської ради
надійшли матеріали, про те, що 1
січня 2019 року було зафіксовано
пошкодження елементів фотозони
на центральній площі міста.
У смт Глухівці сварився чоловік
з дружиною за місцем спільного
проживання.

"Хатіко" зазвітувалось Мер "допомагає"
Вероніка ЛЮБІЧ

Поліція прозвітувала, що спрацювала краще, ніж в минулому році
Вероніка
ЛЮБІЧ

влада і ми
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Тим часом в місті повний бардак з безпритульними собаками

442398
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Таку інформацію розмістили на офіційному
сайті Козятинської міськоїх ради:
“ГО Хатіко змінює життя тварин...
- Діяльність ГО "ХатіКо" у цьому році показує дуже продуктивний результат. Хочемо
подякувати меру міста Олександру Дмитровичу
Пузирю за підтримку, керівнику УЖКГ Євгену
Миколайовичу Малащуку за плідну співпрацю
та гуманність у щорічному проекті по стерилізації та вакцинації безпритульних тварин нашого міста, - розповідає директор ОО "ХатіКо
" Катерина Янович. Цей рік був для організації
дуже показовим та плідним. Виловлено більше
150 голів дворових собак на стерилізацію,
вони усі вакциновані. Приблизно 30 цуценят та
7 котиків віддали у хороші руки. Пролікували
за місцем 4 хворі собаки та спасли від смерті 2
кішок, що потребували негайної ветеринарної
допомоги.
Яскраві спогади цього року залишає виставка собак "Кубок ХатіКо", що за підтримки мерії
був організований у сквері ім. Пушкіна для
містян та їх четверолапих улюбленців.
- Також хочеться відмітити наші лекції
по школам м. Козятин та іншим регіонам
України з метою навчання дітей правильного
поводження з тваринами та спонукання до
добрих справ, роз'яснення звідки на вулицях
з’являються безпритульні звірята та як це
попередити, щоб зменшити їх кількість, - продовжує директор "ХатіКо". Наступний рік плануємо працювати продуктивно та розширювати
свої кордони у інших областях України.
В планах є декілька проектів, які представники організації презентуватимуть на наступних
сесіях міської ради для благоустрою Козятина
та належного, комфортного співіснування
тварин та городян. Першим на розгляді - проект про "Визнання котів екосистемою міста" і
так далі.”
Хвали мене, моя губонько!
Мабуть, прочитавши в кишеньковій газеті влади про здобутки міського голови, в
“Хатіко” вирішили, що у них їх не менше. І
викинули вони статейку про себе. А почали
“Хатіко” себе хвалити ось так: Ми звикли
думати, що собаки на вулиці загартовані, але,
насправді, за кожним рогом на них чекає небезпека”. За кожним рогом є якісь люди, які
відслідковують песиків, щоб вкусити якогось?
Якщо в “Хатіко” не знають, скільки стерилізо-

вані чотирилапі покусали людей, то радимо їм
звернутися за статистикою в травмпункти чи до
головних лікарів обох лікарень. Та статистика
свідчить про переконливу перемогу собак над
людьми!
Далі. Вони дякують міському голові і начальнику ЖЕГ за плідну роботу. А як не
подякувати, коли за виділені кошти “Хатіко”
відловлює песиків, чіпляє кліпсу і випускає
тварину на голодну смерть? Те, що собаки
не дохнуть з голоду, заслуга не хатіківців, а
людей, які підгодовують бездомних тварин.
Якраз люди роблять добру справу. Тварина,
яку годує людина, набуває притулок. Вона захищає новоспеченого господаря і може мати
агресивну поведінку до звичайних перехожих.
Перш ніж дякувати комусь, запитайте покусаних собаками, кому вони хочуть подякувати?
Далі по тексту про показовий і плідний
рік організації: виловлено більш як 150 голів
дворових собак на стерилізацію,всі вони
вакциновані, приблизно 30 цуценят та 7 котиків віддали в хороші руки, пролікували за
місцем 4 хворі собаки та спасли від смерті
2 кішок, що потребували негайної допомоги.
Це статистика? Визначення, більш як 150
дворових собак чи приблизно 30 цуценят, це
видумка. Те, що ці цифри писалися з голови, наводить на думку сам вислів: дворових
собак. Коли б переписувалася статистика, то
там би були уточнені цифри зі словами безпритульних тварин. Дворових собак ніхто не
ловить, у них є господар.
Проводять виставки тварин, читають
лекції в школі — це похвально. Цікаво, не
запитують в школі, чому “Хатіко” проти собачих притулків? А якщо запитують, то що
відповідають? Що тварину з притулку дуже
важко віддати в хороші руки? Журналісти
газети “RIA-Козятин” чули відповідь хатіківців
на засіданні громадської ради. Маючи таку
позицію, про які здобутки може йти мова?

У вівторок, 28 грудня, в редакцію
газети “RIA-Козятин” прийшли мешканці вулиці Героїв Майдану, 42. Ці люди
ще надіються, що тільки через пресу
зможуть достукатись до черствих душ
козятинських чинуш. Уже багато років
козятинчани звертаються в різні інстанції,
щоб відремонтували дах їхнього будинку.
Причина звернення полягає в тому, що
протікає дах їхнього будинку. Трапляється
таке явище після дощу та періоду талих
вод. Вода з прогнилого даху потрапляє в
оселі мешканців, розливаючись по стелі і
стінах приміщень. А ще вода потрапляє
на електролінії будинку та електричні
лічильники.
Мешканці будинку побоювалися, що
надмірна волога закоротить електричний
ланцюг і вони остануться без світла в
своїх оселях. А чиновники, до яких зверталися потерпільці згаданого будинку, не
чують крику душі від народу.
Наприклад, в комунальному підприємстві “Відродження” на кожен візит гостей
з Героїв Майдану розводили руками. Казали, що у них 8 працівників, а будинків
он скільки. “Чекайте черги!” — поставили
свій вердикт у “Відродженні”.
Коли людям увірвався терпець оббивати
пороги згаданої установи, звернулися до
очільника міста. Міський голова, за словами наших співрозмовниць, сказав, що він
розуміє ситуацію з проблемами мешканців
цього будинку. Тільки якесь конкретне
рішення зараз не на часі. Не вистачає
працівників на всі будинки, які потребують
ремонту. Намагався заспокоїти міський
голова переляканих жінок і в питанні з
електро лічильниками. За його оцінкою,
лічильники не вибухають.
От тільки міський керманич виявився
поганим провидцем. 28 грудня вибухнули
два лічильники на п’ятому поверсі Героїв
Майдану, 42. Формально, він не розлетівся на дрібні шматочки. Електричний
розряд спровокував звук в супроводі з
електричною дугою, він був схожий до
вибуху.
Залишившись без світла і в задимлених
квартирах, перелякані жінки знову пішли
за порятунком до міського начальника.

Той знову намагався заспокоїти в своєму
кабінеті слабку стать. “Нічого страшного!” — озвучив він свою думку. Зараз
знімемо бригаду з місця роботи і вони
приберуть з даху будинку сніг. А щоб
робітники добре виконали свою роботу
і, якщо можливо виникнуть ще якісь проблеми, він дав погорільцям свою візитку.
От тільки візитку міський голова давав
людям не для того, щоб вони знову прийшли до нього, а щоб як можна швидше
в доброму тоні виставити їх з кабінету. Як
би було інакше, то міський голова, коли
робили те електричне шатро біля міської
ради, сказав би: ”Хлопці, нам і так зійде,
а ви підіть на вулицю Героїв Майдану, 42
і допоможіть електрикам переставити
лічильники на стінку, яка не затікає. Не
можна допустити, щоб мешканці будинку
могли залишитися без світла на Новий
рік”. Тоді візитка мера мала б для людей
якусь ціну. А так — показуха і тільки.
Сніг з даху приберуть, а що він більше
за зиму не падатиме?
Як так можна? Серед помешкань, які
постраждали від злочинних дій комунальників, квартира 38. У цій квартирі
живуть дочка з матір’ю, а у них під опікою
інвалід дитинства 1-ї групи Даша. У 39-ій
квартирі проживає багатодітна родина. У
40-вій живе учасник бойових дій. Той, хто
забезпечував мир над нашими головами.
Цим людям чекати черги не треба. Їх поставила в чергу держава серед перших. І
іншого рішення бути не може.
А ми, як законослухняні, повинні відслідковувати таких людей і допомагати їм.
Вони не вимагають нічого зайвого, просто
хочуть нормально жити і щоб ніхто їм
з чиновників чи нечистих на руку ділків
жити не заважав.

Укрпошта зайняла позицію опозиції до населення
Вихідний зробили в четвер, коли газети виходять, а на селах — скорочують працівників
Верніка ЛЮБІЧ

У р е д акцію га з ети “RIAКозятин” звернувся мешканець
міста Козятина Микола Петрович Підпригорщук. Він, як “підписант” газети ”RIA-Козятин”,
не може зрозуміти, чому газета
друкується в четвер, а доставляють йому її в понеділок наступного тижня.
Він пише: “Як це розуміти?
За останні місяці цього року
шановне керівництво Укрпошти
вирішило для листонош перенести вихідний день з понеділка

на четвер. Очевидно, це вирішено для того, щоб в цей день
листоноші мали можливість регулярно відвідувати обидва базари. Як не дивно, але це так,
адже раніше мешканці міста
Козятина і сіл мали можливість
регулярно отримувати виписані
газети в четвер і прочитати їх,
були в курсі всіх новин, ознайомившись з матеріалами, що
їх цікавили.
На превеликий жаль, на даний час так не виходить.
Відвідавши козятинське відділення пошти, я дізнався, що

виникли труднощі з доставкою
газет і кореспонденції через
звільнення листонош.
У суботу, 22.12.2018 року, я
не отримав газет, які вийшли і
які мали принести мені 20.12,
у четвер.
У такому разі виникає запитання до керівництва Укрпошти:
“Чому ви не робите все для покращення обслуговування людей, а навпаки усе проти нашої
волі? Не даєте змоги читати
газети і своєчасно бути в курсі
справи?”
Вношу пропозицію перенести

вихідний день для листоноші з
четверга на один із днів тижня
і тоді ми, читачі, скажемо всім
спасибі за турботу на благо
людей”
М.П.Підпригорщук
Ще одна тривожна звістка
на дійшла з села Верболіз.
На гарячу лінію газети “RIAКозятин” повідомили, що запевнення через газету керівництва
Козятинського відділення Укрпошти виявились неправдою.
Листоноші, яка мала гарантовано приносити кореспонден-

цію один раз в тиждень, досі
немає. У повідомленні йдеться,
що листоношу на вулицях села
останній раз бачили 7-го грудня. У цей день вона рознесла
квитанції за виписані газети
на 2019 рік. Селяни ставлять
справедливе запитання: для
чого їм квитанції, коли пресу
майже місяць не носять. Вони
також не можуть зрозуміти, для
чого штучно чиновники Укрпошти вбивають село. Листоноша
Верболіз сама не звільнялася,
її звільнили і селянам кажуть:
“Добивайтеся”.
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Життя українців у Криму стало неможливим

Про наболіле
— в свідченнях
козятинчанина,
який жив у Криму
і був вимушений
виїхати за кордон

Точка разлома
Олесь ВЕРНИГОРА

Крым - яблоко ра здора,
камень преткновения и точка опоры, о которой говорил
древний философ Архимед:
“Дайте мне точку опоры и я
сдвину землю”. Крым - точка,
которая сдвинула политическую, экономическую и социальную сферу жизни не только
в регионе, но и во всем нашем
мире. Это точка разлома, по
обе стороны которой стоят две
вечно противоборс твующие
силы, стремящиеся к лидерству
на земле.
У людей была работа и единство, какая-то стабильность
в жизни, какие-то надежды
на будущее. Но вот пришёл
новый режим. Военная машина
на своём пути к расширению
своего военного
авторите-

та крушит всё, не взирая, не
то что на судьбы людей, но
уничтожает целые государства
любым путём: политическим,
экономическим и, не гнушаясь,
военным. Как очередной факт
— ситуация на Донбассе.
Крым начал чахнуть. Как
для региона начало не хватать
мощностей: энергоносителей,
водных ресурсов, продуктов
питания, занятости населения
(работы). Цены начали приравнивать к материковым РФ, ввоз
товаров на полуостров возможен был только через паромную
переправу и то с большими
перебоями, что приводило к
дефициту продуктов, прежде
всего, питания.
В надежде на лучшую жизнь,
в Крым хлынул поток с материковой России. Все думали , вот
сейчас в Крым будут вкладывать
и мы первые приедем и ухватим
самый жирный кусок. Но скоро
их пыл угас и большая часть
приезжих вернулась обратно в
Россию, не найдя себе места
под крымским солнцем. Не стал
он интересен и “заробитчанам”

с Украины. Даже те, которые
бежали из Донбасса, вернулись
в Украину.
Неустройство жизни и ценник на коммунальные услуги
и продукты питания проявили
ропот тех, которые приняли
надежды на счастливую жизнь
от нового правительства. Но,
увы, в РФ митинги запрещены и
караются безжалостно.
Люди, которые не приняли
новую власть и остались жить
в Крыму, как в своей стране
Украине и не обменяли паспорта, стали изгоями. Их медленно
и уверенно изгоняли разными
методами. Это и не устройство
в социальной сфере: человек не
может получить медицинскую
помощь, если у тебя нет российского паспорта, страховки полиса — иди в платную клинику с
российскими ценами. Устроиться
на работу практически невозможно. Потому, что иностранец
на своей земле. Берут приезжих
россиян. Открыть бизнес — вообще речи быть не может. Я на
украинских документах не смог.
Бизнес закрылся. Предприятия с

украинскими документами продержались не долго.
Крым был взят не для
экономических целей, а как
политический и стратегический
объект. Никому не интересно,
как там живут простые люди.
Это “милитаризованная” зона .
Це ны на пр одукты питания перева лили да леко за
материковые, проезд стал очень
дорогой, коммунальный тариф,
хотя и медленно, но превысил
свой тариф.
Крым
за
своим
территориальным положением,
по отношению к материковой
России и сложившимся в нем
экономическим положением,
стал не интересен отдыхающим
из России. Приток туристов упал
на порядок, по сравнению с теми
временами, когда Крым был в
составе Украины. На порядок
упал и уровень жизни простого
населения, которое всегда имело достаток за счет туризма. Ко
всему тому и новая власть своими новыми законами практически
перекрыла кислород простому
обывателю, который всю свою

жизнь жил за счет туризма и то
только в сезон (это 4 месяца).
Жители Крыма надеялись
на обещания, что вот возведут
Крымский мост и жизнь на полуострове наладится, так как
единственно доставить груз можно было паромной переправой.
Она обходилась перевозчику
“туда и обратно” от сорока до
восьмидесяти тысяч рос. рублей.
На второй день открытия моста
ценник в Крыму на “молочку” и
мясную продукцию подскочил на
30%. Фуры через мост не пустили. Так и переправляли паромом
за немалые деньги.
Пребывание на территории
Крыма усложнилось, начиная с
самой пограничной зоны. Начали задерживать на пару часов,
типа “почему паспорт Украины,
вы же прописаны в Крыму на
территории России?” Настоятельно рекомендуют изменить
то или другое. Так же и патруль
в городе, на улице, увидев прописку крымскую в украинском
паспорте, убедительно рекомендуют изменить или прописку,
или паспорт...

Харчування в січні: ми є те, що ми їмо
Іван Смолич, лікар-гігієніст

Січень характеризується збільшенням на 1-2 хвилини днів і
зменшенням ночі. У цьому місяці
менше сонячних днів, за прогнозами синоптиків, другий місяць
зими принесе нам часті зміни погоди - від морозів до плюсової
температури, але не обійдеться
без магнітних бур.
Тож людям, чутливим до атмосферних змін, варто підготуватися
до них заздалегідь. Заваріть і
вживайте заспокійливий чай і майте під рукою потрібні ліки. Також
непогано для позитивного настрою почитати, приміром, газету
“Здоров’я і довголіття” або журнал
“Добрий лікар”. Корисними будуть
прогулянки на свіжому повітрі
перед сном (40-50 хв.). Уникайте
суперечок і конфліктів та бережіть

себе і своїх близьких. Головне —
раціонально харчуйтеся.
Найбільші якісні ліки січня дієтолог-терапевт, кандидат медичних
наук Світлана Ільїна пропонує, це
харчі з гороху, вівса, сої, льону,
калини, журавлини, брусниці та
шипшини.
Горох
Дієтолог пропонує забуті рецепти з гороху для регуляції
харчування шлунково-кишкового
тракту: каша — один стакан гороху, дві середніх картоплини, ¼
стакана гречаної крупи. Котлети
з гороху, оладки горохові: горох
має сечогінні та гіпоглікемічні
властивості і використовується
при нирковокам’яній хворобі й
цукровому діабеті. Містить в собі
26-29% легкозасвоюваного білка,
багатого на незамінні амінокислоти

(цистин, лізин, триптофон, тирозин,
метіонін), жири 1,5%, крохмаль,
вітаміни А,В,В2,Е, р,р і С, каротин,
інозит, холін та солі калію, фосфору та марганцю.
З сухого насіння готують супи,
пюре, каші; зелений горошок
вживають свіжим, консервують,
заморожують.
Пиріжки з горохом смачні і корисні, заправлені приправою: олія
з часником. Смакота при споживанні борщів, супів! Протипоказано
вживати горох при подагрі, гострих
нефритах, запальних процесах
шлунка і кишківника, хронічній недостатності кровообігу.
Овес
Наступним харчовим продуктом
дієтолог Світлана Ільїна в січні
пропонує споживати овес — супи,
каші, відвари, киселі. Овес містить

в собі, особливо крупи, борошно,
незамінні амінокислоти білків, вуглеводів, жирів, вітамінів групи В,
які широко застосовують в дієтичному харчуванні. Приготовлені з
них страви вживають, як поживний
обволікальний засіб при гострих
запальних захворюваннях шлунково- кишкового тракту (гастрити,
ентероколіти).
Як приклад, у 90-х я лежав на
лікуванні із захворюванням запалення 12-палої кишки. За запрошенням головного лікаря Зіновія
Виноградського, мене оглядав і
консультував професор-лікар Марк
Борисович Фейгин..
Він запитав Виноградського,
чи готують на харчоблоці лікарні
дієтичні продукти. Головний лікар
відповів, що, звичайно, готують.
Професор назначив мені кашку з
вівсяної крупи і кашу “Геркулес”.

Вживати дані продукти через 2-3
години. При цьому відмінив усі
хіміопрепарати, які мені були призначені. Після харчування кашею,
мені після трьох днів стало краще.
Зник біль, з’явився апетит. Лікування назначеними харчами підтвердило вчення батька медицини
Гіппократа. Якісні харчі повинні
бути ліками. А ми зробили ліками
хімію, яка одне лічить, а інше в нашому організмі калічить (печінку,
нирки та інші органи).
Соя
Корисна соя і її продукти, вони
не тільки лікувальні, а й урізноманітнюють меню цього довгого
зимового місяця. Харчуйтеся раціонально.
Шановні козятинці, здоров’я вам
і довголіття. Добра, злагоди. Хай
вам щастить! Слава Україні!

Олені не витримали новорічної ночі в Козятині
вячеслав гончарук

“Olena Petryсhko до Козятин
МОЛОДИЙ Ну що тут казати.
Якщо чесно, то я навіть не здивована. Сьогодні спеціально пішла
площею, щоб подивитися на ті
фігурки. Ви знаєте, якщо послухати жителів Козятина, більшість
із них все одно б сказала, що це
влада щось не так зробила. Чи то
кріплення погане, чи то на ніч потрібно було забирати, тоді б ніхто
нічого не зламав.
Слухайте, а давайте називати
вже речі своїми іменами? Якщо
деякі представники суспільства

- бидло, то тут із пісні слів не викинеш. Якщо люди не почнуть себе
нормально поводити і цінувати
чужу працю, то ніяка влада, ніякі
оздоби їм не допоможуть.
Отже, давайте в першу чергу
дивитися на себе і трошки вчитися
нормальним манерам і поведінці.
Хочеш змінити світ? Почни з себе!”
Це реакція козятинчанки на
зламані новорічні фігурку оленів в
центрі міста.
Дійсно, що тут казати. Фігурки
оленя жалко. І чи правильно зробила влада, що закупила ті фігурки? Чи не потрібно було купувати
такий хрупкий продукт, як піно-

пласт в пластику, в кожного своя
думка. Я в якійсь мірі погодився
б з автором рядків, що написані
вище, якби міські чиновники не
клеїли дурня з інформацією про
саджанці черемхи. Вони восени
повідомили, що нібито дерева намагалися викрасти якійсь вандали.
Для доказу навіть розмістили в соцмережі фото крадіжки. От тільки
фотокартка крадіжки дерева виявилась фото-близнюком, як при
посадці тих же дерев. Листочок в
листочок, травинка в травинку. Та і
лунку умовні вандали вирили вночі
так, як сфотографували перше
дерево посадки. Була та крадіжка

чи не було її, а з доказами про
крадіжку влада з “шубертами”
прокололась.
То яка довіра тепер, що в нашому місті завелося бидло? Тому,
може не будемо поспішати з
такими висновками? Не спішімо
вішати ярлик, що в нашому місті є
люди, які роблять щось недобре
навмисно. Фігурка оленя могла
просто перекинутися від контакту
з дитиною, яка, можливо, хотіла
забратися на оленя верхи для
фото. Можливо, хтось не вписався
в пряму між двома оленями після
бурно проведеної святкової ночі.
Ключова фраза автора допису

полягає в тому, що потрібно навчитися нормальним манерам
поведінки, цінувати чиюсь працю.
А щоб досягти всіх таких навиків,
пані Олена пропонує почати кожному з себе.
Мудра порада. Тільки сама
авторка допису вчинила інакше.
Сфотографувала неподобство та
й пішла собі далі. Людина з нормальною поведінкою, яка цінує
чиюсь працю, оленя підніме. Подивиться, що з ним, при можливості
поставити фігурку на ноги. Такому
не треба починати робити добру
справу, починаючи з себе. Тому що
робить він добрі справи щоденно.
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Прес-центр
Колектив районної ради приКозятинської
вітали з новорічно-різдвянирайонної
ради
ми
святами
інформує

Напередодні Нового року до Козятинської районної ради із добром
та дзвінкоголосим віншуванням завітали учасники зведеного вокального колективу працівників культури району та виконавці народного
аматорського хору ветеранів війни
і праці “Прометей” районного Будинку культури. Співочі земляки
своїм неперевершеним репертуаром
та щирими побажаннями привітали
колектив районної ради з Новим
роком та Різдвом Христовим!
Заступник голови районної ради
Анатолій Задорожнюк та працівники апарату подякували талановитим
гостям за гарні музичні віншування,
висловивши сердечні побажання
миру, добра і гараздів у прийдешньому році.

ЩИРО ВІТАЄМО

9 0 -річний ювіл е й в і д з н ач и в
Василь Іванович
Копійко
28 грудня поважну дату – 90 років
святкував ветеран
Другої світової війни, почесний праців ник сіль сь ко го
господарства України, голова ветеранської організації с.
Д . Ма харинці Василь Іванович Копійко.
Свої найщиріші
вітання ювіляру висловив голова районної ради Віктор
Слободянюк.
- Шановний Василю Івановичу,
для мене честь стояти сьогодні
поруч з Вами. Я пишаюся тим,
що в нашому районі живуть такі
люди, як
ви. Низько
вклоняюсь
та висловлюю Вам
сердечну
вдячність
за героїзм
та кропітку працю.
Впевнений,
що Ваша
самовідданість та
патріотизм
завжди будуть при-

Прес-центр Весело та активно пройшли новорічні
розваги для дітей району, що потреРДА

бують особливої соціальної уваги
та підтримки.

Діти–сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, діти учасників АТО та ООС, діти з багатодітних сімей,
де виховується 5 і більше дітей, діти, що перебувають у
складних життєвих обставинах – кружляли навколо красуні ялинки у приміщенні райдержадміністрації, де пройшло чотири новорічних ранки для понад трьохсот діток.
Захоплюючими та пізнавальними стали поїздки до
казково–новорічного міста Вінниці, де діти мали можливість відвідати обласний театр ім. М. Садовського,
обласну філармонію, резиденцію Санта-Клауса, цікаві

З ЮВІЛЕЄМ!
начальника служби у справах дітей
райдержадміністрації
Євгенію Валеріївну ВІТКО (13.01)

кладом для молодого покоління.
Здоров’я, сили та наснаги Вам!»
– зазначив голова райради.
За мужність, звитягу, патріотизм,
непохитну волю, вагомий особистий
внесок у розвиток ветеранського
руху в Україні, патріотичне виховання молоді та з нагоди 90-річного Ювілею Віктор Слободянюк
вручив Василю Копійко Почесну
грамоту районної ради та грошову
винагороду.
Козятинська районна рада та
Козятинська районна державна
адміністрація глибоко сумують з
приводу смерті директора ДП «Козятинський райагроліс» – Сичова
Вадима Петровича та висловлюють
щирі співчуття рідним і близьким
покійного.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Журбинецького сільського голову
Володимира Олександровича КОЗАЧЕНКА
(05.01),
секретаря Тернівської сільської ради
Галину Леонідівну АРАДЖІОНІ (05.01),
керуючого справами виконавчого апарату Козятинської районної ради
Анатолія Яковича КОЛІСНОГО (09.01),
начальника відділу документообігу, контролю та
інформаційних технологій райдержадміністрації
Наталію Василівну ЛЮБАРЕЦЬ (12.01),
редактора районної газети “Вісник Козятинщини”
Ніну Іванівну ЧЕРНЕГУ (14.01),
помічника голови районної ради
Ігоря Васильовича ДЖУСА (15.01),
начальника відокремленого підрозділу Козятинської дирекції залізничних перевезень
Василя Костянтиновича БУЦЕРОГУ(15.01),
Пузирківського сільського голову
Василя Григоровича ШМОРГУНА (15.01),
ветерана журналістської ниви
Володимира Станіславовича МАДЕЯ (15.01),
Пиковецького сільського голову
Інну Олександрівну ЛОЗІНСЬКУ (16.01)
Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних успіхів, життєвої наснаги, особистих творчих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій
оселі! Нехай вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги, минають
негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас
життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю
сьогодення.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

фото - зони та головну обласну ялинку.
Окрім нових вражень та цікавих пригод, діти отримали
солодкі подарунки та приємні спогади.
НА КОЗЯТИНЩИНІ ПРИЗНАЧИЛИ НОВОГО КЕРІВНИКА СБУ
2 січня у залі засідань райдержадміністрації відбулось
представлення начальника Козятинського міжрайонного
відділу управління СБУ у Вінницькій області. Ним став
полковник Ігор Шубович.
Підлеглого представив заступник начальника управління
СБУ у Вінницькій області, підполковник Андрій Іщук. Він
рекомендував посадовця як високопрофесійного сумлінного
працівника, який за плечима має великий досвід служби в
правоохоронних органах. На представленні були присутні голова райдержадміністрації Юрій Слабчук, голова районної ради Віктор Слободянюк, міський голова
Олександр Пузир, а також представники Калинівського,
Погребищенського, Хмільницького районів.
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Футзалівці показали, хто на що годний

Що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

У передостанній день 2018 року в спортзалі залізничного училища знову грали в зимовий футбол
В’ячеслав Гончарук

У 2 турі відкритого кубка міста
Козятина з футзалу зустрілися
команди “Бабур-буд” (Козятин) ”Новий стиль” (Кордишівка), “Поклик серця” (Козятин) - ”Колос”
(Махнівка), ГС КМФФ (Козятинська
міська федерація футболу) - КСВ
(Курінний Сергій Володимирович - Козятин), “Маяк” (Глухівці)
- ”Факел” (Козятин). Саме в такій
послідовності команди виходили
на манеж спортивного майданчика.
“Бабур-буд” розгромив “Новий
стиль” з рахунком 15:1. Ще один
лідер першого туру “Поклик

серця” розібрався з “Колосом”
з рахунком 11:1. Як і в першому
турі, напружений поєдинок провели футболісти федерації футболу.
Команда “КСВ” навіть вела в рахунку 0:2. Та, пропустивши в свої
ворота 5 м’ячів, опинилася в ролі
доганяючих. 5:2. Забивши ще двічі,
команда Сергія Курінного мало не
зрівняла рахунок. Та пропустивши
ще тричі, команда “КСВ” втратила
шанс боротися за перемогу. Остаточний підсумок цієї зустрічі 8:4 на
користь футбольних чиновників.
У останній грі другого туру
турніру “Маяк” Глухівці переміг
“Факел” Козятин з рахунком 5:2.

За підсумком двох турів відкритого кубка Козятина, з врахуванням забитих та пропущених
м’ячів, 1-3 місце ділять “Бабурбуд”, “Поклик серця” і МФФ. Усі
козятинські команди мають по 6
очок. У “Маяка” 4 бали і 4 місце.
По 1-му очку набрали “Факел” та
“КСВ”. Вони ділять 5-6 місце. Зазнавши в двох турах двох поразок,
на сьомому місці команда Кордишівки. А махнівський “Колос”,
маючий гіршу різницю забитих і
пропущених м’ячів, залишився на
восьмій позиції.
У третьому турі були зафіксовані
такі результати: в поєдинку лідерів

Настрибали на багато медалей
У легкоатлетичному манежі Вінниці за ініціативи
директора СДЮШОР (Спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву) Миколи Закревського,
палкого прихильника легкої атлетики та заслуженого
тренера України Павла Дмитревського був організований
Новорічний турнір зі стрибків у висоту.
Дмитро Артемчук

Учасниками змагань були учні місцевої
спортивної школи “Динамівець” м. Бердичева
і дві козятинські команди — міста і району.
Проходили змагання в особистій першості.
Брали участь спортсмени від 8 до 17 років.
Як розповів газеті тренер Валерій Зелінський,
вдало виступили наші земляки.
Серед наймолодших спортсменів переможцями стали Маргарита Ярош та Тимур
Ростовський.
Серед 10-річних стрибунів-висотників перше місце у Олексія Лясковця, результат якого
140 см, друге місце в Богдана Яроша - 140.
У дівчат у цій віковій категорії золоту
медаль здобула Уляна Лакійчук (120 см), а
срібною призеркою стала Софія Попіякова
(110 см).
У категорії 2005-2006 р. н. весь п'єдестал
серед хлопців та дівчат був за козятинцями.
Золоті нагороди в Артура Оберняка (160 см)
та Лізи Чорної (150 см). Срібними призерами

стали Влад Поліщук, який показав результат
як і переможець 160 см з другої спроби та
Настя Филатюк (140). Третє місце і бронзові
нагороди у Сергія Вахнівського (155) та Дар’ї
Переверзової (135).
У віковій категорії 2003-2004 р. н. бронзову нагороду отримав Кирило Луценко. Його
результат — 165 см.
А серед 16-річних спортсменів неперевершеним був Влад Єгоров. Одинадцятикласник
школи-ліцею стрибнув майже на 2 метри.
Його результат - 195 сантиметрів!
Крім медалей, спортсменам були вручені
грамоти та новорічні подарунки-солодощі
Фінальну крапку на цих змаганнях поставили дорослі спортсмени — учні заслуженого
тренера України Ігоря Лонського з м. Бердичів. Майстри спорту міжнародного класу
Олександр Баранніков, Віктор Лонський та
Олександр Нікітін, які взяли висоту 2,15 з першої спроби. Ці спортсмени зараз готуються
у Вінницькому манежі до всеукраїнських та
європейських стартів.

На четвертий день Нового року в наше місто
приїхали артисти Вінницького театру ляльок. О
12-ій та 14 приїжджі артисти стали жителями
“Простоквашино”. Персонажі з мультфільму
намагалися веселити Козятинську малечу. Зібралося дітей в глядацькому залі рівно 40 в першій
половині дня і менше половини від сорока після
обіду. Як було під час першого показу вистави,
наша розповідь.
Кіт Матроскін, почтальон Печкін, собачка Шарик з 22-ма дошкільнятами, що хороводили в
колі з героями мультфільму, чекали на появу Діда
Мороза зі Снігурочкою. А коли гості з далекої

Олег Косюк (46), тимчасово
не працюючий:

В’ячеслав Гончарук

У четвер, 27 грудня, в міському будинку культури відбулася вистава казки “12
місяців”. У ролі казкових героїв були хореографічний колектив “Зорянка-Арт”.
Казку представили в змінених сюжетах.
Повний глядацький зал оцінив новації
артистів і підтримав їх бурхливими аплодисментами. Вихованці Антона та Аліси
Машевських виконали виставу на одному
диханні. Вони не залишили байдужих до
дитячої художньої творчості.
Сценічний спектакль вдався на славу.
Але за всім цим стояли важкі будні
сліз, репетицій, тренувань. Можна тільки

Лапландії з’явилися, то малеча веселішою не
стала. І з 18, що залишились біля батьків, дитяче
коло не розширилось. І дійсно, чого бігти до того
Діда Мороза, який в Козятині загубив мішок з
подарунками. Зрозуміло, хто приїхав заробляти,
той не буде ділитися гонораром. Це ж не мама
з татом, які, щоб зробити своєму чаду приємно,
зіграють того персонажа, що подарунки роздає.
Невже не можна було вінницькому гостю,
хай навіть за додаткову плату, повісити на плечі
мішок з подарунками від міської ради? Тоді й ті
18, що прикипіли до батьків, вибігли б у коло.
Тоді то було б свято для всіх дітей і їхніх батьків.
Адже, немає більшого щастя в родині, коли діти
здорові й веселі.

Олександр Богатчук
(57), завідувач
фельдшерського пункту:

Наталя (36), в декретній
відпустці:

Лариса Горейко
(45), приватний
підприємець:

— Уся наша родина зустрі— З донькою Катрусею
— Приїхали діти та і синочком Данею їздили
— Син Денис отрилася на Новий рік в батьківонуки. Для дідуся з ба- до батьків.
мав диплом магістра.
ській хаті.
бусею, це велика радість.

поразки, займає шосту позицію.
Замикають турнірну таблицю “Новий стиль” та “Колос”.

12 місяців від “Арт-Зорянки”

Дід Мороз без подарунків:
“Простоквашино” в Козятині
Дмитро Артемчук

“Бабур-буд” та “Поклик серця”
перемогли другі. Рахунок зустрічі
2:5. Міська федерація футболу
переграла “Маяк”, Глухівці, з рахунком 8:3. Матчі “Новий стиль”,
Кордишівка-”КСВ”, Козятин, та
“Колос”, Махнівка, “Факел”, Козятин, не відбулися за неявки
перших.
Після трьох турів команди займають такі місця: лідирують
“Поклик серця” і ГС КМФФ, у них
три перемоги, 9 залікових очок.
На 3-ому місці "Бабур-буд", у них
6 балів. 4-5 місце ділять “Факел”
та “КСВ”, у них по чотири пункти.
“Маяк”, маючи одну перемогу і дві

гадати, скільки казковому професору
довелось виконати падінь, щоб впасти
та підвестися так швидко. Не думаю,
що в мачухи, її доньки та королеви був
природній дар зіграти своїх персонажів.
Усе це відточувалося на репетиціях. А
скільки часу пішло на примірки костюмів
сценічних героїв! Це знають лише самі
артисти, їхні тренери та батьки.
Оцінку виставі поставив переповнений
глядацький зал. І хай серед глядачів
були батьки, дідусі артистів та бабусі,
все одно було більше пересічних оцінювачів мистецтва, ніж 23 людини на
виставі професійних артистів в минулому
році.

Олександр Левчук (31),
електрогазозварник:

Максим Тітарчук
(23), електромонтер
пристроїв СЦБ:

Катя (20), оператор:

— На Новий рік зі— Їздили в Черні- бралися всі мої друзі.
— Хорошо відсвяткував у нашому місті гів до своїх хороших
на площі. Правда, друзів.
люди були скучні.

Коляда у Козятині

Щедрівники, це ті самі священики — зустрічайте їх гарно
Галина Касянівська

Різдво, це улюблене свято,
яке чекають дорослі і діти.
Перші колядники на вулицях
міста з’явилися о 14-ій. І цьому є своє пояснення. Раніше,
років сорок тому, починали
колядувати з першими сутінками. Ходили, доки в людей
горіло світло.
Тепер колядники сильно помолодшали, як у віковому вимірі, так і в часі. Більш старші
діти ч о мусь со р о млять с я
серед білого дня колядувати.
А раніше стали колядувати
тому, що багато господарів,
як тільки смеркає, закриваються на всі запори і куди
там маленькій дитині чи під-

літку добратися до них. Тому
й ходять ще до появи вечірньої зірки. Рідко вже можна
почути ту багатьом приївшу
“Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця”. Зараз
колядки одна краща за іншу.
Журналісти зустріли дві
трійки колядників. Артема,
Віку і Женю, Влада, Артема і
Влада. У них в кожного своя
колядка. Запитали, як співають троє одну.
— А ми співаємо по черзі
кожен свою, — відповіли.
Ось так зайшли дві групи
колядників і має господар
концерт без замовлення.
Раніше діти заходили у
подвір'я майже кожної хати.
Не ходили до тих, хто дитя-

чого авторитету мало мав.
Тепер діти в день колядок
трохи розгублені. У одного
собака не закритий, в іншого
ворота під номерним замком.
Треті в гості подалися і діти
не знають, до кого йти. На
колядки дорослі повинні бути
вдома, адже діти своїми різдвяними піснями приносять
господарю добро.
Попереду ще щедрівка та
Старий новий рік. Господарям, особливо молоді, потрібно свої невідкладні справи вирішувати таким чином,
щоб на свято бути вдома і
зустрічати щедрівників та посівальників. Це те саме, що
прийшов священик. Тільки за
меншу плату.

Міський клуб зібрав сотню городян:
бракувало стільців глядачам

Ялинка на ПРБ: цього року
без масовки

А артистам — п’ятірка з великим плюсом!

В’ячеслав Гончарук

В’ячеслав Гончарук

У четвер, 3 січня, в міському
будинку культури проходили Різдвяно-новорічні заходи для дітей.
На новорічному ранку місцеві
артисти веселили малечу та дітей
початкових класів. Гостям, що були
з батьками, показали виставу “Пошуки пера диво-птаха”.
Артисти впоралися зі своїми
обов’язками. Жодного з 69 присутніх в глядацькому залі не знайшлося, що комусь святковий
захід не сподобався. Артисти, що

зіграли ролі ялинок, сніжинок,
гномів, розважали малечу на сцені.
Снігуронька, Казкар, Кіт Базиліо,
Лисиця Аліса, добра Баба Яга,
Снігова Королева та Дід Мороз —
виступали на сцені та виходили до
малят в глядацький зал, водили хороводи. Малеча настільки увійшла
в роль, що наввипередки бігли до
казкових персонажів, брали їх за
руки і самі були ініціаторами в пошуках пера Жар-птиці. З допомогою дітей, що прийшли на виставу,
добрими стали Баба Яга та Аліса.
З допомогою дітей знайшли перо
диво-птаха. За їх
участю запалилася
гірляндами ялинка.
Тільки є в цьому
святковому дійстві
й інша сторона медалі. Вона не стосується казкових героїв. Їм — п'ятірка
за 5-бальною системою. А тепер
уявіть картину. Вас

запросили в гості і не поставили
стільців. 69 веселих усміхнених козятинців в будинку культури сиділи
на східцях. Зрозуміло, іде ремонт.
Чогось вимагати більшого язик не
повертається. Сім десятків сільців
можна було поставити. І що це за
культура, коли люди сидять там, де
ходять ногами?
Чотири сантиметри випало снігу.
Дітей запросили, а сніг не прибрали. Культура, це ж не тільки
відмінний виступ талановитих дітей.
Культура, це стільці, крісла, памятники, оті фігурки оленів, які стоять
на площі і ніхто і з них сніг не змів.
Якщо сніг на них розтане, то пінопласт пожовкне. І на наступний рік
білосніжний олень піде на смітник.
З постаментом року — простіше.
Його можна викидати 15 січня. Раніше 2019 засвітитися цим цифрам
перспективи немає. Хтось скаже,
що з дев’ятки можна легко шістку
зробити. Не можна! Дев’ятка так і
залишиться дев’яткою. Її маленький
собачка 2-го січня помітив...

У суботу, 29 грудня, Дід Мороз зі Снігуронькою зупинилися
біля ялинки мікрорайону ПРБ.
Дітям були подарунки та солодощі. Малята в свою чергу
міфічним героям розповідали
віршики. Потім утворили коло
біля ялинки. Хтось прочитав ві-

ршик, отримав подарунок і не
чекав хороводу навколо ялинки.
Були й такі, що й на хоровод
запізнилися. Враховуючи дитячу
міграцію, учасниками святкового
заходу на ПРБ стало близько
сотні дітей.
Головне, що святковий захід
був ненав’язливий дітям. І в цьому році було саме так. Молодці!
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Один на мільйон

народні звичаї: зустрячаємо гостей

Знаки Зодіаку з унікальним розумом і винахідливістю

Галина ДЖМІЛЬ

Щедрий вечір
Швидка реакція і блискавична
реакція – мрія багатьох, але не
для всіх досяжна. Люди знаків, які
можуть похвалитися блискавичною
реакцією і кмітливістю, дуже спостережливі та проникливі.
1. Овен. Імпульсивність йде їм
на користь. Представники цього
знаку здатні швидко думати і
оперативно реагувати на зміни
навколо. Такі люди швидко справляються з проблемами і ніколи не
ухиляються від труднощів.
2. Близнюки славляться неймовірно швидкою роботою мозку.
Вони за секунду оцінюють ситуацію і придумують кілька варіантів
її рішення. Таких людей приваблює організація заходів, тому що
їм подобається тримати все під
контролем. Варто зазначити, що
виходить це у Близнюків блискуче.
3. Леви завжди на сторожі.
Вони можуть похвалитися уважністю і кмітливістю. Леви вміють
правильно підбирати слова і діяти
розумно. Ще вони проникливі і
тонко відчувають, коли і до кого
потрібно звернутися за підтримкою. Вони незмінно домагаються
потрібних їм результатів.
4. Терези можуть бути нерішучими, але вони все ж вміють адекватно реагувати на події і ситуації.

Вам навіть не потрібно вказувати
на проблему, тому що Терези на
рівні підсвідомості відчувають,
коли та може виникнути. Це чи
не найцікавіший знак, що володіє
здатністю бачити загальну картину
і не допускати конфліктів.
5. Стрільці славляться відмінним почуттям гумору і вродженою
здатністю адаптуватися до будьякої ситуації. Стрільці - майстри
імпровізації, а їх вміння вирішувати
проблеми практично легендарне.
6. Водолії - творчі особистості
з нестандартною кмітливістю.
Якщо Водолій знаходиться в проблемній ситуації, то моментально
шукає шляхи її вирішення. Розум
Водолія працює швидше, ніж у
всіх інших. Тому не дивно, що цей
знак дуже спритний і кмітливий. Це
люди з високим інтелектуальним
рівнем. Вісімдесят відсотків народжених під знаком Водолія стають
позитивними людьми. Найбільше
відомих особистостей народжені
під цим знаком.
Ці 6 знаків відносяться до двох
стихій — Вогню та Повітря. Вони
складають між собою трикутники однієї стихії До першого
трикутника стихії Вогню входять
Овен, Лев, Стрілець. Їм присут-

ня запальність. Вони
пристрасні в своїй
натурі, спалахують, як
сірник, але й швидко
їхній гнів згасає. Вони
рідко каються в своїх
помилках і майже завжди впевнені в своїй
правоті. Це нетерплячі люди. І їх життя
складається з білих і
чорних смуг. Біла смуга - бурхливе щастя. Чорна смуга невдача одна за одною. Люди вогню не люблять тривалих з’ясувань
у стосунках. У них відмінна память.
Це впевнені динамічні оптимісти.
До негативу людей вогню можна
віднести - пристрасть керувати
ватагою, легковажність і впертість.
Вони розумні та винахідливі. Тільки не завжди знакам стихії Вогню
для вирішення проблеми вистачає
винахідливості і розуму. Жінка Лев
особистість розуму і серця. Тільки
в душі жінка Лев ніколи не пробачить зраду.
Знаки Близнюки, Терези, Водолій — люди стихії Повітря. Вони
не люблять сплеску емоцій. Тому
свої емоції часто тримають при
собі і це позначається на їхньому
здоров'ї. Люди повітря — філософи і мрійники. З них виходять

хороші письменники, природознавці, переважно рослинного
світу і фахові журналісти, тому
що, викладаючи свою думку,
вони роблять її доступною для
кожного. Це люди натовпу. І вони
рідко пройдуть повз чужу біду.
Людям повітря часто не вистачає
самого повітря. І першочерговим
для них є провітрювання власного середовища. Маючи талант
організатора і маючи природний
дар до науки, вони рідко стають
великими науковцями чи займають
високі керівні посади, тому що в
їх душі присутній біль інших. Вони
стараються керувати, а виходить
в них це погано. З них частіше
виходять філософи, літератори,
ботаніки.
Знак Водолія трохи відрізняється від характеру Близнюків

і Терезів. Водолій - знак водної
повітряної стихії. Вони стриманіші
від Близнюків, які, якщо не по
їхньому, можуть створити бурю.
Тільки довго конфліктувати Близнюки не здатні. Вони можуть уступити своєму опоненту чи будуть
займатися іншими справами.
Дружелюбні Терези можуть
конфліктувати з близькими через дрібниці. І більш стримані
зі сторонніми людьми. Терези
частіше стають успішними, ніж
щасливими.
Слід пам'ятати, що люди одного
знаку Зодіаку відрізняються одне
від одного. Наприклад, Овен року
Пацюка не схожий на Овна року
Кроля, Коня, Півня. Зате Овен
року Пацюка має багато спільного
з Овном року Мавпи чи Дракона.
Підготував Іван ОСТАПЧІУК

Чиновники мають
жити не в космосі, а в
реальності

На кладовищі покрали…
новорічні іграшки

Міський осередок політичної партії
“Громадянська позиція”

Вероніка ЛЮБІЧ

Одним з найбільш негативних підсумків
2018 року лідер “Громадянської позиції”
Анатолій Гриценко назвав прийнятий
Верховною Радою бюджет і співпрацю
з МВФ.
Про це він заявив у програмі “Право на
владу”. Крім Гриценка в програмі брали
участь ще кандидати в президенти Олег
Ляшко, Андрій Садовий, Олександр Шевченко. З якогось дива: Сергій Соболев з
БЮТу та Артур Герасимов від БПП. Двом
останнім канал Коломойського часто відкриває двері для виступів в різних шоу.
Тиждень тому Юлія Тимошенко особисто
брала участь в програмі “Право на владу”. Потім її виступ показали в повторі.
Усіх інших, крім Зеленського, допускають
до ефіру на 5 хвилин. Але й за 5 хвилин
лідер “Громадянської позиції” підбив
підсумки правління влади Порошенка за
минулий рік.
У питанні співпраці з МВФ кандидат в
президенти відзначив, що при президентові Гриценку ми продовжимо співпрацю
з МВФ лиш тільки для того, щоб подякувати їм за таку співпрацю. І щоб такої

співпраці більше не було.
“Говорячи про підсумки року, варто згадати про бюджет, або бюджетний шабаш,
бо ми бачили, як його приймали”, - підкреслив лідер “Громадянської позиції”.
Він додав, що в бюджеті-2019 на одного депутата закладено у 12 разів більше
грошей, ніж на солдата.
“При тому, що агресія, війна, воєнний
стан. На депутата, який сидить в теплі, а
солдат в бліндажі”, - каже політик.
Кандидат в президенти Гриценко також
відзначив, що на Державне управління
справами при президентові, на лікування
високих чиновників і їхніх родин заклали
у наступному році 833 млн.
— Знаєте, скільки виділили на відновлення здоров`я покалічених фронтовиків,
починаючи з 2014 року? 110 млн. Як можна було голосувати за такий бюджет та
його підписувати? Я хочу, щоб чиновники
жили не в космосі, а в реальному житті, наголосив Анатолій Гриценко.
Фінансування армії, закладене в
бюджеті-2019, неадекватне воєнним загрозам.

Материнські сльози спричиняють люди, які не бояться
гріха та не мають совісті
Перед новорічними святами на гарячу лінію газети “RIA-Козятин” зателефонувала
стурбована козятинчанка. Телефоном вона
повідомила, що на могилі її синочка обікрали прибрану іграшками ялиночку. Злодіям немає перешкод навіть на кладовищі,
де спочивають душі. Вони не бояться ані
людської кари, ані божої. Та в голові нормальної адекватної людини це не вкладається. Красти на кладовищі — не боятися
гріха, не мати ні грама совісті…
— Син дуже любив Новий рік. Ми
завжди вдома прикрашали новорічну
красуню, — розповідає жінка. — Коли
син трагічно загинув,
під Новий рік ставимо на його могилі
ялиночку і одягаємо
ї ї с в я т ко в о . Щ о б
він теж відчув свято (плаче - прим.
авт.). Так зробили і
цьогоріч. Але навіть
подумати не могли,

що її обкрадуть!!!
За словами жінки, через кілька днів,
на ялинці не було ні іграшок, ні дощику.
Вона була вся обідрана, з поламаними гілочками. І таку картину вони помітили і на
сусідніх могилах. Ялинки там також були
без прикрас. Крім цього, постійно квіти
крадуть з могили.
Отож, з кладовищ крадуть огорожі,
нівечать пам’ятники. Тепер до списку додалися ще й новорічні іграшки. Де ж тоді
сторож? Де людська совість?
Питання, на жаль, риторичні...

На Щедрий вечір, Меланки, неодмінно готували холодець зі свинини, голови розбирали по кісточках,
уночі на них гадали. Готували
страви з потрухів, на них також
ворожили — на майбутній урожай.
Традиційними були вшанувальнопобажальні гуляння від хати й до
хати, посипання збіжжям, найперше
— житом. Діти намагалися якомога
раніше посіяти у хрещених батьків,
дістати найщедріші дарунки й обмолотити символічні снопики — у
дванадцять разів менші від дідуха.
Якщо з вечора й до півночі щедрували дівчата, то зранку починали
водити Меланку (переодягненого в
жіночу одежу парубка).
Увечері господиня викладала
пироги в такій кількості, що за
ними не було видно господаря. А
він запитував дітей, чи бачать вони
його. Звичайно ж, відповідали, що
ні, і тоді батько або дід (головне —
старійшина роду) казав: «То щоб
ви мене так не бачили за новим
урожаєм ...»
Потім господар із господинею з
мискою куті, перевеслами та сокирою виходили в сад і «погрожували» деревам, котрі не родять, зрубати їх. Від імені дерева господиня
обіцяла родити сім років поспіль,
а тільки на восьмий перепочити.
Господар залишав дерево не зрубаним, його пов’язували перевеслом.
Старий новий рік
За традицією, рано-вранці на
Василя селом ходять засівальники
— хлопчики 7-14 років. У мішечку
або ж рукавичці у них зерно. Заходячи до оселі, символічно засівають, примовляючи: «На щастя, на
здоров`я, на Новий рік! Роди, Боже,
жито, пшеницю, у загородці —
бика та телицю, у хліві — барана
та вівцю, за піччю — дітей купу!»
Засівальники — бажані гості, їх
запрошують до столу, «аби все гарно садилось», «аби свати сідали».
Після обрядового дійства господарі

пригощали засівальників, дарували
яблука, бублики, пиріжки, інші ласощі, а часом і дрібні гроші.
На світанку на Новий рік здійснювали ритуальне вмивання — перед
тим у воду кидали гроші, аби бути
вродливим і багатим. На Гуцульщині
цього дня глава сім`ї ходив на річку
обмивати хліб і, повернувшись, благословив ним усіх домашніх, прикладаючи кожному до голови. Так
він ніби наділяв людей магічною
силою хліба — символу родючості
й достатку.
Загальновідомі в Україні й новорічні вогнища. Після візиту засівальників хазяїн виносив із хати солому,
сміття й запалював у садку чи на
городі. Вважалося, що цей вогонь
сприяє родючості дерев та захищає
їх від шкідників.
Про тости
Виголошення тосту і є та чудова
нагода, коли людина може відверто
чи трохи
завуальовано показати іншій
людині своє душевне ставлення,
дружбу, захоплення. Найкращий
тост — короткий. У деяких народів,
особливо кавказьких, через тост
інколи подаються повчальні поради, підмічаються недоліки людини,
ставлення до сім`ї, друзів, роботи.
Звичайно, такі тости сповнені народного гумору і, хоча торкаються
негативних сторін життя, нікого не
зачіпають боляче, а лише веселять
гостей.
У всі часи застільні здравиці
були привілеєм чоловіків. Правила
пристойності передбачають не
примушувати жінок до виступів
за столом. Не прийнято також вимагати відповідей на тост. Той, на
чию адресу були висловлені добрі
слова, лише легким нахилом голови
або короткою фразою, наприклад
«Дякую за добрі слова», висловлює вдячність.
Промовивши тост або піднявши
бокал після тосту, не можна піднімати руку з бокалом дуже високо,
тягнутися через стіл чаркуватися
через сусіда за столом.

І… тост
Якось біля входу до Саду безсмертних з’явився Великий чоловік
— і навколо нього поширився небесний аромат. «Звідки цей п’янкий
запах, диво — чудовий? — запитували навкруги. — З висячних садів
Вавилона, курильниць у храмах чи
із знаменитих квіткових багатств
Кіпру?»
«Ні, — відповіли їм. — Ці пахощі
від поту трудівника».
Випиймо ж за тих, хто уміє трудитися.
Як оживити відвареного
рака без магії
Щоб у потрібний момент рак
«ожив», його треба завчасу помістити в посудину з чудо-рідиною,
де він червоніє і на вигляд нічим не
відрізняється від вареного. Потім
такого рака разом з його вареними
родичами — і на радість тим, кого
запросили в гості, він оживає. Рецепт же рідини, що змушує червоніти і засинати, простий — горілка,
г-о-р-і-л-к-а. Ось і вся магія!
А для інтриги, перед подачею
на стіл, викладіть раків на велику
тарель так, як пелюстки квітки, а
всередині поставте три шматочки
твердого цукру-рафінаду, попередньо добре змоченого в спирті, і
підпаліть їх. І святково … і цікаво.
Пальчики оближете
Візьміть десь півкілограма м`яса,
поріжте на шматочки і добре відбийте. Потім посоліть, поперчіть і
викладіть на змащений смальцем
лист, щоб м`ясо щільно вкривало
його.
Дві цибулини почистіть і поріжте
тоненькими скибочками, викладіть
одним шаром на м`ясо.
Далі почистіть 6 картоплин, поріжте їх тоненькими кружальцями і
викладіть зверху на цибулю також
одним шаром.
Зверху змастіть майонезом. Потім добре притрусіть твердим сиром
і — у духовку на 25-30 хвилин.
Перед тим, як подавати до столу —

наріжте порціями.
Смачного вам!
Печінковий торт
0,5 кг печінки, 3 сирих яйця, 3
цибулини, 0,5 склянки борошна,
0,5 склянки молока, 1 ст. ложка
соняшникової олії.
Сиру печінку перемолоти на
м`ясорубці, додати решту продуктів,
перемішати. З тіста випікати тоненькі млинці (на маленькій сковорідці).
Коли охолонуть, змастити млинці
майонезом з часником і скласти
один на один. Готовий торт зверху
змастити майонезом, притрусити
круто звареним і посіченим яйцем,
нарізати на порції.
Красуються «їжачки» на …
столі
Перед печивом «їжачки» ніхто не
встоїть. Приготувавши його легко і
продуктів бозна-яких не потрібно.
Отож, п`ять жовтків розітріть з
пачкою маргарину до однорідної
маси. Додайте три столові ложки
сметани, половину чайної ложки
соди, погашеної столовою ложкою
оцту, дві склянки борошна. Замішане тісто треба винести на холод
(або в холодильник). Опісля розкачайте його на ковбаски, поріжте
і зробіть кульки, всередину кожної
покладіть горішок (волоський, або
ж арахіс, попередньо підсушений
у духовці). Ставте в духовку і випікайте хвилин 15-20.
Готове? Тепер потрібно печиву
надати вигляду їжачків. Для цього
зробіть помадку. Неповну склянку
цукру, дві столові ложки какао, три
столові ложки молока і 60 грамів
масла поставте на слабкий вогонь,
щоб утворилася однорідна маса.
Не забувайте перемішувати. Печиво
обкачайте в цій масі-помаді і посипте тертими вафлями, або печивом.
Поставте в холодне місце, аби помадка затверділа. Усе. Пригощайте
дітей — ласуватимуть залюбки.
Посміхніться
— Яка різниця між жінкою і Дідом Морозом?
— Дід Мороз роздає подарунки,

а жінка їх приймає.
Духи природи слов’ян
Дворовик — добрий друг обійстя, що охороняє від мору, пожежі, грабунку всю живність і все
добро у дворі селянина. Сприяє
збагаченню, добробуту, щастю
хлібороба.
Дворовик, за переказами, був
підвладний домовикові, допомагав
йому й слухався у всьому. Та все
ж він був великим халамидником і
штукарем: міг утнути таке, що господарі за голови хапалися.
Живучи в обійсті, дворовик
дружбу водив тільки з козлом та
псом. Інших тварин він буває мучить, особливо якщо вони мастю
йому не до вподоби. Тоді скотина
спадає з тіла, не їсть — це все
діяння дворового духа. А ще він
може хвости обрізати, гриву вищипати. Курей та іншу домашню
птицю дворовик не чіпає, щоб не
сваритися з кікіморою.
Часто прикидається різними домашніми тваринами, а ще господарем обійстя. Не любить, щоб його
згадували проти ночі, називали
дворовиком.
Раніше було, коли з’являлися на
світ телята та овечки, господарі
забирали малечу з хліва до хати,
пускали до дітей, які не тільки
забавлялися з тваринами, але й
доглядали їх. Залишати ж новонароджених у хліві не можна — дворовик бавитиметься і ненароком
придушить.
За переказами, дворовик виглядає маленьким дідьком із бородою,
з люлькою та батіжком, у брилі. Він
оберігає своє обійстя, а як зазіхає
сусідський дворовик, то бувають
сварки. Господарі таких сварок
боялися, бо ж страждала худоба.
Загалом же, дворовика поважали і
дуже шанували.
Улюблений місяць дворовика
— вересень. Тоді вже він двір
прибирає, листя підмітає, до зими
готується.

Лист в номер

Критикують медобслуговування: адміністрація вважає, що наклеп
Пропонує звертатися в адміністрацію та прокуратуру, а не в газету
ОЛЕСЬ ВЕРНИГОРА

“Події, які відбуваються в міській лікарні при проходженні комісії придатності на виробництві,
змусили мене звернутися в газету
“RIA-Козятин”.
Проходження комісії, це жах!
Люди сидять в черзі під кабінетами, а медсестри цієї медичної
установи майже за руку водять
клієнтів по кабінетах. А ще буває, що медсестри, набравши в
руки медичних карток, заходять
в кабінет до лікаря і проходять
комісію за тих, хто заплатив. На
зауваження реагують агресивно.

Навіть доходить до того, що погрожують психіатром. Кажуть
прямо: “шановний, вам спочатку
потрібно пройти психіатра”. Лякають і тим, що при проходженні
комісії у мене можуть виникнути
проблеми.
У верхньому одязі заходити в
кабінети забороняють, а тепловий
режим в поліклініці не відповідає
встановленим тепловим нормам.
Прийшов під кабінет здоровий.
Висидів під кабінетом в холоді і
захворів.“
За коментарем ми звернулися
до головного лікаря медичної
установи Олександра Євтушка. Він

вважає, що таке повідомлення є
не що інше, як недобропорядність
заявників.
— Якщо є такі факти, то чому
люди, які проходять комісію, не
звертаються в адміністрацію міської лікарні чи навіть в прокуратуру? Чому відразу в редакцію газети? Якщо в питанні з медсестрам,
то неправдиву інформацію треба
доводити. Інформація з холодом
вже доведена — в приміщенні
поліклініки тепловий режим в
межах норми.
Дійсно, на момент візиту журналістів в приміщення адміністративного корпусу було 19 з плюсом.

Щоб ва
не пітніли
Тепле к
повітря, по
ючи взим
холодне
скло, пер
ється на
пару, яка
на склі. В
ніють. Що
уникнути,
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441753
442391

Здам в оренду приміщення, центр,
вул.Січових Стрільців 11, площа 50
кв.м. 093-018-43-43

440902

439419

441030

Графічний дизайнер

Продам будинок вул.Грушевського
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі
всіма зручностями, 10 сот. землі.
067-753-67-42
Здам в оренду магазин "Аблосют"
2 пов. вул.Перемоги 41,(30 кв.м., 30
кв.м., 90 кв.м). 097-449-53-15
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Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68

вимоги: володіння програмами
Adobe Photoshop; Adobe Indesign

робота

На роботу потрібен повар, бармен, офіціант.
Вчасна з/п, працевлаштування 093-59968-33
441762

440966

441744

440943

441759

439608
442427

063-662-06-75

441343

тел:

438911

ремонт

Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дерева та дрова. Ціна договірна. 097-15449-36
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реклама

Розміщення Реклами

(093) 766-18-41
ГОРОСКОП
з 10.01 по 16.01

442389

442432

Погода у Козятині
четвер, 10 січня

+ 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

п'ятниця, 11 січня

- 0 0Ñ
+ 1 0Ñ

понеділок, 14 січня

0 Ñ
0 0Ñ
0

- 1 Ñ
0 0Ñ
0

+ 1 0Ñ
+ 3 0Ñ

+ 3 0Ñ
+ 2 0Ñ

вівторок, 15 січня

- 3 Ñ
- 1 0Ñ
0

- 3 Ñ
- 1 0Ñ
0

субота, 12 січня

+ 2 0Ñ
0 0Ñ

+ 1 0Ñ
- 1 0Ñ

середа, 16 січня

-

2 0Ñ - 2 0Ñ
20 Ñ - 2 0Ñ

неділя, 13 січня

0 0Ñ
+ 1 0Ñ

+ 1 0Ñ
0 0Ñ

Овен
Через занадто поспішні дії ви незабаром будете шкодувати. Тому варто
стримувати своє нетерпіння, діяти покроково
та обдумано, навіть якщо часу немає.
Телець
На цьому тижні неприємні сюрпризи
обійдуть стороною Тельців. Талант
спокійно переконувати допоможе
досягти успіхів. Рекомендується більше часу
приділити роботі, а не особистому життю.
Близнюки
На цьому тижні ви будете цікавитися
всім, що потрапить у поле зору, і
спробувати докопатися до суті проблем. Однак варто терпляче вислуховувати
думку інших людей.
Рак
На цьому тижні Ракам навряд чи
вдасться здійснити мрії. Колишні
плани можуть бути піддані сумніву і
перегляду. Виникнуть проблеми зі старими
друзями.
Лев
На цьому тижні Левам слід розлучитися з усім старим, що тільки заважає
рухатися вперед. А потім дайте волю
своїм бажанням. Стосунки з людьми будуть
доброзичливими.
Діва
На цьому тижні зірки рекомендують вам перевірити свої висновки,
якщо на роботі склалася напружена
ситуація. Тоді можете йти на ділові угоди з
чистою совістю.
терези
На цьому тижні ви будете почувати
себе спокійно і впевнено. Зірки підкажуть, як і в якому напрямку рухатися.
Варто спиратися на свою інтуїцію і стежити
за знаками долі.
Скорпіон
На цьому тижні Скорпіони будуть
схильні судити про людей упереджено. Можливі конфліктні ситуації
з колегами. Не варто показувати всім свій
поганий настрій і агресію.
Стрілець
На цьому тижні позбутися комплексів
допоможуть люди, з якими ви познайомитеся найближчим часом.
Їх яскравий приклад допоможе зробити
важливі кроки.
Козеріг
На цьому тижні можуть виникнути
непрості ситуації, що вимагають гнучкості і швидкого прийняття рішень. У пошуку
обхідних шляхів дуже важливо не наступати
на давно знайомі граблі.
Водолій
На цьому тижні астрологи радять
вам ставити тільки ті цілі, які мають
практичний сенс. У цьому вам знадобляться
організаторський талант, товариськість і
проникливість.
Риби
На цьому тижні Рибам захочеться нових вражень та пригод. Не бійтеся змінювати
обстановку, зараз прекрасний час для різних
поїздок і далеких подорожей.

