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 Вуличне освітлення у центрі міста ніби 
живе своїм життям. На деяких вулицях 
ліхтарі можуть працювати серед білого 
дня, тоді як увечері не вмикаються, а на 
Незалежності взагалі працювали через 
день 

 За вихідні проблему владнали, спершу 
освітлення працювало справно. Проте з 
початку тижня освітлення зникло на Героїв 
Майдану, а вчора — і на Незалежності. 
Газета «RIA» дізнавалася, чому у нас така 
проблема з вуличним освітленням

 Чи не найбільше скаржилися саме 
на освітлення на Незалежності. Про це 
козятинчани писали у соцмережах
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Перевізників «двійки» 
візьМуть на контроль

 — З нового року 
почнеться реєстрація 
на пробне ЗНО. Наші 
журналісти розпитали 
козятинських школярів, 
чи  будуть вони здавати 
пробне

 Традиційно на Андрія 
ворожать на судженого. 
Ми поспілкувалися 
з козятинчанками і 
дізналися, як вони 
ворожили, коли були 
дівчатами

Про Пробне 
тестування

як козятинчанки 
ворожили

вулиця Мічуріна 10 грудня. О 13 годині дня працювали ліхтарі
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Що коїться з вуличним освітленням?Перевізників «двійки» візьмуть 
на контроль Проблема. Вуличне освітлення у центрі міста ніби живе своїм життям. На деяких вулицях ліхтарі 

можуть працювати серед білого дня, тоді як увечері не вмикаються, а на Незалежності взагалі 
працювали через день. Газета «RIA» дізнавалася, чому воно працює з перебоямиПроцес запущений. Відповідно до договору між управлінням ЖКГ і 

перевізниками, за всіма графіками стоять по два автобуси. За словами 
начальника ЖКГ Євгена Малащука, на маршрут відправлять перевірку. Якщо 
буде складено три акти порушень за один  місяць — договір розривається і 
оголошується новий конкурс

Ми заПитали у козятинчан

оксана (50), вчитель:
-  Будемо ставити 
живу. Бо свята хочеть-
ся. Краще свято від-
чувається, коли пахне 
жива ялинка вдома

алла (33), у декретній 
відПустці: –  Тільки 
живу ставлю. Дуже 
люблю живу. Щоб до-
бре пахло в хаті. Замов-
ляю щороку у лісника з 
Глухівець

дар’я (31), у декретній від-
Пустці: – У нас штучна 
ялинка. Ми вже кілька 
років її ставимо. Нам 
так зручно. Бо діти 
маленькі, щоб не по-
кололися

в’ячеслав (29), тиМчасово 
не Працює: – Штучну. У 
нас вже 10 років стоїть. 
Ми міняти не збирає-
мося. Це зручно, немає 
сміття і не шкодимо 
природі 

володиМир (30), фут-
боліст: –  Ставитиму 
живу сосну, 2,1 метра. 
Щоб настрій був, як у 
дитинстві. Жива ялинка 
— це справжній Новий 
рік

МаксиМ (24), керуючий 
МагазиноМ: - Вдома вже 
кілька років поспіль 
ставлю штучну. Тому 
що турбуємося про до-
вкілля. Для чого зрізати 
живу?

яку будете ставити вдома ялинку: штучну чи живу?

у песика зламані дві передні лапи. Фото з допису 
Катерини Войтюк

вулиця незалежності о 13-ій годині у вівторок, 10 
грудня. тут працював кожен ліхтар

КОРОТКО

зібрали 
допомогу
 Навчальні заклади міс-

та та району взяли участь у 
благодійній акції, аби до-
помогти військовослужбов-
цям Вінниччини до ново-
річних свят. Школи Козя-
тинщини організувалися та 
за декілька днів зібрали чи-
мало корисного до новоріч-
них та різдвяних свят. Як 
повідомляє позашкільний 
навчально-виховний Центр 
Козятинського району, 13 
грудня більше 2,5 тонни гу-
манітарної допомоги було 
відправлено для підтримки 
військовослужбовців Ві-
нницької області.

семінар 
освітян
 На базі закладів освіти 

Козятинського району був 
проведений семінар-нарада 
керівників шкіл та дитячих 
садочків. Учасники семіна-
ру мали змогу ознайомити-
ся з роботою пляхівського, 
непедівського, козятин-
ського, сестринівського 
навчально-виховнивних 
комплексів та глуховецької 
«школи-дитячий садок».

Також на семінарі роз-
глядалися питання підго-
товки учнів району до скла-
дання ЗНО та проведення 
новорічно-різдвяних захо-
дів для учнів та вихованців 
закладів освіти. Учасники 
семінару поділилися вра-
женнями та відзначили на-
лежне матеріально-технічне 
забезпечення відвіданих за-
кладів освіти

Причепурили 
міську лікарню
 У Козятині завершили 

реалізацію проекту-пере-
можця шістнадцятого об-
ласного конкурсу проектів 
розвитку територіальних 
громад. Він стосувався 
козятинської міської лі-
карні.  Виконано роботи 
майже на 400 тисяч гри-
вень. За ці гроші створили 
рекреаційну зону для від-
починку та психологічної 
реабілітації, доступну для 
людей з інвалідністю. Та-
кож відремонтували фа-
садну частину цокольного 
поверху, облаштували нове 
вимощення біля будівлі, 
налагодили водовідливи, 
розбили квітник і газони 
та уклали тротуарну плит-
ку. А ще частково провели 
озеленення — висадили 5 
дерев та 15 декоративних 
кущів. Навесні продовжать 
висаджувати дерева

ірина Шевчук

Ситуацію з міськрайонним 
маршрутом автобуса №2 взяли 
під контроль. У публікації в 
минулому номері «RIA» «Дві 
двійки ходити не буде» йшлося 
про те, що пасажири скаржать-
ся на малу кількість автобусів, 
бо перевізники відмінили один 
рейс через його збитковість. 
Рейс має два перевізники: один 
Дмитро Антонюков (по місту), 
другий — Анатолій Сульжук 
(на село Козятин та Іванківці).

«це саМоуПравство»

За словами начальника ЖКГ 
міста Євгена Малащука, з при-
воду перевізників відбувається 
конкурс — затверджуються 

схеми маршруту, кількість тран-
спортних засобів і поїздок. 

На запитання: «То чи буде хо-
дити знову дві «двійки»? - Єв-
ген Малащук відповів наступне:

— У договірних відносинах 
все чітко прописано. Є постій-
но діюча комісія, куди входять 
представники громади, депутат-
ського корпусу та управління 
ЖКГ, яка має повноваження 
перевіряти роботу перевізників. 
Я вважаю це самоуправством. 
Тому що перевізники нам жод-
ним листом не повідомили про 
відміну маршруту. Вони нам 
давали відповідь, про те, що 
техніка в ремонті. Відповідно 
до того, що в нас в договорі 
і по всіх графіках стоїть два 
автобуси і дотримання графіка 
є основним пріоритетом для 
роботи комісії і для людей, які 
чекають маршрутку, ми будемо 
відправляти перевірки. Затрим-
ка за графіком автобуса має 
бути не більше 2-3 хвилин, а 
рейсів 2, так як було в кон-
курсних вимогах. Якщо буде 
складено три акти порушень за 
один  місяць, ми з даним пере-
візником розриваємо договір 
і оголошуємо новий конкурс.

відслідкують завантаже-
ність

— Чому в одного маршрута 
два перевізники?

— Це стара монопольна сис-
тема організацій перевезення 
пасажирів. Чому? У нас на 3, 1, 
4 маршрутах зайшли нові пере-
візник. По цих рейсах на даний 
момент зауважень немає. Ан-
тонюков — це один із тих, хто 
працює протягом багатьох років 
і вже так склалось під людську 
потребу, що один маршрут на 

місто і район. Людям, в прин-
ципі, при подальшому об'єднані 
територіальних громад так має  
бути зручніше. Але ми можемо 
затверджувати графіки марш-
руту по місту, а район — по 
району. Другий момент, якщо 
буде потрібно, комісією буде 
відпрацьовано завантаженість 
«двійки». Тому ми розуміємо і 
перевізника. Якщо все літо авто-
бус від’їздив пустий… Можливо 
будемо робити сезонні рейси. 
Є така практика, що пускають 
менші автобуси, але вони час-
тіше ходять, під завантажен-
ня. Це все буде обговорено.

Перевізники теж скаржать-
ся

У свою чергу Євген Мала-
щук додав, що від переві-
зників теж надходять скарги. 
Як приклад, в місті затвер-
джено місця, де зупиняється 
громадський транспорт. Є 
зупинки на вимогу, а є й ста-
ціонарно облаштовані. І часто 
водії зупинялись без знаків, 
через що їх штрафувала поліція.

— Ми не стоїмо осторонь цих 
проблем, — продовжує пан Єв-
ген. — Поставили на автобусних 
зупинках знаки. Доставляємо 
три нових зупинки євростандар-
ту. Скляних гарних (на вулицях 
Пилипа Орлика, Ярослава Му-
дрого і Григорія Сковороди). 
Там, де є кишені і тротуари, все 
для зручності як перевізників, 
так і пасажирів. Що можемо, те 
робимо. Громада має звикнути 
до того, що автобус зупиняється 
там, де є знак, а не біля кож-
ного перехрестя. Для безпечної 
організації дорожнього руху.

а Що в районі

Коментує головний спеціаліст 
управління регіонального роз-
витку РДА Тетяна Атаназевич.

— Даний перевізник їздить за 
маршрутом «Козятин-Іванківці-
Козятин-Бродецьке», — каже 
Тетяна Атаназевич. — Анатолій 
Сульжук виїжджає всі маршрути, 
які прописані в договорі за роз-
кладом руху автобуса, затвер-
джені організатором регулярних 
перевезень головою Юрієм 
Слабчуком та погоджені з пра-
воохоронними органами. У ра-
йоні діє комісія з питань органі-
зації перевезення пасажирів ав-
томобільним транспортом у Ко-
зятинському районі, тому у разі 
виникнення звернень та скарг, 
будемо комісійно все перевіряти.

олена удвуд

Минулого тижня у вівто-
рок, 10 грудня, серед біло-
го дня світилися ліхтарі на 
Грушевського, частині вулиці 
Мічуріна, на розі Героїв Май-
дану і Мічуріна. А на Незалеж-
ності працював кожен ліхтар 
вздовж вулиці аж до Танка.

Увечері того ж дня картина 
змінилася. На вищевказаних 
вулицях освітлення працювало, 
окрім ліхтарів на Незалежності. 
Ми вийшли після 18-ої години 
на колишню Червоноармійську 
і не побачили жодного ліхта-
ря, який би працював. Якби 
не велика кількість магазинів, 
у яких світяться вивіски і ві-
трини, була б суцільна темрява.

До речі, чи не найбільше 
козятинчани скаржилися саме 
на вуличне освітлення на цій 
вулиці. Минулого тижня нам на-
дійшло повідомлення від читач-
ки нашої газети такого змісту: 
«Просимо підняти питання про 
освітлення на вул. Незалежності 
у наступному номері газети».

Про проблему з освітленням 
писали і в соціальних мережах.

«Можливо хтось знає, що 
відбувається на вулиці Неза-
лежності (а можливо і на інших 
вулицях також). Чи часом не 
зйомки нового сезону «Сутінки» 
або якого іншого триллера?

Жоден ліхтар не працює!

(…) Повертаєшся з роботи, 
боїшся ноги поламати у ви-
боїнах чи вступити у якесь 
лайно, якого повно по всьому 
місту! Купи неприбраного бру-
ду вперемішку з прілим листям 
вздовж доріг! У 21 столітті у вік 
сучасних технологій я хочу йти 
по нормальній чистій освітленій 
вулиці, бачачи, куди ступаєш і 
що відбувається навкруги, а не 
пробиратись навпомацки, як 
у самому глухому селі в саму 
глуху ніч!» — написала 6 грудня 
користувачка Marina в одній із 
козятинських груп у Facebook 
і додала відео, на якому ви-
дно, що ліхтарі не працюють.

Ввечері у середу, 11 грудня, 
ліхтарі на Незалежності уві-
мкнулися. Проте темно було 
на частині вулиці Мічуріна до 
перехрестя з Незалежністю. 
Ми вже подумали, що вуличне 
освітлення на Незалежності від-
новило нормальну роботу, але 
12 грудня прийшли на цю вули-
цю після 18-ої години і знову 
нас застала суцільна темрява.

Аби дізнатися, що коїться з 
вуличним освітленням та коли 
відновиться його нормальна 
робота, 13 грудня ми звернулися 
за коментарем до Євгенія Ма-
лащука, начальника Управління 
житлово-комунального госпо-
дарства. За його словами, лінія 
на Незалежності впродовж трьох 
років працювала без жодних пе-

ребоїв. Там встановлені сучасні 
LED-ліхтарі. Перебої почалися, 
коли почав вибивати один авто-
мат у підстанції. На запит при-
їхала підрядна організація з Ві-
нниці, яка обслуговує наше місто 
і виявила, що автомат сплавився.

— Уже відбулося на сьогод-
нішній день дві заміни автомата. 
Це ж те, що ви бачили, що буває 
таке, що воно працює, а буває, 
що не працює. Поставили вже 
два нових автомати, але лінія 
буквально день-два працює і ви-
биває. Коли вже вникли, скажімо 
так, у ситуацію, то є проблема 
у тому, що десь іде, напевно, 
перенахльост лінії, тобто за-
микання, що плавить автомати. 
Можливо, від вітрів чи ще від 
чогось захльоснулися самі дроти 
або замкнуло в самому ліхтарі. 
І це дає коротке замикання, 
— пояснює Малащук. — Це як 
один із варіантів фахівців, які 
приїжджали і нам роз’яснювали. 
І другий варіант — це, можливо, 
крадіжка електроенергії з мере-
жі. Тому що в самій підстанції 
все добре, всі автомати і лічиль-
ники працюють, але йде десь по 
самій лінії втрата електроенергії.

Начальник Управління ЖКГ 
сказав нам, що підрядники по-
обіцяли приїхати 14 грудня і за 
вихідні владнати цю проблему. 
Спеціалісти мали об’їхати та 
оглянути ліхтарі і перевіри-
ти, чи є якісь пошкодження.

— І більше того, у нас є пе-
релік, уже сформована заявка 
на черговий приїзд на заміну 
лампочок, що поперегорали, 
по одній, по дві на вулицях. 
Будуть відновлені і ті лампи, які 
не працюють по всьому місту. 
Готуємося до Нового року, щоб 
більш-менш гарно зайти в Новий 
рік, — додає Євгеній Малащук.

За вихідні проблему із вулич-
ним освітленням владнали. Вже у 
суботу, 14 грудня, освітлення на 
Незалежності запрацювало без 
перебоїв. А на інших вулицях у 
центрі замінили лампочки, які 
не світили. Проте тепер ліхтарі 

потухли на частині вулиці Ге-
роїв Майдану і не вмикаються 
вже впродовж кількох днів, а 
учора, 18 грудня, на Незалеж-
ності освітлення праццювваало.

«У зв’язку з технічними не-
справностями вуличного освіт-
лення, частини вулиць Героїв 
Майдану та Винниченка тим-
часово не будуть освітлюва-
тись. На даний час, частину 
несправностей вдалося усу-
нути та роботи з їх виявлення 
та усунення продовжуються.

Просимо вибачення за тимча-
сові незручності», — пишуть на 
сайті Козятинської міської ради.

оксана роман каже, що один 
рейс двійки не влаштовує. 
Особливо в часи пік. Крім 
того, автобус їздить на 
9-ту школу, і це не зручно 
пасажирам

Максим часто їздить 
другим маршрутом. 
Переконаний, що рейсів не 
вистачає

ірина Шевчук

Звітуємо. Два тижні тому ко-
манда активістів організувала 
благодійну акцію #500дерев для 
нашого міста. І запустили флеш-
моб, щоб засадити Козятин 
фруктовими та декоративними 
деревами, створити бузкові алеї 
тощо. Нагадаємо, що ініціатором 
та координатором став козя-
тинчанин Сергій Сиваківський.

І  вже  є  п ерш і  цифри . 
— Хочу прозвітувати, хто 

скільки перерахував на благо-
дійну справу і висловити подяку 
людям, які небайдужі і хочуть 
зробити наш Козятин кращим, 
квітучим, зеленішим. Отже, 
мер Козятина Олександр Пузир 
перерахував 12500 гривень, 
депутат обласної ради Ірина 
Колесник — 12500. Сім’я Ан-
дрія Андрусенка (від М.А.Ку) 
також долучилася до акції. Від 
них — 4750. Також 2700 гривень 
впало на накопичувальний ра-
хунок магазину «Зелений дім». 

Надзвичайно вразило те, що 
кошти для озеленення Козятина 
перечислила жителька Херсону 
Юлія Юненко. Це подяка ро-
дини Юненків, за підтримку у 
зборі коштів на лікування від 
раку її сестри Світлани, якої, 
на жаль. не стало нещодавно. 
І як написала жінка, вона б 
хотіла, щоб у Козятині рос-
ло дерево і їхньої Світланки…

Хот ілося ,  щоб козятин -
ці були активнішими і до-
лучались до гарної справи.

Як стати учасником акції
#500дерев — це три простих 

кроки. Можна поповнити спеці-
альний накопичувальний  раху-
нок магазину «Зелений дім» на 
закупівлю саджанців. Реквізити 
для благодійних внесків Р/р 
26003060755975 ПриватБанк м. 
Козятин Код 2479004246 МФО 
302689 СПД Наталія Столітня.

Т а к о ж  м о ж н а  н а п и -
сати про акцію або зроби-
ти репост в соцмережах з 
х е ш т е г о м  # 5 0 0 д е р е в . 

на озеленення зібрали 
близько 40 тисяч 

у центрі водій Переїхав Песика 
олена удвуд

У вівторок, 17 грудня, у са-
мому центрі міста водій наїхав 
на собаку. Про це у Facebook 
написала Наталія Пастушок.

«Сьогодні біля магазину «Rich» 
собачці переїхали обидві лапи, 
водій, як завжди, переїхав і 
не зупинився, хоча бідося так 
кричала, що не почути не мож-
ливо. Бог суддя вам, водій. 
Собака в клініці «Айболіт», 
велика подяка Максиму за до-
ставку собачулі у лікарню, та 
фінансову допомогу, а також не-
байдужим людям за покривало 
та теж фіндопомогу. Собачулі 
наклали шини, будуть спасати 
лапки», — йдеться у дописі.

«Сьогодні мій пост про песи-
ка, який в своєму житті нічого, 
окрім непотрібності і байдужості 
не відчував. Але дехто вирішив, 
що цього йому замало і ви-
рішив зробити його життя не-
стерпним, переїхавши бідоласі 
лапи, навіть не зупинившись, 

він поїхав, напевно, вирішувати 
невідкладні справи, залишивши 
бідну собаку на дорозі одну 
з поламаними обома лапами, 
яка просто кричала від болю», 

— пише Катерина Войтюк.
Волонтери взялися за по-

рятунок тварини. Їм вда-
л о с я  з і б р а т и  п о т р і б н у 
суму на лікування песика
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за березою калюжа на всю доріжку, яку обходять і об’їжджають люди  

скільки коштуватиме Пробне зно?

Галина Мельничук, вчитель 
української мови та літера-
тури і зарубіжної літератури 
каже, що пробне оцінюван-
ня здавати потрібно. Але 
лише з одного предмета. Для 
того, аби майбутні випус-
кники побачили, як прохо-
дить процедура тестування.

— Щоб діти побачили, як за-
йти, як сісти, що їм роздають, 
що їм потрібно робити, з точки 
зору технічної, а не з точки 
зору знань, — пояснює педа-
гог. — Тому що з точки зору 
знань пробне не перевіряється. 
Діти пишуть, зошити беруть 
із собою додому і самі вдома 

перевіряють, коли виставляють 
результати уже в інтернеті.

На думку Галини Мель-
ничук,  пробне тес т уван-
ня — це не стрес. Біль-
ший стрес буде у дитини, 
якщо вона його не пройде.

— Не дай Боже, забудуть 
якийсь документ, і не будуть 
знати, як їх там пропуска-
ють — тоді буде для них 
додатковий стрес. А зараз 
зовсім ні. Ми коли вчимо дітей 
ходити і діти падають — то 
це теж для них додатковий 
стрес. То може не вчити їх 
ходити? Діти мають орієн-
туватися, — додає вчитель.

«діти мають орієнтуватися»

репортаж. Багато мешканців Козятина не розуміють програми розбудови нашого міста. Люди 
кажуть: взяти будівництво чи ремонт тротуарів. Те, що їх роблять – правильно. Але часто тротуар 
чомусь роблять там, де він менше потрібен, ніж, наприклад, у міському парку. Скориставшись 
підказкою міської громади, ми взялись до перевірки

іспити. Майбутні випускники шкіл потроху готуються до здачі зовнішнього-незалежного 
оцінювання. Один з етапів підготовки — пробне тестування, яке є платним. Регіональні центри 
оцінювання якості освіти вже визначилися з ціною за послугу. Ми поцікавилися у козятинських 
школярів, чи будуть вони здавати пробне, а також запитали викладача, чи варто реєструватися на 
пробні тести

Громада міста Просить тротуар в Парку

хто балотуватиметься на очільника 
махнівської отГ?

дороГа на ПідГорбунськоГо «Гробить» машини

в’ячеслав гончарук

Тротуаром, що проклали на 
кругу, перехожі майже не ко-
ристуються. Як ходили люди 
по прямій, так і далі ходять. 
Майже така сама картина біля 
переїзду вулиці Довженка. 
На вулиці В. Земляка троту-
аром люди таки користують-
ся. Тільки ходять ним після 
часу пік, коли на ринку стає 
малолюдно. Коли торгівля 
в самому розпалі, перехожі 
не можуть тротуаром йти, 
тому що продавці можуть їх 
накрити не зовсім приємни-
ми словами. А кому охота 
день починати з конфлікту?

Тротуаром на перехресті 
вулиць Грушевського і Мічу-
ріна перехожі задоволені. 
Інші кажуть, що зроблено 
мало, але й на тому дякуємо.

Майже така ж позиція на-
ших земляків, з якими ми 
поспілкувалися біля пере-
ходу від пішохідного мосту 
до вулиці Героїв Майдану. Та 
найбільш задоволений пере-
ходом-переїздом був юнак 
на велосипеді, ім’я якого ми 
так і не дізнались. Промчавсь 
своїм двоколісним наче по 
велодоріжці. На що одна 

козятинчанка, на ім’я Ганна, 
сказала: «Старою доріжкою 
велосипеди в руках вели, а те-
пер літають наче велотреком»

З вулиці  Героїв Майда-
ну перебралися в міський 
парк .  Б іля  дор іжки г уде 
механізована техніка . За-
питуємо, що це має бути?

— Кабель буду затягува-
ти, – відповів спеціаліст. 

Дроти прокласти парком, не 
копаючи траншеї, ми можемо, 
а прокласти декілька метрів 
тротуарної плитки, щоб люди 
по воді не ходили, чомусь, 
як кажуть, руки не доходять.

Поспілкувалися з Юлею 
та її чоловіком, які за мить 
до нашої зустрічі обїжджа-
ли калюжу на умовній до-
р іжц і  ди тя чим  в і з о чком . 

—  К р а щ е  б  т р о т у -
ар ту т зробили, а не на 
базар і ,  – ска зали вони .

— За кордоном, перш ніж 
прокласти доріжку, дивлять-
ся, кудою люди ходять. Лише 
тоді прокладають доріжку. 
Стежки в міському сквері є, 
можна прокладати тротуарну 
доріжку, – каже козятинча-
нин Олексій. За 20 хвилин 
ми поспілкувалися з 12 пред-
ставниками громади і жоден 

зі співрозмовників не сказав, 
що прокладати тротуар в місь-
кому сквері не треба. Варто 
владі дослухатись до цієї 
думки, бо громада просить.

У ЖКГ, куди ми звернулися 
з цього приводу, начальник 
комунальників Євген Мала-
щук  був на прийомі міського 

голови. Виручив начальник 
відділу архітектури та місто-
будування Олександр Дави-
дов. Він сказав, що з таким 
питанням нам краще зверну-
тися в Управління житлово-
комунального підприємства. 
Але сказав і свою думку.  

– Як спеціаліст з містобуду-

вання, можу сказати, що місь-
кий сквер – це об’єкт комплек-
сного підходу. На це потрібна 
кошторисно-проектна докумен-
тація. Зробити доріжку і нічого 
не зробити біля пам’ятника 
Пушкіна. Відновити його чи 
поставити чийсь інший бюст. 
Усе це потребує вирішення.

катерина загайтенко

Волевиявлення. Цієї неділі, 
22 грудня, відбудуться перші 
вибори до Махнівської ОТГ. 
Це друга територіальна гро-
мада, що з’явилася у Козятин-
ському районі. Ми зазирнули 
у декларації кандидатів на 
головування громади. Хтось 
із претендентів має нерухо-
мість у Вишневому, а хтось 
— лише дві земельні ділянки.

Мешканці  восьми с іл ,  а 
саме Махнівки, Медведівки, 
Марківців, Садового, Пере-
моги, Немиринців, Вовчинець, 
а також села Катеринівка, 
що входило до Вовчинецької 
сільської ради, обиратимуть 
голову об’єднаної громади.

Махнівська виборча комісія 
зареєструвала дев’ять пре-
тендентів на пост очільника 
Махнівської ОТГ.

Микола Бортняк, 59 років. 
Освіта вища, тимчасово не 
працює. Згідно з декларацією 
кандидата на посаду голови, 
нерухомості не має. Земель-

ними ділянками у Махаринцях 
та Махнівці, а також кварти-
рою на 75 квадратних метрів у 
Махаринцях володіє дружина, 
Оксана Бортняк. Микола Борт-
няк задекларував 400 гривень 
матеріальної винагороди від 
Козятинського міськрайонного 
суду, а також 235 458 гривень 
заробітної плати дружини, 500 
гривень матеріальної допомоги 
від Управління соцполітики 
Козятинської міськради та 300 
гривень матеріальної допомоги 
від Козятинської районної ор-
ганізації профспілки працівни-
ків державних установ України, 
що також належать дружині.

Павло Кузьмінський, 62 роки. 
Чинний голова Махнівської 
сільради. Освіта вища. Згідно 
з декларацією кандидата на 
посаду голови, йому належать 
три земельні ділянки у Ко-
зятині та Махнівці, житловий 
будинок на 38 квадратних 
метрів у Козятині, гараж, 
квартира на 38 квадратних ме-
трів у Бохониках, автомобіль 
«Шкода Октавія» 2007 року 

випуску, вантажівка ГАЗ-53 
1978 року випуску і трактор 
Т16. А дружині — дві земельні 
ділянки та житловий буди-
нок на 77 квадратних метрів 
у Махнівці та легковик ВАЗ 
1987 року випуску. Задекла-
рував 262 906 гривень зарп-
лати та 59 151 гривню пенсії, 
а дружина — 45 600 гривень 
зарплати та 18 257 гривень 
пенсії. Також подружжя Кузь-
мінських має 53 540 гривень 
готівкою у гривнях та 720 до-
ларів на банківських рахунках.

Майя Кущова, 54 роки. 
Пенсіонерка, має вищу освіту. 
Декларація відсутня.

Анатолій Лопатинський, 64 
роки. Має вищу освіту, пен-
сіонер. Згідно з декларацією 
кандидата на посаду голови, 
має три земельних ділянки у 
Махнівці і тракторний причіп, 
а дружина — житловий буди-
нок на 62 квадратних метри та 
земельну ділянку у Махнівці. 
Задекларував 49,5 тисячі гри-
вень пенсії, а дружина — 153 
011 гривень заробітної плати.

Сергій Лощук, 32 роки. Має 
професійно-технічну освіту, 
водій. Декларація відсутня.

Анатолій Машталер, 62 роки. 
Має вищу освіту, пенсіонер. 
Згідно з інформацією з дер-
жавних реєстрів — один із 
засновників і керівник това-
риства з обмеженою відпо-
відальністю «Кристал», що 
зареєстроване у Бродецьку 
і займається виробництвом 
цукру. Декларація відсутня.

Олена Молявчик, 38 років. 
Має вищу освіту, працює у Ко-
зятинській райдержадміністра-
ції державним реєстратором 
юридичних осіб та фізичних 
осіб -підприємців . Згідно з 
декларацією за звітний пе-
ріод 2018 року, нерухомістю 
не володіє. Квартира на 30 
квадратних метрів у Козяти-
ні належить чоловікові. За-
декларувала 95 420 гривень 
доходу від заробітної плати.

Сергій Цуркан, 57 років. Має 
середню спеціальну освіту. 
Народний засідатель Козятин-
ського міськрайонного суду, 

директор комунального під-
приємства «Джерело» Махнів-
ської сільради, що займається 
водопостачанням, прибиранням 
будинків і будівництвом доріг 
та автострад. Згідно з декла-
рацією за 2018 звітний період, 
нерухомістю не володіє. Жит-
ловий будинок на 79 квадрат-
них метрів та земельна ділянка 
у Махнівці, а також квартира 
на 63 квадратних метри у Ви-
шневому та автомобіль «Форд» 
2013 року випуску належать 
дружині. Задекларував 84 620 
гривень заробітної плати, а 
дружина — 17 470 гривень пен-
сії та 42 851 гривню зарплати.

Едуард Шевчук, 30 років. 
Має незакінчену вищу освіту. 
Учасник антитерористичної 
операції, працює охоронцем 
у товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Спілка без-
пеки України». Згідно з декла-
рацією кандидата на посаду 
голови, має земельну ділян-
ку у Марківцях та Веприку 
(Фастівський район). Інфор-
мація про доходи відсутня.

олена удвуд

На сайті Українського цен-
тру оцінювання якості освіти 
з’явилася інформація про те, 
що регіональні центри визна-
чилися з вартістю проведення 
пробного тестування. Ціну 
встановили у діапазоні від 
138 до 150-ти гривень. Ві-
нницький регіональний центр 
оцінювання якості освіти се-
ред тих, де пробне ЗНО буде 
найдорожчим — 150 гривень.

«Вартість послуги залежить 
від витрат, пов’язаних з друком 
і комплектуванням тестових 
матеріалів, транспортних ви-
трат (доставка матеріалів , 
послуги спецзв’язку), оплати 
праці працівникам, залучених 
до організації та проведен-
ня пробного ЗНО, тому ціна 
проведення одного пробно-
го тестування дещо різнить-
ся в регіональних центрах», 
— йдеться на сайті Центру.

Реєстрація на пробне тесту-
вання почнеться 3 січня і трива-
тиме до 24 січня. Тож майбутні 
випускники вже мають визна-
читися, чи будуть його здавати.

"с П р о бу ват и ,  ч и  буд е 
страШно"

Серед тих, хто проходитиме 
пробне тестування, — Богдана 
Браніцька. Дівчина навчається у 
Міжрегіональному вищому про-
фесійному училищі залізнично-
го транспорту за спеціальніс-
тю «оператор комп’ютерного 
набору, агент з постачання».

Нині вона третьокурсниця, 
бо прийшла навчатися після 9 
класу. Оскільки зараз випус-
кники закладів профтехосвіти, 
які вступали після 9 класу, 
мають обов’язково склада-

ти тестування, Богдана, так 
само, як і ї ї одногрупники, 
готується до ЗНО. Тим паче, 
збирається вступати до Дер-
жавного університету інфра-
структури та технологій у Києві.

— Здаватиму з  укра їн -
ської мови та літератури (це 
обов’язковий тест), географії, 
математики, історії, англійської, 
біології, — каже дівчина. — 
Вибирала усі різні. А пробне 
у мене українська мова і літе-
ратура та історія. Щоб спробу-
вати, чи буде страшно, чи ні.

Про те, що пробне тестування 
— процедура платна, Богдана 
знає. За два тести їй треба 
буде заплатити 300 гривень.

коМПлексний Підхід

Ольга Аксьонова, учениця 
11 класу школи № 2, планує 
вступати до Київського націо-
нального лінгвістичного універ-
ситету на перекладача англій-
ської і німецької. Вже почала 
готуватися до складання тестів.

— Готуюся складати англій-
ську, українську, історію, — 
каже дівчина. — На пробне йду 
з української мови та, напевно, 
з англійської. Для того, щоб пе-
ревірити свої сили, свої знання 
і якщо я побачу, що щось не 
так, щоб я змогла підтягнути.

Про те, що ця процедура 
платна, Ольга також знає. Її од-
нокласниця, Катерина Комарин-
ська складатиме ЗНО з україн-
ської мови, математики, геогра-
фії та англійської. Із універси-
тетом ще поки не визначилася.

— Напевно в Київ, — каже 
дівчина. — Університет буде 
залежати від балів ЗНО. Мож-
ливо, на міжнародні відносини. 
На пробне йду з української і 
англійської, або математики. 

Хочу спробувати, по-
дивитися, як буде про-
ходити цей процес, щоб 
я була готова до нього. 
Перевірити, чи я ві-
зьму всі документи, чи 
нічого не забуду. І по-
дивитися, як я напишу.

Анастасія Біда, теж 
о д и н а д ц я т и к л а с н и -
ця школи № 2 планує 
вступати на філолога-
германіста, хоче по-
глиблено вивчати ан-
глійську та німецьку 
мови. Тому складатиме 
тестування з україн-
ської, математики, іс-
торі ї  та англійської 
мови. Теж планує реє-
струватися на два про-
бних тести — з мате-
матики та української.

— Цього року трохи 
змінили математику. 
Там додали декілька 
завдань і забрали бали 
з попередніх. Тому хочу 
подивитися, як буде 
проходити по-новому. Україн-
ська мова в окремий день, тому 
треба її вибрати, а математика 
— тому що це єдине ЗНО, яке 
змінили, — пояснює школярка.

У школі, де навчаються ді-
вчата, до складання зовніш-
нього незалежного оцінювання 
взагалі підходять комплексно. 
За словами Наталії Місько-
вої, заступниці директора з 
навчально-виховної роботи, 
вчителі розробляють для учнів 
тести з тих тем, які йдуть у 
програмах ЗНО. Тож почина-
ючи з дев’ятого класу, май-
бутні випускники готуються до 
реального тестування. Таким 
чином вони вчаться правильно 
розраховувати час і нала-
штовують себе психологічно.

до підготовки до зно у школі № 2 комплексний підхід. Учителі 
самі розробляють тести, які учні складають, починаючи з 
дев’ятого класу

на глибокій ямі в буса розчавило колесо

в’ячеслав гончарук

Минулої п’ятниці прямо на 
вулиці нас зупинили козятин-
чани Юрій та Олексій. Вони 
розповідали, що годиною 
раніше за кілька метрів від 
перехрестя з вулицею Героїв 
Майдану, на ямі пробив ко-
лесо водій, що їхав білим бу-
сом. Скоріше за все, колесо 
лопнуло під вагою авто, яке 
вскочило в яму і розчавило 
резину колеса. За словами 
співрозмовників, гніву гос-
подаря чотириколісного не 

було меж. Згадавши маму й 
тата, він трохи заспокоївся, 
замінив колесо та й поїхав. 

Як шукати потерпілого? 
За логікою він не місце-
вий. Козятинські воді ї в 
нашому місті в таку хале-
пу не вскочать. Вони зна-
ють кожну ямку на дорозі. 

От інша р іч  п ішоходи 
міста . За ями на доро-
з і вони теж знають. Та 
коли втрачають увагу, то 
можуть бути облиті феєр-
верком болотисто-водяної 
суміші, ясна річ, після дощу. 

Як це відбува-
ється, всі добре 
з н аю т ь .  Може 
й хтось сам та-
кою води ч кою 
о б л и т и й  б у в .

Т і л ь ки  яко сь 
д и в н о  в и х о -
дить, ще навес-
ні мали зроби-
ти велодоріжку, 
в ж е  г р у д е н ь , 
велодоріжки не-
має та  є  ями, 
через які воді ї 
колеса міняють.
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Привітали з 95-річним ювілеєм Ганну 
ожарівську з с. великий стеП

обГоворили формування 
Проекту бюджету на 2020 рік

євГен малаЩук: «маємо баГато завдань у сфері житлово-комунальноГо ГосПодарства»

день святоГо миколая 
в інклюзивно-
ресурсному центрі

465541465540

                телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

Дорогі діти! Шановні дорослі!
Сердечно вітаю вас із Днем Святого Миколая Чудотворця.

Як добра зимова казка, це світле й радісне свято першим приходить до нас, сповіщаючи наближення Різдва Христового й Нового року.
Воно дарує віру в здійснення найзаповітніших мрій, вселяє в наші душі почуття надії й любові, надихає на добрі справи й милосердя до 

інших.
Українці люблять Святого Миколая, мудрого покровителя й наставника, який завжди допомагає всім добрим людям. Особливо шануємо 

його доброту й любов до наших дітей.
Вірю, що Святий Миколай завітає до кожної домівки і сповнить великою радістю серця всіх дітей. Нехай він дарує здоров’я й щасливу 

долю, принесе Господнє благословення, що оберігатиме вас протягом усього життя.
У цей святковий день зичу миру, злагоди й благополуччя усім українським родинам. Бажаю вам, щоб у всіх добрих справах ви відчували 

підтримку та любов Святого Миколая, щоб усі ваші задуми і мрії здійснювалися.
Щиро бажаю здоров’я, успіхів та радості. Нехай ваші серця завжди будуть відкритими для добрих справ і милосердя.
З найкращими побажаннями, міський голова Олександр Пузир

Шановні працівники енергетичної галузі!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята 

– Дня енергетика!
Завдяки вам, шановні енергетики, працює промисловість, функціону-

ють транспорт і зв’язок, ви створюєте світло і затишок у кожній оселі. 
Від щирого серця бажаємо вам енергії у вирішенні життєвих і виробни-
чих завдань, подальшого зростання творчих досягнень, міцного здоров’я, 
родинного щастя, добробуту, професійного зростання, миру та злагоди. 

Шановні працівники архівних установ району!
Щиро вітаю вас із професійним святом!

Висловлюємо вам слова глибокої вдячності за зусилля і турбо-
ту про надійне збереження архівної спадщини. Вашими зусил-
лями документальна скарбниця нашого краю примножується, 
зміцнюючи нерозривний зв'язок попередніх і прийдешніх по-
колінь. Зичимо, аби ваша важлива праця завжди була плід-
ною та натхненною, дарувала вам радість та задоволення.

З повагою, голова районної ради          Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації       Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

ЩИРО ВІТАЄМО! 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

начальника управління УДКС України у Козя-
тинському районі та м. Козятині 

Ірину Василівну КАЗАНСЬКУ (21.12)
начальника 11-Державної пожежно-рятувальної 

частини 
Сергія Миколайовича ВОЙТЮКА (21.12)

З ЮВІЛЕЄМ!
депутата районної ради,  начальника відділу 

освіти райдержадміністрації 
Аліну Анатоліївну ДІДЕНКО (23.12)
Щиро зичимо вам здоров’я, щастя, злагоди, до-

бра, миру, родинного благополуччя, впевненості, 
бадьорості та всіляких земних гараздів. Нехай нео-
дмінно збудуться всі ваші світлі наміри, здійсняться 
добрі справи, а кожен новий день буде щедрим на 
успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, при-
ємні події, особисті досягнення і благородні діяння!

ІЗ КАТОЛИЦЬКИМ 
РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ

Шановні земляки - віряни римо-католицького 
обряду! Прийміть найщиріші вітання з велични-
ми християнським святом - Різдвом Христовим.
Щороку ви першими маєте щасливу нагоду спо-

стерігати на небосхилі спалах яскравої різдвяної 
зірки, промені якої несуть радість у кожну домівку. 
Крізь тисячоліття й покоління Світло Різдва зі-
гріває серця людей і вказує шлях любові, довіри, 
взаємоповаги і правди. Тепло цього свята одна-
ково зігріває усіх християн світу, незалежно від 
їх національності та поглядів, які вони поділяють.

Сподіваємось, що у Різдво Христове всі віруючі 
щиро звернуть свої помисли до заповідей Божих, 
сповідуватимуть їх щодня.

Щиро бажаємо добра і благополуччя, злагоди й 
любові вашим родинам! Нехай збудуться найзапові-
тніші мрії. Гарних вам і радісних Різдвяних свят! Хай 
щастить у Новому році!

Засідання 40 (позачер-
гової) сесії міської ради 7 
скликання. Було гаряче…

Бюджет міста – прийнято
Ф і н а н с у в а н н я  м е д и ч -

ної галузі, освітянської сфе-
ри – за рахунок міського 
та державного бюджетів

С ф е р і  ЖКГ  –  р о з -
в и т о к  т а  п о к р а щ е н н я 

Про це детальніше на офі-
ційній сторінці міської ради 
в наступному номері газети.

 Голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк провів ро-
бочу нараду з керівниками 
комунальних підприємств та 
установ охорони здоров'я, 
культури  та соціального захис-
ту з питання формування ра-
йонного бюджету на 2020 рік.

Було обговорено основні 
аспекти фінансування на на-
ступний рік, проаналізовані 
статті видатків та використання 
фінансових ресурсів для за-
безпечення завдань і функцій, 
покладених на відповідні уста-
нови. Розпорядники бюджетних 
коштів доповіли про плану-
вання на 2020 рік видатків в 
розрізі галузей та висвітлили 
окремі проблемні питання.

Голова районної ради наго-
лосив, що першочергово необ-
хідно передбачити кошти на 
весь рік на захищені видатки - 
на заробітну плату, нарахуван-
ня, енергоносії та комунальні 
послуги, а додаткові кошти, 
які надходитимуть, спрямо-
вувати на розвиток району.

У проекті бюджету фінан-
сування для центральної ра-
йонної лікарні передбачено 
тільки на І квартал, адже 
з 1 квітня заклади вторин-

ного рівня мають укласти 
договір з НСЗУ. Для цього 
виділяються кошти на при-
дбання комп’ютерної техніки 
та програмного забезпечення.

Директору районного тер-
центру Василю Матвійчуку було 
доручено спільно з завідува-
чами медико-соціальних від-
ділень с. Махнівка та с. Сам-
городок проговорити з усіма 
сільськими радами співфінан-
сування відділень у 2020 році. 
Віктор Слободянюк наголосив, 
що дані заклади мають функ-
ціонувати, адже надають необ-
хідні послуги жителям району.

Усім керівникам комуналь-
них установ наголошено на 
необхідності працювати в на-
прямку залучення позабю-
джетних коштів для розвитку 
очолюваних закладів, тоб-
то участі у різних конкур-
сах, грантах, співпрацювати з 
благодійними організаціями.

Підсумовуючи нараду, голова 
районної ради Віктор Слобо-
дянюк зазначив, що головна 
вимога у питаннях формування 
районного бюджету на 2020 
рік – це обґрунтовані розра-
хунки потреб та ефективне ви-
користання бюджетних коштів.

15 грудня у селі Великий Степ 
своє славне 95-річчя відсвятку-
вала чуйна мати, ласкава бабу-
ся, добра пра- й прапрабабуся 
Ганна Федорівна Ожарівська. 

Зі щирими вітаннями до 
ювілярки завітали помічник 
голови районної ради Ігор 
Джус, керівник апарату рай-
держадміністрації Юрій Сту-
доляк та в . о. с ільського 
голови Віктор Бальшанек .

Життєвий шлях ветерана 
праці, учасниці війни, мате-

рі-героїні Ганни Федорівни 
довжиною у дев’ять з полови-
ною десятків років був не з 
легких. В очах жінки жевріє 
невичерпна життєва мудрість, 
струджені руки – немов лі-
тописи трудової буденщини 
на селі, а в кожній зморшці 
– немов викарбовано історію 
радощів та печалей роду. Не 
зважаючи на поважний вік, 
вона залишається активною, 
цікавиться життям своїх рідних, 
односельчан, країни, нікому 

не відмовляє у мудрій пораді.
За багаторічну сумлінну пра-

цю, незламність духу, вагомий 
внесок у патріотичне вихо-
вання молодого покоління 
представники влади вручили 
ювілярці подяку, подарунок, 
грошову винагороду та квіти, 
висловивши вітальні слова від 
керівництва району, побажа-
ли міцного здоров’я, благо-
получчя, довгих років життя, 
тепла і затишку в  родинному 
колі, злагоди та мирного неба.

17 грудня 2019 року праців-
ники Інклюзивно–ресурсного 
центр Козятинської районної 
ради на базі відділу освіти 
Козятинської РДА органі-
зували для дітей з особли-
вими освітніми потребами 
веселе свято Миколая. Для 
дітей та їх батьків лялько-
вий театр районної бібліо-
теки для дітей «Кольорове 
диво», під керівництвом На-
талії Кесарчук,  презентував 

виставу «Рукавичка». Юні 
артисти подарували «осо-
бливим» дітям ще й  піс-
ні та вірші про Миколая.

Свято пройшло в гарній 
атмосфері та чудовому на-
строї, на святі було багато 
посмішок та щасливих очей. 
Дітям дуже сподобалась 
вистава, а також солодкі 
подарунки, які надали на-
родний депутат Петро Юр-
чишин та Микола Юрчишин

Щорічно 15 грудня судова сис-
тема України відзначає День пра-
цівників суду. З нагоди професійного 
свята напередодні працівників Козя-
тинського міськрайонного суду вітав 
голова міської ради Олександр Пузир.

У своєму зверненні Олександр 
Дмитрович відзначив важливу роль 
судової гілки влади в утвердженні 
принципу верховенства права і спра-
ведливості. «Почесна й нелегка місія 
служіння правосуддю вимагає від 
вас високого рівня відповідальності, 
мудрості, досвіду, сумлінного вико-
нання своїх обов’язків та виняткових 
особистих якостей: честі, гідності, 
відданості», – наголосив посадовець.

Керівник міста побажав винуватцям 
свята невичерпної енергії, успіху, на-
снаги й наполегливості. І щоб профе-
сіоналізм, об’єктивність та незалеж-
ність у прийнятті рішень підвищували 
авторитет української судової системи. 

Під час заходу розпорядженням 
міського голови за сумлінне вико-
нання службових обов’язків, вагомі 
досягнення у професійній діяль-
ності та з нагоди Дня працівників 
суду Почесними грамотами, квітами 

та грошовими винагородами було 
нагороджено окремих працівників. 

Вітальні слова з професійним 
святом пролунали і з вуст голови 
міськрайонного суду Валерія Сєч-
ка. Він подякував працівникам за 
сумлінну працю та вручив грамоти. 

«Україна сьогодні переживає якісно 
новий період розвитку, а громадяни 
особливо гостро потребують захисту 
своїх прав і свобод. У непростий час 
реформування української держав-
ності судова система має відповідати 
суспільним потребам та новим держа-
вотворчим завданням, відігравати вирі-
шальну роль у реалізації й захисті прав 
і законних інтересів людини, суб’єктів 
господарювання та держави в ціло-
му», - зазначив Олександр Дмитрович. 

Звертаючись до присутніх, керівник 
міста зазначив, що запорукою зміц-
нення поваги і довіри українського 
народу до служителів Феміди має бути 
саме їхня відповідальність, людяність, 
виваженість, толерантність, вірне слу-
жіння Закону та інтересам держави. 

 «Авторитет судової гілки влади 

значною мірою залежить від того, 
як сумлінно виконує свої обов’язки 
кожен її працівник. Адже служіння 
Феміді вимагає високого рівня знань, 
досвіду та виняткових особистих якос-
тей: честі, гідності та наполегливості . 
Сподіваємось, що працівники суду й 
надалі працюватимуть задля розбудови 
ефективної судової системи, здатної 
надійно захищати права і свободи 
громадян Батьківщини, адже найви-
щі людські цінності та справедливість 
повинні мати тверді гарантії»,- за-
значив голова районної державної 
адміністрації Анатолій Калашник.

 
З нагоди Дня працівників суду, 

яке щорічно відзначається 15 грудня, 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Олександр Федонюк, керівник апарату 
Красилівської районної державної 
адміністрації Олена Білоконь, за-
ступник голови Красилівської ра-
йонної ради Микола Білик завітали 
до Красилівського районного суду 
Хмельницької області з привітання-
ми, нагородженнями і подарунками.

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
Олександр Федонюк від імені міського 
голови Ніли Островської, депутатського 
корпусу міської ради та виконавчого 
комітету привітав усіх працівників суду з 
професійним святом і побажав міцного 
здоров’я, щастя, добробуту, сімейного 
затишку та миру. З нагоди професійно-
го свята, за добросовісне ставлення до 
своїх посадових обов’язків та належну 
організацію роботи Почесною грамо-
тою виконавчого комітету Красилівської 
міської ради нагороджено Коломієць 
Людмилу Володимирівну, секретаря 
судового засідання Красилівського 
районного суду Хмельницької області.

15 грудня працівники судів усієї 
України відзначають своє профе-
сійне свято – День працівника суду. 
Напередодні, 12 грудня, заступник 
голови районної ради Анатолій Бон-
дар, голова районної державної 
адміністрації Тетяна Неділько та Бах-
мацький міський голова Павло Шимко 
привітали працівників Бахмацького 
районного суду з професійним святом.

Розпочався захід із виступу голови 
Бахмацького суду Павла Пархоменка, 
який привітав своїх колег з професій-

ним святом та побажав здоров'я, на-
тхнення у роботі та гідної оплати праці.

З вітальними словами до присутніх 
звернулися і керівники району та міста.

Окрім привітальних слів, були оголо-
шені Подяки голів районної державної 
адміністрації та районної ради за ба-
гаторічну працю, сумлінне виконання 
службових обов'язків та з нагоди Дня 
працівників суду помічнику голови 
Бахмацького районного суду Людмилі 
Чміль та старшому секретарю Бах-
мацького районного суду Олені Копі.

Не секрет, що житлово-комуналь-
на сфера забезпечує першочергові 
потреби населення, суттєво впливає 
на створення необхідних умов для 
ефективності та надійності функ-
ціонування господарського комп-
лексу в цілому. Тож працювати над 
створенням комфортних умов для 
життєдіяльності людей потрібно 
злагоджено, постійно і з ураху-
ванням вимог жителів громади.

Що зроблено в місті у сфе-
рі благоустрою – в інтерв’ю 
начальника управління житло-
во-комунального господарства 
міської ради Євгена Малащука.

- Євгене Миколайовичу, 
перше питання – про автомобільні 
дороги міста. Всі ми бачимо, що 
цього року роботи по ремонту 
та облаштуванню дорожнього 
покриття в Козятині ведуться 
активними темпами і не лише у 
центрі міста, а й на його околи-
цях. Розкажіть про це детальніше.

- Управління житлово-кому-
нального господарства міської ради 
щорічно планує певний об’єм до-
рожніх робіт, враховуючи виділені 
фінанси. Всупереч застарілим під-
ходам до проведення ремонту до-
рожнього покриття ми розпочина-
ємо сезон робіт на початку весни.

Цьогоріч, капітально від-
ремонтовано вулиці Привок-
зальна, Довженка, Я. Мудро-
го, пров.Довженка. Поточним 

ремонтом охоплено 34 вулиці.
-  Окрім дорожніх ро-

біт продовжується облашту-
вання тротуарних доріжок.

– Треба відзначити, що такі ро-
боти за часи незалежності нашої 
держави в Козятині проводяться 
вперше. Міська влада, дбаючи 
про безпеку та комфорт жителів 
та гостей міста, визначила, і не 
лише у центрі міста, ділянки тро-
туарів, що потребували ремонту 
першочергово. У межах фінансових 
можливостей місцевого бюджету 
були облаштовані тротуари по 
вулицях В.Земляка, Куликівсько-
го, Васьковського, перехресті 
вулиць Грушевського – Мічуріна. 

- Звісно, що утримувати до-
рожню інфраструктуру міста у на-
лежному стані дуже важливо. Але 
які ще роботи з покращення стану 
об’єктів благоустрою проводилися 
з початку цього року в Козятині.

- Завдяки коштам місцевого 
бюджету утримується в належ-
ному стані мережа вуличного 
освітлення, зелені насадження, 
проводиться ліквідація стихій-
них сміттєзвалищ, покіс трави, 
обрізання гілок та кущів тощо.

Невід’ємною складовою робо-
ти сфери житлово-комунального 
господарства – є організація 
пішохідного руху. З цією ме-
тою встановлені нові дорожні 
знаки, відновлені ті, що пошко-

джені в процесі життєдіяльності 
та ті, що знесені вандалами.

Приділяється окрема увага і об-
лаштуванню зупинок громадського 
транспорту. Місто поповнилося 
новими посадковими майдан-
чиками сучасного зразка: вул. 
П.Орлика (податкова), Г.Сковороди 
(школа  №5),  Я .Мудро го .

Також закуплено скло для від-
новлення естетичного вигляду 
зупинки по вул.1 Травня, яке було 
пошкоджене підлітками, а порушен-
ня - зафіксоване правоохоронцями.

Крім того, створена комісія 
у складі працівників управлін-
ня ЖКГ та представників депу-
татського корпусу для контр-
олю графіку роботи та якість 
надання послуг перевізниками. 

– Одним із напрямів реформу-
вання житлово-комунального госпо-
дарства є створення об’єднань спів-
власників багатоквартирних будин-
ків. Знаємо, що Вашим управлінням 
постійно проводиться робота з 
цього питання. Які її результати?

– На сьогодні в місті зареє-
стровано 75 об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків 
з 210 багатоквартирних будинків.

На засіданні сесії міської 
ради, яке відбулося 18 грудня, 
прийнято рішення про продо-
вження дії «Програми про спри-
яння створенню та підтримки 

об’єднання співвласників бага-

токвартирних будинків (ОСББ), 
органів самоорганізації на-
селення, житлово-будівельних 
кооперативів в місті Козятин». 

Ефективне управління багато-
квартирним будинком – це справа 
непроста. Але реалії такі, що 
співвласники мають брати відпо-
відальність за свій будинок і ро-
бити життя в ньому комфортним. 

Місцеве керівництво не стоїть 
осторонь вирішення проблемних 
питань жителів багатоквартирних 
будинків. В Козятині прийнято 
декілька програм щодо підтримки 
ОСББ, які вже понад три роки 
ефективно діють на території 
міста. Управління ЖКГ готове 
надати консультативні роз’яснення 
щодо діючих Програм і завжди 
відкриті до співпраці з пред-
ставниками ОСББ та громадою.

Також за підтримки керівництва 
міста, управлінням житлово-ко-
мунального господарства восени 
було організовано навчання для 
голів ОСББ з метою впровадження 
сталих енергоефективних рішень. 
Проект діє на місцевому рівні по 
всій Україні, допомагаючи створю-
вати нові об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), 
а також сприяючи зміцненню потен-
ціалу як новостворених, так й існу-
ючих ОСББ, які в подальшому змо-
жуть розробити власні проекти з 
підвищення енергоефективності та 

подати заявку на фінансування до 
Фонду енергоефективності України.

- Ваші плани на найближ-
чий час.

- Зрозуміло, що інфра-
структура будь – якого міста 
потребує постійного розвитку 
та покращення. Козятин – не 
виняток. Проведені цьогорічні 
роботи – це лише наступний 
крок в поліпшенні життєдіяльності 
нашої територіальної громади.

Планів на наступний рік досить 
багато. Сподіваюсь на підтримку де-
путатського корпусу у прийнятті від-
повідних рішень щодо подальшого 
розвитку житлово-комунальної га-
лузі Козятина. Дієву підтримку, а не 
публічну гру «театру одного акто-
ра» на засіданні сесій міської ради. 

Управління ЖКГ працює лише 
на позитивний результат. Завжди 
готові вислухати пропозиції горо-
дян та усіх, хто налаштований 
на конструктивну, плідну робо-
ту, а не готує собі плацдарм 
для майбутніх місцевих виборів.



8 RIA-К, Четвер, 19 грудня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 9 RIA-К, Четвер, 19 грудня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 

кусали Гуртом калиту і Плели обереГи

дозвілля вітання

на залізничному вокзалі 
відкриють музей 
знакова подія. Для козятинців та гостей міста відкривається можливість зануритися у світ авторських 
робіт народного художника Олега Шупляка. А ще всім творчим особистостям надається безкоштовний 
арт-простір — місце, де можна продемонструвати свої таланти 

олег Шупляк малює картини з «подвійним змістом»

на завершення гості 
сплели обереги з ниток. 
Першою із завданням 
впоралася Світлана Мацюк

Олег Шупляк, якого називають українським 
Сальвадором Далі, проживає у містечку Бережани 
в Західній Україні. За освітою він - архітектор, хоча 
призвання своє знайшов саме в образотворчому 
мистецтві. Раніше працював вчителем малювання 
у рідному селі, тепер викладає у Бережанській 
дитячій художній школі. Окрім того, Олег входить 
до Спілки художників України, бере участь і вла-
штовує власні виставки в Україні та за її межами. 

Олег обрав життя художника-відлюдника, так 
би мовити, віддаючи весь свій час та енергію 
мистецтву. Його мама була художником-само-
уком. Талант малювати передався і синові.                                                                                                                                          

Свою першу картину з подвійним змістом 
бережанський художник написав у 1992 році. 
При першому погляді на неї бачиш традиційний 
український пейзаж, та варто відійти подалі – і 
обриси дніпровських круч і грозового неба 
перетворюються в обличчя Тараса Шевчен-
ка, яке доповнює фігура молодого кобзаря.

Олег малює і у більш традиційних жанрах: 
асоціативному символізмі, абстракціонізмі, сюр-
реалізмі, займається реставрацією та церковним 
розписом. Оптичні скульптури-ілюзії – це лише 
частина творчого доробку художника. Однак, вона 
найбільше привертає увагу поціновувачів мистецтва. 

український сальвадор далі

ірина Шевчук

У суботу, 21 грудня, о 14.00 
на вокзалі станції Козятин з 
нагоди ювілею «130 – років 
пам’ятнику архітектури 19 ст. – 
вокзалу станції Козятин» запла-
новано урочисте відкриття му-
зею Територіальної профспілки 
залізничників та будівельників 
України «Рідний край», де буде 
представлена постійна експози-
ція авторських робіт відомого 
у всьому світі, заслуженого 
художника України Олега Шу-
пляка, а також буде відкрита 
Музейна кімната історії вокзалу.

— Відкриття музею - кар-
тинної галереї – це приклад 
співпраці приватного бізнесу в 

особі компанії «UGL», яка по-
дарувала експозицію, міської 
ради, депутата облради Ірини 
Колісник, активних жителів 
міста та начальника вокзалу 
Анатолія Чабана, який сприяв 
виділенню найкращого примі-
щення для Музею, організації 
відкриття картинної галереї, а 
також започаткував музейну кім-
нату, присвячену історії вокзалу, 
— розповідає один із коорди-
наторів Сергій Сиваківський.

За словами іншого коор-
динатора Вікторії Хоманець, 
відкриття музею має стати 
своєрідним осередком культу-
ри, де під час постійно діючої 
експозиції надаватиметься арт-
простір і для інших майстрів, 

які зможуть продемонструва-
ти козятинчанам свій талант. 

Запрошуємо всіх працівників 
залізниці, жителів та гостей 
міста відвідати даний урочистий 
захід та насолодитись художнім 
мистецтвом, чудовою музикою, 
особисто поспілкуватися з відо-
мим художником, а також озна-
йомитись з історією вокзалу.

Музей буде працювати без-
коштовно. Графік роботи — 21 
та 22 грудня з 14.00. до 17.00. 
Надалі його можна буде відвід-
увати за попереднім записом, 
звернувшись до адміністрації 
вокзалу за наступними те-
лефонами: 2-78-92; 5-22-62; 
0937311641; 0977043902. Вхід до 
Музею з привокзальної площі.

олена удвуд

У Міському територіально-
му центрі провели Андріївські 
вечорниці. Запросили на них 
жінок, які відвідують терцентр. 
Серед них Світлана Мацюк. 
Каже, сама ніколи не ворожила.

— Знаю, що є калита, але я не 
брала участі в цих ворожіннях, 
— розповідає Світлана. — Я у це 
чомусь не вірила ніколи взагалі. 
Мені раз циганка поворожила, 
була зловила мене. То я ледь 
без штанів не лишилася. І я після 
цього взагалі не вірила ні у що.

Господиня і організатор дій-
ства — Лариса Казмірчук. На 
початку свята вона звернула 
увагу на досить цікаву деталь.

— Що найцікавіше, я сьогодні 
чашок взяла 15 штук. Валентина 
Петрівна принесла шістнадцяту. 
І у нас стільки людей, скільки і 
кружок, — каже організаторка.

Можливо, ви здивуєтеся, але 
про наші вечорниці, які здавна 

влаштовують на Андрія, Лариса 
дізналася нещодавно. Справа в 
тому, що вона переїхала до нас із 
Тюмені, що в Росії. А там, каже, 
не такі традиції, як у нас. До при-
кладу, навіть на Різдво кутю не 
варять, а якщо й готують, то з 
рису, а не з зерна, як робимо ми.

Спершу організаторка тро-
хи розповіла про історію свята.

— Андрій Первозванний має 
таке ім’я, тому що він був першим 
з апостолів, хто відгукнувся про-
повідувати християнство, — каже 
Лариса Казмірчук. — Він вважа-
ється українським апостолом, тому 
що його відправив Ісус проповід-
увати на землі скіфські. Це саме 
українські землі. Коли він прийшов 
на берег Дніпра, він сказав, що 
тут буде величне місто (мається на 
увазі Київ — авт.). Він вважається 
покровителем подорожей, сімейно-
го життя. Чому це свято вважається 
холостяцьким? Тому що найчастіше 
збиралася молодь на це свято. 
Називалося воно вечорниці, тому 

що збиралися ввечері і починалося 
ворожіння. Збиралися в основному 
дівчата у самотньої жінки чи вдови.

Одна із традиційних забав на 
Андріївські вечорниці — калита. 
Це круглий солодкий хлібець, 
який підв’язують догори. Калиту 
треба з’їсти без допомоги рук.

Спеціально до свята в їдаль-
ні терцентру спекли калиту. 
Її прив’язали до прикрашеної 
стрічками палиці. Хтось відку-
шував без рук, а були й такі, 
хто трішки хитрував і притриму-
вав руками солодкий хлібець.

— Калита нагадує сонце, — 
продовжує Казмірчук. — Її пе-
чуть з борошна, мед обов’язково 
додається, мак, щоб вона була 
солодка і було солодке життя. І, 
що найцікавіше, коли печуть хліб, 
заміс починається від старшої 
жінки до молодшої. Кожна за-
мішує, хоч двадцять людей. Пісні 
співають, розмовляють, загадки 
загадують. Помісили, ставлять у 
піч і кажуть: «Гори-гори вогонь 

ясно, спечи калиту красно, щоб 
ми її кусали і горя не знали». 
Потім, коли поставили калиту, ді-
вчата всі мили руки і цією водою 
господиня будинку вмивала кожну, 
щоб вона була красивою і здо-
ровою, і щоб її любили женихи.

П ісля розваги з  кали -
тою влаштували невелич -
ке чаювання зі смаколиками.

А на завершення сплели обе-
реги для здійснення бажань. 
Роблять їх із шерстяних ниток 
трьох кольорів: червоної, зеленої 
і синьої. Кожна з них є окремим 
символом. Зелена — багатство, 
червона — сила бажання, а синя 
— виконання бажань. З цих ниток 
плетуть браслет у вигляді косички.

— Коли плетеш, треба або уяв-
ляти те, що ти хочеш, чи тихо про 
себе проговорювати. Ти сплела, 
взяла в руки, загадала бажання 
і носиш. А коли бажання здій-
сниться, то цю ниточку спалюють. 
Треба силу бажання мати. Тому 
що якщо людина задумала, воно 

збувається. Думки матеріалізують-
ся, — додає Лариса Казмірчук.

Першою із завданням впо-
ра лас я  Св і тлана  Мацюк .
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у козятині вітали чорнобильців як колись ворожили козятинчанки
сумна дата. Щороку 14 грудня відзначаємо День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. Цю дату приурочують до здачі в експлуатацію об’єкта укриття (саркофагу). Як 
вшановували ліквідаторів Козятинщини, наша розповідь

культура. Традиційно на Андрія ворожать на судженого. Способів зазирнути у майбутнє багато. Ми 
поспілкувалися з козятинчанками і дізналися, як вони ворожили, коли були дівчатами

козятинчанин, який ніколи не хворів на застуду 

Біля пам’ятного знаку ми 
поспілкувалися з ліквіда-
тором Віктором Волинцем.

— Вікторе  Миколайовичу, 
розкажіть, будь ласка, як ви 
потрапили на атомну станцію?

— Я в той час проходив 
срокову службу в радянській 
армії. О четвертій годині ранку  
підняли по тривозі і повезли 
в Прип’ять. Наш підрозділ 
проходив військову службу в 
Чорнобильській зоні 9 місяців.

— Коли ви відчули чи ді-
зналися, що таке радіація?

— Дізналися десь через 
місяць, а відчув трохи пізні-
ше, коли довелось вперше в 
молодому віці ліки купувати. 

— А що дозиметрів у вас 
тоді не було?

— Дозиметри були у стар-
ших, а ми, що знали… Жили в 
палатках у радіаційному лісі. 
Сиділи там, їсти варили і їздили 
на охорону громадського по-
рядку у Прип’ять і Чорнобиль.

— Як зараз у вас зі 

здоров’ям?
— Що вам казати, дев’ять 

місяців у Чорнобильській зоні 
даються взнаки. Поки був мо-
лодим, ніби не відчувалося, а 
з роками хвороб цілий букет.

— Допомога від держави 
в лікуванні є? 

— У лікарню прийдеш 
– ліків немає, не виділя-
ються й гроші на лікуван-
ня. Ото що купиш за свої 
кошти ,  тим і  л і к уєшся . 

– А є якась для ліквідато-
рів інша допомога? 

– Пенсія у мене півтори ти-
сячі і плюс 200 гривень кожен 
місяць дають на харчування от 
це і вся допомога. Держава 
на нужди чорнобильців кошти 
не виділяє. Іноді з нашої орга-
нізації дадуть якійсь копійки. 
Якби держава піклувалася 
про ліквідаторів, то мабуть і 
народу більше ходило б на 
збори. А так багато чорно-
бильців у відчаї. Здоров’я 
втратили, а допомоги немає  

здоров’я втратили, а допомоги немає

Лідія Мухіна каже, що не 
ворожила, але калиту кусала. 
Її завжди пекла бабуся. А 
мала вона аж шестеро онуків 
від трьох синів: Надію, Сашу, 
Люду, Наталю, Ліду і Ярос-
лава. Вони всі збиралися у 
бабусі й та готувала їм калиту.

— А я ще й думаю, як це 
дюрка там з’явилася в цій 
калиті. А вона, виявляється, 
туди чашку ставила. Цю калиту 
вона прив’язала. Сидить там у 
кутку, — згадує Лідія. — Ми 

сідали на дерев’яну лопату. 
Бабця питає: «Куди ти їдеш?» 
Ми відказували: «Калиту ку-
сати». А бабця: «А я буду по 
зубах писати». Це я дуже 
добре запам’ятала. А вона ж 
гойдається ця калита, її роз-
хитували. Ми підбігли, кусали. 
Як не вкусила, значить ідеш на 
друге коло. І так на цій лопаті 
ми їздили. А потім хто-небудь 
відкусив і вже бачить бабця, 
що вона має падати, ламає 
кусками і вже нам роздавала.

бабуся готувала калиту

«я з моїм Петром ще тоді й не дружила». Лариса 
Казмірчук наворожила ім’я майбутнього чоловіка

«вибрали ніну, бо ми вже знали трохи, що це за ворожіння». Віра Вечеря розповіла, 
як пожартували над її колегою

олена удвуд

Українці вважають, що ніч 
з 12 на 13 грудня особлива, 
тому що можна дізнатися 
свою долю. Хтось ворожить 
на папірцях, загадуючи різні 
імена юнаків, хтось кладе під 
подушку гребінець і споді-
вається, що вночі уві сні по-
бачить майбутнього чоловіка. 
Наші козятинчанки теж у свій 
час ворожили. Ми зібрали 
для вас шість цікавих історій.

уві сні назвала іМ’я Май-
бутнього чоловіка

Лариса Казмірчук випадково 
наворожила собі майбутнього 
чоловіка. Щоправда, було це 
не на Андрія, а в ніч перед 
Різдвом. Хоча сама каже, що 
спершу сприйняла все як жарт. 
Поворожили — та й забуло-
ся. Минуло відтоді два роки. 
Лариса виходила заміж за 
хлопця на ім’я Петро. І подруга 
нагадала про те ворожіння.

— Моя подруга Валя сидить 
на весіллі така сумна і каже: 
«А ти ж його наворожила! «А 
я собі думаю: «Що вона ви-
гадує?!» — розповідає Лариса.

Аж тут згадала, про що 
подруга каже. У ніч перед 
Різдвом Валя залишилася у 
неї ночувати. Вони жартома 
вирішили поворожити. Потім 
лягли спати. О дванадцятій 
ночі мама підняла Ларису й 
запитала, як буде звати ї ї 
майбутнього чоловіка. Валя 
спала поруч, тому все чула.

— А я спросоння мамі ска-
зала: «Петро». Але на ранок 
вже й забула. І ім’я мені ні-
коли це не подобалося. Чому 
я його назвала?! Мені років 
може 22 було, — продовжує 
жінка. — Я з моїм Петром 
ще тоді й не дружила. Ми 
з ним навіть не були знайо-
мі, але ім’я я його назвала.

Лариса вийшла заміж за 
Петра, коли їй було 24. Так 
і живуть вони досі щасливо 

вже понад три десятки років.

Пожартували над коле-
гою

Віра Вечеря каже, що її во-
рожіння ніколи не збувалося.

— Може там в молодос-
ті ворожили, я не пам’ятаю. 
Там якісь свічки ми палили, 
писали папірці і під подуш-
ку клали імена, — розпо-
відає Віра. — Потім вранці, 
як встанеш, потягнеш, яке 
ім’я. Чоловік у мене Володя, 
мені не попалося його ім’я. 
Але це вже було так давно.

Віра розповіла нам цікавий 
випадок, який трапився у них 
на роботі. До їхнього колек-
тиву саме прийшла новенька і 
над нею вирішили пожартувати.

— Запитали, хто хоче воро-
жити. Вибрали Ніну, бо ми вже 
знали трохи, що це за ворожін-
ня, — згадує жінка. — Ніна із 
чоловіком якраз посварилася. 
Була у нас жіночка, зараз вже 
покійна. Взяла тарілку, папір 
підпалила, зробила золу. Вона 
завела Ніну у кімнату і каже: 
«Ну що, ти хочеш, щоб до тебе 
чоловік повернувся?» А вона: 
«Хочу». «А який?» «Вусатий», 
— відповідає Ніна. Жінка каже: 
«Я тобі буду малювати». І вона 
з тарілочки цю золу брала і 
помазала їй вуса, брови гарні 
намалювала. Потім каже: «А 
тепер пішли. Будуть сміяти-
ся, а ти не смійся, якщо хо-
чеш, щоб чоловік повернувся».

Вивели Ніну з кімнати, об-
вели її колом. Колеги рего-
чуть, не можуть стриматися. 
А Ніна не зрозуміла, чому 
всі так сміються. Аж поки 
її не підвели до дзеркала й 
вона не побачила своє відо-
браження. Так посміялися 
всі разом, а потім вмили її.

«у нас усіх трьох Миколи»

Ольга ворожила за компа-
нію. Підбила на це сусідка. 
Вони саме були в Перемозі.

— Троє дівчат нас було, — 
розповідає жінка. — Чобіт 
кидали через голову. Ми були 
якраз біля траси. У мене соба-
ка загавкав праворуч, у сусідки 
— ліворуч. А в третьої у селі. 
Так вона вийшла за сільсько-
го, а ми за чоловіків з інших 
областей. І вони всі одного 
імені. У нас усіх трьох Миколи.

Ольга першою з дівчат ви-
йшла заміж. Чоловік їй тра-
пився саме з тієї сторони, де 
загавкав собака. На жаль, вони 
розлучилися. Світлана, одна 
з подруг, теж розірвала сто-
сунки. А третя, Людмила, так 
і живе досі зі своїм Миколою.

невістка собі наворожи-
ла, Що вийде заМіж двічі

Валентина розповіла про 
досвід своєї невістки. Вона 
казала, що у селі незаміжні 
дівчата мали принести ротом 
воду з п’яти криниць, ще й так, 
щоб не вилити. Якщо гучна 
компанія багато жартувала і ді-
вчата сміялися й розхлюпували 
воду, доводилося йти назад.

Потім на цій воді замішу-
вали тісто і робили млинець. 
Виходили на вулицю до со-
баки і кидали млинці чо-
тирилапому.  Який пляцок 
пес першим візьме, та пер-
шою й мала вийти заміж.

— Моя невістка розповідала, 
що так і було, — каже Вален-
тина. — У них усі млинці з’їли, 
а п’ятий лежить і собака не 
підходить. От він собі не хоче 
навіть його нюхати. Минув час, 
він аж тоді підійшов і почав 
млинець гризти. І так воно і ви-
йшло, що та дівчина, чий мли-
нець, вийшла аж у 35 років за-

між. Моя невістка двічі заміж-
ня. Її млинець з’їв собака пер-
шим і половинку тільки. А потім 
вже підійшов і другу половинку 
з’ їв. І так воно й вийшло.

«буде у тебе чоловік чор-
нявий»

Тетяна Лагодюк колись во-
рожила на Андрія так: клала 
під ліжко миску з водою, 
зверху — соломинку, як міс-
ток. Під подушку клала па-
пірці з іменами хлопців і 
примовляла «Суджений-ря-
джений, явися мені». А тоді 
лягала спати. Вночі бачила сон.

— Наснилося щось, але 
що — я не могла розібрати, 
— каже жінка. — Якийсь сон 
смутний. Це мав бути суджений. 
Але я не побачила образу, який 
він — чорнявий, чи білий. По-

гано пам’ятаю. Це було років 
у двадцять. Якщо чесно, я не 
дуже в це вірю. Може через це. 
Ще кидати чобота — це теж 
дуже старий звичай, але я в 
це так само не вірю. Це треба, 
по-перше, мати силу. Раніше 
були хатки глиняні, маленькі, 
можна було той чобіт пере-
кинути через хатку. А зараз 
хати великі. Не так все просто.

А ще був випадок, ходи-
ла Тетяна до ворожки. Та 
сказала їй: «Буде у тебе 
чолов ік  чорнявий».  Тетя -
на здивувалася, бо зустрі-
чалася з русявим хлопцем.

— Чорнявого у мене геть 
в помині ніде не було. І я 
подумала: «Де він, той чор-
нявий візьметься?!» І так, 
у мене чоловік чорнявий. 
Це єдине, що я пам’ятаю, 
що збулося, — додає жінка.

в’ячеслав гончарук

Відбулося вшанування лік-
в і д а тор і в  Козя тинщини  в 
п’ятницю, 13 грудня. У залі 
засідань Райдержадміністра-
ції зібралися ті, хто давно 14 
грудня вважає своїм профе-
сійним святом. Кинулось у вічі 
те, що з кожним роком на цей 
захід приходять все менше і 
менше істинних героїв, котрі 
ціною власного здоров’я бо-
ролися з наслідками аварії. 
Радіація не милувала нікого: 
ні тих, хто ліквідатором став 
в 20-річному віці, ні тих, хто 
був трохи старшим. Зараз 
вони майже всі пенсіонери, які 
мають проблеми зі здоров’ям.

Привітати їх прийшли перші 
особи міста та району. Лікві-
даторам всіх категорій вручили 
грамоти та грошові винагороди.

Цікавим був виступ голо-
ви районної організації чор-
нобильців Юрія Городченка. 
Він в своїй промові спочатку 
покритикував пресу, що в га-
зетах щось пишуть не те і не 
так і дав слушне зауваження. 

– Був у Вінниці, їхав у тран-
спорті. По маршрутному радіо 
об’ява: «Зупинка трамвая вули-
ця Героїв Чорнобиля». Як при-
ємно, а у нас перейменовували 
вулиці і чорнобильців не згада-
ли, – каже Юрій Городченко. 

Міський голова Олександр 
Пузир сказав на це:«Слушне 
зауваження, приймається».

Для ліквідаторів працівники 
районного будинку культури 
підготували концертну про-
граму. У ролі ведучих виступив 
вокальний ансамбль «Струни 
серця». А почалася концертна 
програма з пісні «Дарую вам 
пісню» у виконанні солістки 
ансамблю Інни Лавренюк . 
Номери музичних творів да-
рували вокалістка Соломія 
Якобчук, Анастасія Ільчук, 
скрипалька Аліна Мисько, 
співачка Евеліна Широкова та 
вокальний гурт «Струни серця». 
Окрасою концертної програми 
став виступ ансамблю «Ве-
селики» з вокалісткою гурту 
«Калина» Марією Кулешою.

Після завершення концерту 
ліквідатори, керівництво міста 

та району і всі присутні зали 
пішли до пам’ятника Героїв чор-
нобильців, щоб пом’янути Геро-
їв та покласти до пам’ятного 
знаку вінки та живі квіти.

ліквідатор 
чорнобильської 
катастрофи віктор 
волинець

в’ячеслав гончарук

Мешканець села Козятина, 
64-річний Володимир Дзіванів-
ський, народився в селянській 
сім’ї. Як всі діти того періоду, 
в сім років пішов до школи. 
Була у нього мрія дитинства, 
хотів бути схожим на батька і 
опанувати професію механіза-
тора широкого профілю. І все 
у нього йшло за планом. Тільки 
перший його на вигляд простий 
винахід сільськогосподарської 
борозни перевернув його дитя-
че та юнацьке захоплення до 
конфлікту на роботі. Його ви-
нахід був приписаний іншому. 
Саме той конфлікт, можливо, й 
вплинув на подальшу долю мо-

лодого механізатора-початківця. 
З героєм нашої розповіді ми 

знайомі багато років. Пам’ятаю, 
як будучи ще підлітком, він був 
найбільш вдалим рибалкою на 
водоймі, що в народі охрес-
тили Лугом. У всіх дітлахів 
ще й десятка рибин не було, 
а у Володі майже піввідерця. 
Коли подорослішав і закінчив 
школу, можна було набувати 
омріяну професію в профтеху-
чилищі. Тільки підліток вважав, 
що батько навчив його значно 
більше, ніж навчать в ПТУ. Став 
трудитися як неповнолітній в 
радгоспі «Здобуток Жовтня». 
Як подорослішав, йому  дові-
рили удосконалити борозну. 

Те удосконалення 
виявилось вина-
ходом, якого інша 
особа присвоїла 
собі. Боротьба за 
справедливість за-
вершилась звіль-
ненням з роботи зі 
скандалом. За той 
випадок з боро-
ною наш співроз-
мовник згадує нео-
хоче, каже, то так, 
мабуть, повинно 
було бути. Вла-
штувався на іншу 
роботу, вантажни-

ком на міський хлібокомбінат.
Через два роки кривдник Во-

лодимира пішов з життя і наш 
герой ще раз став працівником 
радгоспу. Тільки друга спроба 
була не пов’язана з механіза-
цією, робота була тільки на 
фермі. Пізніше і вона припи-
нила своє існування. Володи-
мир потрапив під скорочення. 

– Ось так з 12-річним стажем 
я завершив свій трудовий шлях, 
– каже наш співрозмовник.

— А чому не влаштува-
лися на іншу роботу? — 
запитуємо у Володимира .

— У той період по всіх під-
приємствах можна було тільки 
звільнятися. Якщо десь було ва-
кантне місце, то за нього потріб-
но було вже платити. Козятин 
— місто маленьке, чутки швидко 
розійшлися, що по чому, — ска-
зав він. — Став перебиватися 
заробітками, які підвернуться.

— І що, на життя вистача-
ло?

— Мусило хватати, — каже 
Володимир.

— Володю, вам 64 роки. Пен-
сію ви не отримуєте, субсидії на 
комунальні послуги вам не на-
дають як непрацюючому. Зараз 
вік такий, що нашому поколінню 
приходиться звертатися за по-
слугами лікаря чи фармацевтів. 

За що ви живете? 
За що ви лікує-
теся? — Живу за 
те, що зароблю. 
В провладних ка-
бінетах я руку не 
наставляю, нічого 
і ні в кого «дайте», 
не прошу. Послуга-
ми аптеки і лікаря 
я не користуюся, 
тому що скільки 
пам’ятаю себе, я 
не хворію. А суб-
сидія хіба тільки 
для того, щоб піль-
гові дрова при-
везти. Але в мене 
немає 600 гри-
вень на транспорт.

— Рецептом, як не хво-
ріти, можете поділитися?

—Так рецепта немає як тако-
го. Мабуть, що харчуюся не так, 
як всі. Хімії в продуктах, якою 
нас пічкають, майже на кожно-
му кроці, я не вживаю. Чай я 
перепробував з усіма травами, 
які є в нашому краї. Отруйні, не 
отруйні – усі скуштував. Хоча, 
як вони можуть бути отруйними, 
коли їх коза їсть. Коза знає толк 
в природі, хліба, коли вкусить 
людина, не їсть. Козине молоко 
мене виручає, я три кізки в гос-
подарстві тримаю. Залишається 

тільки хліб, який я дуже рідко 
у виді коржів печу, і картопля.

— Але ж в картоплі є «хімія», 
вона отрутохімікатами напічкана.

 —У мене не напічкана, я не 
обробляю ядами картоплю, а 
струшую жуків у відро. Так, це 
виходить трохи загайно, зате 
на моїй земельній ділянці хі-
мія тільки та, що потрапляє з 
дощем чи снігом. Рецепту чи 
феномена в моїй особі немає 
ніякого. Мене моє життя за-
гартувало і я вдячний долі за 
це. Адже саме здоров’я — най-
цінніший скарб в житті людини.

володимир, не займаючись 
моржуванням, може перебувати в 
крижаній воді і не хворіти

Помешкання козятинчанина, який не 
знає, що таке застуда
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робота та оголошення

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здам в оренду офісне приміщення  
30 кв.м., ремонт, туалет, гаряча 
вода, всі зручності, інд. опалення, 

інтернет. 093-631-89-49

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам будинок вул.Пролетарська 
121/2. 068-512-77-72

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа ма-

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робота
На роботу на СТО запрошуються автослюсарі. 
067-920-67-94
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу запрошується прибиральни-
ця, графік 2/2, з/п 3 000 грн./міс., неділя 
вихідний. 067-920-67-94
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. 095-287-29-44; 067-786-99-28   
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. 
З/п 9000 грн. Харчування, проживання за 
рахунок підприємства. тел.: 0734069918, 
0952858119
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий. 
Ми гарантуємо з/п 7500-10000 грн (з пода-
тками). Компенсація харчування. 067-430-
02-80
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 Пропоную 

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

Охорона. На роботу по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй 

областi потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096) 785-59-74 

Продам 

<@ogol_osn:>Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Вели-
кий вибiр Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей 
та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, кон-
структори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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            Продам
Сварка, болгарка, шоруповерт, дві пилки, штіль 26 
оригінал та китайська пилка в доброму стані, то-
чильний станок, шліфовочний круг (точило головки 
до машини). 097-154-49-36
Англійських кокерят, рижого окрасу, хвости 
купіровані. 063-567-90-77 Таня
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, 
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Бензопилу-800 грн., компресор-2000 грн, млин-3500 
грн., оприскувач на акумуляторі-700 грн., ЯВУ-350-
364 - 8500 грн., електрообігрівач 2 кВт.-750 грн., 
паяльну лампу-нову, перфоратор. 068-216-34-20
Бролер Іспанка, Мастер грей, редбро, качки і індики 
суточні, підрощені. 067-173-31-50, 063-604-26-79, 
096-458-74-21
Брусок хв. довж. 4 м 10 х 10 см. 18 шт., стіл пись-
мовий - компютерний, щити із жесті довж. 2.4 х 1.4 
м. - 2 шт., пороварка в хорошому стані Вітек, килим 
в хорошому стані. 063-736-47-19
Буряк кормовий, столовий, морква, макуха, олія 
сирого віджиму, кукурудза, можлива доставка. 063-
112-72-59
Вазони Алоє, Дифенбафія, Монстера, Фікуси, труба 
а/ц довж. 3.4 м. діам.20 мм. 063-113-22-18
Вино домашнє якісне з винограду Ізабелла. 068-503-
50-68, 063-776-11-19, 098-225-48-32
Вугілля. 067-841-08-99
Газова плита робоча з духовкою, б/у. 098-400-91-10
Гараж в кооперат. "Жигулі". 063-321-98-56, 068-
430-24-77
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан но-
вого. 093-430-38-47
Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-49-36
Два станка деревообробні. 098-935-30-79 Міша
Дерево на зріз недорого. 050-744-38-30
Деревообробний станок. 098-254-37-48
Дитяча коляска "Венеція" 3 в 1 в доброму стані. 
097-842-14-06
Дитяча кроватка з матрацом, столик для годування, 
ходунки, дитяча коляска. 097-154-49-36
Дрова Ясен, недорого, з доставкою. 066-727-94-34
Дрова ясенові з доставкою. 067-369-13-23
Електро бойлер б/у в доброму стані на 80 л., недо-
рого. 063-268-23-01
Запчастини до Форд Транзит 2002 р.в., 2.0 д., диск 
діам.15 1 шт., насос тур. в робочому стані 1 шт., на-
конечник рульової тяги 1 шт. новий. 093-411-27-92, 
063-286-78-05
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
Зем. діл-ка 0.17.5 сот., с.Козятин вул.Центральна. 
093-405-50-69
Зем. діл-ка с.Сестринівка центр., 0.35 га. 067-587-
91-62
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Зерно. 099-359-77-03
Зимова резина з дисками 215/70 R16 100S. 097-
577-26-86
Картопля дрібна, кормовий буряк, с.Козятин вул.
Подільська. 097-628-48-13, 073-058-41-21
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол ди-
тячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 
097-147-84-88

        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 2 пов., р-н училища, ремонт, з меблями, 
середня. 093-704-31-57
1-кімн. кв., 2 пов., центр, біля 1 школи. 093-704-
31-57
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м. 067-722-
86-10
1-кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення. 093-159-89-56
1-кімн. кв., смт.Вільшанка Житомирська обл., 
Чуднівський р-н. 098-287-10-63 Надя
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-балкон 
та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
2-кімн. кв., 4 пов., центр, середня, без ремонту. 
093-704-31-57
2-х кімн. кв. р-н ПРБ, 2 пов./5 пов. будинку. 063-
462-61-77
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі 
зручностями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
2-х кімн. кв., 9 пов., вул.Грушевського 23, без 
ремонту, опалення "Проскурів 1К" котел. 073-060-
50-74
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на 
квартиру в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опалення., 
сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч 
автобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, авто га-
раж,  заг. площа 63.7 кв.м. 093-631-89-49
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вбудована кухня 
7.3 кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, 
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Коза 10 міс., порода Заазеньська, терміново. 095-
935-96-82, 096-326-56-91
Колінчатий вал Г-51, Г-53, ЗАЗ, КПП Г-66, Г-51, ЗІЛ-
130, двигун ЗАЗ-30 к.с. - 40 к.с., корзина зчеплення 
Г-51, Г-53, Урал, ЗАЗ, авто шини 195/65/15 б/у по 
200 грн., акумулятор 180А. 096-314-47-20
Комод, трюмо з дзеркалом б/у у гарному стані, 
ручний кухонний комбаїн, телевізор Самсунг 72 см. 
100гц. 1 700 грн. 068-044-24-68
Кормовий буряк 1.50 грн./кг. 093-133-46-28
Кормовий буряк с.Сестринівка. 096-007-61-90
Корова молода тільна 2 телям. 068-546-11-95
Корова на початку лютого отел 19 000 грн. 098-903-
68-45, 097-335-43-88
Кролиці дві молоді на розвід, вагітна кролиця. 068-
753-34-61
Кукурудза, можлива доставка. 097-843-01-38
Кукурудза, пшениця недорого, швейна машинка 
ножна в доброму стані. 097-436-73-95 
Кукурудзу. 066-429-45-49
Лёха 45 кг. Української породи на домашніх харчах 3 
000 грн. 068-216-70-39
Ліжко 2-х ярусне в чудовому стані. 093-006-06-32
Матрац б/у 140 х 190 NEOLUX 1 300 грн. 067-729-
97-63
Мебель б/у: шафа 2 шт., стінка, диван 2 шт., 
1-спальна кровать, побутова техніка: холодильник 
"Snige", телевізор "Sony", пральна машинка "Candy" 
все в робочому стані. 067-771-25-15, 067-596-10-91
Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, 
пральна машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, 
диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
Молодняк нутрій. 097-027-12-60
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м. 2 х 
2.4, прут залізний12 мм. 14 грн., велосипед Україна, 
інвалідна коляска. 093-031-24-52
Новорічні костюми, дитячі та дорослі (можливий про-
кат). 063-623-13-57, 093-153-91-26
Носки вязані різні розміри по 50 грн. 063-684-21-43
Овець Романівської породи на мясо. 096-969-45-99
Пароварка б/у в хорошому стані. 093-831-77-40, 
097-900-04-23
Порося годоване домашніми харчами 100 кг. 067-
319-08-49

Поросята малі 7-8 тижнів. 063-174-01-32, 097-693-
09-24
Поросята мандраси, петрени, ваг. 13-15 кг. та 38-40 
кг.. 096-772-01-94
Поросята мясної породи Гамшир, вікна міжкімнатні, 
двері б/у в хорошому стані. 097-751-80-75
Поросята с.Білопілля. 067-977-38-36
Поросята с.Селище. 067-714-24-87
Пральна машинка Беко, б/у. 098-400-91-10
Прицеп до мотоблока, каляска до МТЗ в зборі діск 
задній Т-40, навеска МТЗ б\у, цафа МТЗ, цафа 
головка Д 240. Коток шпоровий, міні культіватор. 
068-024-27-05
Причір до мотоблока чи міні-трактора, самороб-
ний з нового заліза з сидіннями та тормозами, 
грузопідйомність до 1.5 т. 098-400-91-10
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Пшениця. 068-051-93-60
Рушниця ТОЗ-34/28. 067-264-57-61
Сані для коня, велорама,  колеса заднє, перечнє, 
бочки залізні 200л., 150л., прути кругляк,  рельси 12, 
24, доска дуб, осика, смуга 30 х 4, тачка 2-х колісна, 
бак н/ж, стіл вулиця, скриня, швейна машина ручна.  
093-020-22-95, 093-031-24-52
Сервіз столовий радянський на 6 персон, набір 
ложок та вилок посеребрені, гумові чоботи. 093-
849-93-36
Системний блок (компютер) 4-х ядерний Intel + 8 
гбт. ОЗУ + DVD-RW + ССД 120 гбт + HDD 5 000 
грн., відеокамера Panasonic міні-касета 600 грн. 
096-797-90-53
Сіно люцерни. 097-873-18-74
Січкарня з мотором. 097-154-49-36
Стіл компютерний з настінною полицею, великий, 
добротний. 063-462-61-77
Стінка 4.10 х 2.10 кімнатна, стінка 2.65 х 2.10 дитяча. 
098-991-41-83
Стінка кімнатна, шафа 3-х дверна, бочка 200 л. 096-
797-91-89
Телевізор "Самсунг", видеомагнитофон "Самсунг". 
093-140-90-01
Телевізор LG діаг. 51 см. 1 500 грн. та телевізор 
Самсунг діаг. 59 см. 2 500 грн. у гарному стані, се-
паратор електричний СІЧ-100 в робочому стані 800 
грн., шифер б/у 6-ти хвильовий 40 шт./по 10 грн. 
063-286-78-05

Телевізор Samsung (діаг. 51 см.), недорого. 098-
222-98-98
Телевізор б/у "Amcol" у відмінному стані, виробник 
Англія 500 грн. 096-979-21-18, 063-828-27-30
Телевізор б/у в хорошому стані на стіну. 063-335-97-
80, 096-152-82-97
Телевізор кольоровий "Samsung" у відмінному стані. 
093-943-01-15
Телевізор Самсунг 1 200 грн. 096-983-19-62
Телевізор Смарт "Samsung" 50". 063-197-03-26
Телиця 5 міс. тільна с.Кордишівка. 098-264-55-62, 
098-441-04-44
Телиця тільна 7 міс. 093-039-04-53, 096-877-40-46
Телиця тільна 7 міс. чорно-ряба. 096-900-25-45
Труби б/у діам.50, 100, лопата до трактора, стартер 
ВАЗ, ЗІЛ, буржуйка із змійовиком, ручний насос 
перекачки топлива. 063-776-65-12, 067-151-26-11
Трюмо "Білий мрамор", кормовий буряк, січкарня. 
2-00-18, 067-837-52-27
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
Тюки соломи ячмінної. 096-644-40-68
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 067-
929-72-46
Участок 15 сот., вугілля, верба на пні. 093-429-56-52
Участок р-н Козятина, гола коробка, є скважина. 
098-918-03-39 Юра
Форму провідника чол. р.48-50. 063-684-21-43
Фортепіано "Отрада", вир. Одесса, меблі у спальню 
та вітальну кімнату, кутовий - розкладний диван, 
полиці для книг. 098-564-57-58
Холодильник LG в хорошому стані, морозильна ка-
мера на 3 шухляди, телевізор Bravis. 063-738-48-46
Швейна машинка "Зінгер" б/у, труба н/ж діам.50 мм 
по 4 м., діам.32 мм 3 шт. по 3 м., балки сосна довж. 
4 м. 100 х 100 мм. 2 шт. 063-736-47-19
Швейна машинка з електричним мотором, дитяча 
кроватка з матрацом, шезлонг-качелька, коляска з/л. 
063-625-69-76, 098-298-45-97
Шини зима R 15 195/65  1800   4 щт. 096-700-71-99

Шини зима R15 195/60 SEMPERIT 2 шт. б/у 1 000 
грн. 067-418-25-69
Ялинку з пня, висота 6-8 метрів. 093-998-07-49, 
097-116-47-26
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Дрова твердих порід з доставкою. 063-960-26-33

м/п вікна, ламінат. 095-217-98-54, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., центр вул.Г.Майдану 15, 8 пов., 56 
кв.м., інд. опалення, м/п вікна, стан жилий або 
обміняю на 1-кімн. кв. з доплатою. 093-022-63-32, 
097-599-26-08, 063-698-72-62
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. цегля-
ного будинку, площа 45.4 кв.м., жила 30.6 кв.м., 
кухня 6.2 кв.м., інд. опалення, балкон застіклений. 
067-771-25-15, 067-596-10-91
3-х кімн. кв., 3 пов., заг. площа 67.6 кв.м. 093-979-
93-53
3-х кімн. кв., 3 пов., центр, з ремонтом та меблями, 
середня. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 4 пов., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-
66-46
3-х кімн. кв., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., 
тепла, не кутова, інд. опалення, косметичний ре-
монт, 2 балкона, є підвальне приміщення. 063-255-
21-63, 096-451-95-94
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
4-х кімн. кв., центр, 2 пов., стан жилий. 093-704-
31-57
Будинок 10 сот. землі, пров.Деповський 2, 
м.Козятин. 063-646-35-22
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, чи обмін на 1-2-х кімн. кв. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х 
кімн. кв. з доплатою. 067-412-48-32
Будинок 6 х 9 вул.Чехова 14, з 2-ма зем. діл-ками 
по 7.5 сот. з виходом на вул.Папаніна, в будинку є 
газ, котел, колонка, вода, туалет, ванна, вікна м/п, 
замінена ел.проводка, погріб, гараж, сарай, молодий 
садок. 097-523-09-50
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два 
окремі входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, 
літня кухня. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
Будинок газ. с.Козятин, 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, пічне опалення, 
літня кухня, криниця, гараж, 2 погріба, госп. будівлі, 
горіхи, фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-
431-23-07, 097-056-19-78
Будинок газ. с.Махаринці ц/з вул.Шевченка 13, зем. 
діл-ка, госп. будівлі. 098-499-08-59
Будинок газ. цегляний, кухня, комора, коридор, 2 
кімнати, передпокій, інд. опалення газ. та бойлер, 
м/п вікна, вода в будинку (скважина), гараж 2 
цегляні сараї, погріб, подвіря асфальтоване, зем. 
діл-ка 6 сот., стан жилий, м.Козятин вул.Суворова. 
097-223-77-75 Микола

Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квартиру. 
097-186-99-34
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. площа 60 
кв.м., газ. опалення, вода, м/п вікна, 3 кімнати, кух-
ня, санвузол, заг. площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. 
землі під ведення садівництва), 2 великих гаража, 
госп. будівлі. 097-196-79-35 Зоя
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи 68, газ, всі 
зручності, садок, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-22-83, 
063-606-61-24
Будинок р-н Царське село, 120 кв.м. 093-704-31-57
Будинок с. Вернигородок з усіма зручностями 
в центрі села, земля приватизована, сарай на 3 
відділення, поряд ставок. 068-346-54-35
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ 
та пічне опалення, земля приватизована. 093-020-
22-95, 093-031-24-52 
Будинок с. Іванківці, газ, колодязь, сарай, літня кух-
ня. 097-842-68-51, 098-413-03-39
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода цен-
тральна, погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-
463-34-76
Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
Будинок с.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-
829-60-34, 096-973-22-80
Будинок с.Пляхова, 20 сот. зем. діл-ка, зі зручностя-
ми. 093-704-31-57
Будинок с.Селище Козятинського р-ну, заг. площа 
81 кв.м., 3 кімнати, веранда, є газ, ц/вода в дворі, 
сарай, погріб, участок 50 сот. 063-883-81-83 Вова
Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, туалет, 
ванна, біля ставка. 098-254-37-48
Будинок терміново, р-н. Поле Чудес. 063-698-73-29
Будинок хороший, затишний, на рівному місці, землі 
6 сот., 65 кв.м., 2 кімнати, велика кухня, сан.вузол, 
інд. опалення- котел, євро-ремонт, є садок, кущі 
ягід, погріб, літня кухня, госп. будівлі. 067-264-80-29
Будинок цегляний 75 кв.м., великі кімнати, 2 спальні, 
велика прихожа, кухня, газ. та пічне опалення, 
зручності на вулиці, 9 сот. городу, поруч зупинка 
автобуса. 093-753-73-25
Будинок цегляний жилий с.Сестринівка, госп. 
будівлі, криниця на подвірї, 30 сот. землі, в кінці 
города річка. 097-425-33-08, 063-158-59-46
Будинок, газ, криниця, сарай, літня кухня, поруч ста-
вок, 70 соток разом, (є сертифікат). 095-808-54-65
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матросова, 
або обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 068-898-
10-84
Будинок, хороший ремонт, з меблями, 10 сот. землі, 
р-н 3 школи. 093-704-31-57
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                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
Безкоштовно віддам гарненьких кошенят 3-х 
місячних, привчені до порядку.  068-503-50-68, 063-
776-11-19, 098-225-48-32
Віддам в добрі руки дуже гарного грайливого котика 
хлопчика, все їсть, ходить на лоток, не пошкодуєте. 
067-582-45-43
Віддам в добрі руки маленького котика 1.5 міс., до 
всього привчений, їсть все. 063-605-88-19
Віддам в добрі руки цуценят маленької породи (хлоп-
чики). 067-896-28-24
Візьму на квартиру 3-х дівчат - студенток, всі 
зручності, інтернет, 5-7 хв. ходьби від ж.д.вокзала. 
067-184-96-34, 093-411-03-82 Вдома постійно
Візьму на квартиру жінку або чоловіка або двух 
студентів, центр. 063-694-97-19
Візьму хлопця на квартиру. 2-12-24, 093-884-86-66
Втрачено військовий квиток на ім'я Степового Русла-
на Леонідовича вважати недійсним
Втрачено Державний акт на право власності на 
земельну ділянку серія ВН № 009112 на ім'я Савчук 
Лідія Григорівна вважати недійсним

Втрачено посвідчення багатодітної сім'ї серія АВ 
№005007 на ім'я Могіш Василя Олександровича 
вважати недійсним
Втрачено посвідчення залізничника на ім'я Шуляка 
Олександра Михайловича вважати недійсним
Втрачено посвідчення інваліда дитинства на ім'я Сав-
чук Вадим Миколайович вважати недійсним
Втрачено посвідчення учасника бойових дій на 
ім'я Нечесаного Сергія Олександровича вважати 
недійсним

           КУПЛЮ
Авто б/у. 067-914-75-05
Барана Романівської породи до 40 кг. (плідника). 
096-969-45-99
Від організацій та населення макулатуру, картон, 
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-
55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодильники, 

        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 тис. км., 
черв., гарний стан, не битий, не фарбований, один 
власник, гаражне зберігання, кондиціонер, ц/замок, 
протитуманки. подушки безпеки, захист двигуна. 
097-506-75-74
Shcoda Octavia 2008 р.в., 2.0 л. дизель, автомат, 
клімат-контроль, сервісна книжка, авто тільки при-
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балони газові та кисневі, радіатори автомобільні, 
можливий самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54
Закуповую дорого зерно кукурудзи та ячменю. 067-
43-00-280
Кольоровий або чорний метал від населення або 
організацій, можливий самовивіз, нал. або безнал. 
063-143-61-18
Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, 
м.Козятин, вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
На постійній основі від організацій та населення 
чорний та кольоровий металобрухт за готівковий і 
безготівковий розрахунок. 073-793-55-95
Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому стані, 
горіхи, подушки, перини, старі холодильники. 068-
365-84-69 Неля
С/г техніку б/у. 099-169-05-18
Старі подушки, пір'я, газ колонки, плити, балони, 
холодильники, пральні машини, кисневі балони, 
батарії, статуєтки, медалі, самовари, аккумулятори, 
єл. двигуни, наручні годинники. 097-529-10-20
Уголок, швелер, тавру. 067-369-13-23
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46,              

465828
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Дача кооп. "Вишенька". 063-664-85-44, 098-025-
22-07
Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний будинок, 
погріб. 063-342-71-61
Зем. діл-ка 15 сот. виходить до ставка, старий бу-
динок 59.4 кв.м., пічне опалення, світло, вода, гараж 
сарай, с.Козятин, вул.Центральна 45 + 15 сот. землі. 
096-215-55-79
Магазин, центр. 093-704-31-57
Пів будинку терміново, з меблями, 3 кімнати, га. та 
пічне опалення, літня кухня, сарай, криниця, підвал, 
город 40 сот. 050-214-47-80
Стара хата з фундаментом, вул. Матросова. 063-
371-68-73
Участок неподалік від центра, 10 сот. землі. 093-
704-31-57
Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/водо-
постачання + пічне опалення, стінка, стіл, диван, 
стільці, тафлі скляні 5 мм., тумба під телевізор. 
098-597-08-40
Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 кв.м., 
3 кімн., санвузол, кухня, кладовка, веранда з 
усіма зручностями, газ, ц/каналізація та ц/вода і 
водовідведення, літня кухня газ., гараж, криниця, 
погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
Частина будинку, участок 0.08 га, або обмін на 
1-кімн. кв. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-
06-18
3-х кімн. кв., смт.Глухівці, без ремонту, 
терміново. 096-807-62-83

гнане з Німеччини, без підкрасів. 063-775-13-55
ВАЗ 2101 на повному ходу. 093-182-88-32
ВАЗ 2105 1990 р.в., колір голубий, обєм 1300, нова 
резина (АКБ), мотор після кап.ремонту, газ-бензин, 
продажа по документах, сварочних робіт не потребує, 
в повному порядку. 063-112-72-59
ВАЗ 2106. 063-186-30-23
ВАЗ 21099 2004 р.в., газ-бензин. 093-998-07-49, 
097-116-47-26
Запчастини до Део Ланоса. 067-745-69-91
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 
097-577-26-86
Мотоблок Зубр та фреза, адаптор в робочому стані. 
096-612-72-14
МТЗ-82 КУН - 0.8. 096-245-37-48
Пежо 405 газ-бензин. 063-186-30-23
Скутер Кануні 2007 р.в. 063-186-30-23
Славута 2002 р.в., 1.2 інжектор, пробіг 24000, стан 
нового авто, біла. 096-768-63-13
Шевроле Авео 2007 р.в., 1.5 газ. бензин, скло 
підйомники, кондиціонер, ел.дзеркала, колір чорний, 
в доброму стані. 093-884-86-22
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86 
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 тис. км., 
черв., гарний стан, не битий, не фарбований, один 
власник, гаражне зберігання, кондиціонер, ц/замок, 
протитуманки. подушки безпеки, захист двигуна. 
097-506-75-74
Shcoda Octavia 2008 р.в., 2.0 л. дизель, автомат, 
клімат-контроль, сервісна книжка, авто тільки при-
гнане з Німеччини, без підкрасів. 063-775-13-55
ВАЗ 2101 на повному ходу. 093-182-88-32
ВАЗ 2105 1990 р.в., колір голубий, обєм 1300, нова 
резина (АКБ), мотор після кап.ремонту, газ-бензин, 
продажа по документах, сварочних робіт не потребує, 
в повному порядку. 063-112-72-59
ВАЗ 2106. 063-186-30-23
ВАЗ 21099 2004 р.в., газ-бензин. 093-998-07-49, 
097-116-47-26

Запчастини до Део Ланоса. 067-745-69-91
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 
097-577-26-86
Мотоблок Зубр та фреза, адаптор в робочому 
стані. 096-612-72-14
МТЗ-82 КУН - 0.8. 096-245-37-48
Пежо 405 газ-бензин. 063-186-30-23
Скутер Кануні 2007 р.в. 063-186-30-23
Славута 2002 р.в., 1.2 інжектор, пробіг 24000, стан 
нового авто, біла. 096-768-63-13
Шевроле Авео 2007 р.в., 1.5 газ. бензин, скло 
підйомники, кондиціонер, ел.дзеркала, колір чор-
ний, в доброму стані. 093-884-86-22
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86

063-629-01-49
Сою, Соняшникове насіння 067-982-68-38 
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. До-
рого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у 
будь якому стані. 098-682-50-85 

Втрачено свідоцтво про присвоєння робітничої 
кваліфікації (оглядач вагонів) на ім'я Тітов Вадим 
Вікторович вважати недійсним
Втрачено учнівський квиток на ім'я Гончаренко 
Віталій Віталійович вважати недійсним
Жінка 45 років, шукає чоловіка 50 років, без 
шкідливих звичок. 063-460-64-96
Здам 1 кімнату в 4-х кімн. кв., 2-м хлопцям без 
шкідливих звичок. 093-773-34-02, 098-675-21-69
Здам 2-х кімн. кв., центр. 096-411-86-49
Здам будинок, 2 кімнати, прихожа, кухня, газ., меблі, 
холодильник, криниця в дворі, умивальний зі зливом, 
стан жилий - 1 300 грн. + світло та газ. 073-052-93-
37, 096-258-75-22
Здам на прокат новорічні костюми дитячі. 096-684-
19-57, 063-541-10-96
Зніму гараж в р-ні ПРБ. 093-182-88-32
Ласкавий котик "Семен" шукає люблячу родину, 
чорно-білий, їсть все, привчений до лотка . 063-
784-17-02
Пропала кішка невеличка чорного кольору, грудка 
біла, лапки білі, в р-ні вул.Д.Галицького, прохання 
хто знайшов повернути за винагороду. 093-831-77-
40, 097-900-04-23
Садибу в с Журбенці 0,50 га. 097-756-61-98

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа ма-

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84
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спорт

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 19.12 по 25.12

овен 
На Овнів чекає доволі насичений тиждень, 
адже їм потрібно виконати все заплановане 
ще до дуже святкового періоду. Тому їм, 

можливо, забракне часу для найближчих людей. 
Це треба виправляти, тому найкращим варіантом 
буде завести список ключових завдань.

тельці 
Якщо комусь з представників Тельців 
пощастить зараз побувати у відпустці, то 
цим шансом варто скористатись сповна. А 

от працюючим варто менше думати про дрібний 
негатив та сконцентруватись на рівновазі у робочих 
та домашніх справах. 

близнюки 
Варто трохи менше стрибати у власних 
емоціях та бажаннях, адже оточенню 
потрібно буде більше вашої уваги. Тому 

не варто панікувати, а також з кимось сваритись 
тому, що вам зараз особисті справи не до душі. 
Невдовзі у вас побільшає часу і для себе.

рак 
У Раків цей тиждень може видатись значно 
емоційнішим, ніж ви могли припустити. 
Тому спробуйте серед мільйонів домашніх 

та робочих моментів знайти час для внутрішнього 
відновлення.

лев 
Левам цього тижня зорі радять менше 
витрачати часу на свої очікування від 
людей. Ви надто багато хочете і вима-

гаєте від усіх, в тому числі і від себе. Тому зо-
середьте увагу на своїх ключових завданнях.

діва
Дівам варто готуватись до змін в одній зі 
сфер життя. Лише від вас залежить, чи 
будуть ці зміни приємними, чи ні. Тому 

добре роззирніться та визначте людей, які готові 
підтримати вас у будь-якій ситуації.

терези 
У Терезів зараз ідеальний час для того, 
щоб покращити свої стосунки. Це може 
стосуватись і друзів, і родичів, і кохану лю-

дину. Вам бракує відчуття казки та справді затишної 
атмосфери, тому можете спробувати її створити 
та поділитись із найближчими. Це справді може 
додати вам щастя.

скорПіон 
Скорпіонам потрібно підготуватись до того, 
що не все може йти за вашими планами. 
Тому ігноруйте дрібний негатив та зна-

ходьте гарний настрій для найдорожчих людей. 
Ваші проблеми повинні залишатись з вами, а не 
переноситись додому. 

стрілець 
У Стрільців видасться доволі насичений 
тиждень: ваша харизма не залишатиме ні-
кого байдужим. Однак, поки сторонні люди 

у захваті від вас, то близькі не отримують і десятої 
частини вашої доброти та уваги. Пора це зміню-
вати, інакше ви залишитесь без дорогих людей.

козеріг 
Козероги, зберіть сили в кулак разом з 
чудовим настроєм. Ваші плани можуть 
постійно змінюватись, а ситуація коригу-

ватись, тому не варто піддаватись паніці. Удача 
все одно на вашому боці, тож використовуйте її не 
лише у сфері самореалізації, а кохання.

водолій
Водолії нарешті отримають нагороду за 
свою працю, однак не варто розслаблятись. 
Інколи вам може здаватись, що ви у казці: 

від похмурної частини до справді фантастично 
щасливої. Але не забувайте, що і в романтичних 
справах потрібно проявляти себе максимально.

риби 
Рибам зорі радять нарешті розслабитись 
та відпочити. Ви надто багато взяли на 
себе зараз, і це навряд чи все вдасться 

виконати. Тому нарешті розподіліть обов'язки та 
знайдіть для своєї другої половинки чи родини. 
Ви навіть не уявляєте, як багато моментів у житті 
можете пропускати через "справи" 

СеРеДА, 25 ГРуДНЯ

+  3 0С   + 3  0С
+  4 0С  + 3 0С

вівторок, 24 грудня

+  5 0С    + 5 0С
+  6 0С  + 7 0С

понеділок, 23 грудня

 + 5  0С      + 5 0С
+  5 0С     + 6  0С

СубОТА, 21 ГРуДНЯ

  + 3 0С   +  2 0С
  + 5 0С   +  7 0С

П'ЯТНицЯ, 20 ГРуДНЯ

  + 3 0С    +  5 0С
  + 6 0С    +  8 0С

неділя, 22 ГРуДНЯ

+  7 0С   +  5 0С
+  8 0С  +  9 0С

чеТВеР, 19 ГРуДНЯ

+  5   0С    +   4 0С
+  3 0С    +   3 0С

Погода у Козятині 
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леГкоатлети Готувалися 
до «Подільської зими»

спортсмени в очікуванні нагород

анекдоти

вдячні за 
доПоМогу

настрибали. У минулі вихідні в нашому місті 
пройшов відкритий турнір Козятинської дитячо-
юнацької спортивної школи. Тут проходив 
турнір з легкої атлетики. У змаганнях взяли 
участь господарі турніру та стрибуни у висоту 
Бердичівської спортивної школи. Обидві команди 
розглядали цей турнір як останню репетицію 
перед головним стартом осінньо-зимового періоду 
«Подільська зима», що стартує наступного тижня в 
Хмельницькому

в’ячеслав гончарук

У змаганнях взяли участь близь-
ко тридцяти спортсменів в чоти-
рьох вікових категоріях. Наймен-
ших з Бердичева привіз Ігор Лон-
ський — тренер, який виховав чи-
мало стрибунів для збірної України.

Почали змагання наймолодші спортс-
мени. Коли планку підняли на метр 
двадцять п’ять, з’явився перший пере-
можець – Софія Кирилішина, друга 
призерка Софія Савінська стрибнула 
на п’ять сантиметрів менше. Третьою  
призеркою в цій дисціпліні стала най-
молодша козятинчанка Анна Шарун.

У категорії 2006-2007 року переміг 
Ілля Бейзак, з результатом 155 см. 
Такий самий результат показав Олексій 
Лясковець. Грамоту за третє місце по-
віз додому бердичівський гість. Серед 
дівчат не було рівних Єлізаветі Чорній. 
Вона перемогла з результатом 155 см. 
Друге та третє місце з результатом 
140 см розділили між собою Зла-
та Янчевська та Дар’я Переверзова. 

У категорії 2004-2005 року змага-
лися тільки юнаки. Високий результат 
показав десятикласник п’ятої школи 
Кирило Луценко. Він підкорив планку 
на висоті 185 см. Спробував штурму-
вати висоту, яка вдається йому тільки 
на тренуваннях. Та тренер Володимир 
Галицький рекордного результату 
на цих змаганнях від спортсмена не 
вимагав. Друге і третє місце, стриб-
нувши на 170 см, розділили між со-
бою Владислав Поліщук  та Максим 
Гайдучок. Олександр Вахнівський з 
таким же результатом  був четвертим.

Отримавши нагороди, спортсмени 
стали прибирати настил матів, які в 
стрибунів за давньою звичкою на-
зивається ямою. Яму швидко зне-
сли в п ідтрибунне приміщення і 
сектор стрибунів перетворився на 
баскетбольний майданчик. Розді -
лившись на дв і  команди,  легко -
атлети с тали грати в  баскетбол

– Будь-яка гра знімає зі спортсме-
нів психологічну втому після змагань, 
–  зазначив досвідчений тренер.

У номері 49 газета «RIA» писала про не-
щастя, яке спіткало родину Миколюків, що 
мешкають у селі Козятині. У них згоріла 
хата. На відновлення помешкання потрібні 
були кошти, яких у козятинчан немає. Проте 
небайдужі люди відгукнулися і допомогли. 
Родина Миколюків висловлює щиру вдяч-
ність усім, хто долучився до збору коштів.

Н а  н а ш у  е л е к т р о н н у  а д р е -
с у  напис а ла  Катерина  Па ламар чук :

«Дуже приємно, що серед нас жи-
вуть люди, готові прийти на допомо-
гу іншим і роблять це безкорисливо, 
доброзичливо та в ід щирого серця .

У народі кажуть, що добра людина — це 
щаслива людина. І доброта обов'язково 
повертається до того, хто ї ї в іддає.

Тож сім'я Миколюків висловлює щиру 
вдячність рідним, кумам, близьким, су-
с ідам, колегам та вс ім небайдужим.

Низький уклін всім, хто підтримали нас 
у важкій ситуації. Дякуємо Вам за до-
бре серце і співчуття до людського болю.

Бажаємо всім міцного здоров'я, любові, 
щастя, миру, добра, злагоди, успіхів та удачі.
Хай Господь захищає і оберігає всіх Вас!»


