
Дороги, на яких 
ламається техніка

Делегація посаДовців. 
Що вони тут робили?

kazatin.com

Змінили тариф на вивеЗення сміття с.3

7 липня 2022 року №27

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

грн10 00

газета чесних новин

Колишні очільниКи Козятина
чим вони запам’яталися?

с.4 с.10

реклама

У ці вихідні козятин 
відзначатиме свій день 
народження. З нагоди дня 
міста ми вирішили згадати 
його очільників 

За останні тридцять 
років козятин чотири рази 
змінював керманичів. кожен 
з них змінив козятин

Зараз місто очолює тетяна 
Єрмолаєва. Її каденція 
поки триває, в неї ще є 
час, щоб своїми справами 
запам’ятатися козятинчанам

Поговоримо про 
керівництво трьох 
попередніх міських голів с. 8

топ-8 козятинських 
«фішок»
наше місто у багатьох 
асоціюється з вокзалом. та це 
не єдина родзинка козятина. 
спеціально до Дня міста 
підготували для вас список речей, 
якими козятин вирізняється 
серед інших населених пунктів 
вінницької області с. 9

як працює поліція у 
воєнний час
У перші тижні війни поліція 
отримувала вп’ятеро більше 
викликів, порівняно з мирним 
часом. як працюють наші 
правоохоронці зараз, яка ситуація 
зі злочинністю та чи порушують 
козятинчани комендантську 
годину? с. 5
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в’ячеслав гончарук

Ціни на вулиці Земляка з ці‑
нами в АТБ і на «кругу» ми цьо‑
го разу не порівнювали. У АТБ 
практично немає сезонних ягід, 
а на «кругу» базару, який був, 
вже немає.

На вулиці Василя Земляка, 
у вівторок, 5‑го липня, в цен‑
трі уваги покупців була малина, 
вишня, смородина. Малину й 
смородину продавали на банки. 
За літрову правили 40 гривень. 
За вишню, шовковицю, агрус 
продавці хотіли наполовину мен‑
ше — 20 за літрову банку. Суниця 
лісова — 50 гривень за пів літра.

З привозної ягоди вразила ціна 
на лохину — 320 гривень за кі‑
лограм. Дорого, але якщо порів‑
нювати ціни на ринках столиці 
чи Харкова, то в Козятині її про‑
давали на 60 гривень дешевше. 
Ягоду молодості та життя жимо‑
лость продавали по 180 гривень, 
чорниці — 120 за кілограм.

Щодо фруктів, то одеська 
слива –100 гривень, персик від 
50 до 75 гривень, нектарин всі 
сто, абрикоси — від 65 до 80 гри‑
вень за кілограм.

Помідори та огірки подешев‑
шали. Огірки вже з’явилися 

у місцевих власників земельних 
ділянок, тому вони стрімко впали 
в ціні. У вівторок, 5 липня, їх 
продавали по 25 гривень за кі‑
лограм чи купку, приблизно 
більшу, як кілограм. Помідори 
ще в ціні. Рожеві — 85, черво‑
ні — 65 гривень за кілограм, ка‑
бачки — 15 гривень.

Вчергове додали в ціні продук‑
ти борщового набору — червоний 
буряк за ціною мало не порівняв‑
ся з помідорами. Його продавали 
від 45 до 50 гривень за кілограм. 
Морква з цибулею по 35 гривень. 
Капуста протягом місяця то до‑
давала, то втрачала в ціні — від 
40 до 65 гривень. У вівторок її 
продавали від 35 до 45 гривень.

Делікатесні кавуни більш як 
за місяць скинули в ціні 5 гри‑
вень. В перший раз, коли ми 
їх побачили, вони коштували 
33 гривні за кіло, у вівторок 
на ціннику вже було 28.

З круп вчергове вразила ціна 
гречки. На хитрому базарчику 
за продукт для діабетиків прави‑
ли без двох гривень сотню. Рис і 
булгур по 50 гривень, пшоно — 
22 гривні за кілограм.

Ціни на свинину і яловичи‑
ну також піднялися. Кілограм 
гарного сала — 150 гривень, 

вразила лохина по 320,  
гречКа по 98 та буряК по 50
Що по чому?  липень — пора 
заморозок і закруток, тож у традиційному 
огляді цін ми найбільшу увагу приділили 
привозним і домашнім ягодам, раннім 
фруктам та овочам

стільки ж правлять за філейну 
частину. Передня і задня частина 
на 10 гривень дешевше.

З риби — тільки карась і 
300‑грамовий короп — 50 гри‑
вень за кілограм.

Незважаючи на те, що молочна 
продукція в країні додала в ціні, 
на продукцію від своїх корівок 
молочниці цін не піднімають, 
а знизити ще не можуть, бо бу‑
дуть працювати собі у збиток. 

Півторачка молока — 30 гривень. 
Сепараторна сметана 85–90 гри‑
вень за пів літра. Сир коров’ячий 
100–120 гривень за кілограм. 
Масло домашнє — 300 гривень 
за кілограм. У магазинах мас‑
ло упаковка 200 грамів — 58–
72 гривні.

Ціна яєць — 25 гривень за де‑
сяток, яйця від домашньої кур‑
ки — 30 гривень.

М’ясо птиці на «хитро‑

му» базарчику: філе курки від 
110 до 129 гривень за кілограм.

Час від часу спостерігається 
пожвавлення покупців біля єм‑
ностей з курчатами. Одні пта‑
холюби вагаються, чи не пізно 
курчат купувати. Козятинчанка, 
яка назвалася Тамарою, заспо‑
коює господинь, каже: «У мене 
вдома ще на яйцях квочка си‑
дить. Купуйте, виростуть!» І люди 
йдуть по картонні ящики.

на ринку 5 липня. найбільше покупці цікавилися цінами на малину, вишні та чорниці

курс долара, пенсії, розмитнені авто та штрафи. які 
зміни нас чекають у липні?
анастасія квітка

курс Долара та євро
За прогнозами Мінфіну, при 

замороженому офіційному 
курсі долара на міжбанку курс 
валюти США влітку перебу‑
ватиме в межах коридору від 
29,25 до 29,55 гривні, а курс 
євро — у коридорі 29,84–
31,91 гривні.

На готівковому ринку до кінця 
серпня курс долара буде в межах 
коридору від 34,50 до 38,50 грив‑
ні, а курс готівкового євро — від 
35,19 до 41,58 гривні. Це відбу‑
деться за умов відсутності змін 
у нормативній базі Нацбанку 
щодо валютних обмежень, і якщо 
ситуація на фронті зберігатиметь‑
ся такою як зараз і надалі.

розмитнення авто
З 1 липня розмитнення авто 

знову стало платним. Верховна 
Рада підтримала законопроєкт 
№ 7418, який передбачає по‑
вернення мита й оподаткуван‑
ня ПДВ на імпортні товари та 
розмитнення авто з 1 липня 
2022 року.

До речі, за період «нульового 
розмитнення», вінницькою мит‑

ницею було оформлено близько 
12,5 тисячі автомобілів та інші 
категорії. На митному посту 
«Вінниця» оформили близько 
10,5 тисячі транспортних засобів. 
Переважна більшість — це лег‑
кові автомобілі. Розмитнювали 
не лише жителі Вінницької об‑
ласті, а й українці з окупованих 
територій.

Також знову за товари дове‑
деться платити ФОПам та під‑
приємствам, що не сплачують 
ввізне мито. Ті, хто ввозять з‑за 
кордону авто, повинні будуть за‑
платити ПДВ та акциз.

зміни у виДачі воДійських 
прав

Ці зміни набудуть законності 
з 24 липня.

Щоб отримати водійські права, 
потрібно буде:
 прослухати теоретичний курс 

в автошколі й отримати свідоцтво 
зі строком дії 1 рік;
 скласти теоретичний екзамен 

у сервісному центрі МВС;
 пройти практичну підготовку 

в автошколі;
 скласти екзамен в автошколі 

та отримати свідоцтво з терміном 
дії 2 роки;

 скласти практичний екзамен 
у сервісному центрі МВС й отри‑
мати посвідчення водія.

штрафи за куріння вейпів 
та айкосів

Електронні пристрої для па‑
ління прирівняли до звичайних 
сигарет, тож любителів тютю‑
нових гаджетів штрафуватимуть 
за їх використання в громадських 
місцях вже з липня. Від 1 червня 
2022 року заборонено продавати 
неповнолітнім електронні сигаре‑
ти та айкоси, а від 11 липня — па‑
лити електронні сигарети та Iqos 
у громадських місцях.

За порушення передбачені такі 
штрафи:
 за продаж електронних сига‑

рет і тютюновмісних виробів для 
електронного нагрівання непо‑
внолітнім — 1020 гривень, за по‑
вторне порушення — 10 200 гри‑
вень;
 за куріння електронних си‑

гарет у громадських місцях — 
1000 гривень, за повторне по‑
рушення — 10 000 гривень;
 за куріння в кафе, барах і 

ресторанах — 3000 грн. Якщо 
порушення вчинене повторно, 
тоді штраф — 15 000 гривень.

пенсії
Починаючи з липня, українські 

пенсіонери отримуватимуть біль‑
ші пенсії. Це пов’язано із зрос‑
танням прожиткового мінімуму.

Так, мінімальна пенсія підні‑
меться на 93 гривні і становитиме 
2027 гривень.

Максимальну пенсію піднімуть 
на 930 гривень, і з 1 липня вона 
становитиме 20 270 грн.

соціальні виплати
Внаслідок зростання прожит‑

кового мінімуму, зросте і грошо‑

ва державна допомога.
Розмір прожиткового мінімуму 

з 1 липня 2022 року встановлено 
на рівні:
 2508 грн — загальний показ‑

ник на одну особу в розрахунку 
на місяць;
 2201 грн — для дітей до 6 ро‑

ків;
 2744 грн — для дітей від 

6 до 18 років;
 2600 грн — для працездатних 

осіб;
 2027 грн — для осіб, які втра‑

тили працездатність.
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олена уДвуД

Скільки не став по місту кон‑
тейнерів для твердих побутових 
відходів, деякі козятинчани ніяк 
не можуть стриматися від споку‑
си викинути сміття на вулиці. Це, 
певно, одна з одвічних проблем 
нашого міста. Згадайте ситуацію, 
яка зовсім нещодавно була з ву‑
лицею Винниченка — місцеві 
мешканці влаштували стихійне 
сміттєзвалище просто на тротуарі.

Люди зносили свої пакети зі 
сміттям на те місце, де раніше 
стояли баки. Один, другий, тре‑
тій, так потихеньку на пішохідній 
доріжці та узбіччі виростала купа 
сміття. Потім стихійне сміттєз‑
валище прибрали. Та не встигли 
комунальники усунути проблему, 
як козятинчани знову взялися 
за старе і на тому місці вкотре 
з’явилися мішки зі сміттям.

Стихійне сміттєзвалище зни‑
кло на початку повномасштабної 
війни. Відтоді люди перестали 
викидати на вулиці Винниченка 
побутові відходи. Що саме ста‑

ло цьому причиною — невідо‑
мо. Можливо, мешканці трохи 
переосмислили свою поведінку 
і вирішили не смітити.

А ще ж є вулиця Олега Кошо‑
вого на ПРБ, де подібна біда. 
За те стихійне сміттєзвалище ми 
також вже не раз писали. Щойно 
комунальники усе приберуть, як 
з’являються нові гори сухого гіл‑
ля, мішків і не тільки. І проблема 
не в тому, що контейнерів не ви‑
стачає. Проблема радше в тому, 
що люди лінуються до них іти, 
тому й залишають своє сміття 
на купі.

Саме так сталося і на Водо‑
качці. У тій частині острова, де 
розташована паркова зона, де‑
кілька тижнів тому розчищали 
кущі. Гілки не вивезли, а про‑
сто склали обабіч стежки. Вони 
вже й засохнути встигли. Та ми 
не про це. Бо у вихідні до тієї 
купи гілок додалася ще й купа 
сміття. Очевидно, то на стадіо‑
ні відпочивала чимала компанія 
друзів. Пляшки від води, пива, 
упаковка соку, ціла купа плас‑

новини

на водоКачці залишили 
сміття після посиденьоК
благоустрій  неприємну картину 
побачили днями на водокачці. Обабіч 
стежки хтось викинув цілу гору 
пластикових пляшок, тарілок і декілька 
пакетів зі сміттям. і це попри те, що 
на острові є не лише урни, а й контейнери

тикових тарілок і пластиковий 
стаканчик залишилися після 
пікнікування.

Прочитавши це, хтось може 
сказати, що у людей просто 
не було іншого виходу. Мов‑
ляв, у парковій зоні Водокачки 
немає жодної урни. Так, це дій‑
сно правда. У тій частині остро‑
ва відсутні як великі контейнери 
для сміття, так і невеликі урни. 
Втім є ще інша частина — стаді‑
он. І ось там урни є. Вони стоять 

і навколо футбольного поля, і 
на волейбольному майданчику, 
і на спортивному майданчику 
за футбольним полем. А якщо 
не полінуватися і пройти від 
того спортивного майданчика 
декілька метрів вбік, до того 
місця, звідки козятинчани по‑
любляють пірнати у Водокачку 
влітку, можна знайти ще й великі 
контейнери для твердих побуто‑
вих відходів.

Тож сміття на Водокачці є 

куди викинути. Тому пробле‑
ма не у відсутності смітників, 
а в тому, що люди просто полі‑
нувалися пройти декілька зайвих 
метрів, щоб викинути сміття 
у призначеному для цього місці. 
Натомість залишили все обабіч 
стежки, сподіваючись, що хтось 
інший прибере. Не здивуємося, 
якщо на тому місці виросте нове 
сміттєзвалище. Бо козятинчани 
дуже полюбляють пікнікувати 
влітку на Водокачці.

у козятині змінили тариф 
на вивезення сміття

зняли заборону 
на вилов раків

У Козятині змінили тариф 
на вивезення та захоронення 
сміття. Скільки платитимемо?

Комунальне підприємство 
«Чисте місто» повідомило про 
зміну тарифів на вивезення та 
захоронення твердих побутових 
відходів. Відповідне рішення ви‑
конавчий комітет Козятинської 
міської ради прийняв 4 липня. Та‑
риф підняли майже на 10 гривень. 
Це стосується лише мешканців 
міста. У селах громади до кінця 
року тариф буде незмінним.

Отож, з 1 липня діючий та‑
риф на одного мешканця Ко‑

зятинської громади — 25,60 грн 
на місяць.

Також козятинчанам нагадали 
про важливість наявності підпи‑
саного договору на вивіз сміття. 
Для підписання договору необ‑
хідно звернутись у ЦНАП (вул. 
Незалежності, 57) або «Чисте 
місто» (вул. Довженка, 2 а).

«На жаль, минулий тариф 
16,30 грн не відповідав реальній 
собівартості та не піднімався з 
1 грудня 2018 року. У зв’язку 
з підняттям цін на паливо, за‑
пчастини, підвищення прожит‑
кового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати, ми повинні 
привести тариф до економічно 
обґрунтованого рівня», — напи‑
сала на своїй сторінці Тетяна 
Єрмолаєва — Козятинський 
міський голова.

І уточнила — для жителів сіл 
громади тариф залишається 
незмінним до кінця року

Реквізити для оплати
UA 
913020760000026002302385799
МФО 302076
ЄДРПОУ 41181994
У філії — Вінницьке облуправ‑
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На початку липня закінчилась 
заборона на вилов раків. У Ві‑
нницькому рибоохоронному па‑
трулі розповіли, що ловля раків 
дозволяється:
 раколовкою –«хапкою» з діа‑
метром не більше 70 см і вічком 
не більше 22 мм, волосінню з 
приманкою і рогаткою;
 одній особі вилов за одну 
добу перебування на водоймах 
загального користування 30 ра‑
ків, на водоймах, закріплених 
за громадськими об’єднаннями, 
а також на тих, де впроваджене 
платне рибальство — 50 шт.;
 мінімальним розміром не мен‑
шим ніж 10 см.
Забороняється ловля у темну 
пору доби (пізніше години від 
заходу сонця та раніше години 
до його сходу) із застосуванням 
підсвічування.

Разом з тим, у Вінницькому 
рибоохоронному патрулі нага‑
дують, що використання забо‑
ронених знарядь лову є грубим 
порушенням правил рибаль‑
ства, за яке передбачено штраф 
до 680 грн, із конфіскацією зна‑
рядь і засобів вчинення правопо‑
рушення, які є приватною влас‑
ністю порушника, та незаконно 
добутих водних біоресурсів чи 
без таких.
Крім штрафу, порушник також 
має сплатити збитки за кожно‑
го незаконно виловленого рака 
у розмірі — 3 332 грн.
Про порушення правил люби‑
тельського і спортивного ри‑
бальства, порядку придбання 
чи збуту водних біоресурсів 
вінничан просять повідомляти 
телефонну «гарячу лінію»: (068) 
018–37–52 або (073) 004–86–06.

раніше це була просто купа гілок. тепер до неї додалася ще й купа сміття
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в’ячеслав гончарук 

Зустрічали високих гостей з 
району, області та столиці місь‑
кий голова Тетяна Єрмолаєва, 
її заступник по соцзахисту Кос‑
тянтин Марченко та керівництво 
ЦРЛ. Першими гостями міста за‑
лізничників стали посадовці з ра‑
йону на чолі з народним депута‑
том Петром Юрчишиним. Серед 
команди народного депутата був 
депутат обласної ради та очіль‑
ник лікарні Хмільника Олек‑
сандр Кравчук. Потім під’їхав 
автівкою губернатор області 
Сергій Борзов. У його команді 
серед знайомих нам людей був 
Олександр Пузир. Ще трохи піз‑
ніше всі гості нашого міста були 
у ролі зустрічаючих. Під’їхала ав‑
тівка голови Комітету з питань 
здоров’я Михайла Радуцького та 
очільниці Національної служби 
здоров’я Наталії Гусак.

Ми поцікавились у директора 
ЦРЛ Оксани Забазнової, чим ви‑
кликав таку цікавість з боку по‑
садовців Києва, області та району 

медичний заклад нашого міста?
 — Це виїзне засідання, де члени 

Комітету відвідали ряд медичних 
установ Вінницької області, куди й 
входить КНП «Козятинська цен‑
тральна районна лікарня». Крім 
нашої лікарні, вони відвідали 
КНП «Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М. І. Пирогова», також 

вони ознайомилися з роботою Ко‑
мунального некомерційного під‑
приємства «Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомо‑
ги та медицини катастроф». Що 
стосується Козятинської лікарні, 
то ми отримали від представників 
Комітету кілька зауважень реко‑
мендаційного характеру, — сказала 
очільниця ЦРЛ.

новини

Наталія Гусак 
зауважила, що вона 
відмітила високий 
фаховий рівень 
медичного персоналу 
лікарні

Після візиту у козятин очільник 
вінницької Ова сергій Борзов 
написав на своїй сторінці у фей-
сбуці:
«козятин. вінниця. виїзне засі-
дання комітету з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та ме-
дичного страхування верховної 
ради.
Перше виїзне за ці чотири місяці…
вісім народних депутатів поба-
чили і почули те, що відбувається 
у вінницьких лікарнях.
«ми не побачили втоми медиків, 
хоча впевнена, що вона є, — під-

сумовувала наприкінці засідання 
лада Булах. — ми не почули жод-
ної скарги від пацієнтів, хоча вмі-
ємо спілкуватись і «неофіційно»… 
Є питання щодо фінансів і зарп-
лат. нарешті з’явилась в Украї-
ні трансплантація, і тому треба 
це впроваджувати. керівникам 
медзакладів потрібно прозоро 
показувати, що відбувається та 
від чого залежить заробіток ме-
дичного персоналу. Це порада 
для всіх».
До речі, в козятинській лікарні 
очільниця національної служби 

здоров’я України наталя Гусак за-
питала в рентген-кабінеті: «Чому 
працюють лише до 13.45? невже 
нема пацієнтів пізніше?» 
Обговорювали у вінниці і наяв-
ність «доступних ліків», як і те, 
що можуть купити вінничани 
у муніципальних аптеках.
на часі створення у вінниці й Уні-
верситетської клініки — на цьо-
му наголосив голова комітету вр 
михайло радуцький. «Це необ-
хідна база для вашого медуні-
верситету. і це інший потенціал. 
У вас він є».

«невже нема пацієнтів пізніше?» 

на благодійному концерті збирали гроші на зсу
В рамках проведення урочис‑

тих заходів до Дня Конституції 
України, у Махнівці відбувся 
благодійний концерт зі збором 
коштів на потреби ЗСУ.

У заході брали участь творчі 
колективи та виконавці Кому‑
нального закладу «Центр до‑
звілля» Махнівської сільської 
ради, учасники художньої са‑
модіяльності будинку культури 
села Безіменне, а також вихо‑
ванці та викладачі Махнівської 
дитячої музичної школи. Ведуча 
заходу — поетеса, піснярка Ан‑

тоніна Петрушкевич.
Про це йдеться на сторінці 

«Центр дозвілля Махнівка»
«До збору коштів долучились 

всі присутні на заході. Кошти, 
які зібрали жителі села Юрівка, 
передали директором будинку 
культури та додали до суми, яку 
зібрали на концерті. Після за‑
вершення концертної програми 
гроші перерахували на потреби 
ЗСУ. Дякуємо всім тим, хто до‑
лучився та підтримав фінансово 
наших захисників», — пише у по‑
відомленні Alexandr Boniuk.

у районну ліКарню приїхала 
ціла делегація посадовців
гості  У середу, 29 червня, починаючи 
з 9 години ранку, біля приймального 
відділення Црл почали з’їжджатися 
посадовці всіх рівнів. У козятині 
зустрілися депутати верховної ради 
України, високопосадовці національної 
служби здоров’я та голова комітету 
з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування 
михайло радуцький 

У Козятині представники ко‑
мітету відвідали оновлене при‑
ймальне відділення, в якому 
ще ведуться ремонтні роботи, 
але працює воно майже із се‑
редини минулого року. Відвідали 
дитяче, пологове та відділення 
інтенсивної терапії. В цілому 
голова Комітету побаченим був 
задоволений.

Ще його цікавило, як ЦРЛ 
укомплектована спеціалістами 
високого рівня. На це питання 
йому відповіла міський голова 
Тетяна Єрмолаєва. Вона сказала, 
що дефіцит з висококласними 
медичними працівниками є тіль‑
ки на рівні громади. Михайло Ра‑
дуцький мав бажання допомогти 

нашій громаді з медперсоналом 
та коли дізнався, що міська рада 
не може таких спеціалістів за‑
безпечити власним житлом, це 
питання на даному етапі зали‑
шилося без змін.

Очільниця Національної служ‑
би здоров’я України Наталія Гу‑
сак зауважила, що спілкуючись із 
працівниками лікарні, вона від‑
мітила високий фаховий рівень 
медичного персоналу лікарні. 
Керівникам лікарні посадовець 
радила, щоб вони спілкувалися зі 
своїми працівниками, адже вони 
мають знати, яку суму кожен із 
працівників приносить. За таких 
умов медпрацівник буде мати мо‑
тивацію ще краще працювати.

— У вас гарна первинка і ре‑
абілітація, подивіться по марш‑
рутах міграції пацієнтів. У вас 
все добре, а клієнти кудись ді‑
ваються, — казала вона.

Ще столична гостя торкнула‑
ся програми «Безкоштовні ліки»: 
«Я, спілкуючись з клієнтами 
аптек, помітила, що у рецептах 
виписані платні ліки, які мож‑
на отримати за програмою «Без‑
коштовні ліки», тобто їх можна 
отримувати безкоштовно».

Коли очільниця Національної 
служби здоров’я спілкувалася з 
пересічними громадянами, до неї 
підійшов правозахисник Володи‑
мир Цимбалюк і запитав, чи мож‑
на поставити питання від народу?.

— Не тільки можна, а навіть 
треба, — сказав народний депутат 
Петро Юрчишин.

— Тоді скажіть мені, як мож‑
на пройти реабілітацію воїну, 
який отримав важке поранення 
та повернувся із зони бойових 
дій додому і протягом тривалого 
часу не може пройти реабіліта‑
цію у нашому реабілітаційному 
відділенні?

— Завтра їдьте у Хмільник, і 
захисник України пройде реа‑
білітацію безкоштовно. Записуй 
телефон мій і керівника нашого 
санаторію у Хмільнику, будемо 
тримати зв’язок. Нехай лікуєть‑
ся воїн. Бійців ЗСУ у нашому 
санаторію вже пролікувалися 
на 50 мільйонів гривень, — ска‑
зав народний депутат.

Був серед гостей і колишній 
керівник ЦРЛ, який починав 
будівництво оновленого при‑
ймального відділення Олександр 
Кравчук. Попросили його поді‑
литися своїми враженнями від 
поїздки в Козятин.

— Я в Козятині в статусі де‑
путата обласної ради. Якщо так 
можна сказати. Ми з Петром 
Юрчишиним у Козятині ще й з 
іншої місії. Привезли передачу 
військовим ЗСУ, — каже Олек‑
сандр Кравчук.

Поспілкувавшись із громадою, 
посадовці комітету поїхали у Ві‑
нницю.

у козятинській лікарні зустрічали гостей. ліворуч — очільник вінницької ОДа сергій Борзов, 
праворуч — голова комітету верховної ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування михайло радуцький 
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ірина шевчук

Днями працівники Національ‑
ної поліції України відзначали 
своє професійне свято. Та цього‑
річ святкування не на часі. В кра‑
їні йде війна. Кожен українець — 
на своєму фронті. Збройні сили 
України захищають від ворога 
та ведуть оборону на передовій, 
поліцейські — цілодобово патру‑
люють та забезпечують право‑
порядок тут, на місцях.

Про робочі будні наших полі‑
цейських поговорили з началь‑
ником Козятинського відділення 
поліції Романом Андрущаком.

Розпочався п’ятий місяць по-
вномасштабного вторгнення росії 
в Україну. Розкажіть, як у зв’язку 
з цим змінилася робота поліції?

— З першого дня війни поліція 
перейшла на посилений варіант 
несення служби. Добу працюють, 
добу відпочивають, без вихідних. 
І вранці, і ввечері збільшили па‑
трулювання вулиць. Під особливу 
увагу взяли залізничний вокзал, 
більше часу приділяємо профі‑
лактиці правопорушень, в тому 
числі і дотримання комендант‑
ської години. Нагадаю, вона 
у нас триває з 23.00 до 5.00. Пер‑
ших 20–30 днів війни дуже було 
багато викликів, особливо у пер‑
ші два тижні. Наприклад, якщо 
у день в середньому у нас фіксу‑
ється 25–40 викликів, то в ці дні 
їх було 150. Така ситуація була 
не тільки в Козятині, а й по всій 
Україні. База сіла. Кілька днів 
лінія 102 не працювала взагалі. 
Співробітники в день наїжджали 
по 300 кілометрів на автомобілях.

Про що люди повідомляли у ви-
кликах у перші дні війни?

— Виклики були інформацій‑
ного плану — там горить лам‑
почка у сусіда, там п’яний йде 
по вулиці, підозрілий говорить 
по телефону тощо. Люди по‑
відомляли про все. Багато було 
хибних, типу «літають дрони». 
Людям все здавалося підозрі‑
лим. Але нічого, справилися. 
Тоді якраз організували теробо‑
рону, взвод охорони. І разом з 

ними проводили патрулювання. 
Щоб ви розуміли, в день по тра‑
сі проходило близько 12–15 ти‑
сяч автомобілів. Житомирська 
дорога була перекрита, і люди 
з областей, де велися бойові дії 
(Київська, Харківська, Микола‑
ївська), їхали через Білу Церкву, 
через Козятин. В основному це 
були сім’ї з дітьми, з домашніми 
тваринами, з речами.

Чи фіксують зараз працівники 
поліції порушення у комендантську 
годину і якщо так, то які?

— В основному комендантську 
годину порушує молодь. Люди 
повертаються додому від гостей, 
з відпочинку. Ми їх ідентифіку‑
ємо, доставляємо до райвідділу 
і на ранок передаємо список 
до військкомату, де в свою чергу 
їм вручають повістки. Далі йде 
процедура проходження медко‑
місії у Збройні сили України. 
Таким чином. Коли був «сухий 
закон» і алкоголь не продавали, 
таких випадків майже не було. 
Хочу додати, що з перших днів 
війни почала проводитися актив‑
на боротьба із самогоноварінням. 
За всі дні війни у жителів райо‑
ну вилучили більше трьох тонн 
браги і спиртовмісних речовин. 
Крім того, виявили більше пів‑
сотні фактів зберігання, вирощу‑
вання та збуту наркотичних рос‑
лин. Наразі на території області 
триває операція «Мак». Реагуємо 
на всі заяви та повідомлення гро‑
мадян.

Яка взагалі ситуація зі злочин-
ністю?

— Кількість крадіжок змен‑
шилася в три‑чотири рази. 
Оскільки під час воєнного стану 
збільшилася кримінальна відпо‑
відальність за це. Всі злочини, 
всі крадіжки кваліфікуються, як 
тяжкі. Покарання — від семи 
років позбавлення волі. Якщо 
брати у загальному по крадіж‑
ках, то в минулому році (за шість 
місяців) їх було 90, в цьому році 
за аналогічний період — 60. Було 
24 «квартирники», в цьому році 
їх лише 10. Також за час війни 
на території району виявили 
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«у перші дні війни на 102 
було по 150 виКлиКів» 
інтерв’ю  У перші тижні війни поліція 
отримувала вп’ятеро більше викликів, 
порівняно з мирним часом. як працюють 
наші правоохоронці зараз, яка ситуація зі 
злочинністю та чи порушують козятинчани 
комендантську годину? Про зміни у роботі 
поліції від початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну розповів 
очільник козятинської поліції

— У перші дні у нас були спів‑
робітники з Київщини, яких вій‑
ськові дії тут застали. Хтось був 
у відпустці, хтось приїхав у гості 
і тут війна. Вони кілька тижнів 
несли службу у нас і допомога‑
ли. В тому числі, були курсанти 
Академії внутрішніх справ, один 
курсант, який родом із Чернігів‑
щини, був у нас цілий місяць. 
Крім того, у нас у райвідділі несе 
службу жінка, співробітник по‑
ліції з Генічеська. Вона була під 
окупацією, розповідала, як виїж‑
джала, як проходила блокпости…

У нашій громаді є багато пересе-
ленців. Ви проводите з ними роботу?

— Наші співробітники ведуть 
активну роботу з переселенця‑
ми. 99,9 відсотка — це порядні 
люди, але є і такі, що зловжива‑
ють спиртними напоями. За цей 
час переселенцями було скоєно 
5 злочинів. Це крадіжки і на Но‑
вій пошті, і в супермаркетах.

Наостанок нашого інтерв’ю 
Роман Андрущак подякував ко‑
зятинчанам за правосвідомість, 
тим, хто волонтерив і продовжує 
це робити, тим, хто був на блок‑
постах. І наголосив про необхід‑
ність дотримуватися комендант‑
ської години. Це потрібно для 
безпеки нашої держави.

Крадіжок стало менше 
в три-чотири рази. 
Бо під час воєнного 
стану збільшилася 
кримінальна 
відповідальність за це

у районі поліція затримала крадія оковитої
Днями поліцейські затримали 
на Хмільниччині 29‑річного жи‑
теля Гайсинського району, який 
протягом кількох днів тричі обі‑
крав супермаркет.
За словами начальника Відді‑
лення поліції № 1 Хмільниць‑
кого районного відділу поліції 

Валерія Романюка, повідомлення 
про крадіжку алкогольного на‑
пою з приміщення супермаркету 
надійшло від адміністрації торго‑
вельного закладу.
Завдяки записам з камер відеос‑
постереження поліцейські вста‑
новили особу зловмисника. Ним 

виявився житель Джулинської 
територіальної громади, який 
приїхав до Калинівки для ви‑
конання тимчасових будівельних 
робіт.
«Чоловік за три відвідини магази‑
ну викрав п’ять пляшок алкого‑
лю на суму майже 5000 гривень. 

За цим фактом поліція розпо‑
чала кримінальне провадження 
за ч. 4 ст. 185 Кримінального 
кодексу України (крадіжка). 
Зловмиснику загрожує до 8 ро‑
ків позбавлення волі», — йдеться 
у Національній поліції Вінницької 
області.

13 фактів незаконного обігу 
зброї, боєприпасів. Загалом кри‑
мінальна ситуація контрольова‑
на. Дякую громадянам, які були 
нашими вухами та очима. Всі 
об’єдналися на спільну справу 
і добросовісно несли службу за‑
хисту свого населеного пункту.

Як здійснюються наразі патру-
лювання територій?

— У нас посилене патрулюван‑
ня по всіх зонах відповідальності. 
Зробили пересувні, піші патрулі. 
Це Самгородоцька зона (оперу‑
повноважений, дільничний), 

Глуховецька зона (дільничний, 
оперуповноважений) та Махнів‑
ська зона відповідно так само. 
По Козятину працює три авто‑
патрулі і п’ять піших патрулів. 
Це щоденно і цілодобово. Пер‑
ший час допомагало громадське 
формування.

Чи було у нас затримання ди-
версійних груп?

— У нас особисто не було. Ми 
відпрацьовували всіх осіб, які 
схильні чи виявляли прихиль‑
ність до російської федереції, всі 
їхні зв’язки. Бо були такі люди, 
які казали: «Прийдуть наші» і 
тому подібне..

Чи є наразі зміни у складі по-
ліції? Можливо, він збільшився?

«з першого дня війни поліція перейшла на посилений 
варіант несення служби». начальник козятинського відділення 
поліції роман андрущак про робочі будні у воєнний час

козятинські правоохоронці заступають на патрулювання громади. Добу працюють, 
добу — відпочивають
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Спочатку стояли на блокпосту, 
а потім брати Ясінські пішли 
на навчання. Місяць вони на‑
вчалися володіти технікою за‑
хідного зразка, а 19 травня їх 
відправили воювати на фронт 
у Донецьку область.

— Телефонував рідко і розмови 
були короткими. В його думках 
були ми та Україна, яку він лю‑
бив. Просив мене та доньок, щоб 
ми береглися, а за нього молили‑
ся. Він не говорив, що там у них 
дуже гаряче, але ми здогадува‑
лися, що там пекло. Я кожного 
разу його запитувала, коли він 
повернеться додому, а він кож‑
ного разу казав, що в думках він 
з нами вдома, а повернеться з 
перемогою. Такими були його 
слова в день останньої нашої 
розмови, — згадує Наталя.

Майже місяць Олег відбивав 

атаки ворога, палив ворожу тех‑
ніку. 13 червня його не стало. 
Він загинув, захищаючи Україну 
від ворога.

— Олег можливо й був для 
когось простою людиною. А для 
мене і наших доньок він був усім 
світом, — розповідає Наталія. — 
Люблячий батько і непереверше‑
ний чоловік. Він не мав часу для 
відпочинку, адже хотів, аби його 
любі доньки ні в чому не мали 
потреби, були завжди радісни‑
ми та щасливими. У нього було 
багато мрій. Серед основних — 
повернутися з війни з перемогою. 
А ще дуже хотів стати дідусем. 
Але дочекатися онучки не дав во‑
рог. Його похоронили 18 червня, 
а на другий день Оля народила 
дівчинку.

Герої не вмирають

 — Олег можливо й був 
для когось простою 
людиною. А для мене 
і наших доньок він 
був усім світом, — 
розповідає Наталія

в’ячеслав гончарук

Народився Олег Ясінський 
6 жовтня 1975 року в Журбин‑
цях. Ще в дитячі роки їх сім’я 
переїхала в село Огіївку, що у Ру‑
жинському районі. В селі він став 
віртуозом по роботі з технікою, 
здобув освіту у місцевій восьми‑
річці. Тут він зустрів свою долю.

— Ми з ним з одного села, на‑
вчалися в одній школі, — роз‑
повідає дружина Олега, Ната‑
лія. — Спочатку це була шкільна 
дружба, яка переросла у взаємні 
почуття і ми одружилися. Він був 
безкорисливим, душею колекти‑
ву, у найскладніших ситуаціях 
старався знаходити вихід. Він 
вмів знайти слова підтримки, 
вмів заспокоїти у важку хвили‑
ну. Він і нас навчив бути само‑
стійними і розраховувати тіль‑
ки на власні сили. Його ніколи 
не покидало почуття гумору.

Після закінчення сільської 
восьмирічки у 1992 році, Олег 
вступив до Козятинського за‑
лізничного училища за спеці‑
альністю помічник машиніста 
електровоза. Проте після за‑
кінчення навчання у 1994 році 
за фахом працювати не став, 
а влаштувався в Козятинську 
службу ПЧ‑7 і працював мон‑
тером колії. За 10 років роботи 
він став класним спеціалістом 
колійником і йому керівництво 

дистанції колії довірило керувати 
бригадою. З 2004 по 2019 рік він 
працював бригадиром бригади 
колійників.

Тим часом у родині Ясінських 
підростали доньки. Старша Алі‑
на намітила стати стоматологом. 
Молодша Оля також мріяла одяг‑
ти медичний халат. Люблячий 
тато хотів, щоб доньки мали 
гарну освіту, тож три роки тому 
Олег Казимирович зі своїм рід‑
ним братом Анатолієм наважився 
на роботу за кордоном.

Коли псевдопатріоти України 
в день повномасштабного ро‑
сійського вторгнення покидали 
Україну, Олег із братом вирішили 
захищати рідну землю. Зібрали 
речі і поїхали в Козятин.

28 лютого брати Ясінські були 
у військкоматі. Тільки за першим 
разом їм відмовили, через відсут‑
ність вакансії. Олег влаштувався 
на роботу в службу колії і не по‑
лишав надії, що поїде на фронт. 
Як дружина Наталія не вмовляла 
чоловіка, щоб він більше не хо‑
див у військкомат, адже совість 
перед людьми і Україною у ньо‑
го була чиста. Адже він покинув 
роботу, приїхав захищати рідну 
землю та не беруть. Він казав: 
«Наташа, я не можу спокійно 
жити, коли знаю, що ворожий 
чобіт топче нашу землю». Олег з 
братом ходив до військкомату і їх 
записали до місцевої тероборони. 

в олега ясінсьКого після його 
похорону народилася внучКа
пам’ятаємо  Олег ясінський був 
зразковим сім’янином та патріотом своєї 
країни. коли почалася повномасштабна 
війна, батько двох доньок повернувся 
з-за кордону і став на захист Батьківщини. 
він мріяв про перемогу, а ще дуже хотів 
стати дідусем. але дочекатися онучки 
не дав ворог

На прощанні з Олегом Ясін‑
ським та Василем Пироговим 
начальник штабу тероборонів‑
ців повідомив, що з тероборони 
Вінниччини у військовій частині 
було 422 вояки. Чоловіки з Ко‑
зятина були на фронті елітою.

— Мені Олега Ясінського і Ва‑
силя Пирогова буде не вистачати 
біля мінометних розрахунків, — 
сказав начальник штабу теробо‑
рони Вінниччини.

Не вистачатиме Олега Ясін‑

ського Україні, двом його донь‑
кам і дружині Наталії. Не ви‑
стачатиме Олега його друзям, 
які регулярно провідують його 
могилку на Алеї Слави.

Але він житиме вічно у серцях 
і спогадах рідних і нас з вами, 
його земляків. Герої не вмира‑
ють, вони стають вічними сим‑
волами добра та Перемоги, яку 
Олег обіцяв дружині Наталії при‑
нести на рідну українську землю 
у кожній телефонній розмові.

відповіді на запитання про тероборону
наталія корпан

Тероборона — це окремі вій‑
ська у складі Збройних сил. У на‑
шій області сформована 120‑та 
окрема бригада Територіальної 
оборони України. Її бійцями є 
чоловіки та жінки різного віку 
та з різним військовим досвідом.

«Зараз на тероборону покла‑
дено багато важливих завдань, 
які виконуються із честю. Окремі 
підрозділи виведені на передові 
позиції. Ми обов’язково вистоїмо 
у цій боротьбі з ворогом. Для 
цього щоденно відточуємо вій‑
ськову майстерність особового 
складу, маємо необхідну аму‑
ніцію та опановуємо нові види 
озброєння», — йдеться на офі‑
ційній сторінці 120 бригади те‑
риторіальної оборони.

Ми зібрали для вас відповіді 
на найпоширеніші запитання, 
які стосуються служби у лавах 
тероборони України.

Чи можуть тероборону відпра-

вити на передову?
Так. Володимир Зеленський 

10 червня підписав Закон про 
надання можливості територіаль‑
ній обороні виконувати завдання 
у районах ведення бойових дій. 
З документом можна ознайоми‑
тися за посиланням: https://cutt.
ly/tKF91L1.

Вже 12 червня цей Закон на‑
брав чинності. У ньому йдеть‑
ся про те, що раніше завдання 
тероборони виконувалися поза 
межами районів ведення бойо‑
вих дій. Зараз же — рішення про 
виконання завдань тероборони 
в районах ведення воєнних дій 
приймається Головнокомандува‑
чем Збройних сил України.

Які переваги та пільги для учас-
ників тероборони?

Верховна Рада ще 15 березня 
визнала бійців тероборони вете‑
ранами війни. Відповідні зміни 
внесли до Закону № 7151 «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», прирівняв‑

ши добровольців Територіальної 
оборони ЗСУ до ветеранів війни.

Тож бійці ТрО можуть отрима‑
ти статус учасника бойових дій 
чи статус особи з інвалідністю 
внаслідок війни.

Якщо вищезгаданий статус піс‑
ля припинення воєнного стану 
у бійця тероборони буде, то пе‑
редбачені наступні пільги:
 безоплатне забезпечення 

санаторно‑курортним лікуван‑
ням або одержання компенсації 
вартості самостійного санаторно‑
курортного лікування;
 знижка плати за користу‑

вання житлово‑комунальними 
послугами в межах норм спожи‑
вання (особи з інвалідністю вна‑
слідок війни — 100%, учасники 
бойових дій — 75%, члени сім’ї 
загиблого ветерана війни — 50%);
 безоплатний проїзд;
 знижка вартості палива, 

в межах норм, встановлених для 
продажу населенню, для осіб, які 
проживають у будинках без цен‑

трального опалення;
 абонементна плата 50 від‑

сотків від затверджених тари‑
фів/встановлення на пільгових 
умовах квартирних телефонів;
 дострокова пенсія за віком 

після досягнення чоловіками 
55 років, жінками — 50 років 
(за наявності страхового стажу 
не менше 25 років у чоловіків і 
не менше 20 років у жінок).

Також з квітня здійснили пе‑
рерахунки пенсій членам сімей 
загиблих військовослужбовців та 
добровольців тероборони.

Мінімальні гарантії щодо пен‑
сій членам сім’ї загиблого вій‑
ськовослужбовця передбачають, 
що така пенсія на кожного члена 
сім’ї складає не менше:
 7 800 гривень на кожного з 

батьків та подружжя;
 6 100 гривень — на кожну 

дитину.
Інформацію про пільги ми 

брали з офіційного вебпорталу 
парламенту України. Прочита‑

ти деталі можна за посиланням: 
http://surl.li/buuig.

Чи можуть представники теро-
борони вручати повістки?

Так. Як пояснили нам на га‑
рячій лінії Безоплатної право‑
вої допомоги, повістку вручити 
може насамперед співробітник 
територіального центру комплек‑
тування та соціальної підтримки 
(ТЦКСП). Але також їх можуть 
вручати уповноважені особи ор‑
ганів місцевого самоврядування, 
керівники підприємств, фізичні 
особи‑підприємці, керуючі бага‑
токвартирних будинків.

Цими уповноваженими осо‑
бами можуть бути й представ‑
ники ТрО. Однак вони не мають 
права «на коліні» заповнювати 
вам повістку. Остання має бути 
підписана керівником ТЦКСП та 
з поставленою печаткою.

На повістці вже мають бути 
вказані ваші дані. Заповнювати 
пустий бланк представник ТрО 
не має права. 

олег був для родини ангелом-охоронцем. Захистити 
від всіляких неприємностей, всіх пригорнути, всю родину 
обігріти — то було сенсом його життя
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Слави зелені насадження — 
самшити. Коли років три тому 
на сільському кладовищі з’явився 
директор цвинтаря — школярі 
перестали опікуватися Алеєю 
Слави на сільському кладовищі.

Будучи у міському сквері, ми 
випадково зустрілися з началь‑
ником відділу міської культури 
Світланою Рибінською. Пого‑
ворили з нею про Алеї Слави 
на обох кладовищах.

— Зараз такий період, щоб 
виконати якісь роботи, на них 
не вдається навіть зробити про‑
плату, — каже Світлана Рибін‑
ська. — Звичайно, Алея Слави 
на міському кладовищі такою, 
якою вона зараз є — не зали‑
шиться.

На цвинтарі ми поспілкувалися 
з директором міського кладови‑
ща Павлом Занюком.

— А що ми можемо змінити 
на краще? — питає він. — До Ге‑
роїв, які захоронені на Алеї Сла‑
ви, приходить так багато людей, 
що навіть не треба біля могилок 
обкошувати траву. Ще можемо 
біля могилок прибрати папірці. 
Ми пробували прибрати смітник 
біля Алеї Слави, про який ви го‑
ворите, так люди за старою звич‑
кою несуть сміття, куди зносили 
раніше… Вартового, щоб люди 
не викидали сміття, я ж туди 

новини

в’ячеслав гончарук

Катерина Турляк нещодавно 
поховала чоловіка. Артур Тур‑
ляк — один із дев’яти вінницьких 
кордівців, які загинули від ракет‑
ного удару в Запорізькій області. 
Катерина каже, що те, що робить‑
ся на Алеї Слави на міському кла‑
довищі, — це знущання над ро‑
динами загиблих воїнів і в інших 
містах такого безладу на місцях 
захоронення Героїв немає.

— По чому видно, що це Алея 
Слави? Вона має гірший вигляд 
від Алеї Слави, що на сільсько‑
му кладовищі села Козятина. 
До могил захисників України 
майже кожен день приходять 
рідні. Ми самі поставили ла‑
вочку. Ми нічого не вимагаємо, 
лише хочемо, щоб робилися еле‑
ментарні речі, — каже жінка. — 

Якщо можна висаджувати квіти 
на квітнику, то невже не можна 
посадити навіть недорогі квіти 
на Алеї Слави? Сидиш біля мо‑
гилки, а вітром несе зі смітника 
целофанові пакети. Невже воїни, 
які віддали своє життя за нас з 
вами, заслуговують цього?

На міському кладовищі, 
справді, неподалік Алеї Слави 
міститься смітник, і коли дме 
вітер, сміття інколи потрапляє 
на могили Героїв. На сільському 
кладовищі Алея Слави має більш 
доглянутий вигляд. Був період, 
коли на сільському кладовищі 
не було відповідальних за благо‑
устрій людей. Тоді Алеєю Слави 
на сільському кладовищі опіку‑
валися учні школи № 9. Вони 
за власної ініціативи замінюва‑
ли біля могил Героїв державні 
прапори та висаджували на Алеї 

алея слави чи звичайна 
могила з прапором?
безлад  тема поховання Героїв України, 
які віддали за нас з вами своє життя, ніби 
не має підводних каменів. із загиблим 
громада прощається на площі, воїнів 
в знак пошани хоронять на алеї слави. 
але чи достойне це місце для поховання 
таких людей?

алея слави на міському кладовищі. вона виглядає як ряд 
звичайних захоронень

зупинки погані там, де немає господаря
в’ячеслав гончарук

Написати матеріал про зупин‑
ки автобусів нас надихнув наш 
земляк Костянтин Нижилов‑
ський.

«Зверніть увагу на авто‑
бусну зупинку, як вона, по‑
«господарськи», облаштована. 
Тут весь «комфорт»: і туалет, і 
смітник, і місце для розпивання 
спиртних напоїв. Ми ще дивує‑
мося, як москалі в гівні живуть. 
Я щодня біля цього «комплек‑
сного» місця проїжджаю і навіть 
язик не повертається назвати цю 
будову зупинкою громадського 
транспорту…» — написав у сво‑
єму дописі у фейсбук пан Кос‑
тянтин і розмістив фото зупинки.

Із зупинками громадського 
транспорту у Козятині кілька 
років тому хотіли навести лад. 
На засіданні виконавчого комі‑
тету Козятинської міської ради 
було прийняте рішення, щоб всі 
зупинки громадського транспор‑
ту закріпити за організаціями 
міста. Розподілити — розподіли‑
ли, але не визначили міру відпо‑
відальності для тих організацій, 
що проігнорують постанову ви‑
конкому. Тож вийшло, що зу‑
пинки громадського транспорту 
виконком закріпив за організаці‑
ями тільки для звітності.

Проїхавшись околицями і цен‑
тром нашого міста, ми нового 
нічого не відкрили.

Зупинки «привиди» біля лісни‑
цтва і на горбі у Іванківцях у та‑
кому ж стані, як були декілька 
років. Чому їх ніхто не зносить 
чи не ремонтує — відповідь про‑
ста. У перевізника немає коштів 

на нові зупинки, а тих, хто може 
допомогти фінансово — не так 
вже й багато. Тому досі стоять 
літні люди біля колишнього сто‑
матцентру та чекають автобус 
до Кордишівки. Сидять потен‑
ційні пасажири, підігнувши під 
себе спрацьовані ноги на зупин‑
ці «Плановий», що на Рубаному 
шляху. На Залізничному зупинок 
громадського транспорту дві. 
На зупинку «Умка», яку поста‑
вили півтора року тому — любо 
глянути. Друга зупинка марш‑
рутних таксі на Залізничному 
біля залізничного переїзду, що 
на Непедівку. Почорнілу майже 
зігнилу лавку хіба можна назва‑
ти зупинкою громадського тран‑
спорту? Зате її сміливо можна 
назвати пережитком минулого 
чи карикатурою.

Досі сидять пасажири на «лавці 
закоханих» на автостанції північ‑
но‑східного напрямку, що на ву‑
лиці Підгорбунського. Це Се‑
стринівський, Махаринецький, 
Верболізський Кашперівський 
напрямки. Те місце сидіння 
лавкою закоханих назвали тому, 
що посередині лавки дерев’яні 
бруски прогнулись, тож пасажи‑
ри хиляться до центру лавки і 
один до одного.

— Лавка закоханих — то м’яко 
сказано. Те, що тут можна вран‑
ці побачити, то цю лавку мож‑
на якось по‑іншому назвати. 
Ми сидимо і молимо Господа, 
щоб покрівля автостанції на нас 
не впала. І так вже декілька ро‑
ків. Покрівля від вітру хитаєть‑
ся і нікому з відповідальних осіб 
до неї немає справи, — кажуть 
жінки з Вернигородка.

просто стара лавка в траві. така автобусна 
зцпинка на Залізничному біля переїзду на 
непедівку

 а це зупинка на вулиці пилипа орлика. 
ніби все добре, але скляного даху вже немає

це зупинка автобуса на залізничному 
біля магазину «умка». Її півтора року тому 
встановила приватний підприємець наталія 
Щербатюк

зупинка «вокзал», що на вулиці Довженка. 
видно, що за нею доглядають

Зупинка на вулиці Пилипа 
Орлика, що навпроти центру 
зайнятості, майже нова, з до‑
бротними лавками для сидіння. 
Тільки з цією зупинкою інша 
проблема. Дивує те, що бурятів 
з рф у Козятині не було, а каркас 

вже без скляного даху.
Зупинок із недоліками і 

зупинок‑«привидів» у нас ви‑
стачає. Та є зупинки, за якими 
слідкують місцеві мешканці, 
прибирають та ремонтують. Є 
підприємці, які за власні кошти 

зробили зупинки громадського 
транспорту. Як от «Умка» в За‑
лізничному. А зупинку в селі 
Пиковець біля ставу зробили 
квітучою місцеві дівчата‑худож‑
ниці. Зупинка в Сокільці, яка 
приглянулась туристам з Італії.

не поставлю, — каже директор 
кладовища.

Директор пішов у своїх служ‑
бових справах, а ми сиділи біля 
Алеї Слави і вдихали запахи чо‑
гось прілого. Помітили чолові‑
ка, років сорока. Виявилося, що 
Олександр прийшов на могилу 
до Олега Ясінського, з яким він 
працював. Запитали його, якою 
він уявляє Алею Слави?

— Алея Слави повинна бути 
природно красивою. Вона має 
відрізнятися від звичного ряду 
могил на кладовищі. Але най‑
краща Алея Слави — це пам’ять 
про загиблих воїнів в наших сер‑
цях, — відповів чоловік. — Жер‑
товність воїнів вимагає від нас 
одного. Ми зобов’язані пам’ятати 
тих, хто ціною власного життя 
забезпечує наш спокій.
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олена уДвуД

Зараз місто очолює Тетяна Єр‑
молаєва. Її каденція поки триває, 
в неї ще є час змінити Козятин 
на краще. Поговоримо про керів‑
ництво попередніх міських голів.

Олександр Гвелесіані прийшов 
до влади на початку 90‑их і на‑
разі є єдиним міським головою, 
який вигравав вибори кілька ра‑
зів поспіль. Він очолював Ко‑
зятин протягом двох десятиліть, 
із перервою в п’ять років, коли 
за результатами волевиявлення 
більше голосів набрав нині по‑
кійний Михайло Висоцький. 
А ще це перший із міських голів, 
кому присвоїли звання Почесно‑
го громадянина міста Козятин. 

почали та не закінчили
Олександр Гвелесіані першим 

взявся вирішувати одвічну для 
Козятина проблему — якість 
питної води. На початку 90‑их 
стартував великий проєкт із бу‑
дівництва групового водогону, 
який мав забезпечити водою 
не лише Козятин, а й п’ять сіл, 
що розташовані поруч. Почали 
прокладати труби, втім у 1995‑му 
через брак фінансування робо‑
ти припинилися. Пізніше проєкт 
намагалися реанімувати, але все 
впиралося в кошти — міський 
бюджет таку суму не потягнув би, 
а давати з державної скарбниці 
не поспішали.

змінили статус
За керівництва Олександра 

Гвелесіані Козятин нарешті 
долучився до категорії міст об‑
ласного значення. Наші сусіди 
Жмеринка і Хмільник отримали 
цей статус ще за часів Радянсько‑
го Союзу, натомість у нас на те, 
аби його вибороти, пішли роки. 
І у 2000‑ному це сталося.

Для Козятина отримання цьо‑
го статусу означало повну са‑
мостійність від районної ради, 
в тому числі і фінансову. А ще 
збільшення міської скарбниці — 
у містах обласного значення зна‑
чно більший відсоток зборів від 
податку на доходи фізичних осіб 
залишався у бюджеті.

стали грітися самі
За правління Олександра Гве‑

лесіані у місті змінився підхід 
до організації опалення. Усі бага‑
токвартирні житлові будинки від‑
різали від централізованого тепло‑
постачання. Натомість котельні, 
які залишилися, стали опалювати 
винятково бюджетні установи та 
соціальні заклади. Людям не зали‑
шалося нічого іншого, як встанов‑
лювати вдома газові котли. А кому 
котел виявився не по кишені, 
стали користуватися взимку елек‑
тричними обігрівачами. У міській 
раді прийняли спеціальну програ‑
му, за якою козятинчанам компен‑
сували частину витрат за встанов‑
лення індивідуального опалення, 
втім кошти могли отримати лише 
певні категорії населення.

Перехід багатоповерхівок 
на індивідуальне опалення 
подали під соусом проєкту з 

енергозбереження. Втім, якщо 
об’єктивно оцінити ситуацію, 
мусимо визнати, що це було пра‑
вильне рішення. Тому що ефект 
від централізованого опалення 
був нульовий: взимку ледь теплі 
батареї не могли прогріти при‑
міщення, а з кранів текла холод‑
на вода. Зате рахунки приходили 
захмарні. 

оновив парк і стаДіон
У 2006‑му році Олександр Гве‑

лесіані вперше програв вибори. 
Тоді новим очільником Козя‑
тина став Михайло Висоцький. 
За його каденції у Козятині 
стартував проєкт із реконструк‑
ції центрального скверу. Своїм 
нинішнім виглядом наш парк за‑
вдячує саме Висоцькому. Так, він 
не ідеальний, але згадайте, яким 
він був двадцять років тому. Бе‑
тонна основа від старого фонта‑
ну, який встановили ще за часів 

аналітика

Радянського Союзу, виглядала 
зовсім неестетично. Водограй 
просто стояв як глиба, втративши 
своє першочергове призначення, 
тому що вода з нього не текла.

Коли парк взялися реконстру‑
ювати, на місці фонтану встано‑
вили альтанку. Поруч поставили 
новий водограй, втім до водогону 
його так і не під’єднали. Доріж‑
ки почали обкладати бруківкою, 
а на зміну старим небезпечним 
гойдалкам з’явилися нові.

У ті ж роки почали приводити 
до ладу міський стадіон. Вста‑
новили нові глядацькі сидіння. 
Замінили старий аварійний міст. 
Але огорожу, яка вже почала об‑
сипатися, так і не полагодили.

поповнив житловий фонД
На каденцію Михайла Висо‑

цького припала ще одна подія. 
У Козятині здали в експлуатацію 
шестиповерхівку, яку збудували 
на місці старого банно‑праль‑
ного комбінату. Приміщення 
комбінату стояло пусткою май‑
же у самісінькому центрі міста. 
Його планували запустити, але 
Радянський Союз розпався, ро‑
боти припинилися.

На місці того банно‑праль‑
ного комбінату звели сучасний 
66‑квартирний житловий буди‑
нок із паркінгом. Багатоповер‑
хівку здали в експлуатацію, втім 
більша частина висотки не за‑
селена досі.

поставили контейнери
Після Михайла Висоцького 

мерське крісло знову перейшло 

до Олександра Гвелесіані, та вже 
наступні вибори виграв Олек‑
сандр Пузир. За його каденції 
у Козятині кардинально змі‑
нився підхід до поводження із 
твердими побутовими відходами. 
Раніше контейнерів у місті було 
вкрай мало. Раз на день Козятин 
об’їжджав КамАЗ, на який меш‑
канці багатоповерхівок виносили 
сміття. Або ж просто складали 
свої пакети на вулиці.

У 2016‑му придбали сучасний 
сміттєвоз, а згодом у Козятині 
почали встановлювати металеві 
контейнери для збору твердих 
побутових відходів. Потім пішли 
ще далі і стали привчати козя‑
тинчан до сортування — спершу 
поставили сітки для збору плас‑
тикових пляшок, потім на дея‑
ких майданчиках з’явилися ще 
й баки для паперової фракції.

лушпайки
Міські котельні, які опалюють 

комунальні та соціальні заклади, 
перейшли з газових на твердо‑
паливні котли ще за часів Олек‑
сандра Гвелесіані. Тоді стали па‑
лити брикетами торфу і тирси. 
Олександр Пузир продовжив цю 
традицію і в Козятині почали 
використовувати новий вид аль‑
тернативного палива — насіння 
соняшника.

Ядучий дим і кіптява огортали 
місто щозими. А коли випадав 
сніг, він покривався чорною са‑
жею. Неодоразово козятинчани 
скаржилися на дим від котелень. 
Про це навіть знімали сюжети 
на телебаченні. Найбільше шуму 

було довкола сумнозвісної ко‑
тельні № 9. Паливо висипали 
на вулиці біля приміщення, тож 
лушпайки опинялися у людей 
просто під ногами. Коли по‑
чиналася відлига і розставав 
сніг, лушпиння, що зберігалося 
просто неба, перетворювалося 
на болотяне місиво і чвакало. 

мінус оДин
За керівництва Олександра 

Пузиря Козятин нарешті по‑
збувся одного зі своїх легендар‑
них довгобудів. Що таке свайне 
поле, знають у місті всі. Висо‑
чезні палі, оброслі бур’янами, 
що стирчали з глибокої вирви, 
муляли око козятинчанам. І при‑
вертали увагу юних паркурис‑
тів, які стрибали з палі на палю, 
ризикуючи впасти і щось собі 
зламати.

На тому місці планували звес‑
ти 166‑квартирну багатоповер‑
хівку, але не встигли підготувати 
навіть фундамент. Будівництво 
заморозилося на початковому 
етапі через брак фінансування. 
Свайне поле почало потроху 
перетворюватися на смітник. 
Пізніше територію довгобуду 
обнесли парканом, але сміття 
там менше не стало.

Так було до 2019 року, поки 
не знайшли інвестора, який 
взявся будувати на свайному полі 
торговельний комплекс. Хоча 
багатьох козятинчан і розчару‑
вала новина про те, що зводити 
багатоповерхівку на тому місці 
не будуть, магазини все ж краще, 
ніж палі у вирві.

чим запам’яталися Колишні 
очільниКи Козятина
підсумки  У ці вихідні козятин 
відзначатиме свій день народження. З 
нагоди дня міста ми вирішили згадати 
його очільників. За останні тридцять 
років козятин чотири рази змінював 
керманичів. кожен з них змінив козятин. 
як саме — розбиралися наші журналісти

олеКсандр гвелесіані

сайт kazatin.com 40 голосів

телеграм-канал 30 голосів

вайбер-група 8 голосів

михайло висоцьКий

сайт kazatin.com 50 голосів

телеграм-канал 35 голосів

вайбер-група 44 голоси

олеКсандр пузир

сайт kazatin.com 52 голоси

телеграм-канал 105 голосів

вайбер-група  66 голосів

ХтО ЗрОБив Для міста найБільше?

Перед тим, як готувати пу‑
блікацію до друку, ми прове‑
ли опитування серед читачів. 
Запитали людей, хто з попе‑

редніх керманичів зробив для 
Козятина найбільше? Опиту‑
вання ми запустили на нашо‑
му сайті kazatin.com, а також 

у вайбер‑групі та телеграм‑
каналі. Всього долучилося 
430 читачів. Результати ди‑
віться в таблиці

На початку 90-их 
стартував великий 
проєкт із будівництва 
водогону, який мав 
забезпечити водою 
Козятин і п’ять сіл

Що з цього привоДу кажуть люДи? з коментарів на сайті kazatin.com  

oksana kolomiyets анатолій ходацький
на жаль, ніякої розбудови міста не відбулось. розграбування і все. місто вмирає. 
Це помітно, коли приїздиш час від часу в козятин. крім базару і торгових центрів 
і вийти нікуди. стадіон, починаючи від входу, хочеться обняти і плакати. вхід 
в колишній будинок піонерів в непристойному стані. Один садочок навпроти 
кінотеатру можна оглядати з приємною посмішкою.тільки чого варто те, 
що багато швидких поїздів не зупиняється на нашому, колись, важливому 
залізничному вузлі.
а те, що продали звання районного центру, взагалі пробачити неможливо.

ирина Жорноклей
Хотілось би написати — перерахувати якісь гарні зміни за часів правління міських 
голів… але якщо подивитись на наше місто, то ніяких таких змін позитивних 
видимих не сталося!!! міські голови звичайно що своє життя гарно покращили, 
але не життя нашого міста!! на жаль. коли дивишся, як розбудовуються, стають 
значно кращими інші міста, то в козятині таке враження, що зупинився час. 
Дуже сумно, що приходять до влади люди які починають з того, та в принципі 
і завершують тим, що дбають про себе і «своїх». розчарування!!! але ми дуже 
любимо своє місто, і будемо чекати на гарного а головне чесного господаря міста!!!
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олена уДвуД

Минуло вже 148 років відтоді, 
як заснували Козятин. Він виріс 
із крихітного пристанційного 
містечка до міста обласного зна‑
чення. За майже півтора століття 
свого існування тут не лише бага‑
то чого змінилося, а й з’явилися 
речі, притаманні винятково на‑
шому місту.

оДне на трьох
Почнемо ми з «фішки», яка 

звична для козятинчан, але у ре‑
шти людей викликає подив. І вона 
вирізняє нас з‑поміж інших міст 
не просто області, а всієї країни. 
Тому що більше ніде в Україні 
немає трьох населених пунктів із 
однією назвою, що розташовані 
поруч. Бо є місто Козятин, є село 
Козятин, а ще є Залізничне, яке 
місцеві називають другим Козя‑
тином.

Щоб пояснити, чому так ви‑
йшло, зазирнемо в історію. 
Село Козятин існувало задовго 
до міста. Коли неподалік нього 
проклали залізницю і збудували 
станцію, навколо колій виникло 
поселення, яке просто позичило 
у села назву. Із часом це поселен‑
ня розрослося і стало містечком. 
Чіткого розмежування між селом 
і містом не було, аж доки до вла‑
ди не прийшли більшовики. Тоді 
утворилися окремо сільська рада і 
окремо — селищна (попередниця 
нашої міської ради). І, відповід‑
но, два окремі населені пункти 
з однаковою назвою. А згодом 
з’явився і третій.

Поруч зі станцією Козятин 
був невеликий залізничний пост. 
Біля нього жило всього сім осіб. 
За кілька років цей пост став стан‑
цією Козятин ІІ, а навколо неї 
виросло селище. У 1986 році воно 
отримало офіційну назву Заліз‑
ничне, але ми досі за звичкою на‑
зиваємо його другим Козятином.

козятинське слівце
Часто чула від мешканців Ві‑

нниці, що будівлю міської ради 
вони називають «горисполком». 
При чому це стосується не лише 
старшого покоління, а й молоді. 
Горисполком — це скорочення від 
російського «исполнительный ко‑
митет городского совета народных 
депутатов». Так в епоху Радян‑
ського Союзу називали місцеві 
органи самоврядування. Мабуть, 
звичка називати адмінбудівлю 
«горисполкомом» закріпилася 
ще за часів СРСР і цю традицію 
досі передають із покоління в по‑
коління. А от від козятинчан ви 
не почуєте цього слова. Тому що 
коли місцеві хочуть сказати про 
будівлю міської ради, вони час‑
то‑густо вживають зовсім інше 
словосполучення.

Усі ми знаємо, що Білий дім — 
резиденція Президента Сполуче‑

них Штатів Америки. При чому 
цю назву використовують навіть 
в офіційних джерелах. Козятин‑
чани теж називають свою міську 
раду «Білим домом». Припускає‑
мо, що ця традиція виникла через 
зовнішній вигляд адміністративної 
будівлі: споруда, у якій розташо‑
вана міська рада, зведена з білої 
цегли.

влаДа
Із міською радою пов’язана ще 

одна суто козятинська родзинка. 
Самгородоцькою громадою керує 
чоловік. Керманич Махнівської 
ТГ також чоловік. Та сама си‑
туація і в Глуховецькій терито‑
ріальній громаді. А Козятинську 
очолює жінка. І це вирізняє нас 
не просто з‑поміж громад ко‑
лишнього Козятинського райо‑
ну, а серед усіх міст Вінницької 
області. Тому що єдина на Ві‑
нниччині міський голова‑жінка 
у Козятині.

До речі, це вперше за всю май‑
же півторастолітню історію містом 
керує жінка. До цього нашими 
керманичами були винятково 
чоловіки.

маленька незручність

Досі ми говорили про родзин‑
ки, якими наше місто може по‑
хвалитися. Та є одна козятинська 
фішка, яка вносить ложку дьогтю 
у нашу бочку меду. І стосується 
вона громадського транспорту. Ні, 
це не про те, що автобуси ходять 
раз на годину. Тому що Козятин 
не єдине місто у Вінницькій об‑
ласті, де швидше дійти пішки 
до місця призначення, ніж доче‑
катися, поки приїде маршрутка. 
І це навіть не про те, що деякі 
житлові квартали залишаються 
відрізаними від мережі громад‑
ського транспорту через те, що 
маршрут до них не прокладений. 
Мова про те, що жоден із козя‑
тинських автобусів не привезе вас 
прямісінько до вокзалу.

У Вінниці доїхати до залізнич‑
ного вокзалу можна з будь‑якого 
мікрорайону. При чому тро‑
лейбусна зупинка розташована 
просто на привокзальній площі. 
Трамвайна трохи далі, але йти від 
неї недалеко. У Жмеринці авто‑
бусна зупинка розташована поруч 
із вокзалом. Натомість щоб по‑
трапити на козятинський вокзал, 
від найближчої автобусної зупин‑
ки ще треба добряче пройтися. 
Тож козятинчанам і гостям міста 
не залишається інших варіантів, 

топ‑8 КозятинсьКих «фішоК»
цікаво  наше місто у багатьох 
асоціюється з вокзалом. Ошатна будівля, 
якій вже понад сто років, унікальна і 
одна з найгарніших серед вокзальних 
комплексів України. та це не єдина 
родзинка козятина. спеціально до Дня 
міста підготували для вас список речей, 
якими козятин вирізняється серед інших 
населених пунктів вінницької області

як викликати таксі або добиратися 
на своїх двох.

Для «галочки»
Ще одна ложка дьогтю в нашій 

бочці меду стосується специфіки 
організації дорожнього руху у Ко‑
зятині. Навряд чи ми звертаємо 
на неї увагу, тому що це звична 
для нас річ. Втім гостям, які при‑
їжджають до нас з інших міст, це 
стовідсотково впадає у вічі.

Ви ж були у Вінниці. І бачили 
там світлофори. Вони там не лише 
для автомобільного транспорту, 
а й для пішоходів. Крім того, де‑
які світлофори перед «зебрами» 
навіть обладнані звуковими сиг‑
налами, що надзвичайно важливо 
для незрячих пішоходів. Не дарма 
Вінницю визнали одним із най‑
комфортніших міст України.

У сусідньому Хмільнику теж є 
світлофори. Є вони й у Жмеринці. 
І тільки у Козятині є муляж світ‑
лофора. Ні, він справжній, втім 
не працює останні декілька десят‑
ків років. Тому дорожній рух у на‑
шому місті не регулюється ніяк. 
Хоча на тих вулицях, де жвавий 
рух транспорту, не завадило б 
встановити світлофори.

пам’ятник, оповитий 
міфами

Якщо ми вже заговорили про 
транспортні засоби, то у Козяти‑
ні є кілька пам’ятників, у яких 
використані справжні машини. 
І один з них теж наша фішка. 
У різних куточках Вінницької об‑
ласті можна зустріти танк на по‑
стаменті. У радянську добу це був 
типовий дизайн пам’ятників ви‑
зволителям від німецьких військ 
під час Другої світової війни. Втім 
якщо у решті населених пунктів 
Вінниччини для монумента ви‑
користовували здебільшого мо‑
дель Т‑34, то у нас це — ІС‑3. І 
не лише це робить його родзин‑
кою нашого міста.

Чимало козятинчан вважають, 
що танк, який стоїть на поста‑
менті, брав участь у визволенні 
Козятина. Але це не що інше, як 
звичайний міф. Все тому, що тан‑
ки серії ІС‑3 почали випускати аж 
у травні 1945 року. Тому ці бойові 
машини взагалі не встигли взяти 
участь у подіях Другої світової 
війни, оскільки Німеччина капі‑
тулювала 8 травня 1945‑го. А на‑
віть якби і встигли, то Козятин 
звільнили від німецьких військ 
задовго до того, як ІС‑3 зійшов з 
рейок заводу — у грудні 1943‑го.

Натомість Т‑34, які викорис‑
тали для пам’ятників у багатьох 
інших містах області, серед яких 
Жмеринка і Гнівань, радянська 
армія широко використовува‑
ла у 1941–45 роках. Звісно, ми 
не стверджуємо, що вони безпо‑
середньо причетні до визволення 
тих населених пунктів, де вони 
встановлені, втім, ті танки при‑
наймні мають прямий стосунок 
до подій періоду Другої світової.

старовинна вежа
Вінниця відома своєю баштою 

у самісінькому центрі міста, що 
височіє на площі Європейській. 
Ця історична споруда вже давно 
стала символом нашого обласного 
центру. Козятинська водонапірна 
вежа, що розташована на тій сто‑
роні, хоч і не настільки відома, але 
своєю красою і величністю зовсім 
не поступається своїй вінниць‑
кій товаришці. А ще ця споруда 
унікальна, тому що іншої такої 
башти немає більше ніде, не те що 
у Вінницькій області, а в жодному 
іншому місті України.

Наша водонапірна вежа, яка 
є майже ровесницею вокзалу, 
старша за вінницьку на декілька 
років. Знамениту башту на пло‑
щі Європейській спорудили 
у 1915‑му, а нашу — у 1904‑му. 
Її побудували за проектом архітек‑
тора Олександра Кобелєва. Того 

самого, завдяки якому у нашому 
місті з’явився вокзал. До наших 
часів башта практично зберегла 
свій первозданний вигляд — усе, 
окрім двох верхніх ярусів, вигля‑
дає точнісінько так само, як і сто 
років тому.

Верхівка водонапірної вежі мала 
окреме призначення. На початку 
свого існування башта слугувала 
не лише як резервуар для води, 
а й як пожежна каланча — огля‑
дова вежа, якою в давнину корис‑
тувалася пожежна служба.

острівний стаДіон
Наша остання фішка — зона 

відпочинку на Водокачці, рай‑
ський куточок майже у середміс‑
ті Козятина. Одне з улюблених 
місць відпочинку багатьох. Сюди 
навідуються і молодь, і старше по‑
коління. І це не просто мальов‑
нича місцина на березі річки, 
де влітку можна сховатися від 
шаленої спеки. Вона унікальна. 
Адже саме на Водокачці є єдиний 
на всю Вінницьку область стадіон, 
що розташований на острові.

Втім, якщо ви думали, що це 
природне утворення, то мусимо 
вас розчарувати — якихось сім‑
десят років тому жодного острова 
на тому місці не було. Був радше 
півострів, що омивався з трьох 
сторін Водокачкою. Частину 
того півострова займало старе 
єврейське кладовище. Чимало 
козятинчан старшого покоління 
і досі пам’ятають, що бачили там 
надгробки. Після Другої світової 
війни, коли стадіон, який розта‑
шовувався на тій стороні, виріши‑
ли перенести ближче до центру 
міста, єврейські могили забрали 
на Центральний міський цвинтар, 
а на Водокачці взялися упорядко‑
вувати зону відпочинку. Саме тоді 
півострів і перетворився на ост‑
рів — вирили рів, вода проклала 
собі шлях і відділила ділянку землі 
від міста.

У нас свій підхід до 
організації дорожнього 
руху: немає жодного 
працюючого 
світлофора, навіть на 
вулицях, де він потрібен

козятин — єдине місто вінницької області, яке 
має стадіон на острові. наша зона відпочинку 
водокачка по-справжньому унікальна

водонапірна вежа старша за вінницьку 
на декілька років. вона збудована за 
проектом архітектора, завдяки якому у 
нашому місті з’явився вокзал

перлина козятина — залізничний вокзал. але родзинкою його робить не лише це, а й те, що він 
дещо відрізаний від міста, а тому від найближчої автобусної зупинки до нього ще треба пройтися
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репортаж

Договір на ремонт куликівського хочуть скасувати
олена уДвуД

Вулиця Куликівського, без сум‑
ніву, увійде в історію Козятина. 
Не лише через те, що після ка‑
пітального ремонту дорожнє по‑
криття почало сипатися буквально 
за декілька тижнів і тепер там латка 
на латці. А й через те, що це поки 
що єдина вулиця міста, через яку 
відкрили стільки судових справ.

Два тижні тому ми вже повідо‑
мляли, що почали кримінальне 
провадження проти підприємця, 
який виграв тендер на ремонт 
дорожнього покриття і тротуа‑
ру з влаштуванням велодоріжки 
на Куликівського. Підрядника 
підозрюють у розкраданні бю‑
джетних коштів. За актами ви‑
конаних будівельних робіт, які 
підписало наше Управління жит‑

лово‑комунального господарства, 
підприємець витратив на зарп‑
лату найманих працівників, які 
були залучені до робіт, 1 мільйон 
гривень. Втім, відповідно до до‑
кументів із податкової, підрядник 
виплатив робітникам 101,7 тисячі 
гривень.

Як повідомили у пресслужбі Ві‑
нницької обласної прокуратури, 
якщо провину підприємця до‑

ведуть, йому може загрожувати 
до 12 років ув’язнення.

Далі більше, бо це не єдина 
судова справа по Куликівського. 
Хмільницька окружна прокурату‑
ра подала позов, щоб через суд 
визнати недійсним рішення про 
визначення підрядника перемож‑
цем закупівлі і скасувати договір 
підряду і дві додаткові угоди. При‑
чина у тому, що рішення про ви‑

значення переможця та укладені 
договори не відповідають Закону 
України «Про державні закупівлі». 
Зауважимо, що Управління жит‑
лово‑комунального господарства 
підписало з підприємцем не дві, 
а три додаткові угоди — ще одну 
уклали цьогоріч. Поки що по цій 
справі відбулося лише підготовче 
засідання. Що буде далі — по‑
бачимо згодом.

ямковим, то може ямковий 
краще капітального?

А поки ремонту дороги на ву‑
лиці Героїв Майдану немає, 
то ями закладають мешканці ву‑
лиці самотужки. Чоловік, якого 
ми зустріли на дорозі з лопатою 
в руках, сказав: «Я ці ями по‑
стійно закидаю. На якийсь час 
такий ремонт дає результат. 
Тільки це дорога зі значним по‑
током транспорту. Час від часу 
те, що я у яму накидаю, вибиває 
колесами. Коли яма глибока і 
у неї потрапляють колеса ванта‑
жівки, то у хаті спокійно всидіти 
не можна. Мушу ці ями заки‑
дати», — сказав чоловік.

в’ячеслав гончарук

Пані Люба їхала своїм скуте‑
ром у справах вулицею Катуко‑
ва. Об’їхати калюжу на дорозі, 
яка утворилася після дощу, вона 
не могла, бо назустріч їхала ав‑
тівка, тож жінка зі швидкістю 
пішохода вирішила долати вод‑
ну переправу. Майже на виїзді з 
калюжі переднє колесо скутера 
козятинчанки застрягло в дорож‑
ній ямі. Жінка могла упасти, але 
в останню мить натиснула на газ 
і скутер вирвався з полону. Якщо 
самій жінці вдалося уникнути па‑
діння у воду, то її транспортний 
засіб зазнав ушкодження і став 
клієнтом ремонтної майстерні.

—  Я  н е  д ум а л а ,  що 
роз’їжджаючись із зустрічним 
транспортом дорогою з твердим 
покриттям, можна потрапити 
в таку халепу, — сказала пані 
Люба в кінці нашої розмови.

Пані Оксана звернулася 
до нас зі скаргою на незадо‑
вільний стан дороги вулиці Ге‑
роїв Майдану. Потім передала 
мобілку своїй сусідці Тамарі. 
Жінка каже: «На вулиці Героїв 
Майдану куди не глянь — скрізь 
ями. Прошу не за себе, у мене 
машини немає. У мене душа 
болить, що тими ямами їздить 
маршрутка. Самі водії «трійки» 
мовчать, а мені жалко дивитися, 

коли їхні машини гойдаються 
на ямах, а інколи потребують 
ремонту».

Вулиця Героїв Майдану дійсно 
в ямах, інколи їх не завжди вда‑
ється об’їхати. Ця дорога стала 
жертвою потоку автівок‑ваго‑
возів, які обїжджали міст через 
залізничні колії на Білоцерків‑
ській трасі не через Титусівку, 
а через Білу Казарму і розбили 
дорогу.

— Тепер вона потребує капі‑
тального ремонту. Новий ас‑
фальт на вулиці Героїв Майдану 
потрібно закладати від школи 
№ 2 до «річечки». Як мініре‑
монт то — від будинку Героїв 
Майдану, 42 до тої ж річечки, — 
кажуть місцеві мешканці Ми‑
кола, Андрій і Тамара. — Але, 
пам’ятаючи капітальний ремонт 
на вулиці Куликівського, навіть 
не знаємо, що буде краще: ям‑
ковий чи капітальний ремонт. 
На Куликівського зробили ка‑
пітальний, а потім поправили 

знову про ями  козятинчани 
звернулися на гарячу лінію газети «RIA-
козятин» зі скаргами на ями та вибоїни 
на вулицях Героїв майдану, катукова, від 
сигналу до рубанки, в самому сигналі та 
розбиту дорогу в сторону кашперівки

дороги, на яКих ламається 
техніКа, і здригаються хати

«Коли яма глибока і у 
неї потрапляють колеса 
вантажівки, то у хаті 
спокійно всидіти не 
можна. Мушу ці ями 
закидати»

не чекають ремонту. Поки проекти ремонту доріг пишуть у кабінетах, мешканці вулиці 
засипають ями на дорозі самі

Дорога козятин — білопілля. Щоб об’їхати тут всі 
ями, треба пересідати на велосипед

яма на вулиці катукова. в неї потрапила колесом 
скутера пані люба

вибоїни обвели яскраво-зеленою фарбою. 
намітили ями латати та передумали?

Костянтин нас у фейсбу‑
ці запитує: «От чому не зняли 
світлини дорожнього покрит‑
тя від Тітусівецького повороту 
до повороту на село Сигнал? 
Там такий маленький відрізок 
дороги, який потребує хоча б 
ямкового ремонту. Централь‑
на дорога по селу Сигнал, це ж 
просто дорога смерті для всього 
виду транспорту. Але, на жаль, 
нашим «хазяям» ОТГ плювати. 
А що війна, контролю ніякого, 
зарплата капає + ще можна щось 
вкрасти. Так ми і живемо», — на‑
писав Костянтин.

Дорога від Сигналу до Рубанки 
ніби й не погана, та є на ній 

окремі ділянки, де можна й ко‑
лесо загубити і прикро, що така 
дорога не одна.

На дорозі від Козятина до Бі‑
лопілля біля великих ям дорож‑
ники намалювали яскраво‑зелені 
розмітки. Можливо планують 
вибоїни «залатати».

Здивував килим на дорозі. 
Невже дорогу будуть «ремонту‑
вати» килимами, як минулої зими 
дорогу біля маленького базарчика 
на вулиці Грушевського? А що, 
досвід є, можна спробувати. Це, 
звісно, жарт. А от пшениця, яч‑
мінь на полях вже налиті зерном, 
скоро жнива, а ями на дорогах — 
глибокі й великі.
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валерій чуДновський

З 1 липня в Україні стартувала 
програма «єРобота»: це можли‑
вість отримати гроші з держбю‑
джету на розвиток чи початок 
власної справи. І що важливо, 
це не кредит — гроші не треба 
повертати.

— Це гранти на створення влас‑
ної справи, розширення малого 
й середнього бізнесу. Ці проєкти 
дозволять створити десятки ти‑
сяч бізнесів і сотні тисяч робочих 
місць, — зазначив прем’єр‑міністр 
України Денис Шмигаль.

А тепер подробиці.

основи грантової 
програми

Щоб отримати гранти, треба 
подати заявки у «Дії»: diia.gov.ua. 
Отримати безповоротну виплату 
можуть всі громадяни України, 
які не є в санкційних списках, 
не є боржниками перед бюдже‑
том, банкрутами та збираються 
провадити діяльність на підконтр‑
ольній території України.

Щоправда, на гранти зі ство‑
рення саду і теплиць можуть пода‑
ватись тільки ФОПи та юридичні 
особи, а на грант з мікробізнесу 
та створення/розширення пере‑
робного підприємства — статусу 
юрособи чи підприємця не треба.

Форма заявок однотипна: маєте 
заповнити інформацію про себе 
(де живете, які маєте доходи, що 
є у власності, де ваше підприєм‑
ство буде працювати тощо), до‑
дати документи, вказати суму, яку 
ви хочете отримати від держави. 
Та свою заявку маєте підписати 
електронним підписом.

який бізнес Дозволять 
створити за 250 тисяч

Грант на створення мікробізне‑
су можуть отримати як майбутні 
підприємці, так і діючі ФОПи і 
юрособи, для розширення своїх 
потужностей.

Сума, на яку ви можете пре‑
тендувати — від 50 до 250 тисяч 
гривень. Також у заявці треба 
вказати рентабельність бізнесу та 
скільки власних коштів ви готові 
вкласти у власну справу.

Програма має чимало на‑
прямків, в яких дозволяють 

створити/розширити мікробіз‑
нес: оптова та роздрібна тор‑
гівля; тимчасове розміщення та 
організація харчування; освіта; 
охорона здоров’я та надання со‑
ціальної допомоги; мистецтво, 
розваги, спорт та відпочинок; 
бізнес у сфері будівництва; ін‑
формація та телекомунікації; 
операції з нерухомим майном; 
професійна, наукова та технічна 
діяльність; транспорт, складське 
господарство, кур’єрська діяль‑
ність; надання інших послуг.

А також це такі напрямки, як 
діяльність домашніх господарств; 
сільгосп; добувна промисловість; 
перероблення, постачання елек‑
троенергії, газу та кондиціоно‑
ваного повітря; робота у сфері 
водопостачання, каналізації, 
поводження з відходами; фінан‑
сова та страхова діяльність; діяль‑
ність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування; 

державне управління та охорона; 
обов’язкове соцстрахування; ді‑
яльність екстериторіальних орга‑
нізацій та органів.

Гроші з держбюджету дають 
безповоротно, якщо ви викона‑
єте умови:
 створити хоча б одне робоче 

місце;
 здійснювати діяльність 

не менше 3 років;
 сплачувати податки в бю‑

джет, зокрема, за працевлашту‑
вання робітників.

Якщо порушите хоча б одну з 
умов угоди — кошти доведеться 
повернути державі, в повному 
обсязі.

Грантові кошти зарахують 
на спецрахунок в «Ощадбанку» 
і їх можна витратити тільки на:
 придбання обладнання;
 закупівлю сировини;
 орендну плату (не більше 25% 

від суми гранту);
 лізинг обладнання.

нюанси гранту на 
переробне піДприємство

Сума виплати значно більша, 
аніж на створення мікробізне‑
су — до 8 мільйонів гривень. Їх 
можна витратити на створення 
чи розширення наявного мало‑
го та середнього бізнесу у сфері 
перероблення сільгосп, промис‑
лової сировини у продукцію, від‑
ходів тощо.

Програмою визначені три цілі 
витрат гранту:

1. придбання верстатів, техно‑
логічного обладнання;

2. доставка верстатів, техноло‑
гічного обладнання;

3. введення в експлуатацію 
верстатів, технологічного об‑
ладнання.

Тобто, кошти можна буде ви‑
тратити також і на релокацію 
(переміщення — прим.) підпри‑
ємства з тимчасово окупованої 
території України.

Вимоги: тут вже треба створити 
не менше 25 робочих місць; пра‑
цювати не менше, ніж три роки 
та сплачувати податки. Не плати‑

Головні вимоги 
до отримувачів 
гранту «єРобота» — 
створювати нові робочі 
місця та платити 
податки

Заявки на отримання грантів 
можна подати через «Дію» (diia.
gov.ua) до кінця листопада — по-
чатку грудня цього року. відпо-
відь вам мають надати у строк 
від 7 до 15 днів.
кабмін уповноважив «Ощадбанк» 

видавати виплати за програмою 
«єробота». тож нюанси щодо 
умов, вимог та інших особли-
востей грантових заявок мож-
на дізнатись за цим номером: 
0 800 219 800.
розібратись, як заповнювати біз-

нес-плани до гранту на створен-
ня чи розширення бізнесу, до-
поможуть у державному центрі 
зайнятості. Жителі вінниччини 
можуть поставити питання фа-
хівцям у телеграмі: t.me/DCZ_
Vinnytsa.

терміни подання і розгляду заяв на гранти

дають гроші на бізнес, 
яКі можна не повертати
умови та вимоги  від 50 тисяч 
до 8 мільйонів гривень пропонує 
вінничанам проєкт «єробота». Для 
людей це можливість запустити власну 
справу в широкому спектрі напрямків, 
зайнятися садівництвом або тепличним 
господарством. Подати заявку можна 
через «Дію», але гроші не дають 
«за красиві очі»

те податки у бюджет? Повертаєте 
грант до держбюджету.

Що треба, аби отримати 
гроші на саД

Для майбутніх та діючих агра‑
ріїв «єРобота» пропонує грант 
на сад, площею від 1 до 25 гек‑
тарів. Земля може бути у вашій 
власності. Але якщо ви землю 
під садівництво орендуєте, то ді‑
лянка має перебувати у вашому 
користуванні не менше 7 років.

На кожен з гектарів ви можете 
отримати від 140 тисяч до 400 ти‑
сяч гривень, але грантові кошти 
мають скласти не більше 70% 
витрат на посадку саду.

Програмою дозволено виса‑
джувати дерева: яблуню, грушу, 
вишню, черешню, сливу, персик, 
абрикос, обліпиху, горіхи. А ще 
ягоди: лохину, чорницю, мали‑
ну, смородину, ожину, порічку, 
аґрус, суницю, виноград.

В уряді зазначили, що для 
отримання гранту заявник має 
найняти від 3 до 20 постійних і 
сезонних працівників, сплачувати 
податки та працювати не мен‑
ше п’яти років. Знову ж таки, 
несплата податків протягом цього 
терміну — це підстава для повер‑
нення 50% від отриманого гранту.

І у порівнянні з іншими видами 
програми «єРобота», тут складні‑
ше обґрунтування заявки. Від вас 
потрібна буде пояснювальна за‑
писка, генплан, кошторисна до‑
кументація та паспорт робочого 

проєкту на висадку саду, ягідника 
чи виноградника.

треба багато Документів 
на теплицю

Ще діючі ФОПи та юридич‑
ні особи можуть подати заяв‑
ку на будівництво модульної 
теплиці. Гроші, які пропонує 
держава — до 7 мільйонів гри‑
вень на теплицю, площею від 
1,6 до 2,4 гектара.

Теплицю треба побудувати 
в строк до 1 року, грант можна 
витратити на будь‑які ціли з про‑
ектування, будівництва об’єкта, 
закупку саджанців та інше, що 
пов’язане з теплицею. Однак 
не менше 30% від загальної вар‑
тості проєкту ви маєте заплатити 
своїми грошима, решту покриє 
грант.

До грантової заявки ви маєте 
прикріпити копії документів: 1. 
пояснювальна записка; 2. архі‑
тектурні рішення; 3. конструкції 
металеві; 4. конструкції залізобе‑
тонні (враховуючи фундамент); 
5. системи поливу (свердлови‑
на до 30 м); 6. електросистеми 
(до 5 кВт); 7. кошторисна до‑
кументація.

Ключова вимога — маєте на‑
йняти не менше 40 працівників, 
працювати не менше п’яти років, 
платити податки. І у такому разі, 
держава не вимагатиме повернен‑
ня грантових коштів. Що саме 
будете вирощувати у теплиці — 
це вже ваша справа.
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де за дошку карта світу, а гравці 
вирішують долю країн — ось де‑
кілька деталей з кліпу.

— Ця пісня про те, як люди 
самі себе травлять, вбивають 
війнами, хворобами, доводять 
планету і себе до смерті тим, що 
вони роблять, — каже Руслан. — 
Це як заклик до людей, що по‑
трібно зупинитися і не пиляти 
під собою гілку, на якій сидиш.

Третя пісня — «Cerberus effect» 
(ефект Цербера). Вона відобра‑
жає людину, яка забилася в глу‑
хий кут.

— Наша психіка і мозок мо‑
жуть виробляти з нами жахливі 
речі, — каже Ніколюк. — Здаєть‑
ся, що це вже кінець. Темрява 
в кінці тунелю. Але це може 
стати тільки початком шляху. 
Так і в пісні. Людина тікала від 
власних уявних проблем «цербе‑

наші люди

олена уДвуД

Рок‑простір Козятина надзви‑
чайно багатогранний, тому кожен 
колектив помітно вирізняється 
серед інших і має свої фішки. Ви‑
нятково англомовні пісні — одна 
з особливостей гурту «Formless 
reflection». Втім це не єдина їх 
своєрідність, але про це трохи 
згодом.

«Відображення, що не має 
форми» — ось як перекладаєть‑
ся назва групи. Музичний стиль, 
у якому працюють хлопці, важко 
вписати в чіткі рамки. Саме тому 
й обрали таку назву для свого ко‑
лективу, який існує з 2015 року. 
До його складу входить п’ятеро 
учасників: гітаристи Кирило 
Щєпкін і Макс Карась, басист 
Богдан Киришун, барабанщик 
Ігор Крижанівський і вокаліст 
Руслан Ніколюк. Хлопці гра‑
ють музику у жанрі progressive 
deathcore і це їх фішка під но‑
мером два, тому що вони єдині 
серед козятинських гуртів, хто 
працює в цьому напрямку.

Нещодавно «Formless reflection» 
випустили EP «Consequence». 
Над його створенням працювали 
впродовж двох років.

— Через усе, що відбувається, 

складно щось робити, — каже 
Руслан Ніколюк, фронтмен гур‑
ту. — Спочатку пандемія коро‑
навірусу, потім війна. Потроху 
працюємо, але важкувато йде.

Із англійської слово «conse‑
quence» перекладається як наслід‑
ки. Як пояснює Руслан, кожен 
трек з нового альбому розказує 
про якісь наслідки. Всього пісень 
чотири. Першою хлопці написали 
«Omnia mors aequat». Латинською 
ця фраза означає «перед смертю 
всі рівні».

— У цій пісні історії чоти‑
рьох різних постатей: багатий, 
розумний, бідний і людина, яка 
має владу, — пояснює вокаліст 
гурту. — Суть у тому, що не за‑
лежно від того, хто як живе, факт 
один — у кінці свого шляху перед 
смертю всі рівні, багатий ти, чи 
бідний, маєш владу, чи ні. Такий 
глибокий сенс.

Друга композиція має назву 
«Insurgent terra» — земля, що 
повстала. На цю пісню є кліп. 
Подивіться відеороботу, ви ніза‑
що не здогадаєтеся, що її зніма‑
ли у нашому будинку культури. 
Сцена колишнього кінотеатру 
виглядає дуже ефектно. Образ 
владного чоловіка, який має ба‑
гато грошей, партія гри в шахи, 

пишуть музиКу і допомагають 
нашим війсьКовим
драйвово  козятинський гурт 
«Formless reflection» нещодавно 
випустив альбом. кошти з його 
реалізації спрямують на допомогу ЗсУ. 
«Consequence» — така назва EP хлопців, 
що у перекладі з англійської означає 
«наслідки». Про творчий процес і пісні 
з нового альбому ми поговорили з 
вокалістом русланом ніколюком

чому спортивний бог відвернувся від «левів»?
в’ячеслав гончарук

У суботу, 2 липня, в місті Ан‑
друшівка, що на Житомирщи‑
ні, проходила відкрита першість 
Житомирської області з футболу 
Fortuna‑Cup 12/13 2022. У зма‑
ганнях взяли участь 10 команд 
із Житомирської та Вінницької 
областей, серед яких дві — з 
Козятина.

Андрушівка зустріла 12–13‑річ‑
них футболістів як ранковою 
прохолодою, так і післяобідньою 
30‑градусною спекою. Футбол — 
це гра, яка за правилами фут‑
больних асоціацій відбувається 
при будь‑якій погоді. Для дітей 
організатори турніру зроби‑
ли виняток із правил і внесли 
корективи. Тайм тривав лише 
20 хвилин і був один у матчі.

Після відкриття турніру же‑
реб розділив команди‑учасниці 
на дві групи. Першу склали «По‑
лісся‑13» (Житомир), «Полісся», 
Об’єднана команда «Леви» та 
«Колос» (Махнівка), «Форту‑
на‑12» (Андрушівка) та «Спор‑
тивний клуб» (Бердичів). Другу 
групу, де грав наш «Локомотив», 

склали команди «Полісся‑12», 
ДЮСШ (Бердичів), ФК «По‑
пільня» та «Фортуна‑13» (Ан‑
друшівка).

На іграх у групі об’єднані 
«Леви» з «Колосом» виграли 
всі чотири поєдинки і з першо‑
го місця вийшли до півфіналу. 
У півфіналі наша команда зу‑
стрілася з «Поліссям‑12», які 
фінішували в своїй групі дру‑
гими. По ходу гри «Леви» вели 
2:0. Здавалось, що перемога 
нашої збірної вже в кишені. Та 
спрацьовує ще одне футбольне 
правило, що грати потрібно 
до фінального свистка арбітра. 
Атака суперника, не узгоджені 
дії воротаря та захисників — і 
«Полісся» забиває один гол у від‑
повідь. Окрилені успіхом жито‑
миряни йдуть вперед і в кінцівці 
зустрічі вирівнюють рахунок. 
Як результат, переможця матчу 
має визначити футбольна лоте‑
рея — одинадцятиметрові удари 
з точки. Психологічно у після‑
матчевих пенальті перевагу 
мали полісяни. Вони витягли 
гру, в якій мали поступитися. 
Пенальті житомиряни пробили 

краще і вийшли до фіналу.
У матчі за третє місце «Леви» 

зустрілися з «Поліссям‑13». З 
тим самим «Поліссям», з яким 
зустрічалися в групі і перемогли з 
великим рахунком. У цій зустрічі 
гра була рівною і завершилася з 
рахунком 1:1. У післяматчевих 
пенальті удача знов відвернулася 
від «Левів». Так буває у спорті — 
команда, яка за організацією гри 
має ознаки фаворита, фінішує 
лише на четвертому місці.

— Це все досвід, — каже один 
із тренерів об’єднаних «Левів» 
Микола Бабюк після нагоро‑
дження команд призами за за‑
йняте місце.

— Спортивний Бог, і правда, 
сьогодні відвернувся він нашої 
команди. Таким складом ми ви‑
ступаємо зовсім недавно. Ми з 
Русланом Гуменюком знаємо, де 
були допущені помилки гравців. 
Знаємо, над чим нам треба пра‑
цювати. Наступної суботи ми 
в такому ж складі знов їдемо 
на турнір у Андрушівку. Це буде 
відкрита першість Fortuna‑Cup 
10. Надіємося, що виступимо 
значно краще і обійдемося без 

післяматчевих пенальті, хоча 
удари з точки також треба тре‑
нувати. Головне, що в Андрушів‑
ці була дружня атмосфера, яка 
сподобалась самим футболістам. 
Ми організаторам можемо лише 
подякувати за теплий прийом, — 

сказав на завершення нашої роз‑
мови досвідчений тренер Микола 
Бабюк.

Не пощастило з результатом 
і нашому «Локомотиву». Вони 
фінішували у другій п’ятірці при‑
зової десятки.

рів» і в результаті сама від них 
і загинула.

На цей трек теж є кліп. У ньо‑
му показано два всесвіти з різних 
боків. Суть у тому, що всі про‑
блеми у нас в голові — людина 
сама створює для себе межі, на‑
думує страхи і від цього потерпає.

— Кожен кліп і текст з піснею 
відкривають інші рамки сприй‑
няття і самого тексту й відео‑
ряду, — пояснює фронтмен гур‑
ту. — Фактично вони однакові, 
але самі історії показані різні. 
Скажімо так, це такий наш при‑
кольчик, з яким ми дуже замо‑
рочуємося, бо хочеться зробити 
щось особливе.

Четвертий трек з альбому на‑
зивається «Purification of essence». 
Це значить очищення сутності. 
Кожен може віднайти у ній влас‑
ний сенс. Втім загальний мо‑

тив — це те, що від народження 
до смерті ми проходимо важкий 
шлях, в кінці якого перед нами 
постає можливість чистого пере‑
родження. Це заключна пісня, 
на яку теж є кліп. Відеороботу 
випустили наприкінці грудня 
минулого року. А з початком 
повномасштабної війни хлопці 
поєднують творчість із волон‑
терською діяльністю — вони 
підтримують переселенців, фі‑
нансово допомагають різним 
фондам та Збройним силам 
України. Кошти з реалізації 
свого нового EP гурт також ви‑
рішив пожертвувати на армію. 
Альбом «Consequence» доступ‑
ний на платформах YouTube, 
YouTube Music, Deezer, Spotify 
та Apple Music. Кожна гривня 
за прослуховування пісень піде 
на допомогу нашим воїнам.

гурт «Formless Reflection». Учасники (зліва направо): Богдан киришун, ігор крижанівський, 
кирило Щєпкін, макс карась, руслан ніколюк
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по горизонталі 

2 сьогодні це житловий будинок біля пожежної станції, а ко-
лись у тому приміщенні був…

3 Провулок, де розташована шестиповерхівка, на місці якої 
мав бути банно-пральний комплекс

10 Цей будинок називається так само, як одне з підприємств, 
яке нині не працює

11 Житловий будинок біля танка

14 Будинок навпроти п’ятиповерхівки на шевченка-Підгорбун-
ського, 1/6

15 Будинок в районі училища, на стіні якого зображено вертоліт 
і поле маків по горизонталі

2 Дитсадок. 3 лікарняний.  
10 маслозаводський. 11 військовий.  
14 Деповський. 15 афганський

по вертикалі
1 Чорнобильський. 4 німецький.  
5 Панельний. 6 Грека. 7 вузловий.  
8 Чехословацький. 9 Уманський.  
10 мічуріна. 12 тунель. 13 Цой

віДповіДі

Козятинські будинки
по вертикалі
1 Житловий будинок, сусід якого костел

4 Цей будинок розташований на ПрБ і називається як одна із Європейських країн

5 П’ятиповерховий будинок на вулиці Підгорбунського

6 сьогодні там магазин «фортуна», колись там була пекарня і господарський мага-
зин, а називають цей будинок…

7 Будинок на тій стороні біля мосту через залізницю, колись там був гуртожиток

8 Житловий багатоповерховий будинок у центрі міста, що називається як країна, 
якої вже не існує на карті

9 старовинний будинок на тій стороні, де за однією з версій колись був вокзал

10 на цій вулиці розташований перший козятинський кооперативний будинок

12 Це є в обидвох дев’ятиповерхівках на вулиці Героїв майдану

13 Прізвище співака, чия цитата написана на стіні будинку на Героїв майдану, 9
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реклама та оГолошення

508276

Продам корову добру, молочну, тільна.  
097-616-18-13, 093-546-96-90

Продам кізочки молочні хорошого жову. 
093-405-50-69

Продам поросята Ландрас-Йоркшир.  
097-906-39-19, 093-227-64-67

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Продам поросята м’ясної породи петрен + 
макстер, 10-14 кг. 063-419-00-95,  

063-419-00-38

Продам поросята петрен + макстер вага, 
15-20 кг. 097-474-42-11, 063-260-09-52

505407

507360

507360

 � Запрошуємо продавця в продуктовий ма-
газин на постійне місце з досвідом роботи. 
063-234-29-75

 � Перукарня запрошує на роботу майстра 
манікюру та перукаря. 067-791-11-73

 � На роботу потрібен офіціант та бармен. 
093-599-68-33

 � На роботу в магазин «Тинок» запрошуєть-
ся: пекар та оператор. 067-430-02-80

 � На роботу в магазин «Продторг» запро-
шується пекар та оператор. 067-430-02-80

ремонт
 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90
 �Шпаклівка стін, потолків, откоси, покрас-

ка, якісно з досвідом. 067-889-16-25
 � Надаємо послуги електрика та сантехні-

ка. 063-100-13-84
 � Всі види будівельних послуг. 093-767-

67-84

ПроДАм
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник ві-

трину. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 � Бензокосу ГДР, бензопилу «Штіль» і «Гуд-

лак», ел. двигун ЗКВТ, Яву-350, болгарку-180 
нову, електрокраскопульт, інкубатор, дитячий 
велосипед 6-10 років. 068-216-34-20

 � Велосипед б/в в хорошому стані, металеві 
решітки, колеса передні і задні для велосипе-
да без резини, двері дерев’яні б/в, металеві 
драбини, труби, вуголки, масло перероб. 093-
940-96-11, 068-334-66-72

 � Велосипед дитячий 4-6 років, ліжко 80 
х 190 з шухлядами та матрацом, комплект 
дитячий ІКЕЯ столик з стільчиками. 063-209-
28-46 

 � Велосипед підлітковий в доброму стані. 
096-940-95-45

 � Велосипеди б/в в робочому стані «Аист» 
чоловічий, жіночий, «Салют» жіночий. 097-
346-90-40, 096-363-92-87

 � Велосипед  дитячий з ручкою, коляска 
трансформер, ванна чавунна, телевізор для 
кухні. 073-118-65-00

 � Візок інвалідний, новий в упаковці, 2 колеса 
від «Таврії» б\в. 097-134-44-34

 � Вулики додани з бджолами «Вея». 096-
630-56-28

 � Душову кабіну, нову, запаковану, кутова, 
модель «Sansa», розмір 90 х 90, 5000 грн. 
093-695-55-09  

 � Електрозварка 3-х фазна, заводська. 097-
278-31-39

 � Зем. ділянка на Полі Чудес, 15 соток чор-
нозему, погріб, контейнер, криниця. 097-
989-09-79

 � Зерно пшеницію 096-727-43-90
 � Інвал. коляску в доброму стані кімнатну 

2000 грн., інвал. коляску дорожню без аку-
муляторів 1000 грн. 066-443-41-81, 095-583-
72-63

 � Компьютер + монітор Samsung 19. 096-797-
90-53

 � Косу та плуг до мотоблоку. 097-756-75-89
 � Котел «Проскурів», робочий, гарний стан, не-

дорого. 063-144-77-95
 � Кроватку дитячу з матрацом майже нову, стіл 

майстра манікюру. 098-918-04-48
 � Кукурудзу, ячмінь, можлива доставка. 097-

843-01-38
 � Ліжко полуторне з панцерною сіткою, спинки 

дерев’яні 500 грн., ліжко від гарнітура одно-
спальне з матрацом 1500 грн/торг. 096-307-
00-73 

 � Магнітний пускач ПМЕ-222, сталь нержавійка 
1,2 x 2,0 товщ. 2 мм, автоматичний вимикач 
АЕ, автоматичний вимикач АП-50, сажалка для 
цибулі та часнику під мотоблок, електродвигун 
380 v/1000/об/хв. 097-272-31-98

 � Мотоблок Форте-25, мортофрези для сапан-
ня, електролобзік, електронасоси, фрези на мо-
токосу, оприскувач, дрібну картоплю, пшеницю, 
жито. 068-216-34-20

 � Мотоцикл на запчастини Планета-иж, дачна 
ділянка 10 соток в оренду. 097-401-20-57

 � Накувальня, редуктор. 093-149-72-46
 � Пай кукурудзи, пшениці, жити, сіно, електро-

бурякорізку, електросічкарню, часник «Люба-
ша», картоплю.068-216-34-20

 � Перуки, постільну білизну, резинові іграш-
ки, банки 0,5 л, 1 л, шкіряну валізу, валізу на 
колесах, подарую вазони. 093-884-86-66, 068-
209-91-37

 � Пральну машину автомат, бокова загрузка, 
б/в недорого. 097-441-62-50 

 � Сирвант «Хільда», тумба під телевізор. 067-
896-59-95

 � Січкарню механічну, 1000 грн. 063-136-04-42
 � Стінка кімнатна б/в, кухонний гарнітур. 067-

791-11-73
 � Телевізор «JVC 29» з Німеччини, хороший 

стан, все працює. 063-195-41-53
 � Холодильник «Snaige» б/в білий в доброму 

стані 1,70 х 56, морозильна камера окремо. 
063-288-42-05

 � Цеглу б/в червону, цілу та биту, с. Козятин. 
063-260-11-08

 � Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-83-83 
 � Ячмінь, пшениця, соя, картоплю велику. 096-

795-75-70 

нерУХомIСтЬ
 � 1/2 будинку, 32 кв. м., вул. Матросова, інд. 

опалення та пічне, 4 сот зем діл., недорого, 
3000. 093-704-31-57

 � 1-кімн. кв., 3 поверх, 36 кв. м., опалення, без 
ремонту з меблями, р-н ПРБ. 093-704-31-57

 � 1-кімн. кв., 35 кв. м., перший поверх, без 
балкону, без ремонту, вул. Катукова 39. 068-
077-25-62

 � 1-кімн. кв., 37,5 кв. м., 1 пов., р-н училища, 
документи готові. 097-554-92-22

 � 1-кімн. кв., терміново, одноповерховий буди-
нок, центр міста. 063-819-47-69

 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, інд. 
опалення, євро балкон та вікна. 063-492-06-05

 � 2-кімн. кв., 1 пов., р-н школи №3, інд. опал., 
недорого. 093-704-31-57

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
Mediahuis , фонду MDIF, UAB PELKON, АНРВУ, ПП “ІА “Центр медіа”.
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роботА
 � Продовольчий магазин «Подоляночка» за-

прошує продавця з досвідом роботи. 096-
115-18-11, 093-596-40-46

509463
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 � Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. зем-
лі, туалет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48, 
096-243-95-98

 � Будинок терміново, м. Козятин, 112 кв. м., 
р-н школи №3, 4-и кімнати, кухня, гараж, по-
гріб, кладовки, газове опалення, зем. діл. 9 
сот. 067-913-90-84

 � Будинок цегл., інд. опал., усі зручності, 
сарай, город 7 сот., р-н школи №3. 093-704-
31-57

 � Будинок цегляний, інд опалення, зі зруч-
ностями, утеплений, центр міста є гараж. 
093-704-31-57

 � Будинок цегляний, інд. опалення, вул. І. 
Франка, зем. ділянка 6 сот. 093-704-31-57

 � Будинок цегляний, с. Козятин, вул. Дубі-
ніна, з усіма зручностями, 36 сот., сарай та 
літня кухня з цегли, комбіноване опалення, 
газ+дрова. 063-717-86-78

 � Будинок, с. Козятин, вул. Центральна 47, 
зем. ділянка 15 сот., тянеться до ставу. 093-
849-93-36

 � Дача на ст. Плановий, кооператив «Яблунь-
ка», будинок №10, цегляний, підведена елек-
трика, фруктові дерева. 063-260-11-08

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

 � Пів будинку, кухня, 3 кімн., Козятин, Горь-
кого, 26\1. 093-344-34-39

 � Продам діючий магазин. 067-797-68-40
 � Частина будинку, центр, пічне опалення, 

сарай, вул. Стуса. 093-704-31-57
 � Частину будинку з земельною ділянкою в 

центрі. 063-342-67-53

АВтомото
 � Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, про-

біг 103 тис. км., один власник, вхорошому 
стані. 067-602-75-87 Анатолій

 � ВАЗ 1118, 2008 р. в., Калина. 067-797-68-
40, 097-576-19-45

 � ВАЗ 21093, 2003 р., газ+бензин. 063-830-
07-10, 063-607-38-61

 � Мопед «Спаж-Дельта», б/в, недорого в 
робочому стані. 063-268-23-01

 � Опель-Кадет 1,3 газ-бензин, 1989 р., 
новий АКБ, замінений ГРМ, стойки, шарові, 
пружини поварені, пороги на ходу. 068-330-
68-43

 � Скутер Honda today. 063-776-65-12, 067-
151-26-11

 � Чері Амулет, 2007 р.в., сірий, 1,6 інжек-
тор, комп»ютер, сігналізація,склопідіймач, 
бензин, фаркоп, 2 комплекти резини. 067-
94-96-991

КУПЛЮ
 � 1-кімн. квартиру, розгляну всі варіанти. 096-

234-92-24, 093-002-61-40
 � 1-кімн. квартиру. 093-704-31-57
 � Балони кисневі, вуглекислотні, газові, побутові; 

електродвигуни, пір`я гусяче, качине, старі по-
душки, перини. 097-529-10-20

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

 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 067-
430-02-80

 � Квартиру р-н ПРБ, або училища. 093-719-86-24
 � Малину. 067-159-28-54
 � Металобрухт та відходи виробництва алюміній, 

мідь, нерж. сталь від організацій та населення для 
власних потреб. 097-793-55-95

 � Неробочі: бензокоси, бензопили, ел. двигуни, 
млини. 068-216-34-20

 � Сіно, траву, люцерну, можемо самі викосити. 
097-793-55-95

 � Ячмінь з поля 10 тонн. 098-724-74-94

мІнЯЮ
 � 3-кімн. кв., центр на 2-кімн. кв., р-н училища. 

093-704-31-57 
 � Будинок газиф., 87 кв. м., зі всіма зручнос-

тями, м. Козятин на 1 та 2-кімн. кв. в центрі 2-3 
поверх. 093-646-96-41 

рIЗне
 � Віддам будівельне сміття, безкоштовно. 096-

797-77-34
 � Віддам в добрі руки двох чудових цуценят 

дівчаток, 2 місяці. 093-306-81-77
 � Віддам кошенят в добрі руки. 095-036-43-33, 

097-116-35-00  
 � Втрачене свідоцтво на ім’я Лавренюк Борис 

Михайлович №26218595, додаток №463915, 
вважати недійсним.

 � Втрачений військовий квиток на ім’я Пота-
туркін Олександр Миколайович УН № 0058519 
вважати недійсним.

 � Зніму квартиру в центрі міста 1-кімн. кв., або 
2-кімн. кв., на тривалий термін. 067-260-03-37, 
093-260-03-37

 � Познайомлюсь з порядним чоловіком без 
шкідливих звичок 60-70 років для створення 
сім’ї. 068-753-34-61

 � Чоловік 37 років без шкідливих звичок, шу-
кає 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

 �Шукаю роботу сторожа. 063-698-72-64, 096-
082-91-45

 �Шукаю роботу сторожа. 063-698-72-64, 096-
082-91-45

 � Загублене посвідчення дитини військовос-
лужбовця ББ № 000403 на ім’ я Камзінова Ілона 
Шайдуллівна вважати недійсним.

 � 2-кімн. кв., 5 пов., вул. Незалежності, інд. 
опал., м/п вікна. 093-704-31-57

 � 2-кімн. кв., вул. Героїв Майдану 15, 4 поверх, 
або міняю на 1-кімн. кв., з вашою доплатою. 
063-551-88-16

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

 � 2-х кв. з ремонтом, площею 45 кв. м. 096-
494-84-57 

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

 � Будинок 74 кв. м., м. Козятин, вул. Українська 
27, газ та пічне опал., відлив води, літня кухня, 
кладовка, погріб, хлів, 5 сот. землі. 073-083-26-
65, 096-855-53-70

 � Будинок 80 кв. м., з усіма зручностями з ме-
блями, с. Козятин, 10 сот. города, гараж, сарай, 
госп. будівлі, колодязь, садок. 097-628-48-13, 
073-058-41-21

 � Будинок 87 кв. м., газифікований зі всіма 
зручностями, м. Козятин. 093-646-96-41

 � Будинок в межах міста, інд. опалення, без 
ремонту, недорого. 093-704-31-57

 � Будинок в процесі ремонту, с. Пиковець, 0,81 
га землі, усі документи в порядку. 099-065-67-
78, 095-936-97-09

 � Будинок в с. Іванківці з усіма госп. будівлями, 
газ, вода, 4,5 км. до центру с. Козятина. 068-
216-34-20

 � Будинок в центрі с. Вернигородок, сарай, 
вода, газове опалення, земля. 067-601-98-85, 
093-123-33-48

 � Будинок газ + пічне опалення, гараж, літня 
кухня, сарай, погріб, криниця, водопровід, са-
док, город, с. Іванківці. 098-600-82-43 

 � Будинок з газовим опаленням, або міняю на 
1-кімн. квартиру. 063-469-37-05

 � Будинок зі всіма зручностями, вул. Героїв 
Майдану 120. 2-13-39

 � Будинок зі зручностями, інд. опалення, ре-
монт, меблі, р-н Інтернату. 093-704-31-57

 � Будинок НЕДОРОГО 45 кв. м., сарай з під-
валом цегляний, 7 хв., пішки від станції Корди-
шівка. 097-254-59-73

 � Будинок с. Махаринці, центр, заг. площа 25 
кв. м., м/п вікна, криниця, погріб, сарай. 098-
133-30-94

 � 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
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Громадське об’єднання «Союз 
Чорнобиль України» Козятинської 
територіальної громади ПРАЦЮЄ!

На сторінках газети з’явилася інформація про утворення 
громадської організації «Ветеранів‑ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
та членів їх сімей» Козятинської територіальної громади.

Шановні чорнобильці!
Громадське об’єднання «Союз Чорнобиль України» свою 

роботу на час воєнних дій в Україні не призупиняла.
За станом здоров’я та сімейними обставинами голова 

правління Нечипорук В. В. на даний час перебуває в іншій країні. 
В зв’язку з воєнним станом в країні проведення звітно‑виборчої 
конференції є неможливим.

Але всім членам громадського об’єднання «Союз Чорнобиль 
України» необхідно об’єднатися, згуртуватись у всіх питаннях 
нашої діяльності, адже організація пропрацювала з людьми 
різних категорій понад 36 років.

Організація своєї роботи не припиняє і буде працювати 
надалі.

Організаторам нововстановленого громадського об’єднання 
«Ветеранів‑ліквідаторів аварії на ЧАЕС та членів їх сімей» 
хочеться побажати плідної роботи та запитати:

— маючи багатий життєвий досвід та носячи звання 
«Учасників бойових дій» чи не більше було б для всіх категорій 
чорнобильців щоби направити свою ще не згасну енергію 
на проблеми сьогодення, коли кожна мить, кожна добра справа 
в ім’я — перемоги. Адже кинуті люди: переселенці, евакуйовані, 
постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС — це людські долі, 
пошматовані чорнобильським лихом, забувати і зраджувати їх 
в цей важкий для всіх нас час неприпустимо.

Графік роботи правління: Кожного вівторка 11:00–13:00
Довідки: 067–998–52–43, 096–750–88–95

Правління громадського об’єднання «Союз Чорнобиль України»

***
вчора був пограбований магазин 
«все для риболовлі». судячи 
по тому, що вкрали, грабіжники 
зібралися ловити коропів…

***
і вовки ситі, і вівці цілі, і пастуху 
вічная пам’ять.

***
У фільмі «іван васильович змінює 
професію» війська відправили 
на війну, щоб ніхто не зрозумів, що 
при владі цар-самозванець…)

***
— Підкажіть, будь ласка, що 
на канікулах цікаве читають ваші 
дітки 7 років?
— статистику двохсотих орків!

***
— русский язык однозначно богаче 
украинского.
— масло, олія, мастило.
— Простите, что вы сказали, можно 
по-русски?
— масло, масло, масло.

***
Дай чоловіку рибу, і він буде ситий 
один день. Дай йому навушники, 
і він буде 24 години слухати 
Доброго вечора!

***
Підкажіть, як діють таблетки для 
посудомийної машини? випила 
вже три таблетки, а мити посуд все 

одно не хочеться.

***
— Що ви знаєте про музику?
— мендельсона слухають стоячи, 
шопена лежачи, а круга сидячи…

***
За статистикою, кожен 300-ий 
росіянин не хоче воювати проти 
України. а кожен 200-ий чомусь 
навіть і не відповів.

***
в мене є два недоліки:
1. Погана пам’ять.
2. Ще щось…

***
— Офіціанте, всім шампанського 
за мій рахунок!
— але ви тут самі.
— я знаю!

***
іван у кінотеатрі так голосно пив сік 
через трубочку, що тепер він через 
трубочку навчився ще й їсти…

***
моя робота — це таке місце, де 
ранок починається з ароматної 
кави… а закінчується оком, що 
смикається, і бажанням вбивати)

***
недавно дізналася, що чоловічі 
яйця на ринку донорських органів 
коштують 4 мільйони євро. 
Дивлюсь на сплячого чоловіка, і ця 
інформація не дає мені спокою…

Анекдоти

овен 
вас може потягнути на аван-
тюрні любовні пригоди, 
ризик втратити голову і 
наробити дурниць. Хвиля 
творчого підйому захопить 
вас, вас переповнюють нові 
ідеї та плани.
 
телець 
тиждень буде досить 
суєтним і напруженим. По-
думайте про зміну способу 
заробітку. Добре, якщо ваша 
відпустка зовсім близько. 
мудрість і терпіння вам 
знадобляться, щоб утримати 
мінливу удачу.

близнюки 
Постарайтеся філософськи 
ставитися до життя і ви-
являти терпіння, тоді на вас 
чекає успіх і здійснення на-
віть тих планів і бажань, які 
здавалися нездійсненними. 
У вихідні можна розрахову-
вати на зустрічі із друзями, 
активний відпочинок та 
ніжні побачення.

рак 
можуть здійснитися давні 
проекти. Події на роботі 
будуть досить непередба-
чувані, але загалом на вашу 
користь. виявіть ініціативу та 
активність, партнери здатні 
вас підтримати, але і вам 
доведеться брати участь 
у вирішенні чужих проблем. 

лев 
ваша сумлінна праця 
на роботі починає приносити 
чудові плоди, настав час 
отримання нагороди. ваш 
авторитет на високому рівні, 
оточуючі будуть прислухатися 
до вас і просити у вас поради. 

Діва 
Досить складний тиждень, 
буде необхідно реально 
розраховувати свої сили та 
можливості. Є великий ризик 
конфліктів на роботі. але мо-
жете, за потреби, розрахову-
вати на допомогу друзів. 

терези 
Для вас цей тиждень обіцяє 
бути вдалим та прибутковим. 
на роботі ви легко порозумі-
єтеся з начальством, колега-
ми, клієнтами. У вихідні най-
кращим способом відпочити 
будуть прогулянки, подорожі 
та зустрічі з друзями.

скорпіон 
Цього тижня виявіть ак-
тивність, потрібна миттєва 
реакція та вміння швидко 
приймати рішення. вам 
вдасться розібратися зі 
старими проблемами, які 
давно вас турбують.

стрілець 
ви нарешті відчуєте енергію 
для нових справ, це до-
зволить вам взяти участь 
у різних проектах і вирішенні 
досить незвичайних питань, 
про які ви навіть і думати 
не могли. 

козеріг 
Постарайтеся розподілити 
час так, щоб ви змогли 
не тільки плідно працювати, 
а й як слід відпочивати. всі 
ділові питання потрібно ви-
рішувати швидко, уникаючи 
зайвих вагань та роздумів. 
 
воДолій 
не варто боятися змін, хоча 
розраховувати доведеть-
ся лише на власні сили. 
У питаннях, пов’язаних з 
нерухомістю, можливі якісь 
приємні новини та пропо-
зиції.

риби 
ловіть мить удачі, і постарай-
теся її утримати, працюйте 
на свій успіх, у вашій кар’єрі 
зараз настав дуже відпові-
дальний період. а ось у осо-
бистому житті ви можете 
зустріти нерозуміння. мож-
ливо, поряд з вами не та 
людина, яка вам потрібна? 
Зірки кажуть, що нарізно вам 
буде краще. можливо, варто 
розпочати новий роман? 

Гороскоп
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Погода у Козятині

соціальна крамниця «козак» продає 
дефіцитні товари за найнижчими цінами
в’ячеслав гончарук

Підприємство ПрАТ «Козятин‑
хліб» завжди підтримувало най‑
вразливіші верстви населення, 
відпускаючи свою продукцію 
за доступними цінами. З лип‑
ня, відчуваючи соціальну відпові‑
дальність перед такими людьми, 
підприємство прийняло рішення 
розширити асортимент продукції 
у магазині «Козак», розташова‑
ному на вулиці П. Орлика, що 
навпроти податкової.

— Ми хочемо, щоб у людей 

була можливість придбати про‑
дукти першої необхідності за со‑
ціальними цінами, — пояснили 
в «Козятинхліб». — Відкриття 
соціального магазину має допо‑
могти мешканцям нашого міста 
відчути підтримку після різкого 
підвищення цін майже на всі про‑
дукти. Наша продукція в магази‑
ні «Козак» орієнтована на про‑
даж товарів бакалійної групи. 
Представлені крупи у великому 
асортименті, макаронні вироби, 
олія та дефіцитні нині сода і оцет 
за найнижчими цінами у місті.
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