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ЇЇ ПРАЦЮ 
ШАНУЮТЬ ЛЮДИ

Адміністрація КП «ЖКО» схвально сприйняла письмове 
звернення нетішинця  А. Ружина: завдяки його небайду-
жості  та наполегливості  отримала 100% премії до заробіт-
ної плати та запис  подяки за працю в трудовій книжці робіт-
ник з комплексного прибирання та утримання будинків з 
прилеглими територіями Вікторія Кобелинська.

 

Нікому не секрет, що наше місто чисте та охайне. Щодня з 
самого ранку біля кожного під’їзду, в дворах, в місцях за-

гального користування  клопочуться комунальники. В повсякден-
ному житті, переповненому різноманітними проблемами,  ми вже 
звикли до цієї звичної буденності.  Чисто навколо – от і добре, а 
коли сміття –   висловлюємо обурення один одному або  ж самі 
до себе.  І не помічаємо, або не хочемо помічати тих, хто відпові-
дально ставиться до своєї праці, роблячи таким чином, наше жит-

тя комфортнішим… 
… До редакції ча-

сто приходять наші 
читачі: на когось по-
скаржитись, з про-
ханням допомогти 
вирішити проблему, 
отримати певну ін-
формацію… А ось 
мета візиту Анато-
лія Ружина була 
незвична. Він дуже 
просив надрукувати 
в газеті його неве-
личку замітку про Ві-
кторію Кобелинську, 
яка працює робітни-
ком з комплексно-
го прибирання та 
утримання будинків 
з прилеглими тери-
торіями  КП «ЖКО»   

 «Вікторія Мико-
лаївна Кобелинська 
працює в ЖКО вже 
більше 17 років.  
Мешканці буд. № 
7  та  № 9 по пр. 

Курчатова задоволені її роботою. Територія біля наших під’їздів 
завжди у відмінному стані. Завжди чисто і у під’їздах, вимитий 
сміттєзбірник. 

Вікторія Миколаївна завжди привітна, охайна і у  доброму на-
строї. Ми дякуємо цій чудовій жіночці за сумлінну працю,  - йдеть-
ся в замітці.

 Як вдалося дізнатися редакції, Анатолій Ружин із  письмо-
вим проханням відзначити за добросовісну працю Вікторію Ко-
белинську  звернувся і до начальника КП «ЖКО»  Костянтина 
Калінського. 

«Мені раніше, коли ще Вікторія Миколаївна прибирала в буд.3 
по пр. Курчатова,  до створення там ОСББ,  телефонувало  де-
кілька мешканців і розповідали, яка вона старанна працівниця. 
Я просив, щоб вони все це, що сказали мені усно, виклали на 
папері. Тоді б у мене були підстави матеріально заохотити  пра-
цівника. Але таких звернень не було.  Я ж знаю, що це добросо-
вісна  і відповідальна жінка», - розповідає К. Калінський.  

 Службова записка з прохання розглянути питання про премію-
вання  Вікторії Кобелинської   надійшла також на адресу началь-
ника КП «ЖКО» від старшого майстра будинкоуправління  Люд-
мили Чернявко.  Отож, його реакція на письмові звернення була 
швидкою і очікуваною: до заробітної плати за січень робітник з 
комплексного прибирання та утримання будинків з прибудинко-
вими територіями   Вікторія Кобелинська отримала 100-відсотко-
ву премію, а працівником відділу кадрів здійснено відповідний 
запис у трудовій книжці жінки.  

 Відповідально та добросовісно  ставиться до роботи, добра 
душею і чуйна, користується повагою в колективі – так характе-
ризують  Вікторію Миколаївну Кобелинську в КП «ЖКО». Вдалось 
і мені познайомитись  з цією жінкою. Отож, хочу додати, що вона 
привітна та приємна в спілкуванні. Розповіла п. Вікторія, що  17 ро-
ків, з першого дня роботи в ЖКО,  прибирала навколо будинку № 3 
по пр. Курчатова  поки там не було утворено ОСББ. А ось останніх 
2 місяці прибирає вже всередині та біля буд. №№7 (4, 5, 6 під’їз-
ди)  та 9 (1 під’їзд) по пр. Курчатова.  На роботу в ЖКО потрапила 
випадково - пішла з подругою за компанію (вона шукала роботу).  
І вийшло так, що  запропонували  роботу п. Вікторії, а не подрузі. 
Довелось синочка терміново оформляти в дитячий садочок, бо в 
той час перебувала в декретній відпустці. 

За довгі роки прибирання по пр. Курчатова, 3 не було жод-
них нарікань на її роботу. А ще Вікторія Миколаївна знала не 
тільки всіх мешканців будинку, а й їхні родини.  А коли було 
створено в будинку   ОСББ, декілька разів просили йти працю-
вати прибиральницею …  

Як розповідала майстер будинкоуправління Марія Нікітчук, 
п. Вікторія дуже тоді переживала. Все ж вирішила залишитись 
в ЖКО.  

«Буває, що  телефонують мешканці будинків, просять когось 
з наших працівників за хорошу роботу преміювати.  А тут впер-
ше чоловік проявив таку наполегливість і активність. Дякуємо 
йому за не байдужість до праці комунальників», -  зазначила 
п. Марія.

 Тетяна ОНІСІМЧУК 

НА ТЕМИ ДНЯ

Незважаючи на погоду чи пору року,  лісівни-
ки доглядають за лісом. Бо великого клопоту 
лісівникам та значної шкоди деревам   завдає 
верхівковий короїд – лідер серед шкідників лісу. 
Трапляється він повсюдно, пошкоджує сосну, 
ялину, рідше смереку, модрину. Починає засе-
ляти верхню частину дерева, а згодом – і весь 
стовбур. 

Ми вже неодноразовово писали  про таку про-
блему не лише наших лісів, а й  всієї України та 

за її межами. Цей шкідних завдає значних  збитків як 
природі, так і лісовим господарствам, знищуючи вели-
кі площі хвойних лісів. Верхівковий короїд   вражає не 
лише стиглі, а й молоді дерева. У них  сухі крони і по-
руділа, поїдена кора. Передбачити, як стрімко розви-
ватимуться масштаби відмирання соснових насаджень 
без негайної локалізації осередків уражень, не береть-
ся ніхто. Фінал у цієї історії один: вражений ліс одно-
значно всохне. І якщо при вчасній ліквідації осередків 

ураження  можна  локалізувати розповсюдження шкід-
ників на сусідні деревостани, вибираються  дерева, які 
ще частково мають економічну та ресурсну цінність, 
то при зволіканні з проведенням санітарних рубок от-
римаємо сухостійний мертвий ліс, площа якого буде 
збільшуватися у геометричні прогресії. Поки що більш 
дієвого способу боротьби із всиханням, ніж проведення 
санітарних заходів, не винайдено. Деревина, уражена 
цією комахою, мало придатна для промислового вико-

ристання: в основному, сосна  йде  на дрова. Але якщо 
вчасно виявити  «хворі» дерева чи навіть  ділянки, де 
короїдом уражені лише верхівки,  вцілілі стовбури ще 
можна використати як ділову деревину, а це - додаткові 
надходження до бюджету.  

  Восени минулого року на території Нетішинського 
лісництва обстежувалися площі лісових насаджень  з 
метою виявлення ділянок дерев, пошкоджених верхів-
ковим короїдом. Відповідно до результатів обстеження, 
Державним спеціалізованим лісозахисним підприєм-
ством «Вінницялісозахист» та Хмельницьким обласним 
управлінням лісового та мисливського господарства на 
2018 рік затверджено план санітарних вибіркових ру-
бок  по Нетішинському лісництву на площі 127,7 га та 
суцільних санітарних рубок на площі 2,6 га. Отож, неті-
шинці можуть не хвилюватися, коли побачать, що нав-
круги міста на певних ділянках ріжуть ліс  - все законно 
і згідно з планом. 

Як показує досвід, на сьогоднішній день ніякого  ін-
шого  дієвого методу, як вирубування уражених верхів-

ковим короїдом дерев, на жаль, 
поки що немає.  Аби зберегти лі-
сові насадження, лісничі, зокрема 
й Нетішинського лісництва, виму-
шені теж вдаватися до санітарних 
вибіркових та суцільних  рубок.

Взимку працівники лісогоспо-
дарств займаються також і заго-
тівлею насіння – збирають шишки. 
Наприклад, соснових треба назби-
рати  100 кг, ялинових -  50 кг, план 
з шишок модрини  - 3 кг.  Насін-
ня  з шишок висушується, а потім 
висаджується для вирощування 
власного  посадкового матеріалу. 

Крім   обстеження «дорослого» 
лісу, лісівники проводять й руб-
ки догляду в молодняках з метою 
догляду за основними лісоутворю-
ючими породами (сосна, дуб, яли-
на).  Навесні ж, як було і в минулі 
роки, у планах Нетішинського ліс-
ництва засаджування нових площ  

- 9,3 га -  посадковим матеріалом з власного розсад-
ника. Оскільки грунти в нашому регіоні, в основному, 
піщані, то найкраще тут росте сосна,  але висаджува-
тимуть також модрину, дуб.  

Анжела КОВАЛЬ
P.S.  За допомогу у підготовці даного матеріалу ре-

дакція висловлює вдячність  Андрію Ткачуку, лісничому  
Нетішинського лісництва

Ліс доглядають і взимку

 28 січня  у стінах парафіяль-
ного залу храму св. Івана Бого-
слова УГКЦ отець  Павло Хве-
дорук    розпочав  патріотичний  
захід під назвою «100 років 
бою під Крутами».  Вшанувати 
пам’ять, піднести рівень па-
тріотичного, національ-
ного виховання, відчути 
дух епохи - такою була 
мета організаторів  
вечора, приуроченого 
до сторіччя історичного 
бою під Крутами. 

Битва під Крутами – 
одна з визначних сторі-
нок історії України, яку 
ми маємо пам’ятати. 
Трагічна загибель сту-
дентів куреня «Україн-
ських Січових Стріль-
ців»  під Крутами стала 
символом патріотизму 
і жертовності молодого 
покоління в боротьбі за 
незалежну Україну.

Досить зворушливо вчи-
тель історії ЗОШ №1 Валентина 
Ковальчук зазначила: “Крути!!! Яке 
коротке слово, але яке воно значу-
ще! Воно світить на сторінках нашої 
найновішої історії кривавою зорею і 
відкриває розділ героїчних подвигів 
в ім’я Свободи і Незалежності. 29 
січня 1918 року - це не лише День 
Скорботи за українською молоддю, 
а й день величі Духу цілої Україн-

ської Нації! Жертовності та героїз-
му. Крути забувати не можна. Але 
не до помсти чи до ненависті вони 
мають закликати нас, а до віддано-
сті та любові до рідного краю. Їхня 
мужність об’єднує нас, а їхня хоро-
брість - додає сили”.

Пізнавальним було і історич-
не досьє «Крути: честь і трагедія 
України» про утворення студент-
ського куреня Українських Січових 
Стрільців, про перебіг військових 
подій 100-річної давнини, розклад 
сил, опис бою. Були названі відомі 
на сьогодні прізвища загиблих юна-
ків. Присутніх пройняв той факт, як, 
йдучи на розстріл, юні патріоти спі-

вали «Ще не вмерла Україна…».
В рамках вечора  учасники згаду-

вали та вшановували один із най-
величніших подвигів в історії нашої 
країни – героїчний подвиг юнаків в 
ім’я своєї Вітчизни. Разом з тим зга-
дували й нинішніх захисників Укра-

їни, котрі боронять її неза-
лежність та територіальну 
цілісність в Донецькій та 
Луганській областях.

«Нема любові понад ту, 
що окропила кров’ю Кру-
ти. І ту гарячу кров святу 
- українцям не забути», 
- такими патріотичними 
рядками, які викликали у 
всіх сльози, коли відеопро-
ектор відтворював трагічні 
сторінки тих часів, де від-
бувалися кровопролитні 
розстріли, було завершено 
історичну частину заходу.

Завершився вечір пам’я-
ті панахидою за героями, 
що полягли  під Крутами та 
всіх, що віддали своє жит-
тя у визвольних змаганнях 

нашого народу. 
Якими ж натхненними, драматич-

ними, але повними сили духу і нез-
ламності, віри і жертовності, волі і 
любові до Батьківщини відчувалися 
слова гімну України, який усі при-
сутні співали зі сльозами на очах... 
Героям слава!

Юлія МАКСИМЧУК

100-РІЧЧЯ БОЮ ПІД КРУТАМИ

Слава, народжена у вогні


