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Розповідаємо, скільки грошей піде на 
бюджетні установи, як  фінансуватимуться 
лікарні і яка галузь отримає найбільший 
шмат бюджетного «пирога»   

Журналісти газети «RIA» проаналізували 
цифри, а також порахували видатки у 
квартирах, тобто, скільки можна було б 
придбати квартир за кошти, виділені на 
кожну галузь

  На останній у 2019 році сесії 
Козятинська міська рада прийняла бюджет 
на новий, 2020 рік 
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КозятинЧанКа виграла 
європейсьКий  грант
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«відродження» Коментує ситуацію зі світлом у під’їздах

«сюрприз» від КашперівсьКого 
автобуса — підняли ціну

«вибирай, чи ніж у живіт, 
чи волосся обрізаєм»

халепа.Перевізник автобуса, що курсує за маршрутом Козятин-Вернигородок-Білопілля-
Кашперівка, на кілька гривень підняв ціну за проїзд. Вартість квитка зросла на три-п’ять гривень. 
Газета «RIA» дізнавалася, чому ціну підняли

недитяча жорстокість. У гуртожитку залізничного училища познущалися 
над 15-річною Ольгою. Дівчину побили та відрізали волосся. Що кажуть у 
навчальному закладі, та яке покарання загрожує нападницям?

ми запитали у КозятинЧан

віталіна (39), домогос-
подарКа:- Дуже гарно. 
Їздили до сина з не-
вісткою. Вони в Бер-
дичеві. Все добре було

олеКсандр (27), за-
лізниЧниК: – Чудесно. 
Вдома з сім’єю зустрі-
ли. Ходили на площу. 
Концерт — бомба

антоніна (80), пенсіонер-
Ка: – Діти до мене по-
приїжджали, щасли-
венько, ніхто не хворів. 
Все було добре

миКола (71), пенсіонер: 
– Чудово, в колі сім’ї. 
Нікуди не їздили. Ми 
туристи не зимові. На-
копичуємо на літо

володимир (62), пенсіо-
нер: –   Чудово. Я вдома 
сидів. Сам святкував. 
Діти пішли, а я сам собі 
один був

олена (46), у деКреті: -  
Удома були. До мене 
приїздила сестра, то 
ми разом Новий рік 
святкували

як ви зустріли новий рік?

КОРОТКО

турнір з 
баскетболу
 У спорткомплексі Ко-

зятинської ДЮСШ прой-
шов новорічний турнір з 
баскетболу формату 4х4. 
У змаганнях взяли участь 
чотири команди.  Це 
«Глухівці», козятинський 
«Слонікс», калинівський 
«Авангард» та ще одна ко-
манда з нашого міста, яка 
так і називається – «Ко-
зятин». Кожна команда 
провела на майданчику 
шість ігор. Чемпіонами 
новорічного турніру ста-
ла команда «Козятин», 
яка зіграла в основному 
фіналі з «Авангардом». 
Козятинчани перемогли 
баскетболістів Калинівки 
з рахунком 22х19. За ними 
«Авангард», «Слонікс» та 
«Глухівці»

жінка 
втопилась у 
криниці
 У середу, 8 січня, у 

селі Лозівка Козятинсько-
го району у криницю впа-
ла жінка. На місце приїхали 
рятувальники та швидка до-
помога. Жінку намагалися 
реанімувати, але марно. За 
словами керівника відділу 
комунікації Служби по-
рятунку «101» Олександра 
Кутового, це була спроба 
суїциду.

довге русяве волосся олі пішло 
під ніж

після катування у дівчини синці та 
струс головного мозку

підрізали 
чоловіка
  У Різдво, 7 січня, 

близько 22 години у Кор-
дишівці сталася трагедія. 
Двоє чоловіків йшли  ву-
лицею та одного підрізав 
якийсь невідомий. Відразу 
після надходження пові-
домлення про злочин на 
місце події виїхала слідчо-
оперативна група поліції. 

—  Правопорушник та 
потерпілий, який йшов 
разом з товаришем, зустрі-
лись на греблі сільського 
ставу. Між чоловіками 
виник конфлікт, під час 
якого зловмисник ножем 
вдарив потерпілого і втік, 
— з’ясували правоохорон-
ці. 

31-річного калинівчани-
на затримали близько пів-
ночі в будинку знайомих. 
Підозрюваний перебуває 
в ізоляторі тимчасового 
тримання. Вирішується 
питання про обрання йому 
міри запобіжного заходу.

олена удвуд

До редакції газети «RIA» 
зателефонував мешканець Вер-
нигородка Андрій. Чоловік 
повідомив, що подорожчав 
проїзд у автобусі, який в народі 
називають «Кашперівським».

Ціну на квиток підняли з 
другого січня нового року. 
За словами нашого читача, 
до Вернигородка проїзд ко-
штував 12 гривень, а став 15, 
до Верболіз із 15 зріс до 20 
гривень, до Білопілля був 20, 
а став 25, до Кашперівки і Се-

лища зріс із 25 до 30 гривень.
— Як подзвонили спитати 

до Олександра, господаря 
фірми, що завідує цими авто-
бусами, сказати: «Сядь на 
рейс, поясни людям, з яких 
причин ти піднімаєш вартість 
квитка». Він це обґрунтував 
тим, що люди вимагають зарп-
лату. Хоча водіїв теж питали, 
вони ніяк не можуть обґрун-
тувати цього підняття. Якби 
через пальне, то воно впало в 
ціні, через це не могло бути. 

Андрій регулярно їздить 
цим автобусом,  тому що 

змушений їздити з Верниго-
родка до Козятина і назад. 
Адже працює чоловік тут.

Про те, що проїзд з Нового 
року подорожчає, пасажирів 
попередили. Перевізник повісив 
кілька тижнів тому оголошення, 
на якому написано, що вартість 
квитка піднімається у зв’язку 
із тим, що зросли податки.

— Оголошення висіло бук-
вально тиждень чи два до 
цього, — продовжує наш чи-

тач. — Його вивісили в авто-
бусі, ще й так вивісили, щоб 
не дуже було добре видно.

За словами Андрія, минулого 
року вже збиралися підняти 
ціну на дві-три гривні, але не 
зробили цього. Проїзд подо-
рожчав лише на гривню, на-
томість відмінили кілька рейсів. 
Автобус не курсував у святкові 
дні, а також відмінили перший 
і останній рейси. Проте цього 
разу ціна квитка зросла на 

три-п’ять гривень. І це вдарить 
по гаманцю. Бо щодня дове-
деться витрачати на дорогу на 
шість-десять гривень більше.

— Та людина, яка заро-
бляє в Козятині 4-5 тисяч 
гривень, їй квиток у Білопілля 
30 гривень в один бік. Чи з 
Селища, чи з Кашперівки їде. 
Це в місяць виходить нормаль-
на сума. Ти близько тисячі 
з лишком віддаєш лише на 
проїзд, — додає наш читач.

Телефоном ми поспілкувалися 
із Олександром, перевізником 
автобуса «Козятин-Кашперів-
ка». За його словами, тарифи 
на проїзд піднялися ще взимку 
минулого року. Проте на цьо-
му маршруті ціни на квитки не 
зросли. Так автобус курсував 
впродовж цілого року. Проте 
з нового, 2020-го перевізник 
все-таки мусив підняти ціну.

— Піднялася мінімальна зарп-
лата, — пояснює Олександр. — 
Треба людям підняти зарплату, 
по-перше. По-друге, піднялися 
ціни на послуги, податки і збори. 
І я прийняв рішення, що відтягу-
вати вже немає куди, довелося 
їх (тарифи — авт.) піднімати.

Перевізник каже, що було 
два варіанти виходу із ситуації 
— або підняти вартість квитка, 
або скоротити кількість рейсів. 

Проти останнього категорично 
виступили сільські голови. Авто-
бус «Козятин-Кашперівка» ходить 
вісім разів на день. Сам переві-
зник каже, що стільки рейсів не 
потрібно, тому що немає такої 
кількості пасажирів. Це єдиний 
маршрут у районі, який має 
стільки рейсів. Саме тому вар-
тість проїзду довелося піднімати.

— Я підняв ціну, хоча я не 
те, що їх сам малюю, сам при-
думую. Ці тарифи були за-
тверджені асоціацією ще рік 
тому. Я їх не піднімав до друго-
го січня, — додає Олександр.

Перевізник підтвердив, що 
найдорожчий квиток до Каш-
перівки і коштує 30 гривень. 
Подорожчав проїзд на п’ять 
гривень, оскільки до другого 
січня до кінцевої маршруту мож-
на було доїхати за 25 гривень.

«Ці тарифи були затверджені асоціацією ще рік тому»

олена удвуд

У останньому номері мину-
лого, 2019 року ми писали про 
будинок на вулиці Катукова, 33. 
Там мешканці уже кілька мі-
сяців увечері навпомацки про-
бираються у під’їзді до своїх 
квартир. Обслуговує цю багато-
поверхівку КП «Відродження». 
Як виявилося, така проблема 
не лише у цьому будинку.

За словами Олександра 
Шевчука, голови ліквідацій-
ної комісі ї «Відродження», 
до цього призвела заборго-
ваність мешканців перед ко-
мунальним підприємством. Є 
люди, які не знають тарифу 
і замість того, щоб платити 
1,48 грн, сплачують на кілька 
копійок менше і за рахунок 

цього накопичується борг. Є 
й такі, що не платять зовсім.

— Населення міста винне 
комунальному підприємству 
«Відродження» ще 2,5 міль-
йона гривень, — каже Олек-
сандр Шевчук. — Люди не 
доплачують. У нас немає жод-
ного будинку у місті, який 
розраховується зразково, тоб-
то, стовідсотково за нада-
ні їм комунальні послуги.

Саме через це і комунальне 
підприємство і люди опини-
лися заручниками ситуаці ї. 
Через тих, хто не платить, 
страждають ті, хто сплачує 
за комірне сумлінно. А саме 
«Відродження» нині у стадії 
ліквідації і має податковий 
борг. Згідно з даними системи 
YouControl, комунальне підпри-

ємство станом на перше грудня 
минулого року заборгувало 
податковій 2 340 143 гривні.

— Є заборгованість перед 
податковою, є заборгованість 
перед РЕСом, люди не гасять, 
вони чекають, що постворю-
ються ОСББ, і вони чекають, 
що, може, хтось спише їм ці 
борги, — продовжує Шевчук. 
— Їх ніхто списувати не буде. 
Є обов’язкові зобов’язання, 
які треба сплачувати. Людям 
ми це доносили, як могли, але 
люди це трохи не розуміють.

Щ о  с т о с у є т ь с я 
п’ятиповерхівки на Катукова, 
33, цей будинок теж потрапив 
до списку боржників, попри 
те, що там багато пільгови-
ків. Там нарахували боргу 
близько 13 тисяч гривень.

За словами Олександра Шев-
чука, заборгованість зросла 
через те, що кілька місяців 
не надходила на рахунки суб-
сидія, поки тривав перехід до 
процедури монетизації. Тому у 
цьому будинку теж відключили 
світло у під’їздах та підвалах. 
Нині субсидія на рахунки над-
ходить і ситація на контролі.

— «Відродження» тут і ви-
нне, і не винне, — додає голо-
ва ліквідаційної комісії. — Те, 
що люди сплачують, те вони і 
отримують. Вода є, обслугову-
вання мереж холодного водо-
постачання і водовідведення є, 
аварійні виїзди здійснюються. 
Фактично «Відродження» на-
давало дуже багато послуг 
в кредит, але воно не було 
в ідшкодовано. За рахунок 

цього виросла боргова яма. 
До мене приходили мешканці 
(Катукова, 33 — авт.). Ми спіл-
кувалися. Там зараз полягає 
ситуація у тому, що нам треба 
якомога швидше підписати 
договори на обслуговування, 
це буквально декілька днів. У 
п’ятницю (27 грудня - авт.) було 
рішення виконавчого комітету 
про передачу цих будинків на 
управителя. Управитель їх за-
бирає, думаю, декілька днів, 
і світло там буде увімкнене 
і вся інфраструктура відно-
виться, все буде нормально.

У вівторок, 8 січня, ми за-
телефонували до Світлани, яка 
мешкає на Катукова, 33 і за-
питали, чи запрацювало світло 
у під’їздах. Жінка каже, що 
поки проблему не владнали.

автобус «Козятин-Кашперівка» ходить вісім разів на день. перевізник каже, 
що сільські голови виступили проти скорочення кількості рейсів, тому довелося 
піднімати ціну

анастасія КвітКа, 
дмитро артемЧуК

Подія, яка трапилася в гур-
тожитку Козятинського заліз-
ничного училища перед новим 
роком, не вкладається в голові. 
Дівчата-студентки, будучи на-
підпитку, більше двох годин 
катували 15-річну Ольгу, яка на-
вчається на кухаря. З травмами 
середньої важкості дівчину з 
синцями та струсом головного 
мозку госпіталізували наступного 
дня. За інформацією ТСН, вахтер 
гуртожитка, порадившись з ви-
хователем, вирішили до Олі ні 
медиків, ні поліції не викликати. 
З четвертого поверху побиту 
студентку перевели на перший, 
в ізолятор. Поліцію викликали 
медики, коли дівчина зверну-
лася за допомогою у лікарню.

погрожували ножем
 

Про катування в гуртожитку 
редакції повідомила Олина по-
друга. Налякана та стривожена 
дівчина благала допомогти та 
надати цій ситуації розголосу. 
Мовляв, у гуртожитку страшно 
не тільки ночувати, а й жити. 
Каже, що її також дісталося 
від дівчат-хуліганок, які три-
мають у страху всю «общагу».

Емоційний пост про катування 
студентки у Козятині виклала 
козятинчанка Анастасія Хариш. 
Ось що вона написала: «Оля 
стояла на колінах, плакала, про-
сила, молила їх, що не чіпайте, 
та ці СВОЛОЧІ не припиняли 
свого. Важко навіть подумати, 
що дівчина переживала в той 
момент! На цьому, на жаль, все 
не завершилось. Узявши ніж до 
рук, сказали: «Вибирай, чи ніж у 
живіт, чи волосся обрізаєм». Оля 
крізь біль сказала, що волосся!»

нападниЦі 
були п’яні

За інфор-
мацією полі-
ції, двом на-
падницям по 
17 років, ще 
одній — 16. 
Дві студент-
ки  – сироти, 
повністю пе-
ребувають на 
державному 
забезпеченні. 
Третя дівчи-
на піддалася 
в п л и в у  п о -
друг, які, до 
того ж, були 
н а п і д п и т к у .

— На мо-
мент, коли ми 
приїхали, На-
стя і Аня були 
п’яними. В однієї 3,5 проміле 
алкоголю (третя стадія алко-
гольного сп’яніння), а в другої 
— більше 2, при нормі 0,20, – 
розповідає начальник сектору 
превенції козятинського відділен-
ня поліції Євгеній Трайдакало. — 
Третя дівчина, Ліза, була твереза. 
Вона піддалася впливу колективу 
друзів. Все організувала Настя. 
Конфлікт серед дівчат виник ще 
задовго до цього. Оля вкрала в 
Насті гроші з картки — 1700 гри-
вень. Заяву не писали, але вона 
практично вже все віддала. Тієї 
ночі Настя прийшла на розбір-
ки. Потім підійшли Аня та Ліза. 

Журналісти побували в гур-
тожитку, де трапилося побиття. 
Коменданта, який чергував у 
ту злощасну ніч, не було. Мали 
нагоду поспілкуватися зі свід-
ком. На питання, чому ніхто 
з працівникві гуртожитка не 
втрутився у бійку, той відповів:

— Вони закрили своїй жерт-

ві рот, щоб вона не кричала.
Аби дізнатися, в якому стані 

перебуває потерпіла Ольга, ми 
звернулися до адміністрації 
Козятинської в ЦРЛ. Та нічого 
конкретного нам так і не ска-
зали і до потерпілої не пустили. 
Заступник головного лікаря з 
дитинства та пологової допо-
моги Надія Станіславчук повідо-
мила, що дівчина знаходиться 
на стаціонарному лікуванні. 

 — Справа в тому, що наша па-
цієнтка є неповнолітньою і будь-
яку інформацію про неї без зго-
ди батьків ми надати не можемо. 

Що Кажуть в уЧилиЩі

— Що я вам можу сказати? 
Діти неповнолітні, — каже за-
ступник директора з виховної 
роботи Лариса Осіпчук. — В чет-
вер, 26 грудня, тут були батьки і 
вони заборонили мені стосовно 
них давати якусь інформацію. 

Почався конфлікт з особистого 
непорозуміння між дівчатами. 
Цим питанням займається по-
ліція. На даний час Оля знахо-
диться на канікулах за місцем 
проживання. В день виписки з 
лікарні вони з бабусею, яка її 
зустрічала, відмовились від до-
помоги психолога училища. Про 
відрахування дівчат, яким вису-
нута підозра, до кінця слідства 
мова не йде. Звичайно,було б 
доцільно перевести їх в інший 
учбовий заклад. Тільки наша 
задача, щоб дівчата стали на 
шлях виправлення. І роботи в 
цьому напрямку вже ведуться.

Наразі поліцейські опитали 
трьох зловмисниць. Вони част-
ково визнають свою провину. 
Трьом неповнолітнім фігуранткам 
цього провадження оголошено 
про підозру. За катування, вчи-
нене групою осіб, передбачена 
законодавством відповідальність 
- від 5 до 10 років ув’язнення.
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гроші

про КозятинсьКі злочини у 2019

валерій, який на війні уже шостий рік, нещодавно 
отримав народний орден

Орден «Народний Герой України» — українська недержавна 
нагорода, запроваджена 2015 року. Він виготовлений у вигляді три-
зуба зі срібла у двох варіантах: червоно-чорна стрічка на колодці 
– для воїнів, жовто-блакитна стрічка – для волонтерів та медиків.

П’ятий рік поспіль цю волонтерську відзнаку вручають тим 
людям, які зробили вагомий внесок у боротьбу за свободу нашої 
країни.

довідка

бюджет — 2020. пояснюємо 
простими словами

Усе пізнається в порівнянні. 
Пам’ятаєте радянський мультик 
«38 папуг»? У одній із серій 
мавпочка намагалася пораху-
вати довжину удава в папугах. 
Ми зробили щось подібне 
з бюджетом — порахували 
видатки на різні сфери, але 
не в папугах, а в квартирах. 

За основу ми взяли оголо-
шення на одній з популярних 
онлайн-платформ. Там зна-
йшли інформацію про продаж 
2-кімнатної квартири у центрі 
міста площею 49,6 квадратних 
метра. Коштує вона 544 983 
гривні. Що з цього вийшло 
— дивіться в інфографіці.

як рахували в квартирах

пишаємося. Боєць з Пикова, з позивним «Інженер», вже шостий рік на війні. Воювати пішов 
добровольцем. За плечима — чимало нагород та медалей за службу державі. А нещодавно 
45-річному Валерію Кіндзерському присвоєно звання «Народний герой України». Мама бійця 
Станіслава щодня чекає на дзвінок від сина та молиться, аби він якнайскоріше повернувся додомугроші. На останній у 2019 році сесії Козятинська міська рада прийняла бюджет на новий, 2020 рік. 

Журналісти газети «RIA» проаналізували цифри, а також порахували видатки у квартирах, тобто, 
скільки можна було б придбати квартир за кошти, виділені на кожну галузь. Розповідаємо, скільки 
грошей піде на бюджетні установи, як фінансуватимуться лікарні і яка галузь отримає найбільший 
шмат бюджетного «пирога»

валерій КіндзерсьКий — народний герой уКраїни

новини
465541

олена удвуд

Цього року міська скарбни-
ця налічуватиме 254 мільйони 
286 тисяч 771 гривню. Вона 
помітно «схудла» на кілька 
мільйонів, у порівнянні із мину-
лорічною. Адже бюджет-2018 
прийняли у розмірі 303 міль-
йони 361 тисяча 870 гривень.

серед бюджетних установ 
найдорожЧа — виКонКом

За бюджетні кошти фінансу-
ється п’ять установ: виконком, 
управління соціальної політики, 
управління ЖКГ, управління 
праці та соцзахисту та фінансо-
ве управління. На них у новому 
році планують витратити понад 
36 мільйонів із загального та 
50 тисяч зі спеціального фонду.

Більшість коштів із загально-
го фонду (майже 32 мільйони) 
підуть на оплату праці. У пояс-
нювальній записці до бюджету 
вказано, що в держустановах, 
які фінансуються з міської каз-
ни, станом на 1 січня 2020 року 
працює 121 особа. Хоча якщо 
додати кількість працівників 
у графі «штатна чисельність» 
окремо по кожній з установ, ви-
ходить трохи інша цифра — 127.

Найменший штат в Управління 
праці та соцзахисту — двоє 
людей. Рекордсменом за штат-
ним розписом можна назвати 
виконком — 71 особа. Тож, 
відповідно, і видатків з бю-
джету на Виконавчий комітет 
буде найбільше — понад 22 
мільйони із загального фонду. 
А 50 тисяч спеціального — на 
ремонт адмінприміщень. На під-
вищення кваліфікації планують 
витратити 15 тисяч гривень.

Має виконком також статтю 
«Інша діяльність», де зазначені 
представницькі витрати. До 
прикладу, на вінки та корзини 
для заходів заплановано 15 
тисяч гривень, на питну воду 
для депутатів — 6 тисяч гри-
вень, на прийом делегацій та 
харчування ветеранів — 40 
тисяч гривень. Зазначимо, що 
це не повний перелік видатків 
зі статті «Інша діяльність».

135 тисяЧ — обдарованим 
дітям

У цілому на освіту у загально-
му фонді заклали видатків на 
106,5 мільйона гривень. Саме ця 

галузь отримає найбільше фі-
нансування. Проте не всі ці ко-
шти з міського бюджету. Сюди 
також входить понад 38 міль-
йонів з держбюджету України. 
Зі спеціального фонду на 
освіту виділять 3,6 мільйона.

Як і у випадку з попе-
редньою статтею бюджету, 
більшу частину коштів пла-
нують витратити на зарплату 
людям, що задіяні у сфері 
освіти. Фінансується з місь-
кого бюджету 19 установ: 
6 дитячих садочків, 6 шкіл, 
Центр дитячої та юнацької 
творчості, методичний кабінет, 
централізована бухгалтерія, 
логопедичний пункт, госпо-
дарська група, інклюзивно-
ресурсний центр та дитяча 
школа мистецтв. Там пра-
цює 709,99 штатних одиниць.

На дошкільну освіту виді-
лили 29 мільйонів із загаль-
ного і майже три мільйони зі 
спеціального фонду. З них 
на харчування дітей перед-
бачено майже шість мільйо-
нів (враховано як загальний, 
так і спеціальний фонд), а на 
медикаменти — 22,5 тисячі.

На школи виділили майже 63 
мільйони із загального та 141 
тисячу зі спеціального фондів. 
На харчування школярів перед-
бачено 3,8 мільйона (врахову-
вали загальний і спеціальний 
фонди), 19,5 тисячі — на 
медикаменти. На придбання 
предметів та матеріалів — 2,6 
тисячі зі спеціального фонду.

Також у бюджеті-2020 пе-
редбачена стипендія обда-
рованим дітям (135 тисяч) та 
допомога дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьків-
ського піклування (16,2 тисячі).

а Що з ліКарнями?

У 2020 році планують витра-
тити на фінансування Міської 
лікарні 13 мільйонів гривень. 
Із них три мільйони — ко-
шти з державного бюджету. 
На Міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
виділять майже 4,5 мільйона.

Також у новому році за-
плановано передати бюджету 
району 1 мільйон 200 тисяч 
гривень для надання медичної 
допомоги вторинного рівня для 
оплати комунальних послуг.

соЦіалКа

Для оздоровлення дітей ви-
ділили майже 586 тисяч. Сюди 
входить відпочинок дітей піль-
гових категорій та дітей учас-
ників АТО, а також придбання 
путівок у пришкільні табори.

На пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв’язку ви-
ділили 140,2 тисячі, а на ком-
пенсацію за пільговий проїзд у 
залізничному транспорті — 1 
мільйон. На пільги з оплати ко-
муналки виділили 178,5 тисячі.

Міський терцентр отримає 
з бюджету майже 10,5 міль-
йона. Більшість із цих коштів 
підуть на заробітну плату.

Не забули також і про фі-
нансову підтримку громад-
ських організацій ветеранів 
і осіб з інвалідністю. Най-
більше коштів отримає «Місь-
ка рада ветеранів» — 76,7 
т и с я ч і ,  н а йменше  — ГО 
«Пам’ять» — 5 тисяч гривень.

На надання матеріальної 
допомоги ветеранам війни до 
Дня перемоги, Дня людей з 
інвалідністю та Дня людей по-
хилого віку виділили 30 тисяч, 
на матеріальну допомогу мало-
забезпеченим з фонду міського 
голови — 351 тисячу, на пільги 
почесним громадянам — 6 
тисяч, матеріальна допомога 
учасникам АТО — 10 тисяч, 
на лікування та закупівлю лі-

ків для хворих з трансплан-
тованими органами і тих, хто 
має ендокринологічні та інші 
захворювання — 401 тисяча.

Члени сімей загиблих учасни-
ків АТО матимуть пільги на про-
їзд у громадському транспорті. 
На це передбачено 20 тисяч.

На «Програму підтримки 
учасників АТО, членів їх сі-
мей та сімей загиблих учас-
ників АТО» виділили 373,5 
тисячі. Із них 30 тисяч запла-
нували для зйомки і монтажу 
фільму про героїв-козятинчан.

Культура і спорт

На культуру із загального 
фонду виділили 12,5 міль-
йона. Більшість із цих ко-
штів підуть на заробітну плату 
для працівників Музею істо-
рії міста, Будинку культури, 
Дитячої музичної школи та 
централізованої бухгалтерії.

На фізичну культуру та спорт 
запланували 3,8 мільйона з 
загального фонду. За ці кошти 
фінансуватиметься діяльність 
Дитячо-юнацької спортивної 
школи та Міського стадіону.

понад 10 мільйонів — на 
дороги

На одноразову допомогу 
для ОСББ виділили 500 ти-
сяч гривень. На утримання 
сміттєсортувальної лінії за-
п л а н у в а ли  1 , 8  м і л ь йона .

На благоустрій виділили 11,4 
мільйона гривень. Із цих коштів 
1,2 мільйона підуть на збере-
ження зеленої зони, 2 мільйо-
ни — на вуличне освітлення.

На поточний ремонт та утри-
мання автодоріг міста виділи-
ли 6,8 мільйона із загального 
фонду, а на капітальний ре-
монт доріг — майже 4 міль-
йони зі спеціального фонду.

ірина шевЧуК

Протягом минулого року ко-
зятинське відділення поліції в 
журналі єдиного обліку зареє-
струвало близько 9 тисяч заяв 
та повідомлень про кримінальні 
правопорушення. Якщо брати в 
порівнянні з 2018 — збільшилася 
кількість згвалтувань, крадіжок, 
пограбувань. Натомість змен-
шилися випадки розбійних на-
падів, ДТП, фактів незаконного 
обігу наркотиків та поводження 
зі зброєю. Скільки розкрили 
злочинів та як спрацювали — в 
ексклюзивному інтерв’ю «RIA-
Козятин» розповідає начальник 
козятинської поліції Олег Швець. 
За його словами, в розрізі дво-
місячного відпрацювання, яке 
проводилося в Україні по лінії 
патрульної поліції, Вінницька 
область зайняла перше місце 
за результатами. А в області, 
по затриманню за «130-ою» 
(керування автотранспортом в 
стані алкогольного сп’яніння), 
перше місце зайняв Козятин. 

— 2019 рік був напруженим, — 
каже Олег Швець. — Затримали 
дві серйозні кримінальні групи. 
Одна складалася наполовину з 
козятинчан, наполовину з бер-
дичівлян. Злочинці обкрадали 

залізницю (близько 20 фактів 
крадіжок) — знімали кольо-
ровий метал, проводи різали, 
мідь. Крадіжки були скоєні як 
в нашій області, так і в інших 
регіонах. Завдяки слідчо-опера-
тивним заходам ми встановили 
їх. Затримали з половиною 
тонни міді, коли поверталися з 
іншої області. Ще одна група 
обкрадала магазини (близько 
10 фактів). А також квартири. 
Наразі група з 5 осіб затримана.

Тяжких кримінальних правопо-
рушень скоєно 175, а 81 оголоше-
но підозру. Умисних вбивств було 
два і обидва — розкриті. Скоєно 
2 зґвалтування і всі розкриті. 
Ситуація з крадіжок — з 300 роз-
крита майже половина. Розбійних 
напади 2 є і 2 розкрито. Щодо

не з а конно го  з а волод і н -
ня транспортом — 13 скоє-
но, 11 встановлено. Погана 
ситуація з шахрайствами —  28 
скоєно, — 4 розкрито. Та-
кий низький рівень розкриття 
пов’язаний з інформаційними 
технологіями (перекази грошей, 
купівля в інтернеті-магазинах).

Хочу звернутись до людей 
— якщо вам телефонують і 
кажуть, що з банку, пропону-
ють перевірити карточку і ска-
зати код  — будьте обережні.

— Останнім часом від 
містян є багато нарікань на 
те, що в центральному парку 
розпивають алкогольні напої. 
Поліція здійснює патрулюван-
ня та контроль? 

— У нас кожної доби заступає 
три екіпажі патрульної поліції. По 
двоє поліцейських в кожному. 
Це стосується і міста, і району. 
Якщо немає викликів, вони здій-
снюють патрулювання. З приводу 
розпивання алкогольних напоїв 
у парку, багато складено про-
токолів. Ми свою роботу робимо.

— А яка ситуація з п’яними 
водіями на дорогах? Який 
штраф?

— Таких водіїв стало менше. 
Штраф у розмірі 10 200 плюс 
позбавлення водійських прав на 
рік. Взагалі хочу сказати сто-
совно ДТП у Козятині. Звісно, не 
вистачає камер спостереження. 
Я вже з мером «воюю» три роки 
стосовно їх встановлення. Якщо 
взяти нещодавнє ДТП на 8-Гвар-
дійській. Водія автівки, який збив 
маму з дитиною, досі шукаємо.

— Яка в місті ситуація з 
гральними автоматами? Вони 
працюють?

— Ні. Всі закриті.
— Що побажаєте козятин-

чанам в новому 2020 році?

— По-перше, хочу подякувати 
працівникам, які спрацювали, за 
гарну та плідну роботу. Будемо 
намагатися працювати в ново-
му році ще краще. По-друге, 
хочеться також сприяння та 
допомоги від громадян в ін-

формуванні в розкритті тих чи 
інших злочинів. Якщо ви стали 
свідком чи очевидцем право-
порушення, просимо звертатися 
до відділення поліції. Анонім-
ність гарантуємо. А ще  всім 
бажаю добра, щастя та миру.

ірина шевЧуК

Мало хто з краян знає про 
відваги свого земляка Вале-
рія Кіндзерського з Пиковець. 
Про його заслуги перед дер-
жавою газеті «RIA» розповіла 
козятинчанка Тетяна Альохіна. 
А саме про звання, яке не-
щодавно присвоїли Валерію 
— «Народний герой України». 
Церемонія нагородження від-
булася у Харкові. Серед 10 
українців, яким вручили ор-
ден героя, був і наш Валерій.

—  Я хочу, щоб про це знали, 
— каже пані Тетяна. — Це вели-
ка гордість для нас. А особливо 
для його мами, яка хвилюється 
за свого сина і постійно плаче. 

Валерій Кіндзерський захищає 

Україну від російської окупації 
з перших днів війни. Пішов до-
бровольцем. Через професію 
має позивний «Інженер», адже 
до служби працював у Ялті 
інженером на будівництві. Від-
стоював аеропорт у Донецьку, 
завжди на передовій, в гарячих 
точках. Наразі Валерій - ко-
мандир взводу, знаходиться у 
Кримському, що на Луганщи-
ні. Вдома його чекають рідні 
та близькі, серед яких брати, 
син Ярослав та мама, яка що-
дня молиться та чекає дзвінка.

— Валерій вже шостий рік 
на війні, — каже мама Валерія 
Станіслава. — Додому при-
ходить раз на рік. У 2019 році 
приїздив у жовтні. Розповів, 
що був на навчанні в Америці 

та Німеччині. Орден «Народний 
герой України» — це не пер-
ша синова нагорода. У нього 
є медалі і Ярослава Мудрого, і 
княгині Ольги. А ще від коман-
дування йому вручили годинник 
з іменним написом. Кожний раз, 
коли він приїздить додому, про-
симо його, щоб не їхав більше. 
А він каже: «Хто, як не я? Буду 
доти, доки не закінчиться війна».

Пані Станіславі 69, вона вже 
на пенсії, 33 роки пропра-
цювала дояркою. Має трьох 
синів. Валерій — найстарший, 
йому 45. А ще вона багата 
внуками. У неї їх четверо. У 
серці переплелися і гордість 
за сина, і тривога. Найзапові-
тніша мрія — щоб всі діти були 
біля неї, здорові та щасливі.

— У мене дуже хороші сини, 
моя підтримка, опора. Зараз 
ситуація на лінії захисту, звісно, 
краща, в порівнянні з першими 
роками, — каже пані Станіслава. 
—  Скільки я вже виплакала, мо-
люся Богу щодня. На Новий рік 
поздоровляв, позвонив аж вве-
чері, сказав, що дуже зайнятий. 
І знову чула постріли в телефон.

Ми пишаємося героїзмом 
та мужністю наших земляків 
і всім серцем віримо та спо-

діваємось, що найближчим 
часом сини повернуться до 
матерів, а батьки — до дітей.
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яК Козятинчани зустріли новий ріК 

яК Козятинчани різдво святКували

«зорянКа-арт» презентувала 
виставу «попелюшКа»
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КОНКУРС
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

За рішенням позачергової 40 сесії 7 скликання Козятин-
ської міської ради від 18.12.2019р. №1684-VII «Про міський 
бюджет на 2020 рік», та рішення виконавчого комітету Козя-
тинської міської ради № 443 від 27.12.2019 року «Про прове-
дення конкурсу з визначення установи банку для розміщення 
тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних 
рахунках у 2020 році» 27 січня 2020 року в залі засідань 
міської ради о 12.00 відбудеться конкурс відбору банків для 
розміщення вільних коштів бюджету на депозитному рахунку.

У конкурсі мають право брати банки у яких держава воло-
діє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

1. Для участі у конкурсі банківські установи повинні надати 
конкурсній комісії з визначення установи банку для роз-
міщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на де-
позитних рахунках, завірені печаткою та підписом керівника 
або відповідальної особи банківської установи, за переліком 
такі документи:

1) Заяву на участь у конкурсі за вільною формою;
2) Довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси 

банку – претендента на час проведення конкурсу.
3)Умови розміщення коштів на вкладних депозитних рахун-

ках:
  - річна процентна ставка депозиту;
  - термін, протягом якого банк здійснює повернення 

коштів на рахунок міського бюджету за письмовим звернен-
ням фінансового управління Козятинської міської ради;

  - не знижувального залишку на депозитному рахун-
ку;

  - умови та періодичність сплати відсотків;
4) Проект договору банківського вкладу
5) Довідку Національного банку України щодо відповідності 

банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (де-
позитних) рахунках у банках, визначених у пункті 6) пункту 3 
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бю-
джетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
року №6 (зі змінами)

6) Завірені належним чином копії:
 - Свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого 

державним реєстратором;
  - Свідоцтва про державну реєстрацію банку, вида-

ного Національним банком України;
 - Статуту банку;
  - Положення про Козятинську(-ке) філію (відділення) 

банку;
 - Банківської ліцензії на право здійснення банківських 

операцій;
  - Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
виданий юридичній особі та філії/відділенню (в разі наявнос-
ті).

 2. Основні умови до учасників конкурсу, які 
обов’язково будуть включені до депозитного договору:

 - можливість постійного поповнення вкладу;
 - права вкладника на повернення вкладу (депозиту) 

або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до 
потреби у фінансуванні видатків;

 - заборона безспірного списання банком коштів із 
вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління 
Козятинської міської ради;

 - в разі неповернення чи несвоєчасного повернення 
коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахун-
ки міського бюджету, відкриті в органах Державної казна-
чейської служби, з яких перераховувались тимчасово вільні 
кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, 
банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від 
суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкла-
дів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає 
більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

      - термін розміщення коштів до 20 грудня 2020 року.
 3. Пропозиції банківські установи надають у запеча-

таному конверті до 16-00 год. 23.01.2020 року, за адресою:м 
Козятин, вул. Грушевського, 23 кімната 6, на конверті з про-
позицією необхідно вказати назву банківської установи та 
її реквізити, з поміткою “на конкурс, не відкривати до 12-00 
години 27.01.2020 року”.

 4. Довідка за телефоном 2-19-12 (Мельник Л.В.), 
feu@komr.gov.ua.

                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

найкращу колядку заспівали на 
«білій Казармі»

Колектив «зорянка-арт» показав глядачам сучасну 
версію казки. Тут були і жарти про субсидію, і танці під 
сучасні пісні

Прем'єра. Дитячий колектив «Зорянка-Арт» показав глядачам новорічну виставу за мотивами 
казки Шарля Перро. Щоправда, сучасну версію із сучасними жартами. Що цікавого побачили гості 
та що розповіла нам виконавиця головної ролі — читайте у нашому матеріалі

Не помилилась у виборі: зворотній зв’язок
Шановний Олександре Дмитровичу, я Вам щиро вдячна за те, що Ви вирішили нашу проблему по 
підтопленню присадибних ділянок по вул. Довженка біля БТІ.

Більше двадцяти років я і мої сусіди страждали від підтоплення під час танення снігів і великих дощів. Ми 
звертались по допомогу неодноразово до голів Козятинської міської ради: Гвелесіані О. Г. (у різні періоди його 
каденцій), Висоцького М. В., до народних депутатів України Катеринчука М. Д. та Юрчишина П. В. У відповідь 
отримували лише відписки, що буде зроблено.

Під час виборів на посаду міського голови, я проголосувала за Вас, Олександре Дмитровичу, в надії на те, 
що Ви вирішите нашу проблему. І я не помилилась у виборі.

Цією весною і літом були великі і часті дощі. Приходилось перекривати велику і брудну воду з дороги, що 
текла до наших присадибних ділянок, хоча це було не просто зробити.

Я наважилась піти на прийом до міського голови. Дуже хвилювалась, не знаючи, що з цього получиться. 
Попри мої страхи, Ви мене уважно вислухали, а це була спокійна обстановка. Я зробила висновок, що наш 
міський голова – порядна, тактовна, ділова і хазяйновита людина.

І дійсно, за цей період у нашому місті зроблено багато доброго, а саме: у листопаді наша проблема була 
вирішена на «відмінно». Дякувати Богу за погоду. Зроблено капітальний ремонт дороги в провулку до БТІ. 
Лишається сказати тільки такі слова, як «Клас!», «Ух, ти!», «Красота!», «Супер!», «Шикарно!», «Кльово!» і т.д. 
Мені приходилось спілкуватись з Малащуком Є. М., Шевчуком О. П., Сівозравом І. В. і хочу теж сказати їм 
велике спасибі за їх людяність, порядність і діловитість.

З повагою до Вас і найкращими побажаннями жителька вулиці Довженка, 89 Топчій Людмила Леонідівна.
Божої Вам благодаті, здоров’я, миру, дружби, надійну команду колег і все буде добре.

Р.S. Орфографія та пунктуація автора збережені. 

До уваги козятинчан, які мають право на пільги
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання на-

дання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого па-
лива і скрапленого газу у грошовій формі» (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1123) пільговики мають можливість отримува-
ти пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій  готівковій формі з січня 2020 року.

Для цього необхідно звернутись до управління соціальної політики Козятинської міської ради ( вул. Ви-
нниченка, 56, каб №9) з відповідною заявою та рахунком, відкритим у банківській установі м. Козятина.

Пільга в грошовій готівковій формі буде надаватись з наступного місяця, після подання заяви. 

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
Журбинецького сільського голову Володимира Олександровича КОЗАЧЕНКА (05.01),
редактора районної газети “Вісник Козятинщини” Ніну Іванівну ЧЕРНЕГУ (14.01)

з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря Тернівської сільської ради Галину Леонідівну АРАДЖІОНІ (05.01),
керуючого справами виконавчого апарату Козятинської районної ради Анатолія Яковича КОЛІСНОГО (09.01),
начальника відділу документообігу, контролю  та інформаційних  технологій райдержадміністрації Наталію Василівну ЛЮБАРЕЦЬ (12.01),
начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Євгенію Валеріївну ВІТКО (13.01)
помічника голови районної ради Ігоря Васильовича ДЖУСА (15.01),
начальника відокремленого підрозділу Козятинської дирекції залізничних перевезень Василя Костянтиновича БУЦЕРОГУ(15.01),
Пузирківського сільського голову Василя Григоровича ШМОРГУНА (15.01),
ветерана журналістської ниви Володимира Станіславовича МАДЕЯ (15.01)
Прийміть  найщиріші побажання міцного здоров’я, безмежного людського щастя, сімейного добробуту.  Нехай кожен новий день буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радіс-

ні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи! Зичимо, аби кожен ваш день наповнювався  найважливішими словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло й добро 
до Вашої родини!

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

Останні декілька років в Козятині 
по-своєму новорічна пора яскрава 
та незабутня. Традиційно міська 
влада підготувала для городян та 
гостей багато цікавинок. Корисне та 
захоплююче дозвілля на будь-який 
смак зміг знайти кожен: найрізно-
манітніші заходи, починаючи від 
вистав та концертів,  і закінчуючи 
ярмарком, не залишили байду-
жим нікого. Розваги знайшлися 
для всіх від малого до великого. 

Задав темп святковому мара-
фону перша і, мабуть, найочіку-
ваніша подія – відкриття головної 
ялинки Козятина, яка відбулася 
24 грудня. Вже традиційно, на цен-
тральній площі провели казкове 
дійство із веселощами та дивами. 

З приходом сутінок, всі охочі 
змогли на власні очі побачити, як 
зелена красуня-ялинка офіційно 
засвітилася яскравими різнокольо-
ровими гірляндами та вогниками. 
І все це під веселі пісні, танці. Для 
городян виступали вокальний ко-
лектив «DANA» та гурт «Тріода». 

Ближче до полуночі 31 грудня біля 
головної ялинки відбулося загально-
міське свято «Новий Рік в Козятині»

Козятинчан та гостей міста пе-
ред початком святкувань урочисто 
зустрічали гарно вбрана ялин-
ка, яскраві фотозони з різни-
ми фігурками тварин, цифр, які 
складували новий прийдешній рік 
«2020», обрамлені гірляндами. 

Радісне дійство відкрив міський 
голова Олександр Пузир, який за 
кілька хвилин до того, як стрілки 
годинника мали зійтись на 24.00, 
піднявся на сцену, і прорахувавши 
разом із присутніми святкуваль-
никами, останні секунди до Ново-
го року - привітав із прийдешнім 

Новим роком учасників дійства.
Присутні на площі радо зустрічали 

головних новорічних гостей Оркестр 
гарного настрою «Ренесанс». Це 
музичний гурт відкрив себе після 
участі в одному із телешоу. Він 
вдало поєднав в собі український 
фольклор та світову рок спадщину, 
класичні зарубіжні хіти та автентичні 
українські мотиви, авторські пісні 
та до болю знайомі на усім хард- і 
лайт-рокові композиції. Свій стиль 
вони визначають, як халабуда-рок, і 
за час існування гурту, встигли висту-
пити більше ніж п'ятдесяти етно- та 
рок- фестивалях. Український гурт 
з першої ноти зміг відволікти усіх 
присутніх від телефонів, бо своїми 
драйвовими піснями і новорічними 
колядками задав усім настрою, 
та засіяв добірним зерном на до-
статок у територіальній громаді.

В перервах між виступами ве-
дучий розважав присутніх до-
тепними жартами, анекдотами, 
різними розважальними та пізна-
вальними конкурсами та іграми.

Завершилася зустріч поба-
жаннями одне одному щасли-
вого Нового року кожній роди-
ні і миру нашій славній Україні!

З 28 по 30 грудня в рамках 
програми «Новий Рік в Козя-
тині» центральна площа стала 
центром виступів молодіжного 
фольк-гурту «Рута – м’ята», 
хореографічного колективу «Зо-
рянка – Арт», Заслуженої ар-
тистки естрадного мистецтва 
України Олени Пантєлєєвої та 
місцевих талановитих виконавців.

Невід’ємною складовою даних 
заходів став розіграш призів та 
подарунків. Також дітвора мала 
нагоду відвідати новорічні ви-

стави «Кіт Леопольд та Новий рік», 
«Як Баба Яга Новий рік зустрічала», 
«Попелюшка», які демонстрували-
ся в міському Будинку культури.

Крім того, учасники дійства мали 
можливість посмакувати смачного 
шашлику, зігрітися гарячим чаєм, 
придбати вироби закарпатських 
майстрів чи новорічні сувеніри. Все 
це завдяки приватним підприєм-
цям, які презентували свою кухню 
чи товари на центральній площі. 

Чималу роль у створенні свят-
кового настрою відіграє те, як ви-
глядає місто. Світлові конструкції 
– перетяжки через частину вулиці 
Героїв Майдану, святкові прикраси 
головної зеленої красуні, а також 
маленьких ялиночок вздовж площі, 
новорічна ілюмінація на фасаді 
міського будинку культури, туне-
лю, світлодіодні "шапки" на дере-
вах та біля торговельних центрів 
створюють відповідну атмосферу. 

Святкові локації, здається, з 
кожним роком стають все популяр-
нішим трендом. І цьогоріч тенденція 
закарбовувати спогади у фото про-
довжується. Козятинчани мають 
нагоду зробити гарну світлину на 
фоні тематичних фотозон Козятина. олена удвуд

У залі Міського будинку куль-
тури у день прем’єри було люд-
но. Зібралося стільки глядачів, 
що частині не вистачило місця 
і довелося стояти. А прийшли 
вони подивитися музичну виставу 
«Попелюшка». Тут і танці під су-
часні композиції, і пісні, і жарти.

Головну роль у виставі зі-
грала Каріна Шняга. Дівчина 
займається у «Зорянці-Арт» з 
п’яти років. Спершу ходи-
ла на народні танці, останнім 
часом захопилася сучасними.

Танцювальний колектив щороку 
влаштовує подібні музичні вистави. 
Каріні у них дуже подобається 
грати. А від цьогорічного свого 
амплуа вона взагалі у захваті.

— Мені дуже сподобалося, 
я вжилася в роль, — ділиться 
враженнями Каріна. — Дуже 
любила цей мультик. Він клас-

ний. Подобається те, що проста 
дівчина стала такою красивою.

Для того, аби відіграти виста-
ву, доводилося щодня по кілька 
годин займатися на репетиціях. 
А ще перед керівниками колек-
тиву постало ще одне непросте 
завдання — знайти костюми. У 
Попелюшки, до прикладу, їх було 
два — один хатній варіант, інший 
— сукня для балу. Перший костюм 
взяли напрокат, а сукню позичили.

За сюжетом, принцу наснилася 
дівчина. Знавець зірок сказав ко-
ролю, що якщо його син не знайде 
свою кохану негайно, то вже не 
закохається ніколи. Тому у коро-
лівстві вирішили влаштувати бал.

Попелюшка теж хоче піти до 
палацу на танці, та зла мачуха дає 
їй непрості завдання — зробити 
у будинку ландшафтний дизайн, 
розставити меблі за фен-шуєм, 
а також оформити субсидію.

Зрештою, Попелюшці вдаєть-

ся усе це зробити вчасно. Що-
правда, не без допомоги Чарів-
ної феї та її супер-планшета, 
у якому чарівні додатки. Фея 
дає головній героїні сукню та 
орендує транспорт, але поперед-
жає, що це бета-версія додатку, 
тому усе зникне о дванадцятій.

Попелюшка потрапляє на 
бал, де танцює з принцом. Далі 
усе, як у класичній історії. На-
прикінці на сцені з’являється 
Дід Мороз та Снігуронька.

— Я сподіваюся, що наша 
святкова новорічна вистава по-
дарувала вам трішки новорічного 
настрою, святкового настрою, 
— каже Антон Машевський, ке-
рівник студії народного танцю 
«Зорянка», що входить до складу 
колективу «Зорянка-Арт». — І 
ми також хочемо вас всіх при-
вітати з новорічними святами, 
побажати вам всього найкра-
щого. А головне, щоб у ваших 

дітей побажання здійснювалися.
— Дорогі батьки! Я вам хочу 

подякувати за ваших надзвичай-
них дітей. Вони найкращі. Я вас 
дуже прошу, вставайте щоранку, 
обніміть їх, поцілуйте, поговоріть. 
Вони цього хочуть. І разом з нами, 

я думаю, ми подаруємо їм щасливе 
дитинство. З Новим роком та Різд-
вом Христовим! — приєднується 
до привітань Аліса Машевська, 
керівник студії сучасного танцю 
«Dream dance», що входить до 
складу колективу «Зорянка-Арт».

в’яЧеслав гонЧаруК

Різдво - одне з 12-ти голо-
вних церковних свят року. Кожен 
рік його святкують 7-го січня. 

Наші журналісти побували в 
храмі Православної Української 
церкви, де настоятелем протоіє-
рей Василь Влізло. Він в цей день 
для вірян храму провів Різдвяне 
богослужіння, а віряни церкви по-
чергово співали колядки і «Багато-
ліття» (многає лета) Отець Василь 
в службі Божій звернувся до 
Всевишнього, щоб в Україні настав 
мир і спокій. Щоб кожна родина 
відчувала себе здоровою і щасли-
вою, а Господь пробачив людям їхні 
гріхи. Під кінець Різдвяної літургії 
настоятель церкви подякував благо-
дійникам храму і звернувся до ві-

рян, що вже настав час колядувати.
Серед присутніх на службі 

була пані Оксана. Вона розпові-
ла, що для неї означає Різдво.

— Різдво – це в першу чергу на-
родження сина Божого і великого 
Господа нашого Ісуса Христа. Але 
разом з тим, це свято в кожній 
душі повинно породжувати любов 
до ближнього, любов до всього 
живого. Пам’ятати, що ми повинні 
поважати і шанувати своїх рід-
них, берегти їх і завжди бажати 
всім здоров’я та миру. Тож свято 
Різдва Христового, це передусім 
народження в наших душах лю-
бові одне до одного, всього світу 
і Господа нашого Ісуса Христа.

— Оксано, ви народилися і 
виросли в західній Україні, порів-

няйте Різдво в Козятині з Різдвом, 
де пройшло ваше дитинство?

—Так, на західній Україні краще 
збереглися традиції цього свята. 
Але з кожним роком Різдво в 
Козятині стає цікавішим. Тут немає 
різдвяних карнавалів, поки що в 
Козятині зміни відбулися тільки в 
колядках. Зараз діти знають ба-
гато нових колядок та щедрівок.

Заспівали колядку й в церкві. 
Так завершилась різдвяна літур-
гія в церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці. А віряни поспішили 
додому приймати колядників. 

Цьогоріч колядники не чекали 
сутінків. Перші колядники на «Білій 
Казармі» з’явилися о 12.30. У цен-
трі і на ПРБ наші кореспонденти 
помітили колядників о 16-ій годині. 

Радує те, що традиційна колядка 
минулих років «Коляд, коляд, ко-
лядниця» вже ніким 
не згадується. Навіть 
трапився епізод, де 
дві групи колядників 
зійшлися на подвір’ї 
одного господаря. 
Коли перші заспівали 
колядку, другі засму-
тились, що співають 
колядку, з якою ходять 
вони. І тут же знайшли 
вихід з положення, за-
співали іншу колядку. 

Найдовше на ПРБ 
колядували. Тільки до 
22 години, як було 
раніше, вже не ходили. 
Принаймні, після 20-ої 

години дітей з різдвяними пакета-
ми на вулицях помічено не було.

новини
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дід мороз скинув російські валянки, одягнув українські 
бурки і став миколаєм 

в’яЧеслав гонЧаруК

«Оркестр гарної музики «Ре-
несанс» почав святкову про-
граму за півгодини до Нового 
року. Музичні твори звучали 
годину десять, а потім за спра-
ву взявся ведучий. Ставлячи пи-
тання на тему Нового року, но-
ворічний тамада роздавав со-
лодощі за правильну відповідь.

У танцювальному конкурсі 
взяли участь п’ятеро дівчат 
і стільки ж хлопців. Вони по 
черзі під музичний супровід 
починали танець, який підхо-
плювали решта учасників обох 
команд. Переможця визначали 
за глядацькими симпатіями. У 
першому конкурсі перемогла 
команда дівчат. У другому 
хлопці зрівняли рахунок, але 
в третьому танці дівчата знов 
вийшли вперед. У четвертій 
спробі хлопці вирівняли си-

туацію. У заключному танці 
солістом від команди сильної 
статі був іменинник Василь 
Гурковський. Йому в новорічну 
ніч було 60. Команда ювіляра 
здобула перемогу. Тільки на 
святі переможених не буває. 
Для того потрібно було про-
вести додатковий конкурс, 
підсумком якого стала бойо-
ва нічия 3:3. Ніби звичайний 
танцювальний конкурс, а ра-
дості в команді дівчат було 
стільки, наче вони виграли 
чемпіонат світу. Приємно, коли 
жінки можуть так радіти .

Відпочивши, музиканти знов 
вийшли на сцену. На цей раз 
їхньою аудиторією були не 
десятки молодих компаній, а 
сотні козятинчан різного віку. 
Багато наших земляків при-
йшли на площу в карнавальних 
костюмах. Мавпочка, пандочка, 
малиновий зайчик, ведмедик, 

зебра, тигр були в центрі уваги 
на новорічному дійстві. Так не-
помітно і сплив час програми 
музикантів. Вони як чемні люди 
подякували Козятину за радуш-
ну зустріч і поспішили на вихід.

Пішли музиканти, не стало й 
дискотеки.

Багато наших земляків були 
незадоволені тим, що диско-
теки не було до п’ятої ранку. 
Серед них - пан Микола та 
пан Борис, які хотіли сфото-
графуватися з Дідом Морозом 
і не розуміли, чому так рано 
завершилась новорічна дис-
котека. Правильної відповіді і 
ми не знаємо. Тільки, скоріше 
за все, це було пов’язано з 
погодними умовами. Навіть 
сцену частково розібрали че-
рез штормове попередження.

З припиненням дискотеки 
новорічна ніч не завершилась. 
Спочатку присутні побачили 

феєрверк, а пізніше вчерго-
ве відмітивши прихід Нового 
року, сидячи за столиками, 

заспівали українських пісень. 
Вміють козятинчани працюва-
ти, вміють вони й веселитися. 

зустрічали новий ріК 
біля ялинКи
свято. На рік «Пацюка» розважати козятинчан і 
гостей міста довірили оркестровим музикантам. 
Коли вони брали паузу, ведучий Сергій 
Баланюк проводив вікторину. Другим видом 
його програми був танцювальний конкурс. 
Завершувала новорічну ніч молодіжна дискотека, 
яка тривала значно менше часу, ніж у минулі роки
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КозятинчанКа виграла грант 
від європейсьКої організації

має 45 старовинних годинниКів

п’ять тисяч гривень 
зібрали на допомогу дітям

досвід. Олена Міщук наприкінці 2019-го року виграла грант на 1,5 тисячі євро для свого соціального 
проекту. Ми поспілкувалися з дівчиною та дізналися, як їй це вдалося, а також розпитали про деталі її 
майбутнього проекту

хобі. Юрій Гордійчук уже чверть століття збирає вінтажні годинники. У його колекції як радянські, так і 
європейські екземпляри. Двадцять сім із них він представив на персональній виставці, яка триває у Музеї 
історії міста. Розповідаємо, як козятинчанину вдалося зібрати свою колекцію

На відкриття завітали учні школи №2, 
а також наші поціновувачі мистецтва. Се-
ред них — козятинський художник Ві-
ктор Кльоц. Як виявилося, вдома він 
має теж кілька старовинних годинників.

— У мене є два годинники: один Bekker, а 
інший з Бельгії (не знаю марку) мені подарував 
ксьондз, який працював у Козятині, — каже 
художник. — Вони старі теж. Працюють. З 
двома гирями, 900, здається, грам. Першого 
годинника, Bekker, мені принесли відремонту-
вати, але чоловік такий прийшов, каже: «Слу-
хай, він мені взагалі не потрібен». «Що ти за 
нього хочеш? Гроші?», — питаю. Він: «Ні, мені 

грошей взагалі не треба. Дай мені трилітрову 
банку горілки». Я кажу: «Я тобі дам грошей, 
купиш». А він: «Ні, ти мені купи хорошу». Таким 
чином у мене цей Bekker з’явився. Повісив я 
його вдома в спальні, запустили його, промили. 
Це він вже в мене 25 років. А він десь 900-их 
років точно. Йде хвилина в хвилину. Ще є 
маминого батька, мого діда годинники радян-
ські, кишенькові, «Молния». Діда вже немає 
40 років, а вони йдуть до сьогоднішнього дня.

Відвідати виставку можете і ви. Для 
цього достатньо прийти до Музею істо-
рії міста, що на вулиці Грушевського, 15. 
Вхід вільний. Виставка діятиме до 31 січня.

гості про свої маленькі «колекції»

«так як у мене свій нахил, прялки-горщики, то сусідка наша 
казала: «яке їхало — таке здибало». Колекціонер Юрій Гордійчук 
разом з дружиною Аллою

перший годинник з колекції — батьківський. Виготовлений на 
Орловському годинниковому заводі

юрій гордійчук біля годинника радянської доби. Існує легенда, 
що ескіз цього часоміра малював Йосиф Сталін

олена удвуд

Юрій Гордійчук у минулому 
військовий. Нині на пенсії. 
Проте має захоплення, зовсім 
не пов’язане з військовою 
справою — чоловік колекціо-
нує годинники. Хоча сказати, 
що він їх просто колекці-
онує — не сказати нічого. 
Адже більшості з них Юрій 
дарує друге життя, а деякі на-
віть рятує від сміттєзвалища.

— У мене є настільний 
годинник 1870 року, — роз-
повідає колекціонер. — Я 
проїжджав і якось відчув, 
дивлюся — він стоїть. На 
нього текла вода. Я його ще 
не відновив. Але все одно від-
новлю і він буде працювати.

Нині вдома у козятинчанина 
сорок п’ять старовинних часо-
мірів. Ще частину подарував 
до фондів музею, бо вдома 
вже просто немає де їх збе-
рігати — усі стіни завішені. 
Колекціонуванням він займа-
ється вже близько 25 років. А 
почалося все ще у дитинстві з 
батьківського годинника. Він 
досі працює і навіть має дзвін.

— Це був годинник ОЧЗ 
(російською Орловский часо-
вой завод — авт.) — згадує 
Юрій Гордійчук. — І я так 
по-дитячому його розібрав. 
Але потім захотілося їх від-
новлювати. Я його відновив і з 
того почав збирати. Другий го-
динник мені подарувала тітка, 
дружина мого рідного дядька. 
Потім я забрав один годинник 
фірми Bekker 1870-го року. 
А потім вже пішло-поїхало.

Серед екземплярів, зібраних 
колекціонером, є радянські 
та європейські годинники. 
Українських немає, тому що 
у ті часи у нас не було своїх 
фабрик, які їх виготовляли. 
Сучасних часоходів у колек-
ції немає, тому що нині усі 
годинники або електронні, 
або кварцові. А вони, каже 

колекціонер, йому не цікаві.
— Є два годинника Le roi 

(Ле руа — авт.), одні чисто 
французькі, одні фірми «Юн-
керс», — продовжує Гор-
дійчук. — Це німецькі, вони 
здерли у французів і випус-
кали. Є австрійські, фірма 
Bekker, 80-го, є 36-го року. Є 
годинники, які видавали чер-
говому по вокзалу, обходчику, 
складачу вагонів. У кожного 
були свої певні годинники.

— А де ви брали усі 
ц і  г о д инники?  —  з а -
п и т у є м о  н ашо г о  г е р о я .

— Дізнавався, що в когось 
десь вдома є, — відповідає 
він. — Хтось викидав. Був 
годинник, мені запропону-
вали за дві пляшки горілки. 
Його ціна була на той час 700 
гривень. Я йому пропонував, 
але не продали. То він його 
пропив. Я собі до цих пір не 
можу пробачити, що вони 
пішли незрозуміло куди. Це 
були годинники мануфактури 
Хлєбнікова. Вона розташову-
валася у Росії. На сто років 
цієї мануфактури були замов-
лені для кожного із рангів пра-
цівників свої годинники. Цей 
годинник пішов і я шкодую.

найстарішому — 149 роКів

У четвер, 19 грудня, провели 
презентацію виставки годинни-
ків Юрія Гордійчука. Відкриття 
почалося дуже символічно — 
щойно годинникова стрілка 
повернула на цифру 12, в усіх 
куточках музею почувся дзвін.

На виставці зібрано 27 ста-
ровинних часомірів із колекції 
козятинчанина. Двадцять два 
із них справні. Найстаріший 
— марки «Le roi a Paris» (ле 
руа а парі), що у перекладі з 
французької означає «король 
франції». Йому вже 149 років. 
Як розповіла Наталія Баштова, 
науковий співробітник музею, 
ці годинники почали випускати 

у 1870-их роках. Це 
були більш-менш до-
ступні за ціною часомі-
ри, які могли собі до-
зволити міщани серед-
нього класу. Адже у ті 
роки годинник вважав-
ся предметом розкоші.

Ще один ц ікавий 
екземпляр — годин-
ник радянської доби, 
1936-го року випуску. 
Його виготовили на 
Московському заво-
ді. Існує легенда, що 
ескіз цього часоміра 
був намальований Йо-
сифом Сталіним. Про-
те циферблат вийшов 
косий. Але ніхто не 
насмілився про це ска-
зати. Тому ці годинни-
ки випускалися зі ско-
шеним циферблатом.

На відкриття Юрій 
Гордійчук прийшов не 
сам, а з дружиною Ал-
лою. Вона теж колекці-
онер — збирає старо-
винні речі, серед яких 
прялки, коромисла . 
Долучилася до форму-
вання фондів музею.

— Я, буває, прихо-
джу з роботи, бачу — 
погляд уже не такий. 
Питаю: «Щось стало-
ся?» «Ні». Проходжу 
в кімнату, вже новий 
годинник. Ось, знай-
шовся. Хтось гриби 
шукає в лісі, хтось ще 
щось — то це радість. 
Це дуже добре. Це по-
зитивні емоції, — каже 
Алла Гордійчук про 
захоплення свого чоло-
віка. — Так як у мене 
свій нахил, прялки-гор-
щики, то сусідка наша 
казала: «Яке їхало — 
таке здибало». Так ста-
лося, ми одне одному 
не заважаємо. У нього 
стіни, у мене куточки.

олена удвуд

Олені Міщук двадцять років. 
Попри досить юний вік, вона 
— професійний фотограф. Уже 
п’ять років вона на «ти» з фото-
камерою. А ще вивчає англійську 
та німецьку мови у Київсько-
му політехнічному університеті.

Крім того, дівчина є членом 
київської молодіжної громадської 
організації «Агенція вільного 
розвитку». Активно долучається 
до програм обміну та пише гран-
тові заявки для молодіжних про-
ектів. Саме одна з таких заявок 
і привела її на конференцію у 
Берлін від європейської органі-
зації EVZ Foundation. Для участі 
обрали 60 учасників з різних 
країн світу. Були представники 
з Німеччини, Грузії, Вірменії, 
Росії, Туреччини, Сербії, Болга-
рії, Словаччини, Франції, Греції, 
Іспанії, Польщі. І серед них — 
наша землячка. Завдяки участі у 
конференції їй вдалося виграти 
грант на 1500 євро для реаліза-
ції свого соціального проекту.

усе трапилося спонтанно

— Розкажіть про конферен-
цію, у якій ви брали участь.

— Тема конференції стосува-
лася рабства у сучасному світі. 
Щодо загальної кількості заявок, 

з яких відбирали учасників, то, 
як нам повідомили організатори, 
вони отримали близько 400 моти-
ваційних листів, з яких уже від-
бирали учасників для конферен-
ції. Одним із пунктів у мотивацій-
ному листі була подача власної 
ідеї для проекту, для участі в 
Project Pitching (щоправда, цей 
пункт був не обов’язковий).

— Як виникла ідея долу-
ч и т и с ь  до  ко нфер е нц і ї ?

— Це трапилося випадково. 
Я побачила посилання на ан-
кету в чаті моєї ГО «Агенція 
вільного розвитку». За кілька 
годин до дедлайну написа-
ла мотиваційного листа і вже 
чекала на відповідь. Цього 
року, була «спам»-розсилка 
на gmail від організаторів.

зніматимуть професійне 
відео без професійної тех-
ніКи

— Розкажіть трохи про деталі 
вашого проекту.

— Мій грантовий проект без-
посередньо стосується теми кон-
ференції: рабство у сучасному 
світі. Проект локальний. Хочу 
зібрати до 20–25 учасників з 
усієї України, віком від 16 до 22 
років на 3-4 дні. Мета: створити 
3 відеопроекти та 1 фотопроект, 
який буде передавати всю суть і 

важливість нашої теми. Результат 
ми поширимо в соцмережах і 
не тільки. Особливість у тому, 
що абсолютно всі знімальні 
процеси будуть відбуватись на 
телефон. Нам не будуть потрібні 
дорогі та професійні камери, 
а також супер-важкі програми 
для монтажу чи ретуші. Адже 
в сучасному світі ми звикли 
швидко обмінюватись інформа-
цією і висвітлювати події через 
власні смартфони. Тому я хочу 
навчити робити це якісно і про-
фесійно, щоб привертати увагу 
якомога більше людей до відео 
чи світлини і публікації загалом.

— Де ви плануєте проект 
реалізувати — у Козятині 
чи в якомусь іншому місті?

— Спочатку планувала про-
вести його у Львові, але потім 
зрозуміла, що найкраще, що я 
можу зробити — створити щось 
дійсно класне у своєму місті. 
Тому, звичайно, хочеться провес-
ти це в Козятині. Але не знаю, 
наскільки умови будуть цьому 
сприяти, адже проект на 3-4 дні, 
тому я зараз розмірковую над 
місцем проведення. Можливо, 
якщо не знайду вирішення своїх 
питань, проведу все це у Вінниці.

напиши, яКий ти Класний

— Чим участь у подібних кон-

ференціях допомагає молоді?
— Проекти і молодіжні програ-

ми обміну допомагають розшири-
ти власні горизонти та вийти за 
рамки свідомості, зруйнувавши 
якісь стереотипи. Можливо, на-
віть зрозуміти своє призначення. 
Ну і, звичайно ж, отримати новий 
досвід, знання та знайомства.

— Як написати крутого 
рекомендаційного листа, який 
зацікавлює і привертає увагу?

— Організатори проектів 
завжди шукають енергійних та 
вмотивованих учасників. Тому 
необхідно розписати всі свої 
найкращі якості і показати, що 

ти гідний гравець. Для цього та-
кож потрібно прочитати критерії 
та умови відбору, кого шукають 
і чи буде тобі цікава тема про-
екту і вже від цього відштовху-
ватись.

— Що б ви могли порадити 
людям, які теж хотіли б взяти 
участь у подібних конференціях?

— Моя порада — бути відкри-
тими до будь-яких можливостей, 
завжди прагнути до саморозвит-
ку та вдосконалення, не боятись 
змін та сміливо рухатись до своєї 
мети. Адже, щоб досягнути успі-
ху, потрібно «хапатися» за всі 
можливості, які пропонує світ.

олена удвуд

Дві подруги з Козятина 
Марина Машкіна та Катери-
на Войтюк на початку міся-
ця запустили у соцмережах 
акцію. Дівчата мали на меті 
зібрати кошти для поїздки у 
Стрижавський дитячий буди-
нок-інтернат. Просили також 
допомогти і деякими речами. 
Також частина коштів за від-
відини басейну «Дельфін» 
перераховувалася на акцію.

П о ї з д к у  п л а н у в а л и  н а 
в івторок, 24 грудня, про -
те довелося ї ї  перенести 
трохи п ізн іше .  Тож виру-
шили у дорогу 26 грудня.

«Посмішка дітей і щастя 
в очах — це те, що мотивує 
нас на добрі вчинки. Сьогодні 

відбулася поїздка до Стрижав-
ського інтернату!!! Завдяки на-
шій акції ми зібрали 5200 грн. 
Також багато людей принесли 
нам до басейну книги, розви-
ваючі ігри, пазли, цукерки!!!» 
— написала Марина Машкіна 
на своїй сторінці у Facebook.

Як і обіцяли, виручені кошти 
дівчата не передавали керівни-
цтву закладу, а придбали необ-
хідні речі. На зібрані гроші їм 
вдалося купити чотири дошки 
для малювання (1300 гривень), 
посуду на три тисячі гривень, 
а ще двадцять пазлів. На 
пальне витратили 250 гривень.

«Дружня команда і тепла ат-
мосфера, а головне — радісні, 
усміхнені очі цих особливих 
дітей. Все починається з до-
бра, вміння співчувати, радіти 

і співпереживати за інших. 
А головне — тримати душу 
відкритою. Ми об’єдналися 
і влаштували не велике, але 
по-справжньому гарне і добре 
свято і надалі будемо стара-
тися проводити частіше благо-
дійні акції для тих, хто справді 
цього потребує. Дякуємо кож-
ному, хто долучився! Щиро дя-
куємо всім, ви наша підтримка 
та команда. Давайте надалі 
робити добро! Адже це так 
легко, коли ми всі разом!» — 
підсумувала Марина Машкіна.

Після того, як придбали усе 
необхідне, у дівчат залиши-
лося 150 гривень. Ці кошти 
вони вирішили перерахувати 
мамі Данилка Мізика, юного 
козятинчанина, якому потріб-
не дороговартісне лікування.

Катерина войтюк (ліворуч) і марина машкіна (праворуч) 
придбали для вихованців інтернату у стрижавці речі. А 
кошти, що залишилися, перерахували мамі Данилка Мізика
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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

46
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466100

 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  

465946
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            Продам
Автоклав, сіно, солома в тюках. 067-745-69-92
Браму-м`ясояєчних курей, сім`ями ,півнів, 
підрощених. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-
22-16
Бролер Іспанка, Мастер грей, редбро, качки і 
індики суточні, підрощені. 067-173-31-50, 063-
604-26-79, 096-458-74-21
Велосипед, балон газовий, самовар, бідон 
алюм., 2 плуги саморобні, блоки фундаментні 
№40, труба оцинкована діам. 40 - 9 м., 
піддони, відходи деревини. 063-359-40-27
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля 
мілка. 073-429-56-52
Гараж вул.О.Кошового. 063-064-05-28
Гречаний мед, різнотрав`я, прополіс, воскову 
міль, підмор, ярий віск, гемогинат та інші про-
дукти пасіки. 097-170-90-05, 066-432-22-16
Гуси на розвід. 096-566-78-85
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
Диван б/у. 067-657-39-15

466319

467395
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        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м. 067-
722-86-10
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-
балкон та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
2-х кім. кв., 38 кв. м., 1-й пов. 2-х пов. буд., інд. 
опалення, м-п. вікна, двері, нова сантехніка, 
без ремонту. Є сарай, погріб. Недорого вул. 
Васьковського. 093-800-66-77, 095-425-36-54
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., 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
Будинок 10 сот. землі, пров.Деповський 2 
м.Козятин. 063-646-35-22
Будинок 62 кв. м., газифікований, приват., з 
госп. будівлями, опал. газове та пічне, с. Ко-
зятин, ділянка 15 сот., терміново, недорого. 
096-192-68-08
Будинок вул.Васьковського р-н Депо (круг), 
65 кв.м., 2 кімнати, інд. опалення, газ, ц/вода, 
каналізація, ванна, туалет, сарай, погріб. 098-
991-41-83, 063-215-56-98
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., жилий 8 х 10 м., зі всіма зручно-
стями, с.Сигнал (3 км. від райцентра), є гараж, 
літня кухня, сарай, погріб, криниця, садок, 
город. 095-769-97-36
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр 
вул.Підгорбунського 34. 067-271-67-99
Будинок квартирного типу на території 
ветлікарні вул.Білоцерківська с.Сигнал. 063-
288-36-84, 097-352-95-13
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 с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода цен-
тральна, погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
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        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 на повному ходу. 093-182-88-32
ГАЗ 24-10 5 ступка. 098-225-48-42
Запчастини до Део Ланоса. 067-745-69-92
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Самоскид САЗ-3507. 096-758-80-38
Славута 2002 р. 1,2 інжектор пробіг, 24 000 км., 
білого кольору. 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

           КУПЛЮ
Барана Романівської породи до 40 кг. 
(плідника). 096-969-45-99
Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому 
стані, горіхи, подушки, перини, старі холодиль-
ники. 068-365-84-69 Неля
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 
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Дитяча коляска з/л в гарному стані, телевізор 
JVC кольоровий у відмінному стані, Медіпрет 
(вир.Фінляндія), недорого. 098-993-86-97
Дрова дубові  (обрізки з пілорами), тирса ду-
бова. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова. 093-058-78-43
Електро бойлер б/у в доброму стані на 80 л., 
недорого. 063-268-23-01
Зем. діл-ка 35 сот., с.Сестринівка. 067-587-
91-62
Зем. діл-ка під будівництво 25 сот., 
вул.К.Маркса. 097-691-24-53
Зимова резина з дисками 215/70 R16 100S. 
097-577-26-86
Кабіна Райха, ел. чайник 20 л., стіл слюсарний, 
деревообробний верстак, насосна станція 
"Італія", труби а/ц 150, ст.15, склянки, смола,  
шпалери, бруски дерев`яні, дублянка чол. р.52, 
полікарбонат. 096-467-88-03
Коза кітна на третій окіт. 067-756-06-27
Козочка погуляна 10 міс, коза з 3 окотом. 063-
615-48-21
Контейнер 5 т. 097-448-11-15, 093-885-18-76, 
097-512-47-72
Кормовий буряк с.Сестринівка. 096-007-61-90
Корова молода тільна 2 телям. 068-546-11-95
Корова с.Махнівка. 098-670-34-13
Корови на вибір. 097-906-39-19
Котел Вайлант б/у робочий, можна на запча-
стини. 068-519-07-18
Кукурудза суха, можлива доставка. 097-843-
01-38
Лёшка мясної породи на домашніх харчах 45 
кг. 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
Морозильна камера, кухня, 2 шафи, диван, 
триляж, стіл письмовий, 2 пінали, 2 тумби. 
063-359-40-27
Носки вязані різні розміри 50 грн. 063-684-
21-43
Овець Романівської породи на мясо. 096-969-
45-99
Папуги хвилясті. 063-367-81-72
Порося годоване домашніми харчами 100 кг. 
067-319-08-49
Поросята 16-18 кг., с.Сигнал. 098-918-03-39
Поросята мясної породи 10-15 кг. 097-029-63-
05, 063-294-52-71
Поросята різною вагою. 067-300-17-72, 093-
592-01-96
Поросята. 068-426-53-68
Пральна машина автомат "Ардо", комод 500 
грн., сумка під ноутбук. 068-044-24-68
Принтер Epson xp530 у доброму стані. 093-
631-24-31
Прихожа 280 х 210 х 45 б/у у гарному стані, 
дешево. 063-741-21-86, 098-542-94-77
Причіп тракторний 2ПТС-4. 098-600-21-40
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Сіно молодої люцерни 3.50 грн./1 кг., не тюко-
ване, с.Перемога. 093-052-02-38
Сіно садкове в с. Іванківці. 097-736-90-46
Сіно, люцерна, мішанка, швейна машина ножна 
"Зінгер",рейси 2 шт. по 4 м., диван. 096-192-
68-08
Собаку "Алабай" 2,5 роки. 097-690-40-18
Стінка дитяча 2.65 х 2.10. 096-090-36-97
Телевізор Samsung (діаг. 51 см.), недорого. 
098-222-98-98
Телевізор, дублянка, йогуртниця, соковижи-
малка, міксер. 093-406-75-28
Телиця тільна 4 міс. червоно - ряба, індокачки 
коричневі дорослі. 097-574-33-52
Телиця чорно-ряба 5 міс. тільна. 097-267-66-39
Умивальник н/ж круглий 585 грн. новий, курт-
ка жін. зимова з капішоном бордова р.60 600 
грн., дитяче одіяло на новонарод. синє тепле 
300 грн. 067-192-67-78, 063-238-23-61
Участок 15 сот., вугілля, верба на пні. 093-
429-56-52
Форму провідника чоловічу р.48-50. 063-684-
21-43
Фортепіано Отрада Одеської фабрики 
поліроване, велосипед чол. та жін. б/у, худож-

ня література , меблі у спальню та вітальну 
кімнату. 098-564-57-58
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-
26-86
Картоплесаджалка з бункером для добрива, 
для мотоблока. 098-458-43-94
Дрова твердих порід з доставкою. 063-
960-26-33

Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 
сарая, погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 
067-103-90-58
Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в бу-
динку газ, світло, всі лічильники, зроблена 
нова каналізація, вода зі скважини, газ. опа-
лення, є літня кухня, погріб, хлів. 097-302-85-55
Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, 
туалет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48
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
Пів будинку терміново, з меблями, 3 кімнати, 
га. та пічне опалення, літня кухня, сарай, кри-
ниця, підвал, город 40 сот. 050-214-47-80
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, 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

                РІЗНЕ
Винайму 2-х, 3-х кімн. кв. або будинок. 063-
695-77-79
Здам 2-х кім. кв., 1 пов. 2-х пов. буд. 093-800-
66-77, 095-425-36-54
Здам газ. будинок вул.Матросова. 099-243-
89-67
Ласкавий котик "Семен" шукає люблячу роди-

ну, чорно-білий, їсть все, привчений до лотка 
. 063-784-17-02
Терміново жінка шукає роботу доглядальниці, 
няні, прибиральниці і т.д., розгляну будь які 
варіанти. 067-192-67-78, 063-238-23-61
Здам в оренду кімнату 30 кв.м. на 2 поверсі з 
інтернетом, телефоном вул. Незалежності, 42, 
навпроти пошти. 093-766-78-49
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олена удвуд

Бути родом з невеликого 
міста — це не перепона для 
того, аби досягнути того, 
чого хочеш. Навіть більше, 
— інколи це допомагає про-
суватися вперед. Це дово-
дять дві героїні нашої істо-
рії — модель міжнародного 
класу та дизайнерка одягу.

уЧасниЦя проеКту «подіум»

К о з я т и н ч а н к а  Е в е -
ліна Войцехівська — ди-
зайнер одягу, стиліст, ви-
кладач у школі моделей, 
випускниця академії A.Tan.

Коли закінчила школу, дов-
го вагалася, ким саме хоче 
бути. Завжди мріяла стати 
психологом, проте шити одяг 
їй подобалося не менше. 
Схильність до рукоділля пере-
далася від мами. Вирішальний 
вибір допоміг зробити сон.

— Я почала медитувати, 
— розповідає Евеліна. — Я 
прочитала у книжці, якщо 

якесь питання тебе мучить, 
ти кажи перед сном: «Я не 
знаю, але я хочу знати». На 
якійсь nn-ій подорожі у сон 
мені приснився один відо-
мий модельєр і я зрозуміла, 
що це якийсь знак, підказка.

Так Евеліна вступила до 
академії A.Tan, потім пра-
цювала стажеркою відомого 
модельєра. Згодом випадково 
знайшла роботу у журналі. 
Знайома журналістка сказа-
ла, що шукають помічника 
стиліста. Евеліна вирішила 
спробувати. Перше своє за-
вдання отримала о третій ночі.

— Мені кажуть дівчата: 
«Кинь його, нащо воно тобі. 
Шансів буде багато». Але моя 
натура не така, — продовжує 
дівчина. — Деяким моїм зна-
йомим шанс дається, а вона 
каже: «Ні, я не гідна цього. 
Ось Катя — так. А я, ну що 
я? Я міль». Який ви рівень 
собі поставите, такий і буде.

Завдання Евеліна викона-
ла і роботу отримала. Тому, 
каже, не треба боятися ро-

бити собі виклики, а жити 
тут і зараз і вірити в себе.

Потім дівчина потрапила 
на проект «Подіум», який 
теж став для неї доленос-
ним. Нашу козятинчанку об-
рали у двадцятку з-поміж 
двох тисяч претендент ів .

— У мене була перша колек-
ція, яку я пошила, — згадує 
дівчина. — Я сиділа в інтерне-
ті, і мені вибиває: «Новий ка-
нал, проект «Подіум», ми шу-
каємо саме тебе!» Я відправ-
ляю заявку. Прийшла на кас-
тинг. Це був останній день. Дві 
тисячі дизайнерів. Всі акули 
сиділи біля мене. І тут сиджу 
я зі своєю першою колекцією, 
сім діток. Я сказала, що з 
Козятина, і зразу мене взяли.

На думку Евеліни, успіш-
ність приходить до тих, хто 
не боїться себе показати.

«хоЧу фотографуватися для 
журналів»

Марина Машкіна працює 
міжнародною моделлю. Про-
те своє покликання знайшла 
не одразу. Після школи мама 
наполягала на тому, щоб 
дочка пішла на залізницю, 
бо сама працює провідни-
ком. Марина ї ї послухала, 
хоча хотіла бути психологом.

— Про те, що зараз прак-
тикують рік без навчання, я 
ще такого не знала, — роз-
повідає Марина. — Хоча мені 
здається, що краще посидіти 
вдома рік, визначитися. Це 
я зрозуміла на першому мо-
дельному контракті, коли ді-
вчина 16 чи 17 років сказала: 
«Я не вступила після школи, 
то полетіла на модельний 
контракт. Я не знала, ким я 
хочу бути. Я вирішила поду-
мати рік». І я подумала: «Це 
круто! Чому я так не зроби-
ла?! Чому я пішла у Вінницю 
вчитися на залізничному?!»

Марина закінчила навчання 
і почала працювати. Змінила 
кілька робіт, весь цей час шу-
кала себе. І нарешті знайшла.

— Я прочитала такий тест: 
тобі 60 років, у тебе багато 
грошей, все в тебе є. Чим ти 
хочеш займатися? І я собі 
придумала — я хочу фотогра-
фуватися для журналів. Мені 
тоді було 22 роки. Всі дума-

ють — модель, 22 роки — вже 
стара. Але нічого не пізно 
робити, якщо ти цього хочеш.

Дівчина почала змінюватися, 
змінила свої звички. Каже, 
спершу міняються думки, а 
разом з ними і зовнішність. 
Нині вона вже має досвід зйо-
мок для журналів, реклами, 
а також роботи на подіумах.

— Мій останній контракт 

був у Китаї, — продовжує 
Марина. — Їм дуже важко 
вимовити літеру «р» і вони 
на мене казали «Маліна». Я 
їх навчила говорити Козятин і 
вони мені казали: «Ту дівчинку 
з Козятина ми хочемо бачити».

Марина каже,  що важ-
ливо  обирати  сво є  ото -
чення. А батькам — під-
т р им у в а т и  с в о ї х  д і т е й .

успішні люди ділилися сеКретами
за приклад. У Козятині є багато людей, які стали успішними і на власному прикладі можуть показати, 
що для досягнення мети не існує перешкод. Ми розповімо вам історії двох дівчат, які попри юний вік вже 
здійснили свої мрії

Дівчата стали спікера-
ми на форумі «Моделі успі-
ху у сучасному світі». На за-
хід запросили майбутніх ви-
пускників шкіл та батьків.

Форум проходив у два ета-
пи — на кожному свої історії 
розповіли четверо осіб. Під час 
першої виступили студентка 
Варшавського університету Уля-
на Пилипенко, стиліст Евеліна 
Войцехівська, фотограф Олена 
Міщук, міжнародна модель Ма-
рина Машкіна. Під час другої 
— кондитер Тетяна Шведова, 
якій через війну довелося пе-
реїхати з рідного Донецька до 
нас, ветеринар Марія Свінціцька, 
пастильє Наталія Юрчук, що була 
бухгалтером, але змінила про-
фесію, коли стала мамою, свя-
щеник Української православної 
церкви, у минулому — вчитель 
фізкультури Вадим Яковенко.

Форум влаштувала організація 
«Краплина турботи». Це другий 
подібний захід у нашому місті.

— Наша мета — профорієнта-
ція, — каже Вікторія Давидюк, 
співзасновниця організації. — Як 

знайти себе, своє майбутнє. Дати 
підказки, рекомендації, цікаві 
історії людей, які вже відбулися.

Активно до організації до-
лучились і молодші члени «Кра-
плини турботи», серед яких 
Вікторія Куклюк, Саша Сохан, 
Анастасія Болгарська, Назар 
Черневський, Вероніка Борисюк, 
Богдан Хариш, Мар’яна Шевчук.

— Атмосфера була вра-
жаюча, усі люди були з по-
смішкою на обличчі, — ділить-
ся враженнями Саша Сохан. 
— Велике дякую спікерам 
форуму, які не побоялися ви-
ступити. Їх було цікаво слухати.

— Мені, як людині, яка хоче 
вступити в університет за кор-
доном, було реально корисно 
послухати Уляну Пилипенко 
та дізнатися про особливості 
навчання і життя в Польщі, 
— додає Вікторія Куклюк. 
— Крім того, мені сподоба-
лося патріотичне ставлення 
кожного спікера до Козятина.

Допоміг в організації заходу 
Центр дитячої та юнацької твор-
чості. Вони надали приміщення.

виступили на форумі

«всі акули сиділи біля мене». Евеліна Войцехівська 
увійшла у двадцятку дизайнерів, яких обрали для проекту 
«Подіум» серед двох тисяч претендентів

«мій останній контракт був у Китаї». Марина Машкіна 
розповіла про досвід роботи моделлю за кордоном

велосипедист сфотографував 
гальмівний шлях автівки. З фото 
видно, якою частиною дороги їхав 
велосипедист

автівка, якою був скоєний 
наїзд на велосипедиста

після відкриття офіс міської організації ветеранів 
україни освятили. Доручили цю місію протоієрею Роману 
Масирі

 дирекція залізничних перевезень в свята

олена удвуд

У офісі Козятинської міської 
організації ветеранів України 
врочисто відкрили Алею слави. 
На цю подію запросили членів 
організації, представників місь-
кої влади, а також тих, завдяки 
кому алею вдалося створити.

Зазвучав Гімн України. При-
сутні встали. Так почалися уро-
чистості з нагоди відкриття.

— Так сталося, що у нашому 
місті під час цієї декомунізації 
пішло все підряд, без розбору, 
— каже Федір Кропива, голова 
організації ветеранів України. — 
Дошка пошани у нас знята. А на 
ній були всі відомі люди міста. 
Це учасники Другої світової ві-
йни, Герої Радянського Союзу, 
Герої праці, почесні громадяни 
міста, заслужені люди нашого 
міста, які відмічені відзнакою. 
І все воно кануло в Лету. А іс-
торія — вона є історія. Вона 
повинна бути, зберігатися. І за-
вжди, якщо молодше покоління 

шанує і пам’ятає за старше по-
коління, то історія зберігається.

Нагадаємо, цьогоріч улітку місь-
ку Дошку пошани демонтували, 
у зв’язку із прийнятим рішенням 
Виконавчого комітету. Залишили 
лише ту частину, де розміщені 
фотоматеріали про героїв, що за-
гинули у війні на Сході. А на місці 
Дошки пошани висадили туї. До 
речі, мешканці міста рішення про 
демонтаж сприйняли неодноз-
начно. У соцмережах наші читачі 
жваво обговорювали те, чи варто 
було зносити Дошку пошани.

Козятинська міська організа-
ція ветеранів України вирішила 
створити свою Алею слави.

— Коли ви звернулися стосов-
но створення такої алеї пам’яті, 
ви пам’ятаєте, я поставив лише 
умову, щоб не було ідеологічних 
комуністичних лідерів, але по-
винні обов’язково бути почесні 
громадяни міста Козятина, в 
тому числі і Герої Радянського 
Союзу, які в місті народилися, 
або отримали Героя Радянського 

Союзу за визволення міста. Це 
дуже правильно, тому що істо-
рію потрібно пам’ятати, — каже 
міський голова Олександр Пузир.

Коли перерізали стрічку і зняли 
біле полотно, яким накрили Алею 
слави, ми дійсно не побачили зо-
бражень ідеологічних лідерів. Се-
ред тих, кого увіковічнили на Алеї 
слави, герої не лише минулого, 
а й наших днів. Наприклад, іс-
торик Зоя Вільчинська, журналіст 
Петро Зарицький, голова Міської 
організації ветеранів України 
Федір Кропива, легенда медици-
ни Василь Мельник. Не забули 
і про полеглих на сході нашої 
країни. На Алеї слави є портрети 
Вадима Наумова та Сергія Каца-
біна. Усі зображення у дерев’яних 
рамках. Створити Алею до-
помогли місцеві підприємці.

Після відкриття почали під-
готовку до таїнства освячення. 
Право запалити першу свічку 
дали Федору Кропиві, другу — 
очільнику міста Олександру Пу-
зирю. Опісля протоієрей Роман 

Масира освятив як Алею, так і 
офіс Міської організації ветера-
нів України та прочитав молитву.

На завершення підприємців, які 
брали участь у створенні Алеї 
слави, нагородили грамотами.

відКрили нову алею слави

хто найКраще підготувався до свят?

для нащадків. У Козятині урочисто відкрили Алею слави. Відтепер сорок два портрети прикрашатимуть 
одну зі стін офісу Козятинської міської організації ветеранів України. Чому вирішили відкрити алею та хто 
серед тих, кого вшанували — читайте у нашому матеріалі

в’яЧеслав гонЧаруК

Кажуть, що взимку най-
більш небезпечні учасники 

дорожнього руху - вело-
сипедисти. У водійському 

середовищі їх охрестили каскадерами. 
Охрестили тому, що вони часто в ожеле-
дицю з двоколісного транспортного засобу 
падають перед колесами автівок. Змінив 
статистику на дорозі водій іномарки, який 
наїхав ззаду на велосипедиста та ще й 
вийшов до постраждалого з-за керма в 
зелених трусах.

Другого дня нового року на вулиці Героїв 
Майдану сталася дорожньо-транспортна 
пригода. Водій автівки скоїв наїзд на вело-
сипедиста.

Сталося це, судячи з гальмівного шляху 
автівки, через те, що іномарку після спроби 
загальмувати занесло на слизькій дорозі. 
Знесло до краю дороги, де в тому ж на-
прямку їхав велосипедист. Скоївши наїзд 
на іншого учасника дорожнього руху, водій 
спочатку зупинився, а потом об’їхав вело-
сипедиста і вийшов з автівки. Він запитав 
у потерпілого, чи з ним все добре. Наступ-
ною фразою він здивував велосипедиста:

 — Я хотів вас об’їхати та ви виїхали на 
середину дороги, – сказав водій.

– Зі мною все добре, – відповів велоси-
педист і, побачивши перед собою чоловіка 
в салатовій тенісці та зелених трусах, до-
дав: – А з вами все добре?

На таке запитання керманич іномарки 
відповіді не дав, а сів в автівку та натиснув-
ши на газ, став віддалятися від місця події.

Видно, що іномарку трохи занесло, від 
чого й стався наїзд. Навіщо було казати, 
що велосипедист сам винен? Вибачся та 

й їдь собі з Богом. Адже за зовнішніми 
ознаками водій майже на 100 відсотків був 
тверезим.

За фактом була написана заява в по-
ліцію. Водія розшукують.

Гроза велосипедистів – водій у зелених трусах
блог Перед Новим роком 

редакція газети «RIA-
Козятин» проводить тра-
диційне опитування: як 
підготувалися до різдвя-
но-новорічних свят ор-
ганізації і підприємства 
міста? У цьому році най-
більше відгуків набрала 
міська рада за оформ-
лення новорічної площі. 
Правда, деякі опитані 
відмічали, що міська рада 
зробила ту красу за ко-
шти міського бюджету. 
На другому місці Дирек-
ція залізничних переве-
зень, яка гарно оздобила 
гірляндами і підсвіткою 
своє приміщення. Третім 
лауреатом стала автів-
ка таксі, яка, обвішана 

гірляндами, в новорічну 
ніч курсувала від площі 
і до площі. Усього було 
названо 42 колективи чи 
суб’єкти підприємницької 

діяльності, серед яких 
часто називали магазини 
кафе-бари, аптеки. Про-
водилось опитування в 
новорічну ніч і 3-го січня. 
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ГоРоСКоП
з 9.01 по 15.01
овен 
В Овнів попереду насичений тиждень, 
коли доведеться встигати все: і попрацю-
вати, і відпочити. І в цьому режимі вам 

інколи хотітиметься звичайного спокою. Тому 
краще не створюйте конфліктних ситуацій з тими, 
хто захоче вас кудись витягнути зі стану спокою.

тельЦі 
У Тельців попереду доволі цікавий період 
у житті, адже майбутнє залежить від того, 
які рішення ви приймете зараз. Самотнім 

представникам цього знаку Зодіаку варто зосе-
редити більше уваги на самореалізації, а тим, хто 
у парі, менше звертати увагу на дрібниці. 

близнюКи 
Близнюки і їхній неймовірний запал - це 
те, що неможливо розділити, крім тих 
моментів, коли їх накриває втома. Не 

дозвольте цьому трапитись зараз. Зберігайте 
гарний настрій та приділяйте більше часу своїм 
близьким та рідним. Чудовий час для роман-

тичних пригод.
раК 
Раки зараз прагнуть нових вражень або 
хоча б нормального відпочинку, але 

навряд все буде так, як вам того хочеться. Тому 
зберіться з силами та виконайте все заплановане, 
щоб знайшовся час і на найдорожчих людей. За-

раз їм потрібна ваша підтримка.
лев 
У Левів новий тиждень не надто від-
різнятиметься від попереднього, за 

винятком того, що подвояться шанси на відпо-
чинок та нові пригоди. Підтримуйте хороший 
настрій та старайтесь не створювати конфліктів 

там, де їх можна уникнути. 
діва
Діви цього тижня повинні більше часу 
приділяти собі, а тоді вже іншим. Ваші 

стосунки точно не постраждають від того, що ви 
нарешті попіклуєтеся про себе.
терези 
Терези, інколи ваше бажання рівноваги 
може грати з вами у не надто приємні ігри. 

Ви забуваєте про увагу для своєї другої половинки, 
натомість бачите несправедливість тільки проти 
себе. Змінюйте це, якщо не хочете, щоб стосунки 

погіршились.
сКорпіон 
Скорпіони, пора розслабитись та ділитись 
своїм гарним настроєм з оточенням. Ви 

можете бути неймовірно романтичними, якщо 
захочете цього, а зараз саме чудовий час для по-
двигів та сюрпризів. Це точно піде вам на користь. 

стрілеЦь 
Стрільців очікує доволі насичений тиж-
день, але навіть у цьому стрімкому ритмі 
життя варто знаходити час для рідних 

та близьких. Зрозумійте, що родина та кохана 
людина також потребують вашої уваги. Від цього 
залежить чимало у вашому майбутньому.

Козеріг 
Козероги, пора припинити поводитись 
так, наче у вас кожного дня інша пасія. 
Ваша грайлива натура не завжди грає на 

користь вам. Самотнім представника цього знаку 
варто більше уваги зосередити на собі, а тим, хто 
у парі, краще зайнятись стосунками.

водолій
Водоліїв чекає доволі приємний період у 
житті, коли буде небагато турбот і чимало 
романтичних моментів. Навіть, якщо у 

вас немає пари, то це не причина постійно за-
смучуватись. Можливо, пора щось змінювати у 
власному світогляді.

риби 
Риби цього тижня відчують себе справді 
бажаними, якщо нарешті припинять 
звертати увагу на дрібний негатив та по-

вчати інших. Зрозумійте, що люди люблять вас 
не лише через ваші уміння, а й через внутрішнє 
наповнення. 

середа, 15 січня

-  1 0С   - 3 0С
+  4 0С  + 2 0С

вівторок, 14 січня

    0 0С    - 2 0С
+  1 0С  + 2 0С

понеділок, 13 січня

 - 1  0С      - 2 0С
 + 1 0С       + 3  0С

субота, 11 січня

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

п'ятниця, 10 січня

     0 0С      0 0С
  + 1 0С    +  2 0С

неділя, 12 січня

-  1 0С   -  4 0С
+  1 0С   +  1 0С

четвер, 9 січня

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

Погода у Козятині 

ульяна лакійчук стала переможницею в 
категорії 2005-2006 років 

лауреат золотої нагороди ліза Чорна

рекордсмен “різдвяних висот” Кирило 
луценко

стрибуни у висоту почали 
новий ріК з реКорду 
«різдвяних висот»

Команда Козятина зі стрибків у висоту

гарний початок. Відкритий турнір «Різдвяні 
висоти» пройшов у Козятині в четвертий 
день нового року. Взяли участь у змаганнях і 
спортсмени-початківці, і стрибуни з досвідом, які 
підтримують спортивну форму. І так підтримують, 
що встановлюють рекорд турніру 

4
4
9
0
7
7

в’яЧеслав гонЧаруК

У спорткомплекс Козятинської ДЮСШ 
з’ їхались стрибуни легкоатлетичних 
шкіл Бердичева, Вінниці, Василькова 
та Києва. Привезли атлетів-висотни-
ків титуловані в минулому спортсме-
ни, а нині дитячі тренери. Усього в 
змаганнях взяли участь близько 60 
спортсменів. Були серед них і легко-
атлети-початківці. Тому почали зма-
гання з доступної для всіх висоти.

Планка піднімалася все вище і вище, 
і з кожним разом ставало все менше 
учасників, яким підкорялася чергова 
висота. Першими припинили змагання 
найменші за віком спортсмени. Трохи 
пізніше між стрибунами не залишилось 
спортсменок дівчат. Наша землячка Ліза 
Чорна і Анастасія Волкова з Бердичева 
з результатом 150 см стали чемпіонками. 
Бронзова нагорода поїхала у Васильків. 

У категорі ї молодших перемогла 
Ульяна Лакійчук. Серед дванадцяти-
річних спортсменок золото та срібло 
повезли до столиці, а бронзова на-
города у нашої Злати Янчевської.

Коли планку підняли на 160 см, зали-

шилося всього дев’ять атлетів. П’ятеро 
наших стрибунів, двоє з Василькова, 
по одному спортсмену з обласного 
центру та Бердичева.  На цій висоті при-
пинили змагання наш спортсмен Сергій 
Вахнівський і гуморист від природи, 
учень вінницької школи №20 Максим 
Шаповал. Виступ гостя з Вінниці став 
позитивом у його спортивній кар’єрі і 
сам Максим сподобався на змаганнях 
усім. Підняли планку ще на п’ять санти-
метрів. На ній зупинився срібний призер 
турніру в своїй віковій категорії Максим 
Філюк. Чемпіоном турніру в категорії 
хлопців 2005-2006 року з результа-
том 170 см став Владислав Поліщук.

Більш дорослі спортсмени почали ви-
являти найстрибучішого, коли планка 
була на висоті 175. На ній зупинився 
бронзовий призер турніру Максим 
Гайдучок. Вихованець тренера Воло-
димира Галицького Кирило Луценко та 
підопічний Ігоря Лонського з Бердичева 
стрибнули на 185. А висота 190 см під-
корилася тільки десятикласнику Козя-
тинської школи №5 Кирилу Луценку. Він 
і став абсолютним чемпіоном турніру. 
І рекордсменом «Різдвяних висот».  


