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ворожа ракета вбила 
в’ячеслава Франчука 

с.5 с.8

проїзд може 
подорожчати
остаточне рішення поки 
не ухвалили, втім, якщо його 
приймуть, проїзд на всіх 
маршрутах міста подорожчає. 
коли планують ввести новий 
тариф і на скільки він буде 
більшим за нині діючий? с. 2

про перейменування 
вулиць
у багатьох містах україни 
вже стартував процес заміни 
назв вулиць, які носять імена 
російських діячів та назви 
російських міст. 
Чи візьмуться у нас за 
перейменування вулиць? с. 4

реклама

далі на с.3

ірина ШевчуК

Другий день світлого свята Велико-
дня для козятинчан став трагічним. 
Ранок 25 квітня розпочався з пові-
тряної тривоги. О 6.56 завила перша 
тривожна сирена. Через годину у на-
шій громаді вона пролунала вдруге, але 
не на відбій, хоча багато козятинчан 
сприйняли це саме так. Через кілька 
хвилин в небі щось загуло та засвистіло 
і … вибух. А потім ще один. То була 
ворожа російська ракета, яка вцілила 
у тягову підстанцію на залізниці по-
близу Козятина. Після цього завили 
сирени пожежних машин та автівок 
швидкої медичної допомоги. Їх було 
багато. Страх, паніка, невідомість. 
Очільниця міста Тетяна Єрмолаєва 

закликала не обговорювати злочин і 
повідомила про те, що на місці пра-
цюють спеціалісти.

Як виявилося пізніше, під ракетний 
обстріл потрапило дві залізничні станції 
на Вінниччині — Козятинська та Жме-
ринська. А загалом, в той злощасний 
день рашисти обстріляли 5 залізничних 
підстанцій по Центральній та Західній 
Україні. Через ураження затримався 
рух багатьох поїздів та електричок. 
Зокрема, у зв’язку з пошкодженням 
тягових підстанцій, була відсутня на-
пруга в контактній мережі на дільницях 
Шепетівка—Козятин, Жмеринка—Ко-
зятин, Козятин—Фастів. Подекуди час 
затримки сягав кілької годин.

в’ячеслав Франчук 
о 8.00 заступив 
на чергування. 
о 8.15 туди влучила 
рашистська перша 
ракета. через кілька 
секунд прилетіла 
друга

трагедія  у козятині на залізниці ворог влучив 
у тягову підстанцію. Це вже вдруге наше місто стало 
прицілом російських ракет. внаслідок цієї ворожої 
атаки загинуло п’ять осіб, серед яких і козятинчанин, 
черговий по підстанції в’ячеслав Франчук. Йому 
було лише 36. Ще 18 осіб — поранені
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новини

олена удвуд

Понеділок, 25 квітня. На одній 
із зупинок жінка чекає автобуса. 
Підходимо до неї, запитуємо, чи 
не чула вона про те, що збира-
ються підняти тариф на проїзд 
у громадському транспорті?

— Не чула за це, ще не їха-
ла маршруткою, — відповідає 
жінка. — Сьогодні хотіла зранку 
виїхати, і то мене підвезли, от і 
зараз чекаю маршрутку. Має бути 
в половину.

Приблизно через 15 хвилин 
після нашої розмови на зупин-
ку прибуває «сімка». Ми чека-
ємо, коли завершиться висадка 
і посадка пасажирів, заходимо 
в салон. Жодного оголошення 
стосовно того, що тариф на пере-
везення зросте, немає. Запитуємо 
водія, чи дійсно проїзд в автобусі 
має подорожчати? На що водій 
киває. Цікавимося, якою буде 
ціна? Водій знизує плечима.

— А яка причина підняття 
вартості проїзду? — запитуємо 
наостанок.

— До директора, всі питання 
до директора, — відповідає водій.

Прямуємо на іншу зупинку. 
Тут «двійку» чекають чоловік із 
дружиною. Питаємо, чи не чули 

вони про те, що має підніматися 
тариф на проїзд по місту?

— Поки ні, — відповідає чоло-
вік. — Ми ось в п’ятницю їхали, 
то було 15. Ми їдемо в Іванківці. 
На Глухівці, то вже 20 квиток, 
був 15. У Бердичеві чомусь, я як 
пенсіонер їздив, то там пів ціни 
в автобусі. А в Козятині немає 
різниці. Як це так?

Поки до приїзду автобуса зали-
шається ще 6 хвилин, чоловік йде 
в аптеку. Тим часом спілкуємося 
з його дружиною.

— Та й в Янківці скільки ж 
тут їхати? А 15 гривень, — каже 
жінка. — У Вернигородок 20 гри-
вень. То де Вернигородок, а де 
Іванківці? Це ж як пів дороги. 
Але що зробимо? Нічого не зро-
бимо. Таке життя. Скажу чесно, 
машина була, то ми їздили ма-
шиною більше, а зараз машини 
немає — то на автобусі. То син 
інший раз привезе. Бо ми жи-
вемо в місті, а в селі тато жив, 
але це тато помер, а там город, 
то також треба засадити. Тай так 
також катаємося, мусимо. Але 
це трохи набрали їсти, щоб до-
вше посидіти і не кататися. Бо 
що пенсії? В чоловіка дві тисячі 
пенсії, а що тих дві тисячі?

Поки ми говорили, на зупинку 

Проїзд у міських автобусах 
може Подорожчати
важливо  користуєтесь громадським 
транспортом? Будьте готові до того, що вже 
зовсім скоро доведеться платити більше. 
остаточне рішення поки не ухвалили, 
втім, якщо його приймуть, проїзд на всіх 
маршрутах міста подорожчає. коли 
планують ввести новий тариф і на скільки 
він буде більшим за нині діючий?

позачергова сесія: говорили про гроші, воду і церкву
олена удвуд

Вже втретє від початку повно-
масштабного вторгнення Козя-
тинська міська рада зібралася 
на сесію. Втім, якщо попередні 
два засідання були короткими, 
то цього разу, 22 квітня, сесія 
тривала значно довше. Депутати 
розглянули 58 питань і прийняли 
звернення.

Обранці затвердили рішення 
виконкому і виконання низки 
програм за минулий рік, пере-
розподілили видатки скарбниці 
на 2022 рік і кошти, які залиши-
лися з бюджету минулого року. 
Внесли зміни до деяких програм, 
зокрема до програми фінансової 
підтримки громадських органі-
зацій на 2022–2024 роки. За-
твердили звіти про виконання 
фінансових планів Централь-
ної районної лікарні та Центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги за минулий рік, а та-
кож внесли зміни до фінансових 
планів цих медичних закладів 
на 2022 рік.

Затвердили умови договору 
на грант від Північної еколо-

гічної фінансової корпорації 
(НЕФКО) на модернізацію ме-
режі вуличного освітлення у Ко-
зятинській громаді.

Створили Центр надання со-
ціальних послуг. Структура буде 
опікуватися особами/сім’ями, 
які належать до вразливих груп 
населення та/або перебувають 
у складних життєвих обставинах.

Управлінню житлово-кому-
нального господарства дали 
дозвіл подати заявку на участь 
в обласній програмі співфінан-
сування «Питна вода» на 2021–
2025 роки. Попередньо за проек-
том рішення, яке готували на се-
сію, на цю програму планували 
подати три проекти:

— нове будівництво мережі 
водопостачання у Сигналі;

— будівництво свердловини 
у Сигналі;

— будівництво мережі водо-
постачання у Козятині (східна 
частина міста).

Прийняли в комунальну влас-
ність частину приміщення ко-
лишнього сільгоспуправління, 
яке перебуває на території Ко-
зятина і належало Махнівській 

сільській раді, а також два жит-
лові будинки, які розташовані 
у Козятинській громаді і були 
на балансі залізниці.

Також обранці розглянули ряд 
земельних питань. І наостанок 
прийняли звернення до Органі-
зації Об’єднаних Націй, Євро-
пейського Парламенту, Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї НАТО, 
урядів та парламентів іноземних 
держав щодо геноциду, який 
здійснює російська федерація 
проти українського народу.

«Також було прийнято рі-
шення звернутись до прихожан 
щодо припинення діяльності 
російської православної церкви 
на території Козятинської грома-
ди. Закликаємо усі церкви, що 
належать до УПЦ МП, провести 
парафіяльні збори та прийняти 
рішення про перехід у підпоряд-
кування Православної церкви 
України і цим самим висловити 
свою активну позицію щодо дій 
росії та московського патріархату 
і назавжди позбавитись від мос-
ковського ярма! Ми не закликає-

В Управлінні житлово-ко-
мунального господарства нам 
підтвердили, що проїзд на всіх 
маршрутах по місту може по-
дорожчати. Перевізники звер-
нулися із проханням дозволити 
підняти тарифи у зв’язку з тим, 
що подорожчало пальне та за-
пчастини. Частина перевізників 
просила встановити тариф у меж-
ах 10 гривень, втім Управління 
ЖКГ провело нараду і погодило 
тариф у 8 гривень. Відповідне 
рішення підготували на засідання 
виконавчого комітету, яке поки 
не відбулося. Якщо члени ви-
конкому його приймуть, у трав-
ні поїздка у всіх автобусах, що 

курсують по місту, коштуватиме 
8 гривень.

Додамо, що у Козятині вар-
тість проїзду в громадському 
транспорті не змінювалася 
впродовж декількох років. 
У той час як в таких містах 
як Жмеринка і Хмільник гро-
мадський транспорт вже давно 
подорожчав. У Жмеринці ціну 
за проїзд в міських автобусах 
минулого року підняли дві-
чі — спершу навесні до 6 гри-
вень, взимку — до 8 гривень. 
Ще раніше, у 2019-му тариф 
на перевезення по місту зріс 
у Хмільнику — там встановили 
ціну в 6 гривень.

під’їхала «двійка». Відчинилися 
пасажирські дверцята. Зазираємо 
в салон — жодного оголошення 
про те, що тариф на перевезення 
буде підніматися, немає. Чекає-
мо, поки наші співрозмовники 
сядуть в автобус, тоді запитуємо 
водія, чи справді має піднятися 
тариф на проїзд по місту? Водій 
спершу цікавиться, для чого нам 
ця інформація. Почувши, що ми 
представники преси, відповідає:

— З першого числа буде 8 гри-
вень.

— А чому піднімають плату? — 
запитуємо.

— Все до хазяїв, — відповідає 
водій.

проїзд на міських маршрутах поки що коштує 5 гривень. тариф не міняли впродовж 
декількох років
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мо до міжконфесійної ворожнечі, 
але переконані, що настав час 
обірвати всі зв’язки із росією та 
всім російським. На кону наці-
ональна безпека України, жит-
тя наших громадян і цілісність 
нашої держави», — повідомили 

на сторінці козятинського місь-
кого голови у Фейсбук.

Нагадаємо, у самому лише Ко-
зятині два храми досі перебува-
ють під юрисдикцією Української 
православної церкви Москов-
ського патріархату.

минулого тижня в міській раді відбулася позачергова 
сесія. розглянули більш ніж півсотні питань. Фото зі сторінки 
козятинського міського голови у Фейсбук
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продовження, початоК на 1 сторінці

Нагадаємо, козятинці вже 
не вперше відчувають вибухи 
на своїй землі. Увечері 5 квіт-
ня у Козятин прилетіла перша 
ракета. Вибух був сильний і 
не на жарт налякав містян. Зго-
дом стало відомо, що було влу-
чення в інфраструктурний об’єкт 
у місті. На щастя, тоді обійшлося 
без постраждалих.

Друге потрапляння російських 
ракет відбулося через 20 днів і, 
на превеликий жаль, забрало 
життя п’ятьох осіб. Серед вби-
тих — козятинський залізничник, 
працівник ЕЧ (черговий по під-
станції) 36-річний В’ячеслав 
Франчук. Також відомо про ве-
лику кількість поранених, їх 18. 
Про це написала у день вибуху 
на своїй сторінці народний де-
путат Ірина Борзова: «Жмерин-
ка. Одна людина поранена, без 
загиблих. Козятин, на жаль, є 
загиблі і не менше 18 поране-
них». На місці події працювали 
рятувальники, працівники поліції 
та Служби безпеки України.

Родичі загиблого В’ячеслава 

розповіли, що о 8.00 він засту-
пив на чергування, а о 8.15 туди 
влучила перша рашистська раке-
та. Через кілька секунд прилетіла 
друга…

— Це чоловік моєї доньки, мій 
зять, — крізь сльози розповідає 
Таїсія Радіна. — В’ячеслав опи-
нився під завалами у приміщен-
ні, де працював. Його засипало, 
ввечері відкопали (плаче — прим. 
авт.). В’ячеслав був гарним бать-
ком, сім’янином, з золотими 
руками. Що не скажеш, все він 
знає.

У нашого Героя-залізнични-
ка залишалися батьки, дружина 
та двоє дітей — 12-річний син 
Олександр та 8-річна донька 
Лілія.

У соціальних мережах ко-
зятинчани висловлюють свої 
щирі співчуття з приводу цієї 
непоправної трагедії. Наталія 
Чабанова, В’ячеславова одно-
класниця написала: «Як грозові 
хмари раптом вкривають серп-
неве небо, так сумні звістки 
приходять… Славік був доброю, 
чесною, порядною, щирою, пра-
цьовитою людиною. Усім нам він 

новини

у вівторок, 26 квітня, на наступний 
день після обстрілу, стало відомо, що 
працівники сБу україни затримали 
трьох людей, які, ймовірно, є кори-
гувальниками ракетних обстрілів 

по об’єктах інфраструктури поблизу 
Жмеринки та козятина. Про це по-
відомили у прес-службі відомства.
Ймовірних коригувальників зловили 
біля місць нанесення ракетних уда-

рів. наразі їх перевіряють на причет-
ність до коригування вогню або ж чи 
не повідомляли вони про результати 
самих обстрілів.
слідчими сБу у вінницькій області 

розпочато кримінальні проваджен-
ня. ракетний обстріл розслідують як 
умисні дії, вчинені з метою зміни меж 
території або державного кордону 
україни, які призвели до загибелі 

людей та інших тяжких наслідків.
Якщо ж провину цих людей дове-
дуть, їм загрожує до п’ятнадцяти 
років позбавлення волі з конфіска-
цією майна.

затримали осіб, які можуть бути коригувальниками ракетних обстрілів поблизу Козятина та жмеринки

в’ячеслав був Під завалами

ледь стримують сльози: від ударної хвилі 
постраждали будинки приватного сектора
в’ячеслав гончаруК

В день трагедії ми не намага-
лися потрапити в епіцентр по-
дій, тому що це якраз був той 
випадок, коли замість допомоги, 
будеш зайвим, якщо сам не спе-
ціаліст. Наслідки ворожого об-
стрілу ліквідовували фахівці. Щоб 
не заважати їм працювати, ми 
пішли подивитися, як пережили 
орківський наліт мешканці ближ-
ніх від епіцентру вибуху будинків.

Жінки постраждалих домогос-
подарств ледь стримують сльози, 
вимітають з будинку купи шту-
катурки та дрібних шматочків 
скла. Чоловіки замінюють скло 
на побитих вікнах. Запасного 
скла вони не мають. З подвійних 
вікон роблять одинарні, тобто з 
вцілілого скла двох вікон роблять 
одне.

Одна господиня запросила нас 
до хати. На столі стоїть паска, 

всипана дрібними уламками по-
битого скла. Інша віконна рама 
повисла над столом, зачепившись 
за випрану перед Великоднем 
тюль. На ліжку, де ніч провела 
господиня дому, лежать шматки 
штукатурки, що впали зі стелі.

На дворі в будинках вибуховою 
хвилею частково знесло покрів-
лю. Як зняло з даху листки, так і 
поклало їх рівно на землю, тільки 
потрощило.

Запитуємо людей: самі з ремон-
том будинків впораєтесь?

— Вікна може й таким нехи-
трим способом посклимо, а ши-
феру, мабуть, немає ні в кого і 
йдуть дощі. Може, чимось влада 
міста допоможе, — заспокоюють 
самі себе жителі приватного сек-
тора.

На другий день після бомбарду-
вання критичної інфраструктури 
ми знову навідалися на вулицю 
Дружби. Покрівлю, косметичний 

на столі стоїть паска, всипана дрібними уламками 
побитого скла. віконна рама повисла над столом

так було одразу після вибуху господарі знайшли шифер і полагодили дах

Шматки штукатурки зі стелі впали на постіль

«ракетний обстріл відчули два міста — жмеринка і 
Козятин», — написав у день вибуху сергій Борзов. Це фото 
з його офіційної сторінки у ФБ

ремонт вікон та дверей жителі 
п’ятиквартирного будинку зро-
били своїми силами. Закупили 
30 листків шиферу, прозору 
плівку, щоб полагодити вікна, 
де не вистачило скла і знайшли 
спеціалістів, які виконали роботи. 
Вся складність полягала в тому, 
що це був другий день Велико-
дніх свят і багато спеціалістів від-
мовлялися в цей день працювати. 
Постраждалі вмовили будівельни-
ків і вдячні їм, що вони встигли 
накрити дах до дощу.

Мешканці будинку розповіли, 
що вони зверталися за допомо-
гою до Козятинської міської ради, 
а там їм сказали, що ними має 
опікуватися Глуховецька ОТГ.

У секретаріаті сільської громади 
Глухівців, куди ми поїхали після 
розмови з постраждалими, нам 
повідомили, що до них з даного 
питання ще ніхто не звертав-
ся. Якщо виявиться, що даний 
будинок відноситься до Глухо-
вецької ОТГ, то мешканці даного 

будинку можуть звернутися із за-
явою на пошкоджене вибуховою 
хвилею майно. З цього приводу 
буде призначена виїзна комісія 
Глуховецької ОТГ. Разом з тим 
в сільській ОТГ наголосили, що 
за висновками комісії виплати 
можуть бути лише з державного 
бюджету.

З такою відповіддю ми повер-

нулися до постраждалих. Після 
приїзду на місце події на вулицю 
Дружби, 75 вже працювала комі-
сія міської ради. Вони склали акт 
на пошкоджене майно і пообі-
цяли в разі, якщо виявиться, що 
дана вулиця є частиною міської 
ОТГ, то постраждалим від вибу-
хів буде виділена допомога від 
міської ради.

запам’ятався як надійний, відпо-
відальний, зосереджений, това-
риський — таким пам’ятатимемо 
його завжди! У цей важкий час 
приносимо щирі співчуття сім’ї 
та рідним, розділяємо Ваш біль».

На знак скорботи у місті 
26 квітня оголосили День жалоби. 
Приспустили Державний Прапор 
України та Прапор міста Козяти-
на біля приміщення міської ради, 
а також вивісили Державний Пра-
пор України з чорною стрічкою 
на будівлях і спорудах органів дер-
жавної виконавчої влади, місцево-
го самоврядування, підприємств, 
установ і організацій міста.

«Разом із депутатським кор-
пусом, виконкомом та апаратом 
міської ради висловлюємо свої 
щирі співчуття родині козятинча-
нина Франчука В’ячеслава та ро-
динам і близьким загиблих сьо-
годні під час ракетного обстрілу 
поблизу Козятина. Це непоправ-
на втрата для усієї громади! Ми 
віримо, що ні одне життя не буде 
втрачене дарма. Російська агре-
сія повинна бути припинена та 
покарана», — написали на сайті 
козятинської міської ради.
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олена удвуд

На початку квітня у Верховній 
Раді зареєстрували законопроект, 
який вносить зміни до Закону 
«Про географічні назви». Авто-
ри проекту закону пропонують 
заборонити топоніми, що сим-
волізують державу-окупанта або 
звеличують її визначні, пам’ятні, 
історичні та культурні місця, міс-
та, дати, події, діячів, які здій-
снювали військову агресію проти 
України, та інших суверенних 
країн. Якщо народні депутати 
його приймуть, такі назви ву-
лиць як Московська муситимуть 
зникнути з карт наших населених 
пунктів, адже ця назва звеличує 
столицю країни-агресора.

А поки законопроект очікує 
на розгляд, у багатьох містах 
вже стартує перейменування. 
Зокрема, у Хусті, що на Закар-
патті, збираються попрощатися 
із вулицями Комарова, Кутузова, 
Толстого, Мічуріна, Маяковсько-
го і не тільки. Загалом тамтешня 
влада має намір перейменувати 
22 вулиці у місті і 38 — у селах 
територіальної громади. А в Іва-
но-Франківську міська рада вже 
відправила в небуття вулиці Лер-
монтова, Мендєлєєва, Некрасо-
ва, Толстого і це далеко не по-
вний перелік.

У Козятині ми нарахували 
цілих 16 вулиць, які названі 
на честь російських діячів, які 
не мають жодного стосунку 
до нашого міста чи до Украї-
ни загалом. Це — Московська, 
Академіка Павлова, Мічуріна, 
Мендєлєєва, Ломоносова, Баже-
нова, Пушкіна, Толстого, Кри-
лова, Горького, Маяковського, 
Комарова, Гагаріна, Чкалова, 
Суворова та Кутузова. Зокрема, 
деякі з перелічених постатей 
взагалі мали українофобські по-
гляди, а Суворов, до прикладу, 
брав участь у придушенні Колі-
ївщини — національно-визволь-
ного повстання козаків і селян 
у Правобережній Україні.

настрої людей
Ми проводили онлайн-опи-

тування серед наших читачів 
на сайті kazatin.com, на наших 
телеграм-каналі та вайбер-групі. 
Запитали людей, чи треба пере-
йменовувати Московську і ре-
шту вулиць, названих на честь 
російських діячів? Загалом 
до нашого опитування долучи-
лося 868 користувачів. І біль-
шість висловилася за перейме-
нування усіх 16 вулиць. Деталь-
ніше про результати опитування 
ви можете дізнатися з ілюстрації 
до цієї публікації — там ми на-

водимо повні результати.
Люди не лише голосували, 

а й висловлювали свою думку 
у коментарях. Зокрема, на на-
шому телеграм-каналі переваж-
на більшість писала, що вулиці 
перейменовувати варто. Чимало 
користувачів пропонували назва-
ти ці вулиці на честь наших по-
леглих Героїв. Втім, були і такі, 
які писали «яка різниця, як ву-
лиця називається», «не на часі», 
«невже більше немає проблем».

Також ми запитували, що ду-
мають з приводу перейменування 
вулиць читачі на нашій сторінці 
в Інстаграм? Свою позицію ви-
словили 34 людини. Більшість із 
тих, хто залишив коментарі, під-
тримують ідею перейменування 
вулиць, названих на честь росій-
ських діячів.

яКа альтернатива 
мосКовсьКій?

Важко навіть уявити, якби 
у сусідній Польщі були вулиці, 
названі на честь Фалькенгайна 
чи Ріббентропа. Знаєте, хто це 
такі? Фалькенгайн — началь-
ник генштабу Німеччини в часи 
Першої світової війни. Ріббен-
троп — міністр закордонних 
справ Німеччини в роки Другої 
світової та радник Гітлера, один 
із підписантів горезвісного Пакту 
Молотова-Ріббентропа, за яким 
Радянський Союз і Німеччина 
фактично розділили між собою 
територію Польщі у 1939 році. 
Через тиждень після його під-
писання гітлерівці вторглися 

новини

Чимало користувачів 
пропонували назвати 
вулиці на честь наших 
полеглих Героїв. Втім, 
були і такі, які писали 
«яка різниця»

міська рада планує розпочати 
процес дерусифікації вулиць 
козятина.  Про це повідомили 
на офіційній фейсбук-сторінці 
козятинського міського голови 
тетяни Єрмолаєвої. 
Пропонують перейменувати 
вулиці московську, Чехова, 
маяковського, Шмідта (з про-
вулком), мічуріна (з провул-
ком), Пушкіна, Пролетарську, 

яку дивним чином обійшла де-
комунізація у 2016-му, а також 
академіка Павлова, комарова, 
Гагаріна, ломоносова, Бажено-
ва, крилова, мендєлєєва, 9-го 
січня (з провулком), некрасова 
(з провулком), Горького, сєдова, 
лермонтова, Чкалова, суворова, 
8 Гвардійську, 1 травня, катукова, 
кривошеїна, Бабаджаняна, зої 
космодем’янської, матросова, 

провулок мікояна та кузнечний.
у коментарях під дописом вини-
кла ціла дискусія. Як завше, думки 
людей розділилися. Є і ті, які вва-
жають, що це не на часі і нічого 
не змінить, є й ті, які підтримують 
перейменування. зокрема чимало 
людей писали, що вулиці варто 
назвати іменами наших Героїв, 
які полягли у війні, що триває з 
2014 року.

вулиці все-таки можуть перейменувати

бути чи не бути 
Перейменуванню вулиць?
актуально  у багатьох містах україни 
вже стартував процес заміни назв 
вулиць, які носять імена російських діячів 
науки, культури та мистецтва, а також 
назви російських міст. у козятині ми 
нарахували таких аж 16. Чи візьмуться 
у нас за перейменування вулиць і чи 
підтримують цю ініціативу козятинчани

в Польщу. То чому у нас мають 
бути вулиці Суворова і Кутузо-
ва, які возвеличують полководців 
держави-агресора, яка на нас на-
пала і вбиває наших людей?

Чи є на що нам замінити на-
зви тих вулиць, які прославляють 
російських письменників, космо-
навтів, військових та інших ді-
ячів? Однозначно так. За вісім 
років війни ми втратили десять 
захисників із Козятина. І лише 
на честь одного з них — Вадима 
Наумова, назвали один із про-
вулків.

У Козятині досі немає вулиці 
Іванова — режисера легендар-
ної комедії «За двома зайцями». 
А він, до речі, уродженець на-
шого міста. У нас немає вулиці 

Тимка Падури — автора пісні 
«Гей, соколи», яку використали 
як саундтрек до фільму «Вогнем і 
мечем». А Падура, до речі, остан-
ні свої дні провів у селі Козятин 
і там же й помер. Немає вулиці 
Миколи Рибака — талановитого 
художника, який мешкав у Ко-
зятині. Його пейзажі є в колек-
ції нашого Музею історії міста. 
У нас є вулиця академіка Пав-
лова, який народився і помер 
в росії і зробив внесок у росій-
ську науку, але чомусь немає 
вулиці Марії Зерової — україн-
ської науковиці, яка народила-
ся у Козятині, відкрила чотири 
нові види грибів, написала дві 
сотні наукових праць про гриби 
України.

результати онлайн-опитування стосовно 
перейменування вулиць, які прославляють 

російську столицю і російських діячів

гроші заплатили, а інтернету немає
олена удвуд

Вже два місяці у будинку козя-
тинчанки немає інтернету. Жінка 
виїхала в Чехію, а свій дім зали-
шила на маму. Контракт на інтер-
нет-послуги у неї був підписаний 
із одним з інтернет-провайдерів. 
Втім, інтернет чомусь не працює. 
Про це нам розповів Олександр, 
брат козятинчанки.

— Телефонував їм, спочатку 
вони просто не брали слухавки, 
потім виключили телефон, — роз-
повідає Олександр. — Я поїхав 

до офісу. Дивлюся, там нічого 
не працює, все перевернуте. Потім 
зайшов на ґуґл-відгуки. Там багато 
написано, що вони не відповіда-
ють на дзвінки. І все, нічого. Гро-
ші знімаються автоматично. Вони 
не обслуговують абонентів. Вони 
напевно втекли собі за кордон.

Олександр розповідає, що 
абонплату за лютий проплатили, 
втім в останній тиждень місяця 
інтернет зник. Саме після почат-
ку повномасштабного вторгнення. 
Так само проплатили і за бере-
зень, але у березні інтернету теж 

не було, попри те, що з рахунку 
зняли кошти у повному обсязі.

— Саме березень нас цікавив, — 
продовжує чоловік. — Бо я хотів 
малого до матері завезти, зараз же 
у них навчання онлайн.

От і вийшло, що немає ані ін-
тернету, ані грошей. Сума хоч і 
невелика, втім навіть такі гроші, 
як кажуть, на дорозі не валяються.

— Заплатили 100 з лишнім 
гривень, — каже наш співрозмов-
ник. — Я, чесно кажучи, не знаю, 
який точно тариф у них. Але ду-
маю не менше, бо це приватний 

будинок, там максимальні тарифи 
одразу ставлять. У них там і під-
ключення до приватних будинків 
дорожче. Бо в квартирах дешевше.

— Ви кудись зверталися з при-
воду того, щоб вам повернули 
кошти? — запитали ми в Олек-
сандра.

— Ні, та за сто гривень звер-
татися, — відповідає чоловік. — 
Я просто «RIA-Козятин» набрав, 
бо думаю може ще хтось у такій 
ситуації, то тоді хай відмовляться 
чи як. Людям же потрібно буде 
інший інтернет, шукати іншого 

провайдера. Я думаю наберу, за-
питаю, може ще хтось звертався. 
Бо я думаю, що це не поодинокий 
випадок.

Ми знайшли в інтернеті номер 
телефону інтернет-провайдера, 
про якого нам розповідав Олек-
сандр. Пробували зв’язатися, аби 
дізнатися, чому наразі не працює 
інтернет, втім нам не вдалося цьо-
го зробити. Щоразу, коли ми теле-
фонували за вказаним номером, 
у слухавці чулося: «Ваш виклик 
переадресовується на автовідпо-
відач».

Сайт kazatin.com (долучилоСя 120 читачів)

Перейменувати всі вулиці 60%

Перейменувати лише Московську 13%

Перейменувати деякі з цих вулиць 14%

Не перейменовувати 11%

Група нашої Газети у вайбері  
(долучилоСя 182 читачі)

Перейменувати всі вулиці 64%

Перейменувати лише Московську 24%

Перейменувати деякі з цих вулиць 7%

Не перейменовувати 2%

телеГрам-канал нашої Газети  
(долучилоСя 566 читачів)

Перейменувати всі вулиці 71%

Перейменувати лише Московську 13%

Перейменувати деякі з цих вулиць 11%

Не перейменовувати 5%
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олена удвуд

Артур Венжик народився і виріс у Ко-
зятині. Ходив у першу школу до дев’ятого 
класу, потім вступив у наше училище. Піс-
ля випуску вирішив поїхати на заробітки 
до Польщі. Не хотів фінансово залежати 
від батьків, ще з дитинства прагнув сам 
заробляти.

— Артурчик у нас взагалі був світлою 
людиною, він сам смаглявий, звісно, та-
ким був, як кажуть, янголом прийшов, 
янголом пішов, — розповідає Альона, мама 
нашого Героя. — Його дуже всі любили, 
бо він був добряк. Завжди думав не так 
за себе, як за когось. Так само турбувався 
і за батьків. Навіть там коли був (у зоні 
бойових дій — авт.), у нього перше пи-
тання було: «Як ви там?»

Альона каже, син страшенно не любив, 
коли ображали дівчат. Мав добре і чуйне 
серце. Цікавився машинами. Ще у шко-
лі мріяв купити собі автівку і навчитися 
їздити. І таки здійснив свою мрію. А ще 
любив спорт. Заохочував своїх друзів бі-
гати на стадіоні, з гантелями займався.

Після того, як повернувся з Польщі, 
Артур влаштувався провідником у «Ки-
їв-Пасажирський». Рік проїздив у рейсах, 
поки не отримав повістку до армії. Вона 
прийшла у квітні, за декілька днів до дня 
народження хлопця.

— Він із друзями пішов проходити ко-
місію, їм у військкоматі сказали — якщо 
ви пройдете за пів дня, то потрапите 
в цей призов, — продовжує мама Героя. — 
То хлопці за день не пройшли, а він вже 
в обід прийшов і каже: «Я вже пройшов, 
20 числа мені в армію». Я кажу: «А як же 
ти пройшов комісію?» Бо в нього плоско-
стопість була, він завжди на обліку стояв. 
А він каже: «Мам, я їм сказав, що я при-
датний». Міг би і не йти, але сказав: «Як 
це я не піду?!» 

Проводжали в армію всією сім’єю — 
мама, тато і молодша сестричка Катя. 
Альона розповідає, що діти були не роз-
лий вода. Артур за сестру стояв горою.

— Знаєте, як буває батьки мріють, щоб 
діти близькими були, — продовжує жін-
ка. — Якраз так і було. Він за неї пере-
ймався, контролював, щоб Катя вчасно 
прийшла. Вона завжди казала: «Артур за-
хисник. Мене ніхто не зачепить, бо всі 
знають, що в мене є Артуся».

В армії Артур швидко вчився всьому. 
За три місяці строкової служби вирішив 
підписати контракт зі Збройними силами 
України. Сказав про це батькам.

— Ми його відмовляли, але він у нас 
такий був — і добряк, і впертий, цілеспря-
мований. Якщо він цього хотів, то буде 
робити все, щоб досягнути мети, — каже 
Альона. — Він сказав: «Я хочу на контр-

«був світлою 
людиною»
герої не вмирають!   
мама лагідно називає 
його артусею. 
Цілеспрямований, 
добрий, щирий, він 
завжди піклувався 
в першу чергу про 
оточуючих. але кривава 
війна, яку розв’язала росія, 
обірвала життя юнака

акт. У мене і перспективи будуть». Хотів 
спочатку на три роки, а там казав: «По-
бачу, може піду далі вчитися. Але спочатку 
я отримаю старшого солдата по першому 
контракту».

У середині серпня Артур Венжик під-
писав контракт із ЗСУ. На вихідні приїж-
джав додому. Якось Артур приїхав і сказав 
батькам, що відбуде відпустку, а тоді по-
їде в зону ООС, повернеться за 9 місяців. 
У другій половині лютого разом із по-
братимами їх доправили на Луганщину. 
А за кілька днів почалося повномасштабне 
вторгнення росії.

Артур виходив на зв’язок із рідними 
настільки часто, наскільки міг. На влас-
ні очі бачачи жорстокі реалії війни, хло-
пець всіляко відмовляв однокласників, 
які рвалися йти воювати. І завжди про-
сив маму — що б не сталося, не пускати 
на війну тата.

— Він казав: «Мамо, тут пекло. Все го-
рить, небо горить», — розповідає Альо-
на. — За день до смерті він сказав: «Мамо, 
наших хлопців знімає снайпер по одному». 
Потім бліндаж цей сфотографував, де вони 
перебували. Я питаю, де ви хоч спите? 
У цих піддонах, як під борошно, таке як 
в магазинах. Потім я вже дізналася, що ви-
являється цей бліндаж розбомбили. Вони 
через запасний вихід виходили, ночували 
ніч взагалі на снігу. І 4 березня так само 
у мене якийсь такий стан був, я і плакала, 
а виявляється 4 числа він також ледь двічі 
не загинув.

У середу, 16 березня, Артур Венжик по-
трапив під ворожий обстріл. Нашого Героя 
доправили до лікарні у Дніпрі. Медики 
боролися за його життя до останнього та, 
на жаль, врятувати Артура не вдалося — 
його серце зупинилося 20 березня. Через 
тиждень на центральній площі Козятина 
громада попрощалася з Героєм і провела 
його в останню путь.

У неділю, 17 квітня, Артуру мало б ви-
повнитись 22 роки. На один із попередніх 
днів народжень сестричка Катя подарувала 
йому кулон у формі половинки сердеч-
ка, іншу половинку залишила собі. Артур 
носив свій кулон, Катя — свій. Перед 
останньою поїздкою в зону ООС наш 
Герой залишив вдома і свій хрестик з 
ланцюжком, і половинку сердечка. Катя 
знайшла цю половинку і тепер носить 
дві — і свою, і братову.

— Я не можу це сприйняти. Ми завжди 
думаємо, що він подзвонить, приїде. Мені 
здається, ніколи з цим не змирюся, — 
каже Альона, не стримуючи сліз. — Він 
дуже був у мене такий. Це мій друг був. 
Я казала, Артуся, ти такий добрий, будь 
трішки жорсткішим. Він каже: «Мамо, я ж 
в тебе весь». Бо він був дуже правильний, 
справедливий.

в’ячеслав гончаруК

Народився Богдан Іщук 3 червня 
2001 року. Першим його колективом був 
садочок № 4. Освіту здобув в школі № 2. 
Потім вступив до залізничного училища, 
де успішно освоїв фах помічника маши-
ніста тепловоза та електровоза. Паралель-
но набув кваліфікацію слюсаря рухомого 
складу. Після закінчення навчання в лип-
ні 2020 року працював у локомотивному 
депо та вступив на заочну форму навчання 
до Київського університету залізничного 
транспорту. В грудні цього ж року його 
призвали до лав Нацгвардії України.

Служив у місті Слов’янськ. Після при-
сяги був переведений в місто Рубіжне, де 
став старшим стрільцем першого патруль-
ного взводу стрілецького батальйону. Там 
його застала повномасштабна війна. Від її 
початку наш земляк весь час знаходився 
в зоні бойових дій. На зв’язок з батьками 
Богдан виходив дуже рідко, ворог не давав 
можливостей на перепочинок. Коли вда-
валося додзвонитися до батьків, вони чули 
від сина: «Мамо, тато, я живий і у мене 
все добре. Все буде добре, біля мене мої 
друзі». Першого квітня під час чергового 
авіональоту противника Богдан загинув.

Богдана Іщука поховали на Алеї слави. 
Пройшло зовсім мало часу, щоб одноклас-
ники Богдана та педагоги, які знали його, 
відійшли від пережитого. Саме шкільні 
друзі гвардійця, педагогічний колектив 
школи попросили побратимів Богдана 
пронести його на руках від площі до шко-
ли, де Герой України навчався. В школі 
його знали як борця за справедливість, 
до якого всі тягнулись.

— Він завжди заступався за інших, неза-
лежно то була дівчина, хлопець. В школі 
ми його знали як сильного лідера, якось 
одна вчителька про Богдана сказала — він 
сильний тому, що добрий.

Директор залізничного училища заслу-
жений працівник освіти України Андрій 
Стецюк каже: «Я на мітингу пам’яті до-
ручив виступити класному керівнику Бог-
дана. Я фізично не міг цього зробити, тому 
що стиснуло серце і накочувалися сльози. 
Зараз мені також важко говорити. Зрозу-
мійте мене правильно. Чотири герої — це 
учні нашого училища. Усіх їх я пам’ятаю. 
Богдан був людиною майбутнього. Він 
об’єднував у собі багато цінних якостей. 
Він навчав хлопців боксу, хоча сам за-
ймався карате. Користувався великою 
повагою серед педагогічного колективу».

На похороні Богдана ми помітили, як 
поліцейський витер з обличчя непрохану 
сльозу. Підійшли до Володимира, щоб 
він розповів, яким він знає сина свого 
колеги по службі Олега Іщука.

— Що я можу вам сказати… Подивіться 

«наш син став 
Прикладом»
герої не вмирають!   
на початку квітня 
провели в останню 
дорогу Героя Богдана 
іщука. він прожив зовсім 
мало, та встиг стати 
прикладом для багатьох. 
ми поговорили з його 
батьком та людьми, які 
його знали

на батьків Богдана, його близьких, ба-
бусю, тітку Галю, друзів, однокласників. 
Їхні серця обпалені болем втрати. Така 
сама втрата у кожного працівника по-
ліції, — каже майор поліції Володимир 
Білоус. — Він часто приходив до нас у від-
ділок, я називав його своїм захисником. 
Завжди усміхнений, доброзичливий, спра-
ведливий. Ви навіть не уявляєте, яка для 
всього нашого відділку це втрата. 

Ми не могли не поговорити з батьком 
Героя, Олегом Іщуком.

— Я думав, що про свого сина я знаю 
багато, — каже батько Героя. — Але за цих 
пару днів я дізнався про нього більше, ніж 
знав до цього. Ми з дружиною ростили і 
виховували, щоб він мав гідне місце в сус-
пільстві, тільки вийшло так, що він став 
прикладом для мене. Траурна процесія, 
яка розтягнулася на сотні метрів, те роз-
маїття живих квітів придумано не нами, 
батьками. То стільки у нього близьких 
людей і друзів.

Батько розповів, що Богдан — чемпіон 
Вінницької області з кіокушинкай карате. 
Займався в клубі «Панда». Служив спо-
чатку у Слов’янську, після присяги став 
служити в Рубіжному. В кінці березня він 
дізнався, що на позиції за триста метрів 
від нього загинув його друг Артур Венжик. 
Їх родини довгий час у Козятині жили 
по сусідству.

Основним заняттям Богдана у мирному 
житті був спорт. І кожну вільну годину 
він проводив на стадіоні.

— Правда, коли Богдана перевели слу-
жити в Рубіжне, то командир батальйо-
ну вирішив у спортзалі провести ремонт 
за європейськими стандартами?

— Це правда, і все правда, що розповіда-
ли його побратими. Моя дружина якось 
у побратимів Богдана запитала, яким мій 
син був в армії? Вони розповіли, що Бог-
дан був душею колективу. «Він був людя-
ним та доброзичливим. У нього був лише 
один недолік. Після відбою він завжди 
починав розповідати цікаві історії. Робив 
це з почуттям гумору. Хлопців так смішив, 
що довго не могли заснути, — розповіда-
ли побратими мамі. — Його цікаві історії 
ми хотіли слухати до ранку. Тільки ранок 
починався з підйому і потрібно було нести 
службу. Іноді ми йому казали: «Іщук, май 
совість, завтра ранком треба вставати».

— Коли почалася війна, — каже батько 
Героя, — в телефонній розмові ми сину 
казали: «Синок, ми знаємо, яким ми тебе 
виховали, одне з мамою просимо: бережи 
себе». Востаннє, коли з ним говорили, 
син казав: «Папа, до мінометів і гармат 
ми вже звикли. Сильно дошкуляє ворожа 
авіація. Коли її немає, ми послаблюємо 
екіпірування, щоб трохи перевести подих. 

Більше Богдан на зв’язок не виходив…

редакція висловлює щирі співчуття родинам артура та Богдана. світла пам’ять героям!
на жаль, дуже часто Козятинщина отримує трагічні звістки з фронту. за останні два місяці на війні загинуло 11 наших захисників. із них восьмеро — мешканці 

Козятинської громади. ми будемо писати про всіх земляків, які полягли за нашу Батьківщину. не забудемо нікого.
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реклама та оголошення

506991

506957

506990
507290

505728

506739

Продам або здам в оренду приміщення 20 кв. 
м., м. Козятин, вул. 8-ма Гвардійська 2а. 063-

452-00-00, 067-444-20-19

Будинок 80 кв. м., газ, вода, всі зручності, 
госп. будівлі, літня кухня з газом та водою, 
вул. 9-го січня 13, район переходки, зем. діл. 

15 сот., фото на OLX. 067-430-40-65

Продам поросята українська біла+ландрас, 
с. Селище. 068-760-50-75

Продам поросят петрен-дюрок вагою 18-20 
кг., м Козятин. 097-474-42-11, 063-260-09-52

Продам телицю 5 місяців, тільну.  
067-896-28-24

28 квітня 2022 р.

№17 (1184)

Свідоцтво про державну реєстрацію  
друкованого засобу масової інформації  
серії ХМ №1068-426 ПР  
від 30.06.2020 р.

Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531
Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 220309

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності серії 
КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

507937

508075

ремонт, послуги
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

 � Ріжу дрова, ріжу дерева, зрізаю аварій-
ні дерева. 096-594-47-70

 �Всі види будівельних робіт. 093-76-
76-784

проДАм
 � Корова вісім місяців тільності з шостим 

телям. 093-767-92-80

 � Автоклав, тюки соломи, диски на Ланос R 
15 металеві. 067-745-69-92

 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник ві-
трину. 063-392-93-20, 098-974-29-35

 � Бджоли та вулики. 093-422-42-84

 � Бджолині сім’ї м. Козятин. 063-694-56-92

 � Бензокосу, бензопилу «Штіль-240» і 
«Гудлак», болгарку, ел. лобзік, ел. двигуни, 
інкубатор, ЯВУ-350, ел. пулівізатор, рейси. 
068-216-34-20

 � Бройлер курчат, каченят, індики суточ-
ні.063-604-26-79, 067-173-31-50

 � Буряк кормовий. 063-733-27-95

 � Голуби бойні «Вертуни», декоративного 
вісловухого кроля, порісні кролиці, електро-
двигун з редуктором до корморізки, січкар-
ню, ручний трубогиб. 067-394-60-27

 �Дачну діл., з будинком, 10 сот., р-н Тали-
монівка, є погріб, каналізація, вода, садок, 
огорожа. 063-367-63-75, 068-155-54-79

 �Дитяче ліжко кольору слонової кістки з ма-
ятниковим механізмом, натуральним матра-
цем та шухлядою для речей. 063-46-26-120

затримали підозрілих 
волонтерів з італії

женуть самогон та 
продають алкоголь

в’ячеслав гончаруК

На гарячу лінію нашої газети надійшло 
повідомлення, що в районі пам’ятника 
мешканцями міста була заблокована група 
іноземців, які фотографували інфраструк-
туру. Автівки іноземців були на білорусь-
ких номерах. Козятинчани на місце події 
викликали поліцію та тероборону. Після 
перевірки документів, італійців відпустили.

Коли ми прибули за викликом, то фі-
гурантів події вже не було. Подробиці ін-
циденту нам розповіли продавці на «хи-
трому базарчику». За їх словами, четверо 
іноземців, які розмовляють італійською, 
зайшли в продуктову точку та замовили 
продукти. Кожне найменування продук-
тів харчування вони просили розділити 
на шість частин. Двоє з тої шістки, що 
у магазин не заходили, стали фотографува-
ти об’єкти інфраструктури міста. Мешканці 
мікрорайону запідозрили неладне. Вони 
автівки на білоруських номерах заблоку-
вали і викликали тероборону та поліцію.

Італійці через перекладача з Білорусії по-
яснювали, що вони видалять всі фото, які 
зробили декілька хвилин тому, і таки фото 
видалили. Самих фоторепортерів наші зем-
ляки тримали до прибуття правоохоронців 
та представництва військової адміністрації.

Військові з правоохоронцями пере-

вірили документи компанії іноземців і 
відпустили.

Щоб з’ясувати всі обставини інциденту, 
ми звернулися до тероборони та право-
охоронців. У військовій адміністрації нам 
сказали, що все те, що не пов’язано з 
військовими діями, вони не коментують. 
На то є правоохоронні органи і запевнили, 
що то були не диверсанти.

У відділку поліції нашого міста повідо-
мили, що то були італійські і білоруські 
волонтери, які їхали з Києва в західному 
напрямку. В наше місто вони заїхали, щоб 
закупити продукти. Вони фотографували 
все, що їм сподобалось. В одному із сіл 
нашої громади їм сподобалась автобусна 
зупинка. В нашій громаді вони сфото-
графували пам’ятник загиблим воїнам 
в Другій світовій війні.

— Це звичайні італійці, які ще не усві-
домили і не знають, як мають діяти во-
лонтери, — пояснили в поліції.

Те, що п’ятеро італійців і жінка пере-
кладач з Білорусії виявились насправді 
не диверсантами, а волонтерами — добрий 
знак. Самим італійцям також буде на-
ука, що не можна фотографувати об’єкти 
інфраструктури в державі, де йде війна. 
А головне, що самі італійці будуть роз-
повідати, як в Україні кожен цивільний 
стає пильним солдатом безпеки.

анастасія КвітКа

На Козятинщині продовжується робота 
по боротьбі з самогоноварінням. Поліці-
янти документують факти незаконного 
виготовлення та продажу алкогольної про-
дукції в умовах воєнного стану. Спільно 
з представниками тероборони проводять 
перевірки і виявляють точки збуту та збе-
рігання самогону та закваски.

Нагадаємо, у березні в Козятині поліція 
накрила самогонну точку. Тоді вилучили 
та знищили 1,5 тонни браги та 15 літрів 
самогону. Цього ж місяця викрили ще 
одну точку — в районі училища.

За інформацією Євгенія Трайдакала, 
начальника сектору превенції відділен-
ня поліції № 2 Хмільницького районного 
відділення поліції, днями у трьох селах 
колишнього Козятинського району само-
гон виявили та знищили. Це Глухівці, 
Махнівка та Журбинці. Вилили близько 
200 літрів браги та залишки непроданого 
самогону.

— Ми перевіряємо не тільки тих, хто 
вдома торгує самогономом, а й об’єкти 
торгівлі, які реалізують алкогольні на-
пої, — розповідає Євгеній Трайдакало. — 
Днями склали протокол на власників про-
дуктового магазину, що у селі Козятині. 
Він розташований поблизу козятинської 

школи № 9. Батьки неодноразово нам по-
відомляли та наголошували — в магазині 
продають алкоголь і тютюн неповнолітнім. 
Двічі писали протокол і міська рада врешті 
оштрафувала власників на 6800 грн. Також 
ми направили матеріали на позбавлення 
даного закладу ліцензії.

Окрім цього поліція звертається до лю-
дей бути пильними — якщо хтось став 
свідком продажу гуманітарної допомоги, 
повідомляйте до поліції. За такі правопо-
рушення передбачена кримінальна відпо-
відальність. Додають, що наразі на тери-
торії Козятинщини таких фактів не було.

Також є ще одне не менш важливе звер-
нення. Це стосується переселенців, які 
приїхали із зони бойових дій на територію 
Козятинської, Махнівської, Самгородоць-
кої та Глуховецької ТГ.

— Якщо ви привезли із собою зброю і 
боєприпаси, які отримали під час бойових 
дій або зберігаєте як трофей, прохання 
принести її до нас на реєстрацію, — каже 
Євген Трайдакало. — В такому разі ви 
не будете нести кримінальну відповідаль-
ність за її зберігання.

Поліція звертається до козятинчан — 
повідомляти про будь-які правопорушення 
можна як на лінію 102, так і за мобіль-
ними номерами поліцейських: 063–922–
03–78, 096–824–84–80
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 � Земельну ділянку 32 сот. в с. Козятин, вул. 
Поділська (К.Маркса) зручне розташування, 
всі комунікації поруч. Терміново 2000 у.о.. 
063-46-26-120

 � Картоплесажалку до мотоблока, морських 
свинок. 097-446-20-46, 063-629-01-49

 � Картоплю велику та насіньову. 063-951-
81-46

 � Картоплю велику, зерно кукурудзи, можли-
ва доставка по місту. 096-846-87-64

 � Картоплю велику-5 грн., посадкову-4 грн., 
мілку-2 грн., ранню рев`єра-6 грн., пшени-
ця-7 грн., яблука-5 грн. 063-934-26-12

 � Картоплю дрібну і посадкову. 096-719-
18-46

 � Картоплю дрібну. 096-435-25-17

 � Картоплю мілку 150 кг. 068753-33-53

 � Картоплю недорого насіневу Санте-17 
відер, Пікасо-20 відер, Лабелла-7 відер 
по 15 грн/відро, с. Сигнал. 093-037-92-48, 
068003-54-98

 � Картоплю, сорт Бела роса насіневу, ве-
лику, дрібну. 097-691-52-42, 063-315-21-46

 � Кільця для криниці 4 шт., шифер 7 листків, 
матрац ватний 200 грн., маш. швейна ручна 
«Подолка» 1500 грн., сепаратор молочний, 
битовий 2000 грн. 096-106-64-34

 �Меблі: вітальню, кухню, прихожу, комп. 
стіл, стіл-тумбу, пральну машину, холодиль-
ник. 067-457-08-87

 �Поросята м. Козятин. 097-43-19-735

 �Поросята м’ясної породи Петрени 15-18 
кг., 50 кг. 068-216-70-39

 �Сіно, яблука «Семеренка», «Голден», кар-
топлю велику 7 грн., мотоблок Форте-25, 
насадку фрезу на мотокосу, мотофрезу. 
068-216-34-20

 � Телевізори б/в, робочі в гарному стані 
SONI:model NO.KV-21LT1K та LTC:model DVB-
PT1240015HCA. 063-221-75-90

 � Телефон стаціонарний АОН, холодильник 
«Індезіт», хвилястих папуг, солому пшеничну 
в тюках 15 гр., спальня «Антарія». 097-763-
97-86, 063-630-96-77

 � Тільну телицю 8 місяців, великої породи. 
063-670-31-48

 � Точило 380 вольт, круга 450 мм., токар-
ний патрон хороший стан 250 мм., лебідка 
1 тонна, компресор ЗИЛ, мотига до малого 
трактора 4 рядки. 098-826-20-26

 � Труби різного діаметру, листи, уголок, ко-
лючий дрід та інше. 097-712-19-91

 � Тюки сіна. 068-759-80-17

 � Тюки, можлива доставка. 067-937-45-39

 � Тюльпани на корню, дуже багато, недоро-
го. 063-108-52-26

 � Ячмінь. 097-453-44-53

неруХомIстЬ
 � 1-кімн. кв. в одноповерховому будинку, 

діл-ка 20 сот. сарай. станція Махаринці. 098-
321-74-24

 � 1-кімн. кв. в центрі, 5 поверх, інд. опален-
ня, євро балкон вікна, терміново. 063-492-
06-05

 � 1-кімн. кв., 5 пов., інд. опалення, євро бал-
кон та вікна. 067-457-08-87

 � 2-кімн. кв., 40,4 кв. м., центр, 2 поверх, 
інд. опалення, сарай, погріб. 067-737-96-80

 � 2-кімн. кв., терміново, 4/4, 47 кв. м., без 
ремонту,  інд. опалення, центр. 093-563-
31-57

 � 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 
050-853-06-35

 � 2-х кімн. кв. або обміняю на 3-х кімн., р-н 
училища в Козятині, вул. 8 Гвардійська, 61, 2 
поверх, 43 кв. м. 098-949-83-34

 � 3-кімн. кв., 60 кв. м., центр, вул. Грушев-
ського 30, інд. опал., кімнати окремі, сан-
вузол розд., два балкони, тепла не кутова, 
косметичний ремонт, підвальне приміщення. 
063-255-21-63, 096-451-95-94

 � 3-кімн. кв., 62 кв. м., р-н ПМК в напрямку 
с. Козятин, 2-пов/2-х поверх. будинку, окре-
мий вхід, підвал, двір, сад, город. 063-367-
63-75, 068-155-54-79

 � 4-кімн. кв., 86 кв. м., не кутова, 2/2, усі 
зручності, опалення, інтернет, ремонт. 096-
176-45-23

 � Будинок цегл. в доброму стані в с. Ма-
харинці (цукр. з-д) мебльований, газове та 
пічне опалення, площею 71 кв.м. зем. діл-ка 
16 сот., гараж, літня кухня,, гараж, 4 сараї, 
льох, вбиральня, садок. 099-714-54-32

 � Будинок 21,5 кв.м., пічне опал, 10 сот., с. 
Козятин, вул. Лісова 12. 098-599-47-10

 � Будинок 74 кв. м., газ та пічне опал., від-
лив води, погріб, літня кухня, сарай, 5 сот. 
землі. 073-083-26-65, 096-855-53-70

 � Будинок в с. Махнівка. 063-172-68-79

 � Будинок в с. Сестринівка, зем. діл-ка 90 
сот. поруч газ, вода. 098-321-74-24

 � Будинок вул. Водокачній, усі зручності, 
гараж, город, сарай, погріб. 067-368-56-14, 
2-23-74

 � Будинок р-н ПРБ, гараж, погріб, криниця. 
093-563-81-40

 � Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, 
опалення, криниця, літня кухня з газом та во-
дою, сарай, погріб, у подвір`ї є недобудова 
з фундамент. та стінами, уся ділянка 48,58 
сот. 067-684-38-71

 � Будинок с. Сигнал. 098-030-91-39 Володя

 � Будинок с.Дуб.Махаринці, з меблями, є 
газ. та пічне опалення, госп. будівлі, погріб, 
сарай, літня кухня, по вулиці проведений во-
допровід, 25 сот. города, неподалік ставок. 
063-296-92-18

 � Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. зем-
лі, туалет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48

 � Будинок цегляний в центрі, газ, вода, 
каналізація, ділянка 6 сот. 063-411-38-47, 
096-080-87-03

 � Гараж в кооп. «Жигулі», цегляний, пере-
критий шифером, поштукатурений є світло. 
096-534-46-69

 �Ділянка 41 сот., з фундаментом під буди-
нок 13 х 14, з госп. буд сарай, гараж, літня 
кухня, вул. Подільська 114. 063-829-40-45

 � Зем. ділянку 35 сот., є стара хата, сарай, 
погріб, с. Пляхова, вул. Миру. 097-453-44-55 
Наталія

 � Зем. ділянку 6 соток під забудову в центрі, 
провулок Грушевського. 063-392-93-20, 098-
974-29-35 

 � Зем. ділянку з фундаментом 10 сот., кри-
ниця, сарай, будматеріали усі документи на 
будівництво. 097-354-76-68

 � Зем. ділянку під забудову, світло, погріб, 
глиняна хатина з пічним опал., 25 сот. зем., 
м. Козятин. 067-784-33-39

 � Земельна ділянка в центрі не велика (біз-
нес, гараж). 063-342-67-53

 � Част. будинку, центр з земельною ділян-
кою, терміново, недорого. 063-342-67-53

 � Частина будинку, утеплена, літня кухня, га-
раж, госп. будівлі, усі зручності, вул. Зелена. 
097-775-52-40

 �Будинок 80 кв. м., газ, вода, всі зруч-
ності, госп. будівлі, літня кухня з газом 
та водою, вул. 9-го січня 13, район пере-
ходки, зем. діл. 15 сот., фото на OLX. 
067-430-40-65

АВтомото
 �Citroen Berlingo 2005 р., дизель, 2,0 куба. 

093-105-45-50, 063-982-92-00

 � Volkswagen passat Б5 1998 р. в., газ/бен-
зин, універсал, гарний стан. 096-778-87-12

 � ІЖ Комбі, 1981 р.в., в доброму стані. 093-
44261-43

 � Комбайн Claas Consul з кабіною, 3 метри 
жатки. 097-577-26-86

 �Опель 1989 р., газ, поварена, ходова 
перебрана, на ходу. 063-816-88-95

 � Трактор Т-25 з культиватором та плугом. 
068-126-78-82

 � Трактор японський Kubota GL-40 з кабі-
ною, плуг 3 корпуса, дискова борона 1,8 м. 
097-577-26-86

КуплЮ
 � Балони:кислородні, вуглекислотні, газові, 

побутові; електродвигуни, пір`я гусяче, ка-
чине, старі подушки, перини. 097-529-10-20

 � Батареї чугун., газов. та кисневий балон, 
газ. колонки, старі пральні маш., холодиль-
ники, різний хлам. 073-011-00-94, 097-712-
19-91

 � Бензопили, бензокоси, електродвигуни 
від 2 квт і більше, млини, ступицю Москви-
ча, пральну маш. LG-5 кг на запчастини, 
або бак до неї, мотоблоки. 068-216-34-20

 �Для власних потреб дорого металобрухт 
та відходи кольорового металу; акумулято-
ри, радіатори, газ. балони та кисневі, газ. 
колонки, холодильники, пральні машини, 
батареї опалення. 097-793-55-95

 � Картоплю. 067-159-28-54

 � Картоплю. 097-795-41-66

 �Легковий причіп. 098-010-17-10

 �Металобрухт та відходи виробництва 
алюміній, мідь, нерж. сталь від організацій 
та населення для власних потреб. 097-793-
55-95

 �Шкірки кролів, заб`ю кролів за шкірку. 
097-446-20-46, 063-629-01-49  

рIЗне
 � Здам будинок газифікований в Козятині. 

096-258-75-22

 � Здам в оренду частину будинку в центрі 
без зручностей, 1000 грн. 063-342-67-53

 � Чоловік 37 років без шкідливих звичок, 
шукає порядну жінку для створення сім`ї, 
готовий на переїзд, судимих  зі шкідливими 
звичками, вадами та брехливих шахрайок, 
прохання не турбувати. 098-859-01-33, 073-
325-66-26

 � Здам 2-кімн .кв., центр, всі меблі, бой-
лер, пральна маш., холодильник, опален-
ня. 067-181-05-28



8 RIA-К, 28 квітня 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

Анекдоти 
***

— куме, а які ж стандарти 
нато?
— ну, по-перше, не вступати 
в прямі конфлікти, по-друге, 
засуджувати і закликати, 
і по-третє, захоплюватися 
мужністю українців!

***
— Чим відрізняються росіяни 
від українців?
— росіяни яйця несуть, 
а українці носять.

***
Якщо у підозрілої особи 
при перевірці телефону 
не виявлено жодної 
фотографії лічильника — це 
точно диверсант!

***
— алло, мамо, я в полоні 
на україні.
— Хто це?
— мамо, це я, твій син.
— вибачте, але по телевізору 

показали, що в мене донька. 
не дзвоніть більше.

***
— моя робота пов’язана з 
росією.
— а ким ви працюєте?
— Я оператор Javelin.

***
тепер на одеських пляжах, 
приклавши до вуха будь-яку 
мушлю, можна буде почути: 
Говорит москва-ква-ква-ква!

***
Ходять чутки, що шойгу схопив 
обширний інфаркт. Якщо так 
далі піде, то до 9 травня всі 
будуть на концерті Йосі.

***
— в україні вас зустрічатимуть 
квітами!
— де саме?
— в Чорнобаївці!

***
от раніше п’єш каву в кафе — 
просто п’єш каву в кафе, 

зараз — піднімаєш українську 
економіку…

***
у нас в україні дітей приносять 
лелеки. виростають орли-
соколи. а у росії дітей 
знаходять в капусті. ростуть 
100% козли…

***
ніяк не можу визначитися — 
як називати тих придурків, 
які окопалися в рудому лісі? 
200 чи 300-ті? мабуть 250-ті…

***
елітна двохсота мотострілкова 
бригада росії тепер 
називається двічі двохсота 
мотострілкова бригада.

***
— Чоловіче, що ви робите, 
звідси не можна пити, це 
отруєне нечистотами озеро.
— Что вы говорите? 
Я не понимаю па-украински.
— двома руками, кажу, черпай.

новини

вівторок, 3 травня

+14°Ñ +15°Ñ
+6°Ñ +8°Ñ

Ñубота, 30 квітня

+12°Ñ +13°Ñ
+3°Ñ +6°Ñ

п’ятниця, 29 квітня

+10°Ñ +13°Ñ
+5°Ñ +7°Ñ

неділя, 1 травня

+12°Ñ +15°Ñ
+4°Ñ +6°Ñ

понеділок, 2 травня

+13°Ñ +14°Ñ
+5°Ñ +6°Ñ

четвер, 28 квітня

+11°Ñ +15°Ñ
+8°Ñ +9°Ñ

Погода у Козятині 

овен 
Цього тижня вам, схоже, доведеться 
відстоювати свій авторитет і, можливо, 
навіть підтверджувати компетентність 
у питаннях роботи. Будуть вдалими 
поїздки та відрядження. не відволікай-
теся, робіть свою справу та дайте іншим 
займатися своїми питаннями. наразі 
необхідно працювати на найближче 
майбутнє та на свою репутацію. 
 
телець 
вас чекає багато успішних справ, спіл-
кування та розваг. Підбадьорять цікаві 
новини, перспективні знайомства та 
важливі розмови. ви зможете кинути 
всі сили на роботу і показати, який ви 
цінний і незамінний співробітник. в 
кінці тижня виявляться незавершені 
справи, які доведеться терміново упо-
рядковувати. 

БлизнюКи 
ступінь вашої привабливості, чарівності 
та оригінальності зашкалюватиме, так 
що вам забезпечена загальна увага. об-
ставини складаються на вашу користь. 
Підвищується ймовірність цікавих 
зустрічей та знайомств, а колишні 
стосунки ви зможете побачити у новому, 
сприятливому світлі. ви зрозумієте, що 
ваша заповітна мрія починає збуватися.

раК 
Бажано не розкидати енергію марно, 
тому вам потрібно чітко предста-
вити план дій. Гарний тиждень для 
кар’єрного зростання та розмови з 
начальством. але в середині тижня об-
становка на роботі може загостритись, 
тому не бажано планувати важливі за-
ходи. не варто ускладнювати взаємини 
з близькими емоційними виплесками.

лев 
намагайтеся не бути песимістом. ініці-
атива цього тижня не карається, навіть 
якщо ваші ідеї не будуть прийняті, ваше 
прагнення буде схвалене. все стане на 
свої місця саме, але не так швидко, як 
ви очікуєте. спроба форсувати події 
успіху не принесе, запасіться терпінням. 
у середині тижня дуже важливо стежити 
за своєю мовою, не говоріть зайвого ні 
про себе, ні про інших.

діва 
настає час плідної, але монотонної 
роботи, саме у ній ви можете проявити 
себе як сильна особистість. Чого не 
варто робити цього тижня, так це міняти 
місце роботи. терпіння і праця нео-
дмінно дадуть результат, хоч і заберуть 
багато сил.  

ГороскоП 28 квітнЯ – 4 травнЯ

терези 
на роботі ваші справи будуть просу-
ватися дуже успішно. можуть активі-
зуватися зв’язки із закордонними чи 
іногородніми партнерами. ви можете 
розраховувати на перспективні пропо-
зиції та вдалі зустрічі. Пам’ятайте, що 
основні принципи, що характеризують 
ваш знак - це незалежність і доброзич-
ливість, їм і слідуйте. 

сКорпіон 
ви легко доведете свій високий про-
фесіоналізм і отримаєте дуже вигідну 
пропозицію про роботу. Гарний тиждень 
для людей творчих професій. ваша 
товариськість відіграє важливу роль. 
уважніше слідкуйте за новинами, 
щоб не пропустити важливу для вас 
інформацію. у вихідні уникайте зайвих 
контактів. 

стрілець 
тиждень обіцяє бути яскравим і наси-
ченим різними враженнями і подіями, 
зустрічами та знайомствами. сприят-
ливий час для пошуку нової роботи та 
нових друзів. ваше почуття гумору та 
чарівність можуть вплинути на ваш успіх 
у багатьох справах. найлегше буде до-
сягти успіху в юриспруденції, акторській 
майстерності, спорті. 

Козеріг 
у першій половині тижня не варто пере-
оцінювати власні сили, це той випадок, 
коли краще не зробити нічого, ніж за-
гальмувати посередині. Прислухайтеся 
до порад колег, адже ви робите спільну 
справу. не варто розпорошуватися на 
кілька справ одночасно. субота – дуже 
ефективний день для нових починань.
 
водолій 
Цього тижня на вас, схоже, обрушиться 
шквал пропозицій. доведеться по-
працювати, щоб дотриматися власних 
інтересів і нікого не образити. необ-
хідно зосередитись і багато встигнути, 
не час ухилятися від роботи та уникати 
відповідальності. Четвер принесе добрі 
новини. неділя – вдалий день для по-
бачень.

риБи 
сприятливий час для зміни роботи, 
знайомства з новим начальством та 
колегами. Питання, яке давно вас 
мучило, вирішиться майже без зусиль. у 
п’ятницю особливий успіх на вас чекає в 
інтелектуальній сфері. втім, вашу світлу 
голову відвідуватимуть найрізноманіт-
ніші ідеї. і тому вам навряд чи вдасться 
довго всидіти на одному місці.

місто в кольорі 
державного прапора

в’ячеслав гончаруК

У фруктовому садочку на вулиці Неза-
лежності побілили дерева в колір держав-
ного прапора. Коли ми робили фото, один 
з перехожих похвалив місцевих мешканців 
за це.

— Тепер нікому не прийде в голову 
вирізати ці дерева з патріотичною сим-
волікою на дрова, — сказав чоловік. Наш 
співрозмовник мабуть знав, що каже, але 
нас більше цікавило, хто навів у садочку 
таку красу?

Стежина, по якій ми пішли, привела 
нас до голови ОСББ будинку 19/21 вулиці 
Незалежності-Мічуріна пані Світлани.

— Нічого особливого. Кожного року 
перед великодніми святами гуртом при-
бираємо у дворі. У нашому будинку багато 
молодих сімей і хочемо, щоб для діток 
було чисто і затишно, — розповідає жін-
ка. — Ідею побілити дерева фарбником 
у стилі державного прапора ми запозичи-
ли у дитячого садочка «Лелека». Це вони 
надихнули нас, вони перші так зробили 
біля входу в садочок.

До розмови підключається чоловік Світ-
лани Віталій. Каже, що минулого поне-
ділка зібралися близько 30-ти осіб, тому 
що інакше не можуть.

— Наша прибудинкова територія ще при 
нині покійному Висоцькому була визнана 
найкращою. Ми це пам’ятаємо і тримаємо 
марку, — сказав чоловік.

— В прибиранні території з нами брали 
участь сім’ї вимушених переселенців, — 
продовжує Світлана.

— У вашому будинку проживають сім’ї 
вимушених переселенців і є волонтери? — 
запитали ми у голови ОСББ

— Так. Дві сім’ї з Гостомеля вже по-
вернулися додому, а одна сім’я з Харко-
ва і дві з Київщини ще живуть, — каже 
Світлана. — Всі ці три сім’ї брали участь 
у прибиранні. Ті, що вже поїхали, також 
були просто чудовими людьми. Їм дуже 

сподобалось, що кожна мама нашого 
будинку і їхніми дітьми опікувалися, як 
своїми. Такого поняття, як волонтерський 
рух серед жителів нашого будинку немає. 
Допомагаємо, коли є запит. Всім будин-
ком відгукнулися, коли потрібні були 
продукти нашим захисникам. Люди зне-
сли продуктів, що не можна було закрити 
у автівці багажник.

— Допомагаємо всім будинком про-
дуктовими наборами на вокзалі, — знов 
до розмови підключається чоловік Світ-
лани Віталій.

— У вашому дворі добротні квітники, 
дитячий майданчик, криниця з лелекою. 
Розкажіть, як тут розподіляються ролі, 
хто чим опікується?

— Двір, дитячий майданчик, квітники — 
це відповідальність всіх жильців будинку 
19/21 вулиці Незалежності-Мічуріна та 
Мічуріна, 13 А. Лелека біля криниці — це 
мрія мого дитинства. В моєї бабусі, де ми 
жили раніше, в селі повно цих птахів. 
Це я попросила свого Віталіка, щоб він 
замовив для мене цього чудового лелеку.

— Світлано, аварійні берези ви крону-
вали, а які дерева посадите на заміну?

— Ми вже висадили аличу, глід лікар-
ський, каталонську ліщину та сосни. Всі 
породи дерев та кущів нам привіз наш 
аграрій Юрій Білик. Каталонська ліщина 
листям чимось нагадує віргінську черемуху 
«Шуберт»: по весні листя зелене, а під 
осінь багряне. Унікальна ще й тим, що 
дуже плодовита, — сказала голова ОСББ.

Ініціаторами білити фарбниками дере-
ва під державний прапор були педаго-
гічний колектив садочка «Лелека». Їхнє 
починання підхопили в чотирьох ОСББ 
вулиці Незалежності та біля «Господа-
рочки» на ПРБ. Новація так прижилася 
в нашій громаді, що дерева так фарбують 
і в приватному секторі. Поки ми помітили 
дерева з такими барвами на вулиці Героїв 
Майдану. Тож переконані — будуть по-
слідовники.


