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Попереду багато операцій, МРТ, тривала реабілітація. На все це необхідні великі гроші. Тож давайте будемо 
людьми, згуртуємось і допоможемо нашим краянам. Підтримка родині Осмірко вкрай потрібна   

 Моторошна ДТП сталася в селі Козятин — водій «п’ятірки» збив електроопору. Удар повністю припав на 
водійське місце. Батько двох маленьких дітей, 34-річний Анатолій Осмірко в лікарні у важкому стані.
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новининовини

на вулиці винниченКа асфальт  поКлали у воду

у ставКу в вернигородКу гине риба

через ями на підгорбунсьКого 
виКлиКали поліціюдивом вижив в аварії
ініціатива. Небайдужі козятинчани зібралися на чи не найгіршому відрізку серед вулиць 
Козятина. Адже дорога на Підгорбунського біля другого дитячого садочка вся у вирвах та 
вибоїнах. Людям набридло слухати обіцянки влади та їздити величезними ямами, ламаючи на 
них свої автівки 

Потрібна допомога. Моторошна ДТП сталася в селі Козятин — водій 
«п’ятірки» збив електроопору. Удар повністю припав на водійське місце. 
У важкому стані 34-річного козятинчанина Анатолія Осмірка доправили 
каретою швидкої до лікарні. Попереду багато операцій, МРТ, тривала 
реабілітація. На все це необхідні великі гроші. 

ми заПитали у козЯтинчан

оксана (23), ПродаВець:
-Не знаю. Нічим. Не-
гативом, мабуть. Усе 
було погано цього року 
в мене

георгій (83), Пенсіонер: 
–  По-перше, вибори 
були. Я так переживав. 
Вибрали президента, 
але не всі задоволені

Влад (19), ПродаВець: – 
Відкриттям нового ма-
газину у місті. І перший 
рік, що я влаштувався 
на роботу

анна (21), студентка: – 
Вперше побувала за 
кордоном цього року.   
Їздили ми до Болгарії 

олена (49), дисПетчер: 
–  Мабуть, запам’ятався 
виборами. Була на всіх 
трьох, і скрізь — голо-
вою комісії

микола (60), Пенсіонер: 
- Виборами. Чим він 
ще міг запам’ятатися?! 
Самі вибори цього року

чим вам запам’ятався 2019-ий рік?

анатолій потрапив у моторошну дтП. дружина марина 
та рідні просять допомогти на лікування

автівка збила електроопору (фото з 
соцмереж)

КОРОТКО

дтп біля 
міськради
 У понеділок, 23 грудня, 

біля міської ради сталася 
ДТП. Водій «Опель Астра» 
з Вівсяників збив вчитель-
ку з першої школи. Як по-
відомила нам козятинська 
поліція, в жінки перелом 
ноги. Водій порушив статтю 
286 Кримінального кодек-
су України. Йому загрожує 
штраф до ста неоподатко-
вуваних мінімумів (170 грн) 
доходів громадян, виправні 
роботи на термін до двох 
років, арешт на термін до 
шести місяців, або обме-
ження волі на термін до 
трьох років, з позбавленням 
права керувати транспорт-
ними засобами на термін до 
трьох років або без такого

подарували 
автобус
 Подарунок під ялинку 

отримали вихованці школи-
гімназії-дитячий садок імені 
В. М. Підгорбунського. У 
п’ятницю, 20 грудня, вони 
зустрічали новий шкільний 
автобус. Автобус для козя-
тинської школи-гімназії-
дитячий садок придбали на 
умовах співфінансування: 1 
мільйон 300 тисяч гривень 
виділили з державного бю-
джету, близько 500 тисяч – з 
районного.

«Потреба у шкільному ав-
тобусі даному закладу назрі-
вала давно, адже підвезення 
учнів має здійснюватися з 
чотирьох сіл, а саме: з Сиг-
налу, Титусівки, Сокільця 
та Пляхової», — йдеться на 
сайті РДА.

вибори в 
махнівській отг
 У неділю, 22 грудня, 

відбулися перші вибори у 
Махнівській ОТГ. Обирали 
депутатів та голову громади. 
На пост останнього претен-
дувало дев’ять кандидатів. 
Серед тих, хто хотів очоли-
ти ОТГ, були голова Мах-
нівської сільради, учасник 
антитерористичної операції, 
держреєстратор Козятин-
ської РДА, директор КП 
«Джерело».

Як повідомили на сайті 
Вінницької обласної дер-
жавної адміністрації, у Мах-
нівський ОТГ головою об-
рали Павла Кузьмінського. 
Він був очільником Махнів-
ської сільської ради до того, 
як створилася об’єднана те-
риторіальна громада. Павло 
Кузьмінський набрав 63%, 
а саме 1 448 голосів. Явка 
виборців становила 54%

Тож давайте будемо людь-
ми, згуртуємось і допоможемо 
нашим краянам. Підтримка  
родині Осмірко вкрай по-
трібна. На лікування Анатолія 
необхідно багато грошей. 

Реквізити для допомоги
ПриватБанк 4149 4978 

7262 6116 Осмірко Марина 
Олександрівна. Контактний 
телефон — 063-316-34-87.

давайте допоможемо

ірина ШеВчук

Родину Осьмірко біда спітка-
ла 19 грудня, на День Святого 
Миколая. Близько десятої го-
дини вечора козятинчанин Ана-
толій потрапив у ДТП. Чоловік 
не впорався з керуванням ВАЗу 
2105 та збив електроопору на 
вулиці Центральна (поблизу по-
жежної частини). На місці події 
працювала поліція, яка перекри-
ла дорогу. Адже на проїжджій 
частині знаходились дроти. 
Були і працівники козятинських 
електромереж, які частково 
знеструмили лінію. Автівка, з 
боку водійського крісла, вщент 
розбита. З важкими травмами 
водія каретою швидкої допо-

моги доставили до лікарні.
— ВАЗ 2105 під кермуванням 

козятинчанина з'їхав на узбіч-
чя, врізався в огорожу, а потім 
в електроопору, — розповів 
начальник сектору превенції 
козятинського відділення по-
ліції Євгеній Трайдакало, що 
працював на місці ДТП. — Па-
сажирів у салоні не було. Якщо 
піти подивитися на місце водія, 
— там страшно, багато крові. 
Дай Боже, щоб він вижив. На-
разі проводяться слідчо-опе-
ративні дії. Триває експертиза.

Дружина Анатолія Марина 
переконана, що його врятував 
Бог. Каже, що чоловік за-
ймається ремонтами, робить 
церкви. Це і допомогло йому 

вціліти після тако-
го страшного удару.

У сп ілкуванн і  з 
журнал іс тами Ма-
рина розповіла, що 
козятинські медики 
зробили Анатолію 
операцію. Вже тран-
спортували до Вінни-
ці, адже попереду ба-
гато операцій, МРТ. У 
Анатолія розтрощена 
щелепа, зашита голо-
ва та щока, розбитий 
тазобедрений суглоб. 
Потроху приходить 
до тями і кричить від 
болю. Йому постійно 
вводять заспокійливе 
та знеболювальне, 
щоб він спав та на-
бирався сили. Після 
операцій його чекає 
тривала реабілітація.

— Я не знаю, як 
так сталося. У нас 
ця машина зовсім не-
довго, — розповідає 
Марина. — Він купив 
її для себе. Зовсім 
мало часу їздив . 

Того вечора був сильний туман. 
Поїхав до кума домовитися за 
риболовлю на наступний день 
та не доїхав. Пам’ятаю, що 
вийшов надвір перекурити. Я 
ще просила нікуди не їхати. Та 
він заспокоїв, що скоро буде. 
А далі я телефонувала, та те-
лефон вже був відключений.

Звістка про аварію облетіла 
все місто. Її почали активно об-
говорювати в соцмережах. Одні 
співчували родині і пропонували 
допомогу. Знайшлися і такі, що 
з фейкових сторінок почали пи-
сати бруд та страшні речі. Мов-
ляв, це Анатолія покарано за 
його гріхи, що краще було, щоб 
він не вижив. Марина вкрай 
стурбована таким ставленням. 
Жінка в розпачі. Окрім того, що 
переживає за стан травмовано 
чоловіка, змушена читати такі 
негативні відгуки в їхніх бік.

— Пишуть, що був п'яний, 
— каже Марина крізь сльози. 
— Це мій чоловік, я його не 
вигороджую. Дуже люблю, це 

моя кровиночка. У нас надзви-
чайно гарні стосунки, дай Бог 
кожному такі. Ми три роки в 
шлюбі, познайомилися на Новий 
рік. Він якщо навіть і випиває, 
то у великі свята, як усі. Він 
наш годувальник. Зрозумійте, 
в нас двоє маленьких синочків. 
Винаймаємо квартиру. Я ніко-
му вреда в житті не зробила. 
Люди таке пишуть з фейкових 
сторінок. Всі ми ходимо під 
Богом, у багатьох є машини... 

ірина ШеВчук

Збір козятинці ініціювали у 
п’ятницю, 20 грудня, через соці-
альну мережу ФБ. Прийшло кілька 
активних козятинчан, серед яких 
були і представники дорожнього 
контролю. Для того, аби зафіксу-
вати аварійний стан вулиці, вони 
викликали поліцію, яка має склас-
ти акт обстеження. Кажуть, що по-
дібним чином змусили владу про-
вести ремонтні роботи на добре 
знаній ямковій вулиці Винниченка. 

— Я живу на сусідній з Підгор-
бунською вулиці Стуса, —  розпо-
відає козятинець Олег Михайлов. 
— Їжджу у своїм справах на дачу, 
сюдою ближче, але мушу їзди-
ти периметром, бо за 25 років, 
скільки я тут живу, якщо ремон-
тувалася ця дорога, то ремонти 

були штучні, ямкові. Їх можна 
перелічити на пальцях однієї 
руки. Мене дивує байдужість. Тут 
є дитячий садочок, отже під'їзд 
повинен бути. Трохи далі за пе-
рехрестям знаходиться зупинка 
громадського транспорту. Їдуть 
маршрутки на села і люди мусять 
чекати. Цей автобус сам ледве не 
розвалюється плюс такі дороги. 
21 століття! Так не можна. Треба 
реально дивитися на ці події. 

Через декілька хвилин піс-
ля виклику на «102» приїхали 
поліціянти. Поспілкувавшись з 
людьми, приступили до роботи. 
Оглянули ділянку, сфотографу-
вали та склали акт обстеження. 
За процедурою, після цього 
надсилається припис з вимо-
гою провести необхідні ремонтні 

роботи до організації, яка від-
повідальна за цю ділянку. У на-
шому випадку, це ЖКГ. Виконан-
ня робіт має відслідковуватися.

Стосовно замірів, то чи не 
найбільшою ямою стала вибоїна 
за перехрестям вулиць Героїв 
Майдану та Підгорбунського. 
Її довжина трохи більше трьох 
метрів, ширина — один метр та 
глибина 20 сантиметрів. Погодь-
теся, в такій ямі можна з легкістю 
загубити колесо. Ми стали свід-
ками, коли автівка повертала на 
Підгорбунського і застрягла в тій 
ямі. Трохи погойдавшись у ній, 
водій виїхав і пострибав на на-
ступних ямамах, але вже менших.

Як розповів нам представник 
поліції, днями на вулицю Підгор-
бунського вже приїздила органі-

зація дорожнього руху з Вінниці. 
Вони також робили заміри та 
складали відповідні акти обсте-

ження. Тож сподіваємося, що на-
магання зробити дороги Козятина 
кращими, не пройдуть дарма. 

 В’ЯчеслаВ гончарук

Мешканці вулиці Винниченка ви-
дихнули з полегшенням, коли на 
їхню вулицю привезли щебінь та 
розгорнувши його, вирівняли доро-
гу. Відремонтовану дорогу відчули й 
водії. В середу, 18 грудня, на вули-
цю Винниченка завезли асфальт та 
заклали його в дорожно- будівельну 
техніку. Дорожники працювали не 
покладаючи рук. Але клали ас-
фальт прямо в калюжі. Тільки як 
побачили перед собою камеру «ста-
ли груддю» перед фотооб’єктивом. 
Коли хлопці в оранжевих жилетах 
переконалися, що перед ними 
журналіст, неохоче  відійшли від 
представника преси. Один навіть 
взяв шухлю та став нею вихлюпува-
ти воду з калюжі. Зрозумівши, що 
коефіцієнт корисної дії при вихлю-
пуванні води з дороги буде рівний 

нулю, наш герой покинув лопату 
і приєднався до колег. Робітники 
продовжували класти асфальт на 
воду. Хтось скаже, так хто знав, що 
на Миколая будуть кусати комарі, 
а на дорозі буде стільки води? 

Підрядник взяв замовлення і 
виконує роботу. Робітники, які ре-
монтують дороги, часто живуть не 
в Козятині, і їм все одно, як класти 
асфальт. А ми, мешканці Козятина, 
відчуваємо, що таке неподобство 
відбувається в зв’язку з тим, що 
роботу підрядників ніхто не контр-
олює з тих, хто замовлення робив..

Нехай начальник ЖКГ Євген 
Малащук того дня був на се-
сії міської ради . Так є у нього 
заступники. Нехай перевіряють, 
що їм підрядники підсовують. 

Скільки простоїть дорожнє по-
криття, яке поклали на воду? І 
скільки грошей платників податків 

втопили 18 грудня в калюжі на 
вулиці Винниченка хтось рахував?  

З цього приводу ми зверну-
лися в управління житлово-ко-
мунального господарства. про-
коментував ситуацію заступник 
начальника ЖКГ Іван Вовкодав. 

– Я був на Винниченка 18 грудня. 
Мова йшла про те, що низини на ді-
лянці дороги вулиці Винниченка під-
рядники покриють бетоном, а вже 
потім на бетонну подушку мав бути 
покладений асфальт. На фотографії 
видно, що асфальт може бути по-
кладений в калюжу води. Договір 
з підрядником ще не підписаний, 
а  це означає, що ремонтні роботи 
підряднику оплачуватись не будуть. 
Кошти можуть бути виплачені лиш 
в тому випадку коли дана ділянка 
дорога витримає гарантійний строк 
поточного ремонту дороги, – ска-
зав заступник начальника ЖКГ 

В’ЯчеслаВ гончарук

Восени спус тили с тавок 
«Шуба» у Вернигородку, а коли 
водойму скувало кригою, під 
нею почала задихатися риба.  
Пізніше крига зійшла, але кругом 
ставка під берегом, можливо 
й на глибині, була дохла риба. 
Глибина водойми в цьому ви-
падку гучно сказано, товстолоби 
задихнулися якраз через те, що 
в ставку було зовсім мало води.

Рибу, яка перебуває в процесі 
розпаду, двоє працівників вилами 

виймають з води і складають на 
купи. Таких риб’ячих куп в день 
нашого візиту, 21 грудня, було 
п’ять. А ще був напівзаповнений 
причіп від трактора і риба на 
березі, яку на купи ще не склали.

З ким вдалося поспілкуватися, 
то це двоє працівників, які пере-
почивали у вагончику. На питан-
ня, чи відомо їм, від чого риба 
загинула, один з них відповів:

—Під льодом задихнулася. 
– А куди ви загиблу рибу 

діваєте? 
– Ми до риби ніякого від-

ношення не 
маємо. Нас 
п о п р о с и -
ли на купи 
рибу зібра-
ти, – сказа-
ли робітники.

 Інформа-
ція про те, 
щ о  д о х л у 
рибу виво -
зять в степ 
і кидають у 
річку, не під-
твердилася.  
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відКрили музей Картин олега 
ШупляКа та еКспонатів воКзалу
мистецтво. Козятин поповнився двома культурними осередками. На залізничному вокзалі 
відбулися урочистості з нагоди відкриття музею живописних робіт заслуженого художника України 
Олега Шупляка «Рідний край» та музейної кімнати історії вокзалу станції Козятин — пам’ятки 
архітектури ХІХ століття

про роботу дільничних Козятинщини

ріКа людей і КоньяК для поКупця. яК відКривали 
новий супермарКет

ШуКали депутата, яКа ні від Кого не ховається

Відкриття супермаркету викликало ажіотаж. Чергу 
займали з сьомої ранку

районний інКлюзивно-
ресурсний центр отримав 

спецавтомобіль

відбулася 32 сесія районної ради

Шановні жителі Козятинщини!

Спецавтомобіль, призначе-
ний для надання додатко-
вих психолого-педагогічних, 
корекційно-розвиткових по-
слуг напередодні Дня Святого 
Миколая отримав районний 
інклюзивно-ресурсний центр. 

Спецтранспорт обслугову-
ватиме дітей з особливими 
освітніми потребами. Авто при-
дбали за кошти державного 
бюджету у співфінансуванні 
з  районним бюджетом. Вар-
тість автомобіля – 1 млн 367 
тис. грн, з яких 137 тис. 750 
грн - кошти місцевого бюджету.

Приймали авто голова район-
ної ради Віктор Слободянюк, 

заступник голови райдержад-
міністрації Ігор Булавський, на-
чальник відділу освіти райдер-
жадміністрації Аліна Діденко.

Автомобіль обладнаний усіма 
необхідними корекційно-роз-
вивальними технологіями та 
інструментами, як і традиційні 
інклюзивно-ресурсні центри, 
зокрема це: спеціальна плат-
форма для заїзду дітей на віз-
ках, дидактичні матеріали для 
роботи з дітьми тощо. Важливо, 
що мобільність центру дозво-
ляє фахівцям ІРЦ працювати 
та надавати допомогу діткам, 
які не мають змоги добира-
тися до навчальних закладів.

Щиро вітаємо вас з Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!
На порозі нового року ми традиційно оцінюємо й аналізуємо пройдене, підсумовуємо прожите і зроблене. Ми вдячні 

усім, хто працював для громади в соціальній та економічній сферах, медичних, освітніх, культурних, закладах, у кому-
нальному господарстві та бізнесі. Усім, хто  не боявся змін і рухався вперед задля кращого сьогодення та майбутнього.
Ми разом успішно завершили 2019–й рік. Прийняли районний бюджет. Якщо за цей  період ми досягли успіхів, то тіль-
ки тому, що працювали спільно — депутати районної ради, голови місцевих рад, орган виконавчої влади. У наступному 
році ми і надалі спільно працюватимемо над розбудовою нашого краю і ми віримо, що усі поставлені цілі вдасться 
втілити в життя.

Новий рік і Різдво Христове - традиційно родинні свята, і ми переконані, що вони стануть для вас початком ново-
го успішного року, який буде щедрим на добрі справи та здобутки. Нехай звучать найкращі побажання миру, міцного 
здоров'я, щастя та удачі, а новорічне диво стане частиною доброго настрою на весь рік.

 Нехай Різдвяна зоря запалить у ваших серцях 
вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги 
та невичерпної енергії! Бажаємо зустріти ці чудові 
свята у піднесеному настрої, зі світлими помис-
лами та добрими намірами. Нехай прийдешній 
рік принесе перемогу Україні і кожному з нас. 
Процвітання, злагоди, оптимізму і достатку всій 
нашій громаді! 

З Новим роком та Різдвом Христовим! 
Радісних вам свят!

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

ЩИРО ВІТАЄМО! 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

голову ветеранської організації с. Д. Махаринці, почесного працівни-
ка сільського господарства України, ветерана Другої світової війни

Василя Івановича КОПІЙКО (28.12)
депутата районної ради, 
Зіновія Петровича МОСКАЛЕВСЬКОГО (01.01) 
начальника відділу ведення Державного реєстру виборців
Сергія Павловича СЛЮСАРЕНКА (01.01)
секретаря Йосипівської сільської ради
Світлану Анатоліївну ГОМЕНЮК (01.01)

З ЮВІЛЕЄМ!
депутата районної ради
Юрія Михайловича БЕЗПАЛЬКА (26.12)
керівника СФГ “Пролісок”
Анатолія Олексійовича ЗОЗУЛЮКА (01.01)
завідувача Амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини с. Самгородок
Михайла Федоровича КВАСНІЦЬКОГО (01.01)
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, дов-

голіття, благополуччя і радості. Нехай щасливою буде ваша доля 
під Божим і людським благословенням, а кожен новий день 
буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звіст-
ки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи!

20 грудня в сесійній залі район-
ної ради відбулось засідання 32 
чергової сесії, яку провів голова 
районної ради Віктор Слободянюк.

У роботі пленарного за-
сідання взяли участь 24 де-
п у т а т и  р а й о н н о ї  р а д и .

Перед початком розгляду питань 
порядку денного голова районної 
ради поінформував, що 13 грудня  
2019 року Президент України вніс 
до парламенту невідкладний за-
конопроект №2598 «Про внесення 
змін до Конституції України» (щодо 
децентралізації влади), зазначив, 
що підготовка даного законопро-
екту проводилась в закритому 
режимі, без участі представників 
органів місцевого самоврядування, 
їх асоціацій, експертів. Закликав ке-
рівників органів місцевого самовря-
дування долучитись до обговорен-
ня важливого для громад питання. 

Враховуючи відсутність реагу-
вання на попереднє звернення 
районної ради до Президента 
України щодо запровадження 
механізму ринку земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня, депутати вирішили повтор-
но направити дане звернення.

Віктор Миколайович поінфор-
мував, що за співфінансування 

районного бюджету було при-
дбано 5 автомобілів: 2 автобуси 
для Махнівської школи та для 
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-гімназія-
дитячий садок» ім. В. М. Під-
горбунського, 1 автомобіль для 
районного інклюзивно-ресурсного 
центру, 2 автомобілі для терцентру.

У  ход і  с е с і ї  д е п у т а -
ти розглянули 27 питань.

Розпочали засідання, одноголос-
но затвердивши районний бюджет 
на 2020 рік. Також затвердили та 
внесли зміни до районних програм.

Депутати розглянули ряд питань 
з комунального майна, в тому числі 
підтримали рішення Про припинен-
ня надання комунальним підпри-
ємством «Козятинська центральна 
районна лікарня Козятинської 
районної ради» медичних послуг 
без укладених угод на обслугову-
вання. У рішенні зазначається про 
припинення з 1 січня  2020 року 
безоплатного надання медичних 
послуг без укладених угод на об-
слуговування, крім надання швидкої 
та невідкладної медичної допо-
моги. Варто зазначити, що міською 
владою на даний час не укладено 
угоду з районною лікарнею на 
обслуговування міських жителів.  
Нагадаємо, що більшу частину 

цьогорічної державної медичної 
субвенції – 13,5 млн зі 17,5 млн 
міська рада спрямувала на утри-
мання міської лікарні, де працює 
лише 2 відділення, а районній лі-
карні було передано всього 4 млн.

Депутати зняли з розгляду питан-
ня Про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності в 
районі. Необхідної кількості голосів 
не набрало питання Про достроко-
ве припинення повноважень депу-
тата районної ради Оркуши О.С.

На завершення голова районної 
ради Віктор Слободянюк по-
дякував депутатському корпусу 
за плідну роботу у 2019 році, за 
розуміння, за працю, за активну 
участь у житті району, побажав 
у новому році щастя, достатку, 
здоров’я, сімейного затишку, миру, 
здійснення планів, мрій і сподівань.

офіційна інформація КозятинсьКої районної ради
                телефон 2-16-18

Наше місто та район обслу-
говує 11 дільничних офіцерів 
поліції. Майже кожне друге 
правопорушення, яке скоюється 
на території обслуговування, 
в ході службової діяльності 
було розкрито саме ними. На-
чальник сектору превенції ко-
зятинського відділення поліції 
Євгеній Трайдакало розказав 
про результати роботи за рік.

— Протягом 2019 року діль-
ничні  розглянули 1236 матеріа-
лів щодо звернень громадян та 
прийняли 1369 від них, — каже 
Євгеній Трайдакало. —  Здій-
снили 17 санкціонованих об-

шуків, виявили та розкрили 75 
кримінальних правопорушень.

Також дільничні офіцери по-
ліції склали 1647 адміністра-
тивних протоколів та постанов 
відносно адміністративних пра-
вопорушень, що є найбільшим 
показником у Вінницькій області. 

За словами Євгенія Трайдакало, 
всього на профілактичному обліку 
перебуває 310 осіб. За рік, що 
минає, дільничні офіцери  встано-
вили 35 адміністративних наглядів 
відносно раніше засуджених осіб 
та склали 672 протоколи відносно 
осіб, які його порушують. 7 осіб 
притягнули за ст. 395 КК України.  

Стосовно алкоголю, його збері-
гання та збуту, склали 263 по-
станови про адміністративне пра-
вопорушення. Відносно осіб, які 
вчиняють сімейне насилля — 276 
протоколів. 7 осіб притягнули до 
126-1 КК України, які систематич-
но вчиняють домашнє насильство. 
Винесено 4 термінових заборон-
них і 1 обмежувальний приписи.

Крім того, дільничні пере-
вірили за місцем проживання 
1058 власників зброї. Виявили 
та задокументували 7 водіїв, 
які керували транспортними за-
собами у стані алкогольного 
сп’яніння, — продовжує Євгеній. 

—  12 фактів продажу СПД 
алкогольних та тютюнових ви-
робів неповнолітнім особам.

— Згадався випадок про бабцю 
з Козятина, яка звернулася до 
нас, що в неї з будинку нібито 
вкрали речі. Але ніхто їй спочатку 
не повірив, адже вона випиває 
і думали, що вона обманює. Та 
коли дільничні почали займатися 
цією справою, вони знайшли двох 
товаришів, які спочатку опира-
лися, але потім один із них роз-
казав причетність до крадіжки. 
Їх затримали в кримінальному 
порядку, познаходили речдокази. 
Адже вони, те, що вкрали (гро-

ші, велосипед, сокиру), вже по-
спродували. Злочинці за грабіж, 
поєднаний з проникнення, зараз 
під вартою, їх судять. Вони ра-
ніше притягувались за крадіжки. 

Також Євгеній Трайдакало наго-
лосив, що основною проблемою 
в роботі дільничних офіцерів по-
ліції є недостатнє забезпечення 
як паливно-мастильними мате-
ріалами, так і автотранспортом 
(в наявності автомобілі, які вже 
давно підлягають списанню), так 
і велика завантаженість. Оскіль-
ки до реформування сектор 
дільничних офіцерів налічував 
штатну чисельність 25 осіб. 

В’ЯчеслаВ гончарук

Ще задовго до в ідкрит-
тя магазину стали сходитися 
мешканці нашого міста та за-
їжджі гості Козятина. Серед 
перших відвідувачів магазину 
були наш земляк Борис Обу-
щак та жмеринчанин Анатолій. 
За хвилин 20 до відкриття зі-
бралася сотня люду. Серед 
почесних гостей був міський 
голова Олександр Пузир, який 
в час відкриття перерізав чер-
вону стрічку. Скільки людей 
зайшло в магазин, порахувати 
складно, але їх було стільки, 
скільки можуть зайти людей 
колоною в чотири ряди про-
тягом 8-ми хвилин.  Покупцем, 

яка першою розрахувалась 
біля каси, була наша землячка 
Людмила. Ще один козятинча-
нин, який заслуговує на увагу, 
– 80-річний Борис Обущак. 
Він отримав подарунок від 
міського голови. Ми запитали 
в очільника міста, чи планував 
він надати подарунок першому 
покупцеві? На що міський голо-
ва Олександр Пузир відповів. 

– В українців є гарна тра-
диція— на відкриття першого 
запускають чоловіка. Цьому 
чоловікові 80 років. А за те, 
що він прийшов на відкриття 
о п’ятій ранку, якийсь приз 
повинен бути. Пляшка конья-
ка – чудовий подарунок для 
чоловіка перед Новим роком, 

–  сказав міський голова.
Багато мешканців нашого 

міста, зайшовши в магазин, по-
вернулися без покупки. Комусь, 
як пану Віктору з вулиці Героїв 
Майдану, довго не вдавалося 
вислизнути з потоку людей, які 
рухались не в його напрямку. 
Скориставшись нагодою на 
повороті, наш співрозмовник 
поспішив до виходу. Мешка-
нець Матросова пан Василь не 
помітив суттєвої різниці у по-
рівнянні з іншими супермарке-
тами. Пані Ольга обурювалася 
тим, що зробила покупку на 
265 гривень, а обіцяну книгу 
відомого кулінара їй не дали. 
Мабуть, вона була вже по-
купцем другої чи третьої сотні 

В’ЯчеслаВ гончарук

У редакцію газети «RIA-
Козятин» звернулися мешканці 
району залізничного училища. 
Вони повідомили, що не мо-
жуть знайти свого депутата і 
написали листа такого зразка:

«Ми, жителі міста, вулиці такої-
то, просимо вашої допомоги зна-
йти нашого депутата, який на се-
сії не з’являється і життям своїх 
виборців не цікавиться. Стоїть пи-

тання: для чого ми її обирали». 
Ми зв’язалися з Катериною 

Бальшанек, депутатом, яку не 
можуть знайти виборці. У те-
лефонному режимі вона роз-
повіла, що депутатом вона 
стала після того, як припи-
нив депутатську діяльність її 
колега по політичній партії.

– Як тільки стала депутатом, я 
звернулася до голови кварталь-
ного комітету, щоб організувати 
зустріч з виборцями, – каже 

представниця громади. – Ніхто з 
виборців у той день не прийшов. 

Такий же результат був при 
повторній спробі зустрітися з 
виборцями. Ще, за словами 
депутата, стало відомо, що 
вона мала намір надати фі-
нансову допомогу хворим з 
дороговартісним лікуванням. 
Тільки голова квартального 
комітету повідомила їй, що ніх-
то по допомогу не звертався. 

– Ще коли було «Відроджен-

ня», на згаданій мешканцями ву-
лиці була скошена трава біля бу-
динків, – додає депутат. – Біля 
м’ясокомбінату обрізали гілля 
дерев. Я там була, навіть дивно, 
що мене там не всі бачили. Ви 
самі свідок, – звертаючись до 
журналіста каже Катерина, –  
що я хожу на сесії. Навіщо мене 
розшукувати, коли я не ховаюся?

Катерина Бальшанек з по-
важної причини була відсутня  
тільки на 33 сесії, яка від-

булася 19 березня та на 36 
сесії, 19 липня цього року. 

– На засіданнях постійних 
депутатських комісій я не брала 
участі тільки перед 30-ою сесією. 
Це було більше року тому, 30 
жовтня 2018 року. Звернулася 
з чотирма депутатськими звер-
нення з благоустрою житлових 
будинків. Не моя вина, що в кабі-
нетах двох поверхів міської ради 
ніхто не знав, де мене знайти, – 
розповіла Катерина Бальшанек. 

ірина ШеВчук

Святкова атмосфера панувала в 
приміщенні залізничного вокзалу у 
суботу, 21 грудня. Відкрився музей 
територіальної профспілки заліз-
ничників та будівельників «Рідний 
край», де буде знаходитися по-
стійно діюча експозиція авторських 
робіт відомого в світі заслуженого 
художника Олега Шупляка. А та-
кож вдихнула життя музейна кімна-
та історії вокзалу станції Козятина.

— Це чудова пропозиція і велика 
честь для художника, щоб мати 
постійно діючу експозицію, — роз-
повів газеті Олег Шупляк. — Мені 
приємно сьогодні тут бути, адже Ві-
нниччина не є мені чужа. Це, можна 
сказати, моя перша Батьківщина, бо 
я народився в Тиврівському районі і 
перших два місяці тут прожив. Коли 
Сергій Сиваківський (один з коор-
динаторів - авт) зв’язався зі мною у 
ФБ і запропонував постійно діючу 

експозицію, я зрадів. Тим паче,  в 
такій прекрасній залі, в такій архі-
тектурній пам’ятці. Я відразу пого-
дився і розпочалася робота. Сергій 
якраз та людина, яка зв’язала всі 
ниточки — знайшов спонсорів, об-
говорив це питання з керівництвом 
вокзалу. Для художника важливо, 
щоб його картини бачили не тільки 
в інтернеті, а й вживу. Надалі це 
може бути музей, де будуть зібрані 
твори різних українських митців. 

На відкриття, присвячене 130-річ-
чю вокзалу станції Козятин, при-
йшло багато поціновувачів мис-
тецтва. Присутні, під легкі акор-
ди супроводжуючої музики, з 
цікавістю розглядали картини 
та історичні експонати вокзалу.

Нагадаємо, що музей «Рід-
ний край» засновано завдяки 
спільному внеску, меценатській 
допомозі компанії «UGL» та 
сприянню АТ «Укрзалізниця».

—  Нарешті все  здійснилось, — 

каже Сергій Сиваківський. — Осо-
блива подяка тим, без кого цей за-
дум так і лишився б мрією. В першу 
чергу дякую родині митців, пані 
Галині та пану Олегу Шуплякам, 
керівнику козятинського вокзалу, 
засновнику музейної кімнати Ана-
толію Чабану, головному інженеру 
Віктору Хоманцю, теркому Анато-
лію Вільчинському, організатору іс-
торичної експозиції вокзалу Вікторії 
Хоманець, меру міста Олександру 
Пузиру за допомогу в організації 
церемонії. Також висловлюю по-
дяку депутату облради Ірині Ко-
лесник за фінансову допомогу в 
облаштуванні історичної експозиції 
музею, Юлії Куманецькій (івент-
агенція «Париж»), Наталії Онофрій-
чук, Світлані Кухар, активу М.А.К.

Координатор Музею та орга-
нізатор урочистого заходу Ві-
кторія Хоманець розповідає, що 
збулась давня мрія колективу 
вокзалу та її особиста мрія - 

втілити в життя та подарувати 
козятинчанам даний арт проект.  

– Дякуємо всім хто долучив-
ся,  гостям свята, художнику 
Олегу Шупляку, Лілії Макаревич 
та Зої Вільчинській за цікавий 
екскурс в історію міста та вок-
залу, а також чарівним та тала-
новитим дівчатам тріо «Мілада» 
та Марині Гергус за неймовір-

ну музичну атмосферу на святі.
Нагадаємо нашим читачам, 

що музей буде працювати без-
коштовно, крім вихідних. Його 
можна буде відвідувати за по-
переднім записом, звернувшись 
до адміністрації вокзалу за на-
ступними телефонами: 2-78-92; 
5-22-62; 0937311641; 0977043902. 
Вхід — з привокзальної площі.
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місьКий бюджет 2020 Козятина 
працюватиме на громаду!

сервісний центр мвс у Козятині: 
2,5 роКи в новому статусі, 
форматі та яКості

дорогі Козятинчани, 
Шановна громадо!

енергетиКів привітали з професійним святом

день святого миКолая — це день наповнений чудес

місьКа влада запроШує на новорічні 
святКування 

465541465540

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради 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

Ліквідація Козятинського МРЕВ в 
2013 році створила ряд незручностей 
для жителів міста та району. Міська 
влада в особі Олександра Пузира 
активно працювала в напрямку 
поліпшення організації надання 
відповідних послуг городянам. По-
садовці зверталися до міністра вну-
трішніх справ, начальника Головного 
сервісного центру МВС України з 
проханням здійснити організацій-
но-штатні зміни, спрямовані на від-
криття сервісного центру в Козятині 
з надання громадянам міста та 
району адмінпослуг з реєстрації, 
перереєстрації, зняття з обліку тран-
спортних засобів та інших послуг. 

Результатом послідовних та ціле-
спрямованих дій міської влади стали 
систематичні візити фахівців мобіль-
ного сервісного центру МВС до Козя-
тина. Починаючи з квітня 2017 року, 
городяни та жителі району мають 
можливість отримати наступні види 
послуг, не виїжджаючи на межі міста:

- реєстрація, зняття та пере-
реєстрація транспортних засобів;

- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного по-

свідчення водія;
- прийом запитів на 

отримання довідок про відсутність 
(наявність) судимостей.

 Протягом 2019 року пересув-
ний сервіс-центр презентував свої 
функції в Козятині 33 рази. За цей 

час його послугами скористалися 
3300 громадян, а за аналогічний 
період 2018 року – 2500 осіб.

- Від імені міського голову та 
від себе особисто хочу висловити 
слова вдячності вашому керівнику 
та колективу за сумлінне виконан-
ня обов’язків, відповідальність, 
якісне надання послуг, - наголо-
сив керуючий справами виконкому 
Сергій Заїчко під час роботи остан-
нього цьогоріч виїзду мобільного 
сервісного центру до Козятина. 

Надалі плідна співпраця продо-
вжуватиметься. Конкретним під-
твердженням цьому є підписане 
Узгоджене рішення щодо організації 
співробітництва у сфері надання 
адміністративних послуг, що нада-
ються територіальними органами 
з надання сервісних послуг Мініс-
терства внутрішніх справ через 
Управління «Центр надання адмі-
ністративних послуг у м. Козятині» 
між виконавчим комітетом міської 
ради та Регіональним сервісним 
центром МВС у Вінницькій області. 

Таким співробітництвом та фор-
матом отримання відповідних послуг 
задоволені городяни. Свідченням 
цього є вже сформована черга на 
січень 2020 року. Тому, можна впев-
нено стверджувати, що громадяни 
позитивно оцінюють роботу сервіс-
ного центру та мають бажання і на-
далі користуватись його послугами.

Майже цілий рік усі ми — дорос-
лі і діти — з нетерпінням очікуємо 
на зимові свята. Новий рік та Різдво 
несуть із собою веселощі, роз-
ваги, ігри, співи, танці, а головне 
— подарунки. І розпочинаються 
свята з Дня Святого Миколая.

Саме з цим святом вихованців Ко-
зятинської філії Вінницького центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалі-
дів «Промінь» привітали секретар 
міської ради Костянтин Марченко, 
начальник управління сімейної, 
дитячої та молодіжної політики 
Лідія Зарічна, побажавши дітворі 
продовжувати завжди вірити в дива.

Святковим настроєм пройняли-
ся і в Козятинському обласному 
соціальному Центрі матері та 
дитини, куди посадовці також за-

вітали з солодкими подарунками.
Не оминув своєю увагою Святий 

Миколай і вихованців інклюзив-
но-ресурсного центру. Фахівцями 
ІРЦ був підготовлений та проведе-
ний майстер-клас з виготовлення 
ялинкових прикрас, під час якого 
діти та їх батьки навчились робити 
янголів з паперу. Із задоволенням 
всі  учасники заходу прикрашали 
ялинку виготовленими власно-
руч прикрасами. Ялинка пере-
творилась на справжню красуню.

Також управлінням сімейної, 
дитячої та молодіжної політики 
організовано низку заходів для 
дітей з сімей пільгових катего-
рій. Зокрема, проведено святкові 
майстер-класи для дітей та мо-
лоді.  Учасниками заходів стали 

вихованці громадської організації 
батьків дітей інвалідів «ДОМ» та 
діти з сімей, що відносяться до 
окремих соціальних категорій. 

Усі присутні не лише з цікавістю 
долучились до виготовлення магні-
ту в святковому стилі та проявили 
свою креативність у декоруванні 
виробу «Новорічна ялинка», а 
й отримали нагоду поспілкува-
тись у невимушеній обстановці. 

Крім того, від міської ради со-
лодкі подарунки отримали усі без 
винятку учні молодшої ланки козя-
тинських шкіл, а також дошкільнята.

Крім наймолодших солодощами 
поласували і учні пільгових кате-
горій: діти-сироти, з обмеженими 
фізичними можливостями, пересе-
ленці та з малозабезпечених родин. 

Щороку 22 грудня, в день зимо-
вого сонцестояння, в Україні святку-
ється День енергетика. Символічно, 
що свято співпадає з найкоротшим 
днем і найдовшою ніччю року, коли 
робота енергетиків найбільш поміт-
на. День енергетика – день визна-
ння заслуг працівників енергетичної 
промисловості в економічному роз-
витку, у вдосконаленні і підтримці 
повсякденного життя населення.

З цієї нагоди міський голова 
Олександр Пузир, його заступ-
ник Євген Малащук відвідали 
структурну одиницю «Козятин-
ські електричні мережі» АТ «Ві-
нницяобленерго», аби особис-
то привітати винуватців свята. 

Очільник міста висловив слова 
вдячності та найщиріші побажання 

усім, хто присвятив цій сфері ді-
яльності власне життя, кому тисячі 
родин нашого краю завдячують 
теплом і світлом у своїх домівках.

Олександр Пузир побажав 
енергетикам доброго настрою, 
безаварійної роботи, міцного 
здоров'я, успіхів та благополуччя.

За багаторічну і сумлінну працю, 
зразкове виконання службових 
обов’язків, високу професійну 
майстерність, вагомий особистий 
внесок у розвиток енергетичної га-
лузі та з нагоди професійного свята 
кращим працівникам структурної 
одиниці були вручені Почесні гра-
моти, квіти та грошові винагороди. 

Звертаючись до колективу го-
ловний інженер підрозділу Ві-
ктор Козак висловив їм глибоку 

подяку за роботу, яку вони ви-
конують на теренах міста та ра-
йону, і побажав всім працівникам 
енергетичної галузі стабільної 
частоти в електромережах, неви-
черпної життєвої наснаги та нових 
трудових здобутків. Та відзна-
чив кращих представників галузі. 

Від усього серця радий вітати вас зі святами, що надією та сімейним теплом зігрівають наші 
серця – Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!

Ще один рік нашого життя стає історією. Рік, що відходить у минуле, є водночас складним і визна-
чальним для нас, адже у непростих фінансово-економічних, політичних і соціальних умовах, що скла-
лися у нашій державі, нам вдалось успішно розв’язати низку важливих для Козятина питань, закласти 
у стратегічний план життєво необхідні проекти  для подальшого розвитку міської інфраструктури. 

Дякую усім, хто творив добрі справи, докладав зусиль, аби наше  рідне місто ставало ошатні-
шим і красивішим. Вірю, що любов до нашого спільного дому, прагнення зробити його кращим 
буде і надалі слугувати головним пріоритетом на 
майбутнє. Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різд-
во Христове, побажаємо одне одному Любові та 
Віри. Подаруємо найдорожче і найцінніше - любов і 
тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близь-
ким і рідним. Хай Різдвяна зоря запалить у наших 
серцях вогонь віри, надії та оптимізму, наснаги та 
невичерпної енергії. 

З Новим  роком та Різдвом Христовим!
Веселих та радісних свят, дорогі земляки!

З найкращими побажаннями, 
міський голова Олександр Пузир

Свято наближається… Козятин 
готується яскраво зустріти новоріч-
ні свята. Із ходом такої підготовки 
та з програмою новорічних заходів 
в місті обласного значення озна-
йомила учасників робочої наради 
начальник відділу культури міської 
ради Світлана Рибінська. Новорічні 
свята у Козятині розпочнуться 26 
грудня розважальною програмою 
«Буде радість, буде сміх, свято 
завіта до всіх». Дійство відбудеть-
ся біля ялинки (кафе «Цесіс») об 
11.00. Уже 28 грудня на зустріч 
з козятинчанами поспішають 
вокальний колектив «DANA», гурт 
«Тріода». Початок о 17.00. Цього 
ж дня запалає яскравими вогнями 
головна ялинка міста. Невід’ємною 
складовою стане розіграш призів 
та подарунків. Передуватимуть да-
ним заходам новорічні ранки «Кіт 
Леопольд та Новий рік», які роз-
почнуться цього ж дня об 11.00 та 
13.00 в міському Будинку культури.

Уже наступного дня дітей за-
прошують на виставу «Як Баба 
Яга Новий рік зустрічала» о 12.00 
(МБК). А надвечір о 17.00 цен-
тральна площа стане центром 
виступів молодіжного фольк-гурту 
«Рута–м’ята», хореографічного 
колективу «Зорянка–Арт» та 
заслуженої артистки естрадного 
мистецтва України Олени Пантєлє-
євої. У понеділок, 30 грудня, юні 
козятинчани матимуть нагоду від-
відати новорічний ранок «Як Баба 
Яга Новий рік зустрічала» та по-
чути святкові вітання від місцевих 
виконавців о 17.00.Новорічна ніч «З 
Новим роком, козятинці!» розпо-
чнеться 31 грудня о 23.30. Оркестр 
гарного настрою «Ренесанс» дару-
ватиме городянам та гостям міста 
святковий позитив. Отож, слідкуйте 
за анонсами на офіційному сайті 
міської ради. 

Запалимо вогні новорічної ялин-
ки разом! 

На порядок денний засідання 40 (по-
зачергової) сесії Козятинської міської 
ради VII скликання було внесено більше 
80 важливих для громади міста питань.

Частина депутатського корпусу, як за-
звичай, була налаштована на результативну 
роботу, але, на жаль так склалося, що 
окремі міські обранці ходять на сесії ради 
майже з однією метою — пропіаритися та 
вирішити інтереси вузького кола людей.

Високопродуктивний темп роботи се-
сійного засідання задали міський голова 
Олександр Пузир та секретар міської ради 
Костянтин Марченко, незважаючи на те, 
що окремі депутати та присутні «активісти» 
намагалися у будь - який спосіб внести 
свою «долю» в розхитування роботи ради.

Одним  з  н а й г ол о в н іших  п и -
тань було прийняття головного фінан-
сового документу міста на 2020 рік.

Даний фінансовий документ складено 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу, 
України, інших нормативно-правових актів 
чинного бюджетного законодавства, а га-
кож відповідно до прогнозних показників 
економічного і соціального розвитку міста.

За словами начальника фінансового управ-
ління міськради Павла Холковського, в осно-
ву розрахунків покладено показники доходів, 
видатків та обсяги міжбюджетних трансфер-
тів з державного бюджету, розраховані Мі-
ністерством фінансів України на 2020 рік та 
затверджені в Законі України «Про держав-
ний бюджет України на 2020 рік». Бюджет є 
збалансованим за доходами та видатками.

Місто Козятин активно розвивається. І 
динаміка надходжень загального фонду зна-
чно зростає, починаючи з 2015 року (60 млн.
грн) до 254 млн. грн. в 2020 році (слайд 1).

Основним джерелом формування місь-
кого бюджету є податок та збір на до-
ходи фізичних осіб, який в наступному 
році складатиме 82% від усіх доходів.

Найбільшими платниками є залізнич-
ні підприємства, ТОВ «Козятинський 
м’ясокомбінат», ТОВ "СОКА УКРАЇНА", 
УТК, а також бюджетні установи міста.

Слід відмітити, що цьогоріч в структурі 
доходів з’явилися надходження від Центру 
надання адміністративних послуг. Офіційне 
відкриття модернізованого структурного 
підрозділу, нагадаємо, відбулося наприкінці 
листопада. В планах на 2020 рік – 2 млн.287 
тис.грн. надходжень від роботи ЦНАПу.

Також завдяки сконсолідованим діям го-
лів міст України, Асоціації міст України, їх 
зверненням до ВРУ, Міністерства фінансів 
України вдалося прийняття законопроекту 
про продовження зарахування частини 
акцизу з пального у місцеві бюджети у 
2020 році. Для Козятина 3 млн.570 тис.
грн. – є суттєвою сумою на наступний рік.

Також хочеться відзначити і ріст доходів 
загального фонду міського бюджету в роз-
рахунку на душу населення з 1680 грн. в 
2015 році до 8400 грн. – в 2020 (слайд 2).

 
Крім інформації про надходження за-

гального фонду хочемо розповісти на що 
передбачені видатки загального фонду 
м.Козятина по галузях на 2020 рік. В 
цьому номері мова йтиме про освітян-
ський та спортивний напрями (слайд 3).

 
Фінансування освітянської сфери – за 

рахунок міського та державного бюджетів

Щороку зб ільшується фінансу-
вання освітянської галузі міста. В 2015 
році ця сума складала 39 млн.грн, а в 
2020 – сягає 100 млн.грн. (слайд 4).

Основну суму (38 млн.грн.) місто отримує з 
Державного бюджету як освітню субвенцію 
на виплату заробітної плати вчителям. На 
відміну від інших міст обласного значення 
(наприклад Жмеринка) з міського бюджету 
Козятина додатково виділяється 5 млн.грн. 
на зарплату педагогам. І така практика про-
довжується  нашому місті вже п’ятий рік (!).

Слід відмітити, в Козятині функціонує 19 
установ освітянського напряму (школи, са-
дочки, інклюзивно-ресурсний центр, ЦДЮТ, 
ДЮСШ тощо), які фінансуються з міського 
бюджету. В даних закладах працює 710 осіб.

Для створення інклюзивно-ресурсного 
центру, який рік працює на теренах міс-
та було витрачено з міського бюджету 
500 тис.грн. і в наступному році перед-
бачено кошти на його фінансування.

 
більШе 3 млн.грн. – на розвиток ко-
зятинського спорту

Залучення городян до занять фізич-
ною культурою та пропаганда здорового 
способу життя є одним із пріоритет-
них напрямом роботи міської влади.

Для розвитку фізичної культури і 
спорту Козятин має мережу спортив-
них закладів, стадіон, басейн, спортив-
ні майданчики. Сьогодні у місті куль-
тивується дванадцять видів спорту.

Аби і надалі розвивати спорт в Козя-
тині необхідне належне фінансування. І 
за останні п’ять років воно збільшується. 
В 2015 році – 1 млн.100 тис.грн. про-
ти 3 млн.300 тис.грн. в 2020 (слайд 5).

В свою чергу, слід відмітити, що зростан-
ня відбулося не лише за рахунок підняття 
заробітної плати, але й за рахунок при-
дбання новітнього спортивного інвентарю, 
будівництву та ремонту спортивних об’єктів, 
відкриття секцій, збільшення фінансування 
спортивних заходів та окремої структурної 
одиниці – міський стадіон, а також громад-
ських організацій спортивного напрямку.

Як  ре зультат  -  з а  п ідс умка -
ми виступів наших спортсменів у 
2018 році м. Козятин в рейтингу Ві-
нницької області зайняло I – місце.

Маємо і значну кількість при-
зер і в  в сеукра їнських ,  обласних 
та нав іть європейських змагань .

Також діти та дорослі з грудня місяця 
мають додаткові можливості постійно 
займатися спортом і зміцнювати своє 
здоров’я. На території міського стадіону 
зведено спортивний майданчик, побудо-
ваний в рамках програми «Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в 
регіонах України» за кошти державного 
та місцевих бюджетів. Вартість будівни-
цтва даного об’єкту 1 млн 400 тис грн.

 
27 Програм діЯтимуть В 2020 році на 
теренах міста

 
П р е д с т а в н и к и  д е п у т а т с ь к о -

го корпусу прийняли 27 програм на 
2020 рік, які забезпечать функціонуван-
ня усіх сфер життєдіяльності Козятина.

Цікавою особливістю можна назвати те, 
що при прийнятті «Програми про забез-

печення депутатської діяльності 
депутатів Козятинської міської 
ради на 2020 рік» депутат 
Гвелесіані висловив прохання 
збільшити видатки на діяльність 
депутатів. Наприклад, для без-
коштовного проїзду в тран-
спорті, закупівлі канцтоварів, 
публікацій звернень обранців 
народу в ЗМІ та виступів на 
хвилях радіомовлення, адже 
за його словами, вже потрібно 
готуватися до місцевих виборів.

Всупереч його пропозиції, 
представники депутатського кор-
пусу майже одноголосно, навпа-
ки, скоротили видатки на свою 
діяльність в розмірі 37 тис.грн.

Ще одним «цікавим» фак-
том виявилося вчинення ко-
рупційного правопорушення 
депутатом Гвелесіані під час 
голосування за питання «Про 
затвердження списку присяж-
них», де значиться прізвище 
його дружини Ольги Гвелесіані.

 
деПутати також Виділили 
коШти:

200 тис.грн. – на придбан-
ня сучасних сміттєвих контей-
нерів, які будуть встановле-
ні в районі вулиці Матросова

140 тис грн.- на облаштування 
окремого входу до спортивного 
залу місцевого відділення поліції 
для занять уроками фізкультури 
учнів навчального закладу №2, 
занять вихованців спортивного 
клубу кіокушинкай карате ТАКО, 
інших громадських організацій

110 тис.грн. – збільшено 
фінансування Програми по 
багатовартісному лікуванню

100 тис.грн. – для підго-
товчих робіт Козятинського 
районного сектора Головно-
го управління ДСНС Украї-
ни у Вінницькій області до 
зимового періоду, придбання 
паливо-мастильних матеріалів

 
100 тис.грн. – збільшено 

виплати малозабезпеченим
 
100 тис.грн. – на придбання 

спортивних майданчиків, які 
будуть розміщені на території 
навчального закладу №2 та 
в районі МВПУЗТ (училища)

 
50 тис.грн. – на виготов-

лення проектно-кошторис-
ної документації на рекон-
струкцію фасаду з утеплен-
ням будівлі басейну «Дельфін»

40 тис.грн. – на підтримку 
діяльності Козятинського ра-
йонного громадського товари-
ства батьків інвалідів «ДОМ»

27 тис.грн. – на виготовлення 
ПКД на огорожу та централь-
ний вхід стадіону «Локомотив».

Про фінансування решти на-
прямів життєдіяльності міста 
– в наступному номері газети.

Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua
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нашіі люди новини

90-річний миКола рибаК 
обслуговував атомні бомби

три доби жили без води

два місяці не працює світло в під’їзді

одинадцять золотих медалей залиШилися в Козятині

Ювілей. Козятинчанин Микола Рибак 20 грудня відсвяткував свій 90-тий день народження. Усе життя 
чоловік пропрацював на залізниці. А під час служби в армії виконував секретні завдання, бо обслуговував 
авіабомби, а після того, як Україна здобула незалежність, допомагав будувати першу у місті церкву

халепа. У п’ятиповерхівці, що на Катукова, 25, люди майже пів тижня сиділи без води. Пошуки того, хто її 
вимкнув, спершу завели у глухий кут. З рештою, проблему владнали, проте яму, яку вирили для того, аби 
відремонтувати поломку, чомусь не зарили.

 Із 90-річним ювілеєм на-
шого старожила привітали 
Козятинська міська органі-
зація ветеранів України, від-
окремлений підрозділ КТУ та 
територіальна рада ветера-
нів Козятинської дирекції за-
лізничних перевезень (ДН-2).

— Ви понад 60 років про-
працювали у колективі Козя-
тинської дирекції залізничних 
перевезень, — каже Євгеній 
Буравський, голова територіаль-
ної ради ветеранів ДН-2. — Ви 
залишилися тієї людиною, яка 
знає всі комунікації водопос-
тачання у місті Козятині. Ви 
герой тієї праці, яку ви вклали 
на залізничному транспорті.

— Дай Боже, щоб кожен 
мав таке здоров’я, мав та-
кий досвід, як ви маєте, — 
додає Федір Кропива, голо-
ва Козятинської міської ор-

ганізації ветеранів України.
Ветерану влаштували свято. 

Хоча сам зізнається, що вже 
шістнадцять років не святкує дні 
народження. Відколи померла 
дружина. Коли згадує про неї, 
очі наповнюються слізьми.

Нині наш герой живе ра-
зом із сином Миколою. Ону-
ки виїхали до Іспанії. Проте 
дідуся привітати не забули.

— Сьогодні прийшли вітан-
ня, онук звідти дав телеграму 
і тут його товариш прийшов, 
принесли мені коровай і гра-
мота грошова, і букет — 74 
троянди метр висотою. Як сніп 
жита. Я передати не можу це 
словами. Душею передаю це 
все, — каже наш герой, а в 
очах бринять сльози. — Дя-
кую вам усім, люди добрі, що 
прийшли, привітали. Бажаю 
всім такого добра, як і в мене.

Перше свято за 16 років

біля будинку комунальники вирили яму. Ми прийшли 
на місце події у понеділок, 23 грудня, і побачили, що її 
досі не зарили

у своїй колекції козятинські гімнастки мають більше 
70 чемпіонських титулів

микола рибак разом з сином. Його теж звуть Миколою

Ювіляра вітає зі святом Федір кропива, голова козятинської 
міської організації ветеранів україни

олена удВуд

Микола Рибак народився у 
1929 році. Ще до Другої сві-
тової війни закінчив початкову 
школу. А потім з навчанням 
довелося трохи почекати.

— У 1939-му році робив 
на цегельні кодогоном, — 
згадує наш довгожитель . 
— Така була служба, місили 
глину для цегли. 1940–41-
ий р ік  дуже був  радий, 
що почалася війна — на 
роботу не піду. Нас звіль-
нили у 45-му році, пішов я 
у школу, в четвертий клас, 
п’ятий клас не йшов уже.

Прийшов Микола до ва-
гонного депо проситися на 
роботу. Там йому сказали 
— немає місць. Батько його 
працював на водокачці на 
річці Роставиця у селі Біли-
лівка. І трапився один ма-
ленький випадок, після якого 
нашому героєві поталанило.

— Приїхали керівники і я 
туди якраз потрапив на цю 
водокачку,  — продовжує 
старожил. — Кажуть: «Давай 
вступай сюди в училище (ко-
зятинське — авт.)». Ну, освіта 
— 5 класів, прийняли мене на 
слюсаря-вагонника. Закінчив, 
отримав 4 розряд і працював 
у депо. Прийшло мені на під-
вищення кваліфікації, мене 
послали у Жмеринку. Шість 
місяців я був там, прийшов 
і до 1951-го року працю-
вав я оглядачем вагонів .

надсекретне заВданнЯ

Оглядачем вдалося по -
працювати зовсім недовго 
— якихось півтора роки. Бо 
прийшла Миколі повістка до 
армії. Він швидко почав про-
суватися по службі — спершу 
був командиром відділення, 
потім — командиром загону. 
Дослужив до звання сержан-
та. Потрапив до авіації. Там 
йому разом з колегами дору-
чили надсекретне завдання — 
обслуговувати атомні бомби.

— Це було цілком таємно, 
— продовжує наш герой. — 
Я ніколи не мав права про цю 
службу говорити і ми ходили 
під таким суворим контролем! 
Можете уявити: у той час 
про цю атомну бомбу щось 
сказати! Зараз вже можна 
говорити. Вона була хороша 
— 5 тонн ваги. Ходили ми її 
обслуговувати у професійних 
костюмах. Трохи були хлопці 
захворіли, але я, дякувати 
Богові, залишився здоровим.

Після армії Микола Рибак 
пішов у вагонне депо і знову 
почув вже знайоме «немає 
місць». Сказали трохи поче-
кати. Чекав наш герой місяць, 
потім два. А тоді працювало 
таке правило — якщо не 
влаштуєшся на роботу про-
тягом трьох місяців, втратиш 
трудовий стаж. Тоді Микола 
вирішив, що на депо світ 
клином не зійшовся і по-
просився на роботу, як сам 
каже, у водозабезпечення 

(сучасне КТУ (Київське 
територіальне управлін-
ня), раніше — БМЕУ-2). 
Взяли його слюсарем.

— Працював я там 
років півтора, — зга-
дує козятинчанин. — І 
приїхав до нас новий 
начальник — Валерій 
Мокошин з і  Львова . 
Він організував вечір-
ню школу труда. От я 
ходив у вечірню школу 
ввечері. І працював, і 
вечором ходив у школу. 
Так я закінчив 11 кла-
сів і вступив у технікум 
залізничний у Вінниці. 
Закінчив його і пра-
цював слюсарем. Про-
вели мене бригадиром. 
Побув я бригадиром 
два роки, побачили мої 
зд ібнос т і ,  пос тавили 
майстром. І так я 45 
років пропрацював май-
стром питного водоза-
безпечення. Заслуги я мав. 
Бачте, на грудях — всі мої 
заслуги, — і показує нам 
свої медалі, які ледве вміс-
тилися на піджаку ветерана.

Серед відзнак — орден 
Трудово ї  Слави третього 
ступеня, Почесного залізнич-
ника. Помічаємо один орден, 
не схожий на інші. На ньому 
російською напис «депутат 
горсовета». Виявилося, що 
наш співрозмовник ще й при 
владі встиг побути, проте не 
довго — лише два 
роки. Швидко звіль-
нився, бо набридло. 
Каже,  змушували 
багато роботи ро-
бити. Хоча й без 
депутатства голови 
ніколи було підняти.

робили Воду у 
Фас то Ві  й По -
Пільні

Поки працював на 
залізниці, опікував-
ся проблемою пит-
ної води не лише у 
нас, в Козятині, а 
й у інших куточках 
Південно-західної.

— Тр е б а  було 
в с ім  д а т и  пи т н у 
воду, а ї ї почали 
давати при Мокоши-
ну. До цього була 
технічна вода, ніхто 
цієї води не знав, 
що це таке, — по-
яснює Микола Ри-

бак. — Але коли Мокошин 
став керівником відділу водо-
забезпечення, організувалася 
у нас така бригада, щоб дати 
якісну питну воду не лише 
тут, у Козятині, а дали воду 
у Фастові, Попільні, Кожанці. 
Це все треба було організува-
ти. У 60–70-х роках це було.

Про свою роботу наш герой 
не забув навіть тоді, коли 
вийшов на пенсію. Перші 
роки допомагав молодим 
спеціалістам призвичаїтися. 

А ще допомагав будувати 
церкву на ПРБ, де править 
отець Анатолій. Це перший 
храм, який з’явився у Ко-
зятині після розпаду СРСР.

— Ще під час служби 
(архітектором — авт.) Іва-
на Зорі, потім Каменний 
був. Хто скільки міг, при-
ходили допомогти, цеглу 
розвантажували і будува-
ли. Є грамота від батюш-
ки Анатолія .  Зараз вже 
тільки ходжу гріхи здаю. 

В’ЯчеслаВ гончарук

Наші грації. П’ятий рік поспіль в 
нашому місті проходить відкритий 
міський турнір з художньої гімнас-
тики. Цього року змагання прохо-
дили в комфортних умовах в при-
міщенні спорткомплексу КДЮСШ. 
У турнірі взяли участь близько 
80-ти спортсменок з Вінниці, 
Козятина, Калинівки і Житомира 

У першій частині змагань взяли 
участь 40 спортсменок, серед яких 
були лідери козятинської школи ху-
дожньої гімнастики Каріна Тупчій, 
Дар’я Співаченко та Вероніка Со-
колова. Слід нагадати, що спортс-
менки Козятина виступали на фоні 
фізичної втоми. Адже в суботу, 21 
грудня, вони тільки повернулися 
з Києва, де брали участь у між-

народних змаганнях «Різдвяні 
зіроньки». За три дні перебування 
в столиці наші землячки змагалися 
зі спортсменками Норвегії, Литви, 
Ізраїлю, Болгарії, Вірменії та гім-
настками з інших команд України.

На гімнастичний килим козятин-
ського турніру вийшли 22 спортс-
менки, які  представляли місто 
залізничників. Кожна спортсменка 
виступала з двома предметами, 
на вибір. Вероніка виступала з 
м’ячем і обручем. Даша з м’ячем 
і булавами. Обидві спортсменки 
допустили невеликі помилки, але 
це не завадило нашим дівчатам 
розділити пальму першості між 
собою. Вони обоє піднялися на 
найвищу сходинку п’єдесталу по-
шани у своїй віковій категорії. 

Достойно виступила й інша 

вихованка тренера Лариси Чер-
нишенко Каріна Тупчій. Уче-
ниця школи № 9 на високому 
професійному рівні виконала 
обидві вправи і посіла перше 
місце у своїй віковій категорії.  

З гімнасток, які прославляють 
Козятин на змаганнях різного рів-
ня, виступали Віолетта Юрченко, 
Іванна Коцут, Ліда Хоченкова, Вла-
да Сікорська, Софія Андрущенко, 
Мілана Кузьміч, Евеліна Бойко, 
Олександра Щаблевська. Усі вісім 
принцес жіночого спорту №2 стали 
володарями золотих нагород. Тож 
в команді Козятина на цих зма-
ганнях 11 чемпіонських титулів. А 
гімнастки, які роблять перші кроки 
в складному координаційному 
виді спорту, отримали позитивні 
емоції і грацію рухів під музику.

олена удВуд

До редакції газети «RIA» зателе-
фонувала Світлана. Жінка мешкає 
у будинку на Катукова, 33. Цю 
п’ятиповерхівку на тридцять квартир 
в народі називають «афганською».

Світлана розповіла нам, що вже 
понад два місяці у підвалах та 
під’їздах її будинку не працює 
освітлення. Будинок обслуговує ко-
мунальне підприємство «Відроджен-
ня», тому із запитанням, чому немає 
світла, мешканці звернулися туди.

— Там сказали: «Бо у нас не-
має грошей заплатити за світло 
в РЕС. Це не ми відключили, це 
РЕС відключив», — розповіла 

жінка телефоном. — Ми вклю-
чимо, сказали мені. Здається, до 
першого жовтня мали включити. 
Пройшло вже перше жовтня, лис-
топада, грудня, ніхто це світло не 
вмикає. Виходить так — платимо 
ми за квартиру у «Відродження», 
а за що ми платимо — я не знаю.

Світлана каже, що у їхньому 
будинку проживає багато сімей 
із дітьми та людей похилого віку. 
Темніє зараз рано. Уже о четвертій 
дня нічого не видно. Тому в під’їзді 
доводиться ходити навпомацки.

У понеділок, 23 грудня, жін-
ка знову була у «Відродженні» 
і питала, коли увімкнуть світло?

— Там мені сказали — вже 

деякі будинки вмикають світло, 
але у вас ще не знаємо, коли 
включать. От і все, — каже жінка.

Ми прийшли за вказаною адре-
сою. Поки робили фотографію 
будинку, привернули увагу од-
ного з мешканців, що визир-
нув з вікна балкону на друго-
му поверсі у першому під’їзді.

— А що це ви тут ро-
бите? — запитав чоловік.

— Нам до редакції зателе-
фонувала мешканка цього бу-
динку і каже, що у вас у під’їзді 
та підвалі немає світла вже 
кілька місяців, — відповіли ми.

— На РЕС вони («Відродження» 
— авт.) не перерахували грошей, 

от РЕС світло і вимкнув, — каже 
чоловік. — Поки ще ніхто не вбив-
ся. Але все може бути. Ходять 
діти, жінки, увечері ж зараз темно.

— Де наші гроші ділися — я 
не знаю, — додає його дружи-
на. — Бо ми платили, а вони не 
розраховувалися. Така вийшла 
катавасія. Треба вирішувати це 
питання. Гроші пільгові нам знову 
надходять на рахунок Ощадного 
банку. Ощадний банк перераховує 
на рахунок «Відродження». Знов ті 
гроші, які нам положено, банк «Від-
родженню» перераховують і вони 
знов не платять. У нас тут учасники 
бойових дій, діти війни і учасники 
бойових дій в Афганістані. Кошти 

за пільгами перераховуються. То 
вони і цими грішми теж не розрахо-
вуються. Виходить замкнене коло. 
Є такі люди, що до самого грудня 
вже розрахувалися. І знову вони 
кажуть, що у них немає грошей.

За коментарем з цього приводу 
ми звернулися у «Відродження» у 
понеділок, 23 грудня. Проте не за-
стали Олександра Шевчука, голову 
ліквідаційної комісії. Наступного дня 
зранку, коли верстався номер, його 
знову не було. Залишили у при-
ймальній номер телефону і попро-
сили зателефонувати, коли голова 
ліквідаційної комісії з’явиться. Редак-
ція газети «RIA» готова вислухати 
позицію комунального підприємства.

олена удВуд

До редакції газети «RIA» зате-
лефонував Микола Слободянюк, 
мешканець Катукова, 25. Чоловік 
повідомив, що у вівторок ввечері 
у його будинку вимкнули воду. 
Наступного дня приїхав трактор 
і біля п’ятиповерхівки розкопали 
яму, проте вода так і не з’явилася.

— У четвер приїхали вони, побу-
ли десь до обіда, хлопці подивили-
ся і поїхали, — розповідає Микола. 
— Потім привезли зварку. При-
їхала машина, щось там поварили, 
теж поїхали. А у п’ятницю вже при-
їхали, поставили ці хомута, паклю, 
чи що вони мотали, розтягнули на 
дорозі. Залізли туди, в яму в ро-
бочому і хтось щось там мотав, чи 
що, не знаю, що вони там робили.

Вже  у  п ’я т н и цю  п і с -
ля обіду воду ув імкнули.

Усі ці дні, поки сиділи без води, 
чоловік намагався допитатися, хто 

й чому її вимкнув. Спершу зателе-
фонував до «Відродження», оскіль-
ки будинок обслуговує це кому-
нальне підприємство. Там сказали 
— вода не наша, дзвоніть у КТУ 
(Київське територіальне управлін-
ня). Зателефонував чоловік і туди. 
У КТУ відповіли, що перекрили 
воду на прохання «Відродження».

— Потім черговий водоканалу 
(КТУ — авт.) по-секрету дав теле-
фон майстра «Відродження», — 
продовжує чоловік. — Дзвонимо 
йому, каже: «Так, це наша вода, 
ми будемо робити, але зараз 
хлопці на Довженка роблять, 
там прорив, якщо більше ніде 
не прорве, ми приїдемо до вас». 
Ледве дізналися, чия це вода.

Поки води не було, довело-
ся ходити до криниці. У дворі 
будинку вона є, проте Микола 
Слободянюк каже, що два роки 
тому Санепідемстанція брала 
проби води і сказала, що вона 

не придатна. Тож воду з цієї 
криниці брали для технічних по-
треб, а для того, щоб пити і го-
тувати їсти — ходили на сусідню 
вулицю, у двір на Перемоги, 6.

Ми прийшли на Катукова, 25. 
Біля першого під’їзду зустріли 
Любов та Раїсу. Вони кажуть, 
що води не було по всьому 
будинку. Увесь цей час жінки 
ходили до криниці. Раїса живе 
на четвертому поверсі, Любов — 
на другому. А ліфту у будинку 
немає, бо це п’ятиповерхівка.

— Два маленьких відра і по 
тихеньку ходили, — каже Раїса.

— Це ще добре, що кри-
ниц я  є ,  — дод а є  Лю -
бов. — Перебули, нічого..

У понеділок, 23 грудня ми 
пішли у «Відродження», щоб за-
питати, чому воду робили так 
довго і чому не засипали яму, яку 
вирили, щоб відремонтувати по-
ломку. Проте голови ліквідаційної 

комісії Олександра Шевчука ми 
не застали. У вівторок, 24 грудня, 
коли верстався номер, ми знову 
зранку пішли у «Відродження», 
проте директора не було. Тож 
поки поспілкуватися із ним нам не 

вдалося. Залишили на приймальній 
номер телефону, щоб нам пере-
телефонували, коли Олександр 
Шевчук з’явиться. Редакція газети 
«RIA» готова вислухати пози-
цію комунального підприємства.
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робота та оголошення

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

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 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

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

робота
На роботу потрібні збиральниці грибів пече-
риць (з/п від 450 грн в день)   098-634-12-
45, різноробочі (з/п від 14000 грн за вахту)   
098-634-12-45. Вахтовий метод. Житлом 
забезпечуємо. Місце роботи - м. Фастів
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий, 
водій ЗІЛ-130. Ми гарантуємо З/п 7500-
10000 грн (з податками). Компенсація харчу-
вання. 0674300280
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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 добро-
му стані, точильний станок, шліфовочний круг 
(точило головки до машини). 097-154-49-36
Автоклав, сіно, солома в тюках. 067-745-69-92
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковаль-
ню, тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Бролер Іспанка, Мастер грей, редбро, качки і 
індики суточні, підрощені. 067-173-31-50, 063-
604-26-79, 096-458-74-21
Брошури для радіо-любителя №63 (78 р.), 
№69, №73, №78, №88, № 94 (86 р.), №104 (89 
р.), вольтметр 0-250, 0-300вольт, приставка до 
відео-магнітофона нова. 096-453-34-86
Велосипеди б/у недорого для різного віку і 
статі та запчастини, масло перероб. 40 л., 
мідний 3-х жильний і бронірований кабель 
25 м., клітки для кролів, азбестова труба 4 м. 
068-334-66-72, 099-675-67-79, 093-940-96-11 
Вино домашнє якісне з винограду Ізабелла. 
068-503-50-68, 063-776-11-19, 098-225-48-32
Вугілля марки АК. 093-411-55-75
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 нового. 093-430-38-47
Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-
49-36
Двері, капот, щиток приборів до ВАЗ 2104. 
096-512-12-10
Двигун ЯМЗ-236 з коробкою, скати 12.00-20 
всюдихідівські 4 шт. нові., Камазівський причіп, 
скати Ураловські з дисками б/у. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
Дерево на зріз недорого. 050-744-38-30
Деревообробний станок. 098-254-37-48
Диван - малютка. 063-694-94-49, 098-404-
99-04
Диван б/у. 067-657-39-15
Дитяча коляска з/л в гарному стані, телевізор 
JVC кольоровий у відмінному стані, Медіпрет 
(вир.Фінляндія), недорого. 098-993-86-97
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Дитяча кроватка з матрацом, швейна машинка 
ножна з ел.мотором, дитяча качелька, дитяча 
коляска з/л. 063-625-64-76, 098-298-45-97
Дитячий велосипед на 3-6 років в робочому 
стані. 063-412-30-04
Дрель ручна 2-х скорстна, ел.двигун до пи-
лососа (шарової флорми), сварочний тр-р. 
220-380 вольт, круг н/ж д.85х480 мм., книги 
технічні. 096-453-34-86
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубо-
ва. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова ясенові з доставкою. 067-369-13-23
Дрова. 093-058-78-43
Електро бойлер б/у в доброму стані на 80 л., 
недорого. 063-268-23-01
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевсь-
кого 10, всі документи оформлені. 063-392-93-
20, 098-974-29-35
Зем. діл-ка 0.17.5 сот., с.Козятин вул.Цен-
тральна. 093-405-50-69
Зем. діл-ка 10 сот., вул.Вінницька 14А. 097-
510-33-29
Зем. діл-ка під будівництво 25 сот., 
вул.К.Маркса. 097-691-24-53
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
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для 
дітей, самовар, швейна машинка Зінгер, мо-
тоцикол дитячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 
стінки, шафа. 097-147-84-88
Книги про історію с.Журбинці (2016, 2018), со-
ковижималка - прес 25 л., ємність 6 л., ємність 
н/ж 85 л. д.400, насос в обвязці перекачки 
води 2.4 кубм/год. 096-453-34-86
Коза кітна на третій окіт. 067-756-06-27
Комод, трюмо з тумбочкою + тумбочка, 
телевізор Самсунг 72 см. 100 Гц 1 700 грн., 
ручний кухонний комбайн 200 грн. 068-044-
24-68
Контейнер 5 тонний. 093-416-15-98
Кормовий буряк с.Сестринівка. 096-007-61-90
Корова молода тільна 2 телям. 068-546-11-95
Котел Вайлант б/у робочий, можна на запча-
стини. 068-519-07-18
Котел вугілля, дрова КС-1 в упаковці. 097-
466-99-73
Кролі на розвід та на мясо. 068-753-34-61
Кукурудза, пшениця недорого, швейна машин-
ка ножна в доброму стані. 097-436-73-95 
Лёшка мясної породи 45 кг. Українська по-
рода, на домашніх харчах 3 000 грн. 068-216-
70-39
Мебель б/у: шафа 2 шт., стінка, диван 2 шт., 
1-спальна кровать, побутова техніка: холо-
дильник "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, компю-
терний стіл, диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 
20:00
Місце під гараж вул.Довженка 105А. 097-691-
24-53
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., велоси-
пед Україна, інвалідна коляска. 093-031-24-52
Новорічні костюми, дитячі та дорослі (мож-
ливий прокат). 063-623-13-57, 093-153-91-26
Овець Романівської породи на мясо. 096-969-
45-99
Папуги хвилясті. 063-367-81-72
Пароварка в хорошому стані "Браун" недоро-
го. 093-831-77-40, 097-900-04-23
Підручники по сантехнічних, ел.монтажних 
роботах, вентиляції центр. опалення, водопо-
стачання, будівництва, радіо. 096-453-34-86
Порося годоване домашніми харчами 100 кг. 
067-319-08-49
Поросята мясної породи 10-15 кг. 097-029-63-
05, 063-294-52-71
Поросята мясної породи Гамшир, вікна 
міжкімнатні, двері б/у в хорошому стані. 097-
751-80-75
Поросята різною вагою. 067-300-17-72, 093-
592-01-96
Поросята с.Білопілля. 067-977-38-36
Поросята с.Селище. 067-714-24-87
Приміщення під магазин, перукарню, офіс вул.
Вінніченка на базарі в І ряду. 063-385-82-02, 
067-285-06-23
Принтер Epson xp530 у доюрому стані. 093-
631-24-31
Прихожу 280 х 210 х 45, батарею опалення 
німецьку 50 х 60, все у гарному стані, дешево; 
новий пенопласт для фасаду 2 упаковки, де-
шево. 063-741-21-86
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Рубанок ручний металевий, цапон0лак чер-
воний, зелений, листова сталь 2 мм. 715х675 
мм., контур заземлення комплект, фуганок 
ручний. 096-453-34-86
Рушниця ТОЗ-34/28. 067-264-57-61
Сані для коня, велорама,  колеса заднє, 
перечнє, бочки залізні 200л., 150л., прути кру-
гляк,  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
Сіно люцерни. 097-873-18-74
Січкарня з мотором. 097-154-49-36
Скло діам. 165х20 (як показник рівня рідини), 
антени до радіо приймачів 440, 450, 490, 830 
мм., гризь для змазування газ. кранів. 096-
453-34-86

Стіл компютерний з настінною полицею, вели-
кий, добротний. 063-462-61-77
Стінка кімнатна 4.10 х 2.10, стінка дитяча 2.65 
х 2.10. 098-991-41-83, 063-215-56-98
Телевізор Samsung (діаг. 51 см.), недорого. 
098-222-98-98
Телевізор Смарт "Samsung" 50". 063-197-03-
26
Телиця 5 міс. тільна с.Кордишівка. 098-264-55-
62, 098-441-04-44
Телиця тільна 4 міс. червоно - ряба, індокачки 
коричневі дорослі. 097-574-33-52
Телиця тільна, індики. 096-877-40-46, 093-
039-04-53
Теличка 2 міс. тільна. 093-767-92-80
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
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
Тюки сіна та соломи. 068-546-01-03
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 скважи-
на. 098-918-03-39 Юра
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
Шини зима R15 195/60 SEMPERIT 2 шт. б/у 1 
000 грн. 067-418-25-69
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-
26-86
Дрова твердих порід з доставкою. 063-
960-26-33

        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 1 пов., вул.Довженка, інд. опалення, 
без ремонту. 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 ремон-
ту. 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., заг. площа 72 кв.м., в одно 
пов. будинку, 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 
гараж,  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, м/п вікна, ламінат. 095-217-98-
54, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. це-
гляного 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 ме-
блями, 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 ремонт, 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. опалення, 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., 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
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                РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного 
непотрібу чорного металобрухту, макулатури, 
старих холодильників, батарей опалення, га-
зет, 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 безкоштовно велику стару тахту, 
вул.О.Кошового 48, кв.6. 063-774-35-29 Олена
Візьму на квартиру 2-х студентів або 1 жінку, 
бажано з села, центр. 063-694-97-19
Візьму на квартиру хлопця. 2-12-24, 093-884-
86-66
Здам 1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 17. 063-697-
09-62
Здам будинок газ. по вул.Матросова. 099-243-
89-67
Зніму гараж в р-ні ПРБ. 093-182-88-32
Ласкавий котик "Семен" шукає люблячу роди-
ну, чорно-білий, їсть все, привчений до лотка 
. 063-784-17-02
 Сімя без дітей зніме 1-кімн. кв. в центрі. 063-
405-60-54

           КУПЛЮ
Барана Романівської породи до 40 кг. 
(плідника). 096-969-45-99
Від організацій та населення макулатуру, кар-
тон, плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 
097-793-55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодиль-
ники, балони газові та кисневі, радіатори 
автомобільні, можливий самовивіз. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
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 насе-
лення 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 холодиль-
ники. 068-365-84-69 Неля
С/г техніку б/у. 099-169-05-18
Уголок, швелер, тавру. 067-369-13-23
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Сою, Соняшникове насіння 067-982-68-38 
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. 
Дорого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у 
будь якому стані. 098-682-50-85 

        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 
тис. км., черв., гарний стан, не битий, не фар-
бований, один власник, гаражне зберігання, 
кондиціонер, ц/замок, протитуманки. подушки 
безпеки, захист двигуна. 097-506-75-74
ВАЗ 2101 газ-бензин. 097-859-45-37
ВАЗ 2101 на повному ходу. 093-182-88-32

465828

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. 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 газ., жилий 8 х 10 м., зі всіма 
зручностями, с.Сигнал (3 км. від райцен-
тра), є гараж, літня кухня, сарай, погріб, 
криниця, садок, город. 095-769-97-36
Будинок квартирного типу на території 
ветлікарні вул.Білоцерківська с.Сигнал. 
063-288-36-84, 097-352-95-13
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. 
площа 60 кв.м., газ. опалення, вода, м/п 
вікна, 3 кімнати, кухня, санвузол, заг. 
площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. землі 
під ведення садівництва), 2 великих га-
ража, госп. будівлі. 097-196-79-35 Зоя
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи, 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. 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 кухня. 097-842-68-51, 098-413-03-
39
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода 
центральна, 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 
зручностями. 093-704-31-57
Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в 
будинку газ, світло, всі лічильники, зро-
блена нова каналізація, вода зі скважини, 
газ. опалення, є літня кухня, погріб, хлів. 
097-302-85-55
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, хороший ремонт, з меблями, 10 
сот. землі, р-н 3 школи. 093-704-31-57
Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний 
будинок, погріб. 063-342-71-61
Зем. діл-ка 15 сот. виходить до ставка, 
старий будинок 59.4 кв.м., пічне опалення, 
світло, вода, гараж сарай, с.Козятин, вул.
Центральна 45 + 15 сот. землі. 096-215-
55-79
Магазин 14 кв.м., недорого, вул.Вінніченка 
3, або здам в оренду. 063-311-65-88, 097-
396-47-56
Магазин, центр. 093-704-31-57
Пів будинку терміново, з меблями, 3 
кімнати, га. та пічне опалення, літня кух-
ня, сарай, криниця, підвал, город 40 сот. 
050-214-47-80
Стара хата з фундаментом, вул. Матросо-
ва. 063-371-68-73
Участок неподалік від центра, 10 сот. 
землі. 093-704-31-57
Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/
водопостачання + 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, кла-

довка, 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
Садибу в с Журбенці 0,50 га. 097-756-61-98

ВАЗ 2107 1992 р.в., недорого. 097-859-45-37
ВАЗ 2110 2004 р.в., придбана 2005 р., 
потребує косметичний ремонт. 067-492-84-43
ВАЗ 2110 2004 р.в., терміново, недорого. 
096-417-99-52
ВАЗ 2199 2005 р.в., газз-бензин, добрий стан. 
073-078-82-79
Запчастини до Део Ланоса. 067-745-69-92
Капот ВАЗ 2109 довгий. 097-859-45-37
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Коробка передач до ВАЗ 5 ст.. та титанові 
диски з резиною R13 зимова. 097-859-45-37
Мотоблок Зубр та фреза, адаптор в робочому 
стані. 096-612-72-14
Скутер Кореєць на ходу. 098-834-40-88
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-
26-86
Шевроле Авео 2007 р.в., 1.5 газ. бензин, скло 
підйомники, кондиціонер, ел.дзеркала, колір 
чорний, в доброму стані. 093-884-86-22

Шкода Октавія 2004 р.в., газ-бензин в хорошо-
му стані. 097-859-45-37
Авто б/у. 067-914-75-05

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

067-442-17-71

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

середа, 1 сІчня

+  1 0С   + 1 0С
+  2 0С  + 2 0С

вІвторок, 31 грудня

    0 0С    + 2 0С
+  2 0С  + 2 0С

понедІЛок, 30 грудня

 - 2  0С      - 3 0С
 - 5 0С       - 5  0С

субота, 28 грудня

  - 2 0С     - 2 0С
  - 3 0С     - 3 0С

п'ятниця, 27 грудня

  - 1 0С      0 0С
     0 0С    +  1 0С

недІЛя, 29 грудня

-  4 0С   -  4 0С
-  4 0С   -  4 0С

четвер, 26 грудня

+  1   0С    +   2 0С
+  3 0С    +   4 0С

Погода у Козятині 

Ялинки і сосни на ринку “хлібодар”

на цій торгівельній точці вибір також 
непоганий.

анекдоти

Вибираємо сВЯткоВу Ялинку
дмитро артемчук

Cаме час подумати про головний 
атрибут Нового року Новорічну ялинку.  
Українці в роздумах яка новорічна кра-
суня  має надавати святкового настрою 
в оселі : ялина, сосна,смерека чи штучне 
дерево. Однозначної відповіді немає. 
Кому що підходить, виходячи з смаків 
людей та їх фінансових можливостей. 

трохи історії
В Українців далекого минулого сим-

волом Нового року була не зелена 
ялинка, а квітуча вишня. Господар ще 
з осені вносив її в горщику до хати і 
на Новий рік вона розквітала.  Новий 
рік для наших предків був цілком вес-
няним святом. Це було пов’язано з тим, 
що майже у всіх стародавніх народів 
святкування Нового року співпадало з 
початком відродження природи і до по-
чатку землеробських робіт. Наші пред-
ки вважали “Зима пройшла значить 
настав новий рік” Коли саме святку-
вали не можуть дати відповідь жодні 
історичні джерела, але наймовірніше 
його пов’язували з появою нового мі-
сяця в переддень весняного рівнодення

 Пізніше символом новорічного свята 
тривалий час був дідух з снопа зернових 
культур першого зажинкового снопа

 Новий рік 1-го січня почали святкува-
ти після того як цар Петро І побував в 
країнах західної Європи. Тільки в народ-
них масах таке нововведення прижилось 
не відразу. Прижилася ялинка в пивба-

рах та на барських і царських дворах  Та 
все ж у VIII столітті  ялинка стала сим-
волом Нового року у всього населення. 
Збереглися такі традиції до наших часів

Штучна чи жиВа Ялинка?

Основною перевагою натуральної 
ялинки є аромат хвої. Від хвої живої 
ялинки виділяються ефірні олії які мають 
бактерицидну дію що губить  бактерії, 
грибки та інші шкідливі мікроорганізми. 
Натуральна ялинка нагадує дитинство  і 
має перевагу над штучною в ціні. Кож-
ного року в хаті стоїть інше дерево 
що дає в підсумку неповторність свята

Головний мінус живої ялинки —  що-
річна утилізація новорічного дерева. 
Вона за час перебування в примі-
щенні пожовкне і майже осипиться. 
Натуральна ялинка як стверджують 
медики розганяє сонливість тому в 
сім’ях де є діти яких складно вкласти 
спати краще купувати штучну ялинку

 Екологи дають перевагу живій ялинці. 
Але мається на увазі тільки тим ялин-
кам які були висаджені в питомниках 
під зруб. В таких випадках природі не 
буде нанесено шкоди впевнені екологи. 

Які ціни на козЯтинському ринку
Жива ялинка чи сосна 200 гривень 

за метр. Штучна ялинка в середньому 
250 гривень за метр висоти. В одних 
торгівельних точках найменші 55 сан-
тиметрові і ялинки до 2.20 метра (со-
сна) мають ціни від 50 до 1600 гривень 


