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останній місяць 2022 року 
багато хто з козятинців провів 
на лікарняному. Висока 
температура тіла, біль у м’язах, 
сухий кашель. недуга стрімко 
шириться, швидко передається 
при контакті. лише за грудень — 
більше 100 хворих

Як стверджують лікарі — 
це грип а, який за останні 
два роки, у період пандемії 
коронавірусу, трохи 
«притих». дізналися його 
симптоми, діагностування та 
рекомендації лікарів щодо 
легшого перебігу

с. 2

ні дня Без діла
козятинчанин сергій 
сиваківський з перших 
днів війни знайшов себе 
у волонтерстві. наразі 
основним напрямком його 
волонтерської роботи є пошиття 
одягу-трансформера для 
поранених бійців. але є ще 
чимало проєктів, які він веде 
паралельно з цим

постамент пушКіна 
нарешті знесуть
гіпсове погруддя олександра 
Пушкіна, яке стояло посеред 
міського скверу, розбили ще 
чотири роки тому, а бетонна 
глиба, яка залишилася від 
пам’ятника, муляє око досі. Та 
нарешті її демонтують. Відповідне 
рішення прийняла міська рада 
на передноворічній сесії с.3с.6
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ірина шевчуК

Кожного року нас атакують 
різні віруси. Як не грипи і ГРВІ, 
то коронавіруси. За словами 
медиків, останній вже майже 
відступив. Принаймі, серед ко-
зятинчан. Лікарі фіксують по-
одинокі випадки ковіду і його 
симптоми мають значно легший 
перебіг. А от грип, навпаки, ак-
тивно шириться серед людей і 
має доволі важкий перебіг. Ко-
зятинчани скаржаться на високу 
температуру, яку важко збити, 
на виснажливий кашель і ломоту 
в тілі.

— Багато хто з моїх знайомих 
важко перехворів, — розповіла 
нам козятинчанка, родину якої 
теж атакував грип. — Думали, нас 
мине, але ні, менша донька під-
чепила недугу, яка за три-чотири 
дні охопила всю сім’ю. Сімейний 
лікар направив на тест, який по-
казав позитивний результат гри-
пу А. Приписав лікування. Най-
важче було збити температуру. 
Адже коли побачили на термо-
метрі 40,2 С, це був шок. Це при 
тому, що постійно контролювали 

температуру та давали жарозни-
жувальні. Такий пік був на другу 
добу хвороби, потім стало кра-
ще. На третю добу температура 
стабілізувалася, а от кашель ще 
є, хоча вже тиждень минув. Бе-
режіть себе!

Складний перебіг грипу під-
твердила і директорка Козятин-
ського міського центру первин-
ної медико-санітарної допомоги 
Юлія Радогощина. За її словами, 
за грудень 2022 року зафіксували 
109 хворих (42 дітей і 69 дорос-
лих). Грип у міській «первинці» 
діагностують швидкими тестами.

— Кількість хворих постійно 
зростає. Це при тому, що не всі 
звертаються до лікарів і не всі 
обстежуються, — розповідає Юлія 
Радогощина. — Спочатку хворіли 
переважно діти, на сьогоднішній 
день на прийомі більше дорослих. 
За два роки ізоляції через ковід, 
в минулому і позаминулому році, 
грипу практично не було. Цей 
рік грип є і він має важкі симп-
томи. Помітили, що у хворих, 
які зверталися до нас із респі-
раторними симптомами, ковід 
не підтверджувався, тести були 

негативні. Розпочали тестування 
щодо грипу. Вони підтвердилися.

Тепер про симптоматику гри-
пу, що вирує серед козятинчан. 
Найперше — високі цифри тем-
ператури, 39, 39,5, яка важко 
піддається жарознижувальним 
препаратам. Виражена слабкість, 
головний біль, біль у м’язах і 
суглобах. На третій-четвертий 
день з’являється нежить і сухий 
кашель. Кашель надсадний, ви-
снажуючий.

— Рекомендую в перші дні 
звертатися до сімейних лікарів, 
для того щоб було розписане 
адекватне лікування, — пояснює 
Юлія Радогощина. — Не займай-
тесь самолікуванням. Також на-
голошую — грип дає ускладнення 
у вигляді пневмонії і це ще одна 
причина не лікуватися самостій-
но. Він швидко передається після 
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контакту з хворим (інкубаційний 
період від трьох годин до трьох 
діб). Вже на другий-третій день 
можуть бути перші прояви хворо-
би. Обов’язково пам‘ятайте про 
так звані тривожні симптоми: за-
паморочення, втрата свідомос-
ті, нудота, блювота, марення, 
судоми. Терміново звертайтесь 
до лікаря!

Запитали Юлію Радогощину, 
чи можна вберегтися від грипу 
і чи є дієві поради для того, аби 
знизити ризик захворіти?

— Якщо говорити про ситуа-
цію на сьогодні, коли грип вже 
швидко розповсюджується, най-
перше, що порекомендую, звести 
до мінімуму перебування в місцях 
скупчення людей, особливо в за-
критих приміщеннях, громадсько-
му транспорті. Крім того, важливе 
значення має індивідуальна про-

філактика, — радить пані Юлія. — 
Бажано захищати себе маскою. 
Хочу відмітити, що ковід додав 
розуміння щодо носіння масок 
саме хворим. І враховуючи, що 
грип теж передається повітряно-
крапельним шляхом, для захисту 
оточуючих маску повинні носити 
пацієнти з респіраторними симп-
томами, перебуваючи в людних 
місцях. Але не всі є свідомими. 
Маємо оберігати себе. Тепер 
про специфічну профілактику. 
Щороку рекомендуємо своїм 
пацієнтам вакцинуватись, осо-
бливо вагітним жінкам і людям 
із цукровим діабетом, хронічними 
захворюваннями серцево-судин-
ної системи, дихальної системи. 
Я можу чітко сказати — вакци-
новані переносять хворобу наба-
гато легше, вакцинація запобігає 
ускладненням.

хто першим 
народився

новорічна ніч у Козятині: світло 
в хатах та сімейні розбірки

олена удвуд

Першим у нашому обласному центрі на світ 
з’явився хлопчик. Маля народилося у пологовому 
будинку № 1 у перші хвилини Нового 2023 року — 
о 00.05. Вага хлопчика 3 кілограми 580 грамів, 
зріст — 58 сантиметрів. Загалом у перший день 
Нового року станом на 14.30 у медичному закла-
ді народилося четверо немовлят. Про це нашим 
колегам із Вінниці повідомила Тамара Гончар, 
лікар-акушер-гінеколог пологового будинку № 1.

У пологовому № 2 першою народилася дівчинка 
вагою 3 кілограми 500 грамів. Сталося це вранці, 
о 9.45.

А от у обласному «Центрі матері та дитини» 
об 11 ранку на світ з’явилися двійнята — хлопчик 
та дівчинка.

Загалом у перший день Нового 2023 року у Ві-
нниці народилося семеро немовлят. А от у Ко-
зятині в ніч з 31 грудня на 1 січня першим 
народився також хлопчик. Немовля з’явилося 
на світ о 00.30. Про це журналістам газети «RIA-
Козятин» повідомила Оксана Забазнова, тим-
часово виконуюча обов’язки директора Козя-
тинської ЦРЛ.

в’ячеслав гончаруК

Зазвичай у Новорічну ніч ми ведемо 
репортаж із центральної площі нашого 
міста. Цього разу через війну з моско-
витами і комендантську годину Новий 
рік став воістину домашнім святом. Та 
ми все-таки вийшли на вулиці міста, 
цього разу разом із поліцейськими.

У передсвяткові і святкові дні гро-
мадський порядок на вулицях нашого 
міста забезпечують чотири патрульні 
екіпажі + екіпажі від територіальної 
оборони та військової адміністрації. 
Всі вони заступили до виконання сво-
їх службових обов’язків за дві години 
до Нового року і за цей період на служ-
бу 102 повідомлень про порушення 
громадського порядку не поступало.

У Новорічну ніч не світився на площі 
традиційний сніговик. Справа в тому, 
що багато наших земляків висловили-
ся, що сніговику на площі не місце, 
адже там громада міста прощається із 
захисниками України. Металеву кон-

струкцію зі сніговиком, музичними 
інструментами, червоною шапкою та 
рукавичкою не забрали, а використали, 
як каркас для українського прапора

Коли ми були о 1.30 на вулиці До-
вженка, патрульним поступила інфор-
мація, що над територією Вінницької 
області летять ворожі БПЛА. Бункер-
ний дід вирішив, якщо не домігся 
ракетами зіпсувати українцям свя-
то, то може вийде запуском шахідів. 
Ближче до ранку виявилося, що летіло 
на Україну в Новорічну ніч 45 «мопе-
дів», але їх приземлило наше ППО.

Найбільш несвяткуючими в Ново-
річну ніч були жителі вулиці Франка. 
Між 1.40 і 1.45 горіло світло на цій 
вулиці лише в чотирьох хатах.

Перший виклик на службу 102 по-
ступив патрульним о 1.50, коли ми 
були на вулиці Князів Острозьких.

— З почином вас у Новому році, — 
сказав черговий райвідділу поліції і 
додав, щось не поділили між собою 
чоловік і жінка однієї сім’ї.

Якщо говорити в цілому, то за ін-
формацією чергового відділу поліції, 
на долю всіх патрульних екіпажів від 
першої години ночі до 8-ї ранку було 
5 викликів. І як не дивно в більшос-
ті випадків конфлікти розгоралися 
не в компаніях святкуючих, а між сі-
мейними парами. З більш винуватим 
у конфлікті поліцейські обходились 
виховною роботою і після примирення 
сторін продовжували далі чергування.

Перших козятинчан, які вийшли 
із-за святкового столу, ми помітили 
о 3.10 на вулиці Героїв Майдану. Люди 
нікуди не поспішали та спілкувалися 
між собою. Пам’ятаємо, як минулого 
року біля цього ж будинку в 0.05 була 
справжня канонада феєрверків. Цього ж 
року було тихо. Влада заборонила під 
час війни в Україні використовувати пі-
ротехнічні засоби. Тільки за настроями 
козятинців можна зробити припущення, 
що під час війни вони і не стріляли б. 
Ми всі чекаємо на нашу перемогу й тоді 
долучимося до всеукраїнського салюту.

спочатку на грип хворіли переважно діти, на сьогоднішній день на прийомі більше 
дорослих. серед основних симптомів — висока температура та сухий кашель

ТемпераТура до 40оС: 
КозяТинчани хворіюТь на грип
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Наприкінці грудня до редакції 
газети «RIA-Козятин» зверну-
лася мешканка міста Галина. 
Жінка скаржиться, що у груд-
ні їй не нарахували субсидію. 
Як виявилося, наша читачка з 
такою бідою не одна.

— Вчора ми з сусідкою ходили 
тут, де був ліцей колись, — роз-
повідає Галина. — Нам сказали: 
«Йдіть в пенсійний». Пішли 
в пенсійний, де лікарня міська 
була, там кажуть: «Чому вони 
вас до нас направили? Ми 
всім перерахували субсидії. 
Звертайтеся назад туди». Йду 
назад, якийсь чоловік кричить 
до мене: «А що ви хочете?! На-
ступного місяця все отримаєте». 
А за газ платити яким чином? 
От що мені робити?

За словами Галини, в Управ-
лінні соціальної політики їй 
сказали, що трапився збій про-
грами, тому субсидію перераху-
ють одразу за два місяці, але це 
буде аж у січні 2023 року. Жінка 
не може зрозуміти, чому досі 
проблему не владнали і не ви-
платили їй кошти.

— Ми знаємо, що не платили 
зарплату міській лікарні, — про-

довжує Галина. — Може, ці гроші 
позабирали на лікарню, а нам 
на субсидії вже немає? Наступ-
ного місяця ми отримаємо за два 
місяці субсидію. Як це зрозуміти? 
У вас був збій програми в се-
редині місяця, а далі що? Про-
сто нехай нам пояснять, як нам 
жити і що робити далі. Пенсій-
ний сказав, що вони до 5 числа 
всім людям перерахували, а тут 
такий скандал. Два рази пішли і 
не можемо толку вивести.

Згодом виявилося, що така 
проблема не лише у Галини та 
її сусідки. Мешканці одного з 
сіл Козятинської територіальної 
громади теж у грудні не отри-
мали субсидії.

Наступного дня після того, 
як Галина телефонувала до на-
шої редакції, ми пробували 
зв’язатися з Управлінням со-
ціальної політики Козятинської 
міської ради у телефонному ре-
жимі, аби з’ясувати, чому жінці 
не виплатили субсидію? Теле-
фонували впродовж робочого 
дня середи, 28 грудня, декілька 
разів, втім нам так і не вдалося 
додзвонитися. Тож цю публіка-
цію ми готували ще у попере-
дній номер газети, втім через 
те, що спершу нам не вдалося 

отримати пояснення в Управ-
лінні соціальної політики, стаття 
минулого тижня не вийшла.

У четвер, 29 грудня, вже піс-
ля виходу газети, нам вдалося 
зв’язатися з Управлінням соці-
альної політики. Ситуацію пояс-
нив Ігор Машталер, начальник 
відділу соціальної допомоги.

— Зараз субсидії виплачує 
пенсійний фонд, ми тільки 
нараховували за грудень тим 
людям, у яких прийняли жов-
тень-листопад, — каже Ігор 
Машталер. — Ми ще тих людей 
розрахували і у нас розрахунок 
закінчився. У грудні, коли відбу-
валося автоматичне нарахування 
субсидій, стався збій програми. 
Збій відбувся не з нашої вини, 
а через перебої з електропос-
тачанням. Автоматичне нара-
хування проходить одночасно 
по всій області. Запустилася 
програма, вимкнулося світло. 
Коли світло увімкнули і про-
грама запустилася повторно — 
знову вимкнулося світло. Тому 
деяким отримувачам субсидія 
автоматично не зарахувалася. 
Інформацію по них ми вводили 
вручну. Тому всі виплати будуть 
виплачені або наприкінці груд-
ня, або на початку січня.

анастасія КвітКа

У неділю, 1 січня, у одній із 
місцевих багатоповерхівок Ко-
зятина сталося вбивство. Під час 
суперечки 56-річна жінка вдарила 
кухонним ножем чоловіка у груди 
і попала йому у серце. Від отри-
маних травм він помер на місці 
події. Коли жінка зрозуміла, що 
накоїла, викликала швидку та 
поліцію.

За словами заступника на-
чальника Відділення поліції 
№ 1 Хмільницького районного 
відділу поліції Дмитра Мики-
тюка, повідомлення про злочин 
поліція отримала близько 22.30. 
За попередньою інформацією 
слідства, під час застілля між 
співмешканцями розпочався 

конфлікт. Зловмисниця взяла зі 
столу ніж та вдарила ним один 
раз чоловіка у груди. Ушко-
дження виявились не сумісні з 
життям. Коли жінка зрозуміла, 
що накоїла, викликала швидку 
та поліцію.

— Співмешканка вбитого за-
тримана у процесуальному по-
рядку за підозрою у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
115 Кримінального кодексу Укра-
їни (умисне вбивство). За вчи-
нений злочин жінці загрожує 
до 15 років ув’язнення. Вона 
перебуватиме в ізоляторі тим-
часового тримання до повідо-
млення про підозру та обрання 
запобіжного заходу, — повідо-
мляє Відділ комунікації поліції 
Вінницької області.

чому деяким людям не дали 
субсидію за грудень

вбивство 
у багатоповерхівці 

олена удвуд

Залишати постаменти після 
знесення пам’ятників — це, 
напевно, козятинська фішка. 
Пам’ятаєте історію з пам’ятником 
Леніну, який простояв на на-
шій площі п’ять десятків років? 
У 2014-му, на хвилі ленінопаду, 
яка прокотилася країною під час 
Революції Гідності, монумент 
скинули самі ж мешканці міста. 
Надвечір козятинчани зібралися 
на площі, пригнали вантажівку, 
зачепили на пам’ятник троси і 
повалили його на землю. Та Ле-
нін за 50 років так міцно приріс 
стопами до бетонної основи, що 
відвалилися лиш голова, тулуб і 
верхня частина нижніх кінцівок. 
Гомілки так і залишилися на по-
стаменті. Сама бетонна основа 
від пам’ятника ще довго стояла 
посеред площі мертвою глибою. 
Демонтували її значно пізніше, 
залишивши натомість дірку в ас-
фальті, яку ніхто не залатав і досі.

Аналогічна ситуація сталася із 
ще одним пам’ятником у нашо-
му місті. Козятинчани неодмін-

но пригадають, що ще декілька 
років тому у міському сквері 
стояв гіпсовий бюст Пушкіна, 
пофарбований під бронзу. Хто 
і коли встановив цей монумент 
у нашому парку — достеменно 
невідомо. На обліку у Державно-
му реєстрі нерухомих пам’яток 
України у Вінницькій області він 
не стояв, тож жодної інформа-
ції стосовно автора, матеріалу та 
року виготовлення ми не зна-
йшли. Можливо, він був навіть 
старшим за пам’ятник Леніну, 
або ж, як мінімум, його ровес-
ником, тому що дизайн у поста-
ментів, на яких трималися обидва 
пам’ятники, був однаковісіньким.

Стояв той гіпсовий Пушкін 
у парку аж до літа 2018 року. 
В ніч із 23 на 24 червня пам’ятник 
розбили. Хто це зробив — за-
лишається таємницею. Усе, що 
залишилося від монумента — бе-
тонний постамент, обкладений 
гранітними плитами, із написом 
бронзовою фарбою «О. С. Пуш-
кін», російською мовою.

Стояла бетонна основа посеред 
парку цілих чотири роки. Бетонні 

плити вже потроху почали від-
падати. Увечері біля колишнього 
пам’ятника Пушкіну збиралися 
підлітки, писали й малювали 
фарбою на постаменті усілякі 
нісенітниці, часом використо-
вували його як лавочку. А коли 
у сквері проводили культурні за-
ходи, постамент використовували 
для підставки під колонки. Але 
крига скресла — його скоро ма-
ють зносити.

У листопаді цього року робоча 
група з питань заборони викорис-
тання комуністичної та націонал-
соціалістичної (нацистської) сим-

воліки, перейменування вулиць, 
провулків, тупиків, парків на тери-
торії Козятинської міської терито-
ріальної громади вкотре зібралася 
на засідання. Цього разу учасни-
ки обговорювали пам’ятники та 
пам’ятні знаки, пов’язані з росій-
ською федерацією та колоніаль-
ною спадщиною. За результатами 
засідання на сесію міської ради 
підготували проєкт рішення, від-
повідно до якого пам’ятник Пуш-
кіну у міському сквері мають де-
монтувати повністю.

На останній у 2022 році сесії 
депутати міської ради вищевка-
зане рішення підтримали. Тож 

дочекалися  гіпсове погруддя 
Пушкіна, яке стояло посеред міського 
скверу, розбили ще чотири роки тому, 
а бетонна глиба, яка залишилася від 
пам’ятника, муляє око досі. нарешті її 
демонтують. Відповідне рішення прийняла 
міська рада на передноворічній сесії

постамент, на якому стояло по-
груддя Пушкіна, мають знести. 
Щоправда, коли це станеться — 
найближчим часом чи вже після 
зими — поки невідомо. Сподіва-
ємося, що коли бетонну основу 

знесуть, на її місці не залишиться 
дірка, так, як це було на площі, 
коли зняли Леніна. Маємо на-
дію, що територію, яку займав 
пам’ятник Пушкіну, одразу ви-
кладуть бруківкою.

Погруддя Пушкіна 
знесли ще влітку 
2018 року, 
а постамент, на якому 
стояв пам’ятник, досі 
у парку

поСТаменТ, на яКому СТояв 
пушКін, нарешТі знеСуТь

постамент від пам’ятника не чіпали цілих чотири роки. 
нарешті його вирішили знести
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За півтора тижні до Ново-
го року обранці на 30 черговій 
сесії міської ради прийняли 
бюджет територіальної громади 
на 2023 рік.

«Депутати відповідально по-
ставилися до статей бюджету, 
попередньо детально вивчили 
усі деталі та результативно про-
працювали їх на засіданнях депу-
татських комісій, що передували 
сесії, тому активно обговорю-
вали та сперечалися з приводу 
окремих пунктів. В результаті — 
прийняли головний фінансовий 
документ 2023 року для Козя-
тинської громади», — написали 
на сайті міської ради.

Попередні роки інформація 
про бюджет була у відкритому 
доступі, адже всі без винятку рі-
шення сесій публікували на офі-
ційному сайті Козятинської 
міської ради. Втім, починаючи з 
квітня 2022 року, публікують ви-
ключно результати голосування, 
натомість рішення, які прийма-
ють депутати, не оприлюднюють.

Щоб отримати інформацію про 
скарбницю територіальної грома-
ди на 2023 рік, ми подали запит 
на ім’я козятинського міського 
голови. Попросили надати копію 
рішення про бюджет разом із до-
датками. Саме у додатках та по-
яснювальній записці до бюджету 
міститься та інформація, яка нас 
найбільше цікавить, адже у цих 
документах розписано, скіль-
ки коштів мають спрямувати 
на кожну галузь. Втім у відпо-
відь на інформаційний запит ми 
отримали лиш копію рішення, 
де вказано загальний обсяг на-
шої скарбниці, яку суму коштів 
передадуть нам з обласного бю-
джету, а скільки грошей маємо 
віддати ми до державної казни. 
Натомість додатків та поясню-
вальної записки не надали.

У Відділі з питань внутрішньої 
політики та зв’язків із громад-
ськістю нам пояснили, що міський 
голова дала вказівку надати лише 
копію рішення про бюджет, без 
додатків. Проте завдяки власним 
джерелам нам вдалося отримати 
додатки та пояснювальну записку 
до бюджету, які готували до сесії.

Додамо, що у Вінниці подібної 
проблеми не було — тамтешня 
міська рада оприлюднила про-
єкт бюджету на офіційному сай-
ті і навіть проводила громадські 
слухання, на яких обговорю-
вали майбутній кошторис Ві-
нницької територіальної громади 
на 2023 рік.

сКільКи доведеться 
віддати

Тепер перейдімо до головно-
го питання — яким буде бюджет 
Козятинської міської територі-
альної громади у 2023 році. Його 
прийняли в обсязі 284,1 мільйона 
гривень. Цьогоріч наша скрабни-
ця буде дещо більшою, ніж то-
рік, адже минулорічний бюджет 
приймали в обсязі 262 мільйони 
гривень.

Із обласного бюджету до нашої 
скарбниці спрямують 65,1 тися-
чі гривень. Ці кошти спрямують 
на пільгове медичне обслугову-
вання громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, відшкодування витрат 
на поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю вна-
слідок війни, компенсаційні 
виплати особам з інвалідністю 
на пальне, ремонт, техобслуго-
вування автотранспорту та тран-
спортне обслуговування, а також 
встановлення телефонів особам з 
інвалідністю І та ІІ групи.

Натомість ми зі своєї скарбни-
ці маємо передати до державної 
казни 10,9 мільйона гривень.

Куди піде найменше
Тепер подивимося, як ці фінан-

си мають розподілити. Позаяк ми 
користувалися додатками до про-
єкту рішення, можемо навести 
лише приблизні цифри, адже 
на сесії депутати могли вносити 
корективи у різні статті бюджету.

Найменше коштів виділили 
на «Іншу діяльність» — орі-
єнтовно 5 мільйонів гривень. 
Левова частка від цієї суми — 
це резервний фонд (приблизно 
4,2 мільйона). Решту спрямують 
на утримання міського радіо 
«Погляд», а також на заходи із 
запобігання та ліквідації над-
звичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха, заходи із захис-

ту від підтоплення і затоплен-
ня територій громади, а також 
екологічний податок.

Передостаннє місце — спорт. 
На цю галузь передбачили орієн-
товно трохи менше 6 мільйонів 
гривень. Із цієї статті фінансу-
ється дитячо-юнацька спортивна 
школа, басейн та стадіон, тож 
левову частку коштів спрямують 
на оплату праці працівників цих 
закладів.

сКільКи виділять 
на заходи

На культуру передбачили орі-
єнтовно 9,5 мільйона гривень. Із 
цієї статті бюджету фінансуються 
заклади культури (музей історії 
міста Козятин, будинки культури 

та бібліотеки у Козятині та се-
лах), відділ централізованого бух-
галтерського обліку, утримання 
громадської вбиральні, а також 
проведення заходів.

Найбільше коштів спрямують 
на зарплату працівників закла-
дів культури. Ще частина піде 
на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв. Натомість на про-
ведення заходів передбачили орі-
єнтовно 100 тисяч гривень. Сума 
невелика і це не дивно, адже по-
вномасштабна війна триває.

передБачили допомогу 
осББ

На житлово-комунальне гос-
подарство заклали до бюджету 
орієнтовно 20 мільйонів гривень. 
Левова частка цих коштів піде 

гроші  Традиційно на початку року 
ми аналізуємо наш бюджет, та цьогоріч 
публікація опинилася під загрозою зриву. 
коли ми звернулися до міської ради з 
проханням надати відповідні документи, 
отримали не всю інформацію. Та нам 
вдалося знайти необхідні дані. Тож 
розповідаємо, на що спрямують наші 
податки цьогоріч

на благоустрій (прибирання ву-
лиць, стерилізація безпритульних 
тварин, ремонт та утримання ме-
реж зовнішнього освітлення, об-
різка і видалення дерев, косіння 
трави, утримання парку і кладо-
вища). Решта піде на утриман-
ня сміттє-сортувальної лінії та 
каналізаційно-насосної станції, 
а також на виплату одноразової 
допомоги ОСББ.

На медицину до скарбниці за-
клали орієнтовно 24 мільйони 
гривень. Із цієї статті бюджету 
фінансується два заклади — Ко-
зятинська центральна районна 
лікарня, а також Козятинський 
міський центр первинної медико-
санітарної допомоги.

Левову частку коштів спряму-
ють саме на лікарню. Найбільше 
із цієї суми піде на оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв, 
ще орієнтовно 5,4 мільйона ма-
ють спрямувати на реконструк-
цію відділення екстреної (невід-
кладної) медичної допомоги. 
Решта грошей піде на міську 
«первинку».

пільги і допомога
На газуль «Соціальний захист 

та соціальне забезпечення» пе-
редбачили орієнтовно 26 міль-
йонів гривень. Більше половини 
цих коштів спрямують на оплату 
праці осіб, які працюють у за-
кладах, що надають соціальні 
послуги громадянам.

Також із цієї статті бюджету 
фінансуються різні пільги та ком-
пенсаційні виплати, матеріальна 
допомога. Передбачені також ко-
шти на фінансову підтримку гро-
мадських організацій ветеранів 
і осіб з інвалідністю, діяльність 
яких має соціальне спрямуван-
ня і на «Програму підтримки 
учасників АТО/ООС, членів їх 
сімей та сімей загиблих учасників 
АТО/ООС».

сКільКи піде на зарплати 
чиновниКам

А ми дійшли до трійки лідерів. 
Відкриває її галузь «Економіч-
на діяльність». На неї спряму-
ють орієнтовно трохи більше 
28 мільйонів гривень. Левову 
частку із цієї суми передбачили 
на будівництво водогонів у Козя-
тині, Сигналі та Іванківцях. Орі-
єнтовно 5 мільйонів спрямують 
на поточний ремонт доріг.

На другому місці — «Державне 
управління». Із цієї статті бюджету 
фінансується виконком, а також 
відділи та управління Козятин-
ської міської ради. На цю галузь 
спрямують орієнтовно 39 міль-
йонів гривень. Більшість із цих 
коштів піде на заробітну плату 
працівників міської ради, найбіль-
ша частина — саме на виконком.

лідер незмінний
На першому місці «Освіта». 

Традиційно саме на цю галузь 
до бюджету закладають найбіль-
ше коштів і цей рік — не виклю-
чення. У 2023 році на освіту спря-
мують орієнтовно трохи більше 
120 мільйонів гривень, а це май-
же половина нашої скарбниці.

Із цієї статті фінансуються усі 
ліцеї, гімназії та дитячі садки 
у Козятині та селах громади, а та-
кож Центр дитячої та юнацької 
творчості, Дитяча музична шко-
ла, центр професійного розвитку 
педагогічних працівників, цен-
тралізована бухгалтерія, логопе-
дичний пункт, господарська гру-
па, інклюзивно-ресурсний центр 
та сервісний центр. Найбільше 
коштів спрямують на оплату пра-
ці працівників освітньої галузі. 
Далі за витратами — комунальні 
послуги та енергоносії, за тим — 
продукти харчування. Передба-
чені також кошти на виплату 
стипендій творчо обдарованим 
дітям.

Традиційно найбільше 
бюджетних коштів 
спрямовують 
на освітню 
галузь, і цей рік — 
не виключення

БюджеТ КозяТинСьКої громади 
— Таємниця за Сімома замКами

Бюджет‑2023 прийняли на 30 черговій сесії. Вона відбулася за півтора тижні до нового року

Ф
от

о
 з

і с
то

рі
нК

и 
Ко

зя
ти

нс
ьК

о
ї м

іс
ьК

о
ї т

ер
ит

о
рі

ал
ьн

о
ї г

ро
м

ад
и 

у 
Ф

ей
сБ

у



RIA-К, 5 січня 2023 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-105 герої не вмирають

жалоба  наприкінці минулого року, 30 грудня, козятинщина прощалася з трьома героями. у козятині 
проводили в останню путь юрія Фоміна та олексія маркітана, у Журбинцях — миколу коновальчука. 
у перший день нового року у жалобі була кордишівка. Тут віддавали шану юрію Чернишу. Четвертого січня — 
знову три похорони. козятин прощався з ігорем козяревичем та олександром олейнічуком, непедівка — з 
Віталієм Шевчуком. Першого січня на бахмутському напрямку загинув олег беженар із Широкої греблі. 
сьогодні, 5 січня, громада зустрічатиме героя живим коридором. 
Вічна пам’ять героям і глибокі співчуття родинам усіх загиблих захисників…

КозяТинщина в Сльозах. 
за Тиждень поховали Сім героїв

друга ТЯЖка ВТраТа В родині
юрій Фомін народився 2 серпня 1978 року у селі махаринці. Там 
пішов у перший клас. Через два роки, після смерті мами, юрія переве-
ли до козятинського інтернату. Після закінчення навчання переїхав жити 
у Херсон. у 22-річному віці повернувся у рідні махаринці. Працював у нгЧ.
у 2003 році одружився і переїхав до козятина, мав двох синів андрія та 
максима.
клята війна принесла горе в родину Фоміних вже вдруге, адже 7 червня 
2019 поблизу населеного пункту світлодарськ донецької області заги-
нув старший син максим, позивний «максон», який проходив військову 
службу в окремому загоні спецпризначення «азоВ».
Після загибелі старшого сина юрій допомагав та підтримував наших 

бійців на передовій, надаючи гуманітарну допомогу.
Після повномасштабного вторгнення, юрій, не вагаючись, прийняв рішення захищати рідну землю. сам 
пішов до військового комісаріату і записався до загону територіальної оборони. Там був зарахований до осо-
бового складу військової частини а 7339, де проходив службу солдатом кулеметного відділення взводу 
вогневої підтримки, роти вогневої підтримки.
Внаслідок артилерійського обстрілу пункту постійної дислокації роти вогневої підтримки військової частини 
а 7339, 26 вересня 2022 року, о 17.00 біля населеного пункту дубова-Василівка бахмутського району 
донецької області отримав множинні вогнепальні осколкові поранення несумісні з життям.
Поховали воїна на алеї слави міського цвинтаря 30 грудня.

баТько ЧоТирьоХ діТей
микола Коновальчук народився 27 серпня 1979 року в селі 
журбинці Козятинського району вінницької області, де проживав 
та навчався. був опорою та підтримкою для своїх батьків та молодших 
братів руслана та дмитра. Після закінчення строкової служби у місті 
Павлограді дніпропетровської області, повернувся до рідного села, де 
одружився та разом із дружиною олесею ростив чотирьох діток: двох 
синів і двох донечок.
Після повномасштабного вторгнення на територію україни 24 лютого 
2022 року з перших днів став на захист цілісності та суверенітету рідної 
батьківщини, у складі 110 механізованої бригади брав участь в обороні 
авдіївки.

Під час мінометного обстрілу 24 грудня отримав поранення, несумісні із життям. загинув на 43 році життя.
микола був вірним другом, турботливим сином, чудовим братом, коханим чоловіком, найкращим батьком, 
дядьком, доброю людиною і справжнім патріотом.
Вічний спокій у рідній блажіївці воїн знайшов 30 грудня.

ПіШоВ доброВольцем
віталій шевчук народився 19 січня 1984 року в селі дружба му‑
рованокуриловецького району вінницької області. разом із мамою 
8-річним хлопчиком переїхав на постійне проживання в село Панасівку, 
колишнього козятинського району. Після закінчення у 2001 році 
гуровецької середньої школи навчався на механіка в гущинецькому ПТу. з 
2003 по 2005 рік виконував громадянський обов‘язок у лавах зсу. Після 
укладеного контракту із зсу деякий час служив у місті Яворів на львівщині, 
а згодом у складі українського батальйону миротворчих сил оон став 
на захист підтримки миру в африканській країні сьєрра-леоне.
у 2008 році одружився. разом із дружиною антоніною виховував єдину 
донечку олену.

з початку повномасштабного вторгнення росії в україну, 25 лютого, не роздумуючи, добровольцем став 
на захист своєї держави і загинув, як герой…
Поховали воїна 4 січня у селі непедівка

мріЯВ Про море
олександр олейнічук народився 26 лютого 1987 року у Козятині. 
навчався в школі № 4. розумівся у музиці, любив природу, захоплювався 
мототехнікою і мріяв стати капітаном далекого плавання. для здійснення 
своєї мети відразу після школи вступив і успішно закінчив київську дер-
жавну академію водного транспорту.
олександр був призваний до військової частини а-1126 одинадцято-
го листопада 2022 року, де проходив службу солдатом взводу вогневої 
підтримки 9-ї парашутно-десантної роти 3-го парашутно-десантного 
батальйону. а 27 грудня поблизу населеного пункту Червонопопівка 
сєвєродонецького району луганської області, відданий Військовій 
присязі, на вірність українському народу, мужньо виконавши свій 

військовий обов´язок, в бою за україну, її свободу і незалежність — загинув. олександр був справедли-
вим, відповідальним, чуйним та добрим, справжнім другом. у олександра залишились: батько, дружина 
Єлизавета та син — гліб.
рідний козятин прощався з героєм 4 січня.

загинуВ В аВарії на донеЧЧині
ігор Козяревич народився 28 жовтня 1979 року у Козятині, навчав-
ся у четвертій школі. закінчивши 9 класів, вступив до залізничного учи-
лища, де здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю помічник 
машиніста.
з 1997 по 1999 рік проходив строкову службу. у 2000 — одружився. Пра-
цював у калинівці на асфальтному заводі оператором, там і проживав із 
родиною до 2013 року. Переїхавши до козятина, працював на залізниці.
у 2016 ігор пішов добровольцем в аТо захищати україну. Проходив 
службу за контрактом у військовій частині а-1619 у званні старший сол-
дат на посаді водія-електрика взводу звукометричної розвідки батареї 
управління та артилерійської розвідки.

у місті Покровськ донецької області 2 січня 2023 року потрапив в аварію. В результаті загинув на місці.
ігор був дуже добрим, щирим, позитивним, відповідальним. у нього залишились дружина та донечки.

Ще не ПоВернуВсЯ додому
олег Беженар народився 27 лютого 1997 року у селі широка 
гребля, випускник Широкогребельської школи, у 2014 році почав 
навчатись у Вінницькому вищому професійному училищі департа-
менту поліції охорони національній академії внутрішніх справ — пра-
воохоронна діяльність, звідки у 2017–2018 рр. проходив строкову 
службу у В/Ч 3008 національної гвардії україни.
з 2018 року працював у патрульній поліції та спецпідрозділі Тор 
м. Вінниці, звідки у перші дні повномасштабного вторгнення 
відправився на фронт.
серце героя зупинилось 1 січня 2023 року, внаслідок дій оку-
панта на бахмутському напрямку. коли верстався номер, герой 
ще був у дорозі. додому його мають привезти сьогодні, 5 січня.

браВ уЧасТь В аТо
юрій черниш народився 18 травня 1995 року в селі Кордишівка. 
Після закінчення кордишівської школи вступив до гущинецького учили-
ща, де здобув професію тракториста та водія вантажних машин. Працю-
вав різноробочим у Вінниці.
з 4 листопада 2015 року по 16 грудня 2016 року у званні старший солдат 
брав участь у антитерористичній операції на території донецької області 
у місті Волноваха.
на початку повномасштабного вторгнення, 2 березня 2022 року, 
юрія призвали до лав збройних сил україни до військової частини 
а 1126 на посаду старшого механіка-водія, 5-ї парашутно-десантної роти 
2-го парашутно-десантного батальйону.

Поблизу населеного пункту зелена долина краматорського району донецької області, 29 вересня 2022 року 
вірний військовій присязі, у бою за батьківщину, виявивши стійкість і мужність загинув.
Поховали полеглого воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села кордишівка.

оТримаВ ПоВісТку і одруЖиВсЯ
олексій маркітан народився 20 грудня 1989 року в Козятині. до ше-
сти років жив із бабусею і дідусем у селі Панасівка. навчався в 1-й школі. 
далі вступив до Вінницького міжнародного університету розвитку лю-
дини «україна», де здобув диплом молодшого спеціаліста в галузі права. 
був призваний на строкову службу в 2008 році. у липні 2022 року, отри-
мавши повістку, вирішили з коханою дівчиною наталією створити сім’ю.
був призваний до військової частини № а 1126 на посаду стрільця 2-ї 
парашутно-десантної роти, 1-го парашутно-десантного батальйону 
27 серпня.
Поблизу населеного пункту Червонопопівка сєвєродонецького району 
луганської області, мужньо виконавши військовий обов’язок, 25 грудня 

2022 року в бою за україну, її свободу і незалежність, загинув.
у нього були великі плани на майбутнє. Він дуже любив подорожувати і хотів побачити увесь світ. олексій 
був гарним сином та люблячим чоловіком. мав золоті руки. Відповідальний, добросовісний та завжди 
врівноважений — таким запам’ятають олексія його друзі та знайомі, таким герой і залишався під час обо-
рони україни від ворога.
Воїна поховали на алеї слави міського цвинтаря 30 грудня.
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наші люди

ірина шевчуК

Війна згуртувала нашу націю 
як ніколи. Поки мужні та від-
важні захисники боронять та 
відвойовують у ворога шматочок 
за шматочком нашу рідну землю, 
волонтери роблять все можливе, 
аби забезпечити їх всім необхід-
ним. І наша Козятинщина сла-
виться такими людьми. Чого наші 
краяни тільки не вміють — і сухі 
борщі роблять, і сітки маскувальні 
плетуть, і одяг для поранених за-
хисників шиють, і кошти на по-
треби ЗСУ збирають. У кожен із 
цих напрямків і не тільки вклав 
свою часточку й один із найак-
тивніших волонтерів нашого краю 
Сергій Сиваківський. Трішки зго-
дом розповімо вам весь нелегкий 
шлях волонтерства Сергія, а наразі 
ділимося його згадками з першого 
дня війни, 24 лютого 2022 року.

— 23 лютого я вже знав і відчу-
вав, що буде війна, — каже Сергій 
Сиваківський. — Ми з родиною 
були в той день під Києвом. Зазда-
легідь зібрав речі, документи. Під-
готував завчасно мобілізаційний 
рюкзак. І 24 лютого, о 4.50 мені 
зателефонували знайомі з Ташкен-
та і запитали: у вас війна почалась 
чи що? І в цей момент я чую за ві-
кном вибухи. Як би ти до цього 
не готувався, все одно це шок. Ми 
швидко зібралися, перекрили газ, 
воду. Вийшли на вулицю і побачи-
ли — траса Київ-Одеса забита. Так 
як у нас немає власного транспор-
ту, вирішили їхати в зворотному 
напрямку, щоб дістатися заліз-
ниці. Поїхали у місто Вишневе, 
сіли в маршрутку, де були тільки 
ми і водій. До Козятина дісталися 
звичайною електричкою.

Перша доба була незрозумі-
лою — що робити? Вертати-
ся у Київ? Як бути з роботою? 
На другий день Сергій зрозумів, 
що ніякої роботи не буде і по-
прямував у нашу Тероборону, де 
був штаб.

«яКщо не служиш — треБа 
щось роБити»

— Там прямо на вході сиділи 

люди, які записували всіх, — зга-
дує Сергій. — Мене туди не взя-
ли, але записали в журнал, взяли 
мої дані. Люди вже були набрані, 
укомплектовані. Я зрозумів, якщо 
ти не служиш, треба щось робити. 
У зв’язку з тим, що я вже готував-
ся і деякі амуніції вже придбав, 
зрозумів, що її потрібно багато. І 
перше, чим я почав займатися — 
це виготовлення медичних нош 
і полум’ягасників до автоматів. 
Це було в дефіциті. Я звернувся 
по людях, на підприємства наші, 
запитав, чи зможуть, сказали, що 
зможуть, але потрібна команда. І 
я почав займатися… Перша партія 
налічувала 200 полум’ягасників, 
друга теж 200. Що стосується нош, 
то замовлення було на 50, але ви-
готовили теж 200, не менше.

Згодом Сергій зрозумів, що 
на фронт потрібні підсумки до ме-
дичних аптечок, розгрузки. За до-
помогою звернувся до міської вла-
ди — сказали проплатимо все…

— Для мене це було приємною 
несподіванкою, ми знайшли ви-
робника, який погодився вигото-
вити, — продовжує Сергій. — Зараз 
це була б значно краща якість, 
а тоді це було все швидко. Ми 
шукали матеріал, погодили зразок. 
Місто проплатило 400 аптечок.

Так, крок за кроком Сергій на-
рощував свої волонтерські можли-
вості. Потім були сумки до нош, 
мобілізаційні шини, пробували 
робити власні турнікети. Тобто 
все, що стосувалося забезпечен-
ня необхідного медичного спо-
рядження.

— Моя роль маленька, я вва-
жаю, — каже Сергій. — Уявіть собі 
людину-спортсмена, яка підні-
має штангу, бере вагу і їй трішки 
не вистачає сили дожати. Отак і 
суспільство — десь була така спра-
ва, де не вистачало щось з’єднати 
чи допомогти. А мені здавалося, 
що я бачив проблемне місце і хо-
тілося прикласти своє маленьке 
зусилля, яке допомагало запус-
титися справі. Було багато таких 
моментів, де просто потрібно було 
з’єднати людей. І це ефективно, 
воно не потребує багато коштів, 

але дає свій результат. Першим 
нашим завданням було забезпе-
чити наше ТРО, хоча б тих, хто 
тут поряд… я ходив до керівників 
підрозділів і пропонував, мовляв, 
ми можемо це і це, чи треба, — 
говорить Сергій.

шили БалаКлави та 
розгрузКи

З тканин, які люди приносили у 
будинок культури, жінки-волонте-
ри в ательє відшивали балаклави. 
Там Сергій познайомився з Іри-
ною Сербіною. Спочатку шили 
балаклави, а потім взялися за по-
шив розгрузок. Вони тоді були 
дуже потрібні. Далі перейшли 

на плитоноски. З часом вироб-
ництво почало розвиватися — 
розуміли, яку тканину потрібно, 
фурнітуру. Сергій пригадує, що 
спочатку плитоноски були не зо-
всім досконалими, але вже одні із 
останніх були на такому рівні, як 
промислове виробництво.

Якогось постійного напрямку 
у волонтерстві у Сергія не було. 
Зрозумівши, що того, за що він 
взявся, вже досталь, він тут же 
переключається на те, в чому є 
потреба. Постійно моніторів ситу-
ацію. На часі — почав збір коштів 
на сушарки.

— Мені дуже приємно, що 
я трішечки причетний до виго-

ні дня без діла  козятинчанин сергій 
сиваківський із перших днів війни 
знайшов себе у волонтерстві. береться 
за все, де потрібна допомога. наразі 
основним напрямком його волонтерської 
роботи є пошиття одягу-трансформера 
для поранених бійців. але є ще чимало 
паралельних проєктів. розпитали у нього 
про обсяги зробленого за 10 місяців війни, 
з чого починав та які плани на майбутнє

товлення наших «сухих борщів», — 
розповідає Сергій. — Дивіться, як 
дівчата наші стали такими про-
фесіоналами, які вони темпи на-
брали. Все налагоджено.

Ще один волонтерський напря-
мок Сергія — збір коштів на за-
купівлю основ для маскувальних 
сіток.

— Перші рази, коли не було 
сіток, я збирав кошти на нитки. 
Це було дешево, але неефективно, 
бо дуже довго плететься. Трохи 
не те, але спробували.

одяг для поранених
Забезпечивши людей плитонос-

ками, розгрузками, підсумками, 
побачили, що потрібен одяг для 
поранених. Сергій створив благо-
дійний фонд «Паросток добра».

— Це наша ідея, яку ми з Ірою 
Сербіною втілили в життя, — го-
ворить Сергій. — Звичайна піжама 
палатна не задовольняє потреб по-
раненого бійця при перебуванні 
в лікарні. Ми зробили свій ва-
ріант одягу, який випробували, 
носили самі, підібрали ткани-
ну. В середньому відшиваємо 
по 40 комплектів у місяць. Пар-
тія одягу (20 повних комплектів) 
це 25 тисяч 600 гривень. Наразі, 
на січень передамо 50 комплектів. 
Кошти вже проавансовані на ви-
робництво.

За словами Сергія, в ательє 
працює три швеї та два поміч-
ники-волонтери. Надходження 
співпадають з виробничими по-
тужностями. Одягу потрібно дуже 
багато.

— Ми передаємо його по Укра-
їні, розподіляємо, — каже Сер-
гій. — Першою була Вінниця, 
потім Київ, Одеса, Львів, Дніпро, 
Суми. Поїде в Рівне. У мене є 
велика мрія знайти благодійника, 
який би нам допоміг постійно ста-
більно працювати, шити одяг. Хай 
би це було на дві партії в місяць 
(51 200 гривень). Знаючи, що 
кошти є, була б можливість за-
йматися ще чимось паралельно. 
Потрібно бути гнучким. Якщо 
ми знаємо, що в нас на перше 
січня є роботи на повний місяць, 
то сенс сидіти і чекати, коли це 
пошиється?

зБір на масКувальні сітКи
Днями Сергій знову переклю-

чився — анонсував збір на маску-
вальні сітки. Попросив очільницю 
громади опублікувати у фб пост 
про плетіння сіток, виготовлен-
ня амуніції. Попросив допомогти 
збільшити кількість виробничих 
місць. Відгукнулися ліцеї 5, 7, 
Кордишівка, Флоріанівка, Се-
стринівка, Пиковець…

— Ще знайомий мій Юрій Ки-
рій, — доповнює Сергій. — Є люди, 
але ми стикнулися з тим, що наші 
запаси основи для сітки закінчу-
ються. Навіть те, що я замовив 
наперед, близько двох місяців 
тому, ще не прийшло. Темпи ви-
робництва спадають і це погано. 
Я говорив, що одна сітка збереже 
50 млн гривень. Хочемо замовити 
пробну основу для сітки у Польщі. 
Це дорожче, клопітно, але не маю-
чи перспективи отримання основи 
тут, в Україні, я хочу мати резерв, 
щоб ми не стояли. Бо якщо ми 
втратимо танк, це буде невигід-
но… Дуже хочеться менше бачити 
постів про загиблих Героїв. Хоті-
лося б мати стільки необхідного, 
щоб люди повернулися живими. 
Маскувальна сітка на фронті 
не повинна бути дефіцитом. Так 
само є можливість робити окопні 
свічки… треба кошти на парафін.

Реквізити
Банка накопичувальна
h t t p s : / / s e n d . m o n o b a n k .

ua/jar/3YM69mCqty
Карта Монобанку
5375 4141 2137 5074
Карта ПриватБанку
5168 7451 0016 6906
Рахунок у гривнях:
БО БФ «ПАРОСТОК ДОБРА»
Код ЄРДПОУ отримувача 

44701226
Рахунок отримувача відповідно 

стандарту IBAN
UA863220010000026001930000657
Назва банку: АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК»
Bank account in USD
CO CF «SPROUT OF GOOD»
IBAN:
UA0732200100000 6000930000658
Adress: Kyiv, Avtozavodska str. 

54/19
PayPal: sivakovskiy1@gmail.com

«Українці повинні 
перемогти своєю 
господарністю, 
організованістю, 
працелюбністю і 
дисциплінованістю»

«наша роль — з’єднуваТи людей 
і організовуваТи процеСи»

наостанок нашої розмови ми запитали у сергія, 
які він має очікування від цього року?
— Ви знаєте, я песиміст і реаліст. на жаль, я вважаю, 
що це буде не останній воєнний рік. адже ми воює-
мо з потужною сировиною країною, в якої є ресурси, 
кошти, запаси і я дуже не хотів би, щоб ми будували 
ілюзії, які потім будуть нас дуже розчаровувати. 
Вважаю, що ми повинні налаштуватися на гірше, 
на більш тривалу війну і потім нехай це буде для нас 

приємним сюрпризом. Війна — це як перетягування 
канату. В нашого ворога людей, які тягнуть, в три 
рази більше. а наш шанс — всім разом дружно це 
робити. не може хтось сидіти збоку. Третя світова 
сама не розсмокчеться, нікуди не зникне. Треба пе-
ремогти. і ми повинні забезпечити хлопців на фронті 
всіма засобами, інструментами. українці повинні 
перемогти своєю господарністю, організованістю, 
працелюбністю і дисциплінованістю. Переможемо.

«третя світова сама не розсмокчеться»

якогось постійного напрямку у волонтерстві у сергія не було. зрозумівши, що того, за що 
він взявся, вже досталь, він тут же переключається на те, в чому є потреба
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реклама та оголошення

ремонт
 � Майстер на годину, послуги електрика, сантех-

ніка, встановлення побутової техніки, збір меблів. 
093-190-80-33

 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-29-90

ПроДАм
 � Бензопилу «Штіль», «Гудлак», бензокосу, ел. двигун 

3 квт, ел. лобзік, болгарку, ел. дрель, ел. обігрівач, 
меблі б/в, посуд, картоплю велику, насіневу, мілку 
«Міневра», сіно, холодильник, телевізор, корито алю-
мін. 068-216-34-20

 � Генератор бензиновий «Hyundai» 3,5 квт., з Італії,  
напрацювання 5 мото годин, шафа дводверна від 
гарнітуру «Альбіна». 067-430-79-37, 093-756-39-33  

 � Картоплю велику, мілку, посадкову різних сортів, 
можлива доставка. 097-354-76-54 

 � Картоплю велику, можлива доставка. 067-531-
02-37

 � Картоплю дрібну 6 відер по 20 грн/відро. 096-224-
01-71, 063-235-80-04

 � Коляску дитячу, терміново, недорого, зима-літо, 
колір бірюза в гарному стані. 093-266-67-71 

 � Ліжко двоспальне з ортопедичним матрацом 2 х 2 
м., хороший стан, 7000 грн. 096-779-60-83

 � Ліжко односпальне + матрац з гарнітуру в доброму 
стані, ліжко полуторне з панцерною сіткою 500 грн., 
все б/в недорого, спинки дерев’яні. 096-307-00-73

 � Машинку швейну, промислову «Зінгер» в повній 
комплектації, петельну машинку «Мінерва», два мото-
ра до швейної машинки. 093-058-78-43       

 � Металошукач «Hokma Makpo Сімплекс плюс» у від-
мінному стані. 063-280-43-28               

 � Морских свинок, картоплю велику та мілку. 097-
446-20-46, 063-629-01-49                                        

 � Ноутбук, недорого. 063-055-40-69 Микола 

 � Парту шкільну, вимірювач сахару, бідон алюміні-
євий, столик з чорного скла, дитячу ванночка. 097-
147-84-88

 � Перуки, банки 0,5 по 3 грн/шт., іграшки, пластинки, 
шкіряну валізу, постільну білизну, жіночий плащ 56 р., 
теплий. 093-884-86-66, 068-209-91-37 

 � Сою якісну, посівну. 098-724-74-94                                   

 � Телевізор кольоровий «Samsung», комод сучасний 
темно-коричневий, верх укріплений, може бути під 
акваріум 90 х 85 х 60, накладна нержавіюча кухонна 
мойка в гарному стані 80 х 60. 063-296-91-71                          

 � Холодильник «NORD» в доброму стані. 067-760-
74-97   

 � Шини зимові нові 2 шт., 175/70 R 13, шиновані, 
холодильник «ВЕКО». 097-353-17-70, 093-041-69-49

 � Вану чавунну  б/в, умивальник для кухні нержавійка, 
електрообігрівачі 2 шт. 063-335-97-54                    

 � Ячмінь с. Вернигородок. 097-087-47-31  

 � Ячмінь. 098-724-74-94      

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. квартиру. 093-002-61-40

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

 � 1-кімн. кв., центр, 5 поверх, без ремонту. 093-
704-31-57

 � 2-кімн. кв., перший поверх, інд. опалення, р-н ліцей 
№3. 093-704-31-57  

 � 2-кімн. кв., центр, 2/2, інд. опалення, без ремонту. 
093-704-31-57                                    

 � 2-х кімнатна квартира 44 кв.м у центрі міста на 5 
поверсі.  073-003-80-10

 � 3-кімн. кв., 2 поверх, середня, інд. опалення, р-н 
ліцею №3. 093-704-31-57

 � Будинок 81 кв. м., з ремонтом та меблями, сарай, 
погріб, гараж, баня, уся ділянка 12 соток. 097-130-
02-57      

 � Будинок м. Козятин, 87 кв. м., газ, центральне 
водопостачання, зем. ділянка 15 сот., госп. будівлі. 
093-058-78-43

 � Будинок недорого, біля станції Кордишівка. 097-
254-59-73

 � Будинок с. Козятин, 80 кв. м., газ, вода, усі зруч-
ності, гараж, госп. будівлі, 10 сот. городу. 097-628-
48-13, 073-058-41-21                            

 � Будинок цегл., 17 сот. зем. ділянка, інд. опалення, 
усі зручності, вул. Героїв Майдану. 093-704-31-57 

 � Будинок цегляний інд. опал., 30 соток зем. ділянка, 
с. Козятин. 093-704-31-57

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

 � Будинок цегляний, с. Кордишівка, літня кухня, са-
рай, погріб, криниця, 50 соток землі. 063-294-70-99, 
063-740-19-42   

 � Дача 4 сотки у районі Талимонівки: цегляний буди-
нок, господарські споруди. 073-003-80-10

 � Діючий магазин, вул. Білоцерківська. 067-797-68-40

 � Зем. ділянка 5 сот., в центрі міста, біля малого 
базару. 093-704-31-57

 � Зем. ділянка з госп. будівлями, гараж, літня кухня, 
сарай, підведене світло та водопровід, вул. Поділь-
ська 114. 063-829-40-45

 � Земельну ділянку 15 соток, недобудований будинок 
є вода. 068-197-24-56, 063-308-25-58 Дмитро

 � Земельну ділянку сільськогосподарського призна-
чення 0,12 га, р-н АТП. 096-505-41-55       

 � Кімнату в гуртожитку, р-н ПРБ зі зручностями та 
меблями. 093-704-31-57 

 � Кімнату житлову з фундаментом та дозволом на 
добудову, р-н м’ясокомбінату, пічне опалення. 063-
767-93-72, 063-026-74-92     

 � Приміщення 50 кв. м., під магазин, офіс, стомато-
логію, центр ПРБ. 093-704-31-57                 

 � Частину будинку з земельною ділянкою в центрі 
міста. 063-342-67-53

 � Частину будинку з ремонтом, усі зручності, є пічне 
опалення, утеплений, р-н ліцею №2, можливий обмін 
на 2-кімн. квартиру. 098-597-08-78, 093-596-41-56

 � Частину будинку, центр, пічне опалення, сарай, вул. 
Стуса. 093-704-31-57     

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

 � Диски R 16 на 6 болтів, гума 225 х 17 х 18 - 4 шт., 
карданний вал «Ford» - «Opel», недорого. 097-318-53-21 

 � Перемикач поворотів «Citroen Berlingo». 098-034-
42-59

 � Трактор МТЗ - 82, косарка роторна, прицеп, куль-
тиватор. 063-754-56-46

КУПЛЮ
 � Горіхи цілі, пір’я. 098-572-42-44, 063-530-27-48

 � Неробочі б/в бензокоси, бензопили. ел. двигуни 2 
квт і більше, млини. 068-216-34-20           

 � Шкірки кролів, нутрій, лиса. 097-446-20-46, 063-
629-01-49 

рIЗне
 � Віддам безкоштовно на дрова дерева на площі в 70 

кв. м., м. Козятин, самозаготовка та самовивіз. 097-
499-00-12                                       

 � Віддам кошеня дівчинку в добрі руки, грайливе дуже 
гарне та цікаве. 096-350-53-70      

 � Візьму на квартиру хлопців. 093-884-86-66, 068-
209-91-37                          

 � Втрачений військовий квиток на ім’я Федорець Ми-
кола Юрійович вважати недійсним.  

 � Здам 1-кімн. кв., центр, 5 поверх, порядним людям 
без євроремонту, без техніки. 068-519-30-29, 063-
630-68-25

 � Микола 38 років, без шкідливих звичок, роботящий, 
усе вміє робити, с. Вовчинці, бажає познайомитись з 
жінкою без шкідливих звичок для життя, згодний на 
переїзд чекає на дзвінок. 098-859-01-33, 073-325-
66-26     

 � Сім’я зніме будинок, або частину будинку в с. Козя-
тин, або в м. Козятин, терміново. 097-423-25-19                  

 � Шукаю людину, щоб зрізали та забрали на дрова дві 
яблуні. 063-316-28-84, 096-690-84-07

516076

515353516074
516081

Продам поросята «Біла» + «Макстер». 098-
462-79-09, 096-741-11-45 

Продам генератор новий, німецький 2,8 квт 
та зарядно- пусковий пристрій 17 ампер. 

093-092-40-04  

Продам поросята 12-15 кг., м’ясної породи 
«Ландрас». 097-691-24-52                                              

Продам поросят. 073-407-69-12                                                

Куплю роги лося, оленя; чоботи хромові, 
кирзові, ялові; ялинкові іграшки, 

статуетки, фотоапарати, ікони, монети, 
ордени, жовті годинники, тв, магнітофони, 

плати та радіодеталі, т. д. 067-161-61-62 

Продам теличку на корову, вік 10 місяців. 
097-449-22-06

Здам в оренду приміщення 30 та 120 кв.м. 
тв центрі. 093-766-78-49

516069
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дозвілля

Погода у козятині
овен 
спробуйте дещо скоригувати свій 
стиль спілкування та пріоритети, 
поміняйте оточення. зірки радять 
вам провести цей святковий тиж-
день у новій приємній компанії, 
забути про турботи та проблеми і 
гарненько повеселитися. 
 
телець 
Вас може очікувати успіх 
у професійній сфері та бізнесі. 
Втім для цього вам, схоже, 
доведеться багато працювати. 
до кінця тижня постарайтеся 
звільнити якомога більше часу, 
щоб надихнутись і відпочити.

БлизнюКи 
зірки обіцяють вам романтич-
ну зустріч коханої людини, яка 
готова вас радувати, смішити та 
надихати. Також на вас чекає ве-
села компанія друзів та відмінний 
початок нового року.

раК 
Якщо ви придушите зайвий скеп-
тицизм і надмірну розсудливість, 
справи підуть на лад, і ви 
зустрінете перший тиждень року 
у відмінному настрої. більше при-
слухайтеся до голосу своєї інтуїції. 

Гороскоп

Gismeteo sinoptik meteo.ua

ЧеТВер
5.01

+6 
0

+7
+1

+7
+2

П’ЯТницЯ
6.01

+4
-7

+5
-4

+4
-7

субоТа
7.01

-5
-7

-4
-6

-4
-7

неділЯ
8.01

-7
-11

-3
-6

-4
-4

Понеділок
9.01

-8
-12

-2
-2

+1
-1

ВіВТорок
10.01

-3
-8

-1
-3

+2
-2

середа
11.01

-3 
-6

-2
-4

+2
-2

олена удвуд

Минув день після виходу газети. 
До волонтерів надійшов телефон-
ний дзвінок. Подружжя поцікави-
лося, чи можна забрати біло-сіре 
кошеня? Котик жив у волонтерів 
ще від початку серпня. Це один 
із муркотунів, яких наші військові 
знайшли у коробці.

— Телефонує до мене влітку 
незнайомий номер, — розпо-
відає Людмила Швець, зооза-
хисниця. — Думаю, хто це може 
дзвонити? Беру слухавку. Кажуть: 
«Людмила, нам дали ваш номер, 
ми військові. Хтось викинув ко-
шенят у коробці». Виїхала до них 
моя подруга, вона їх забрала, поки 
я приїхала, бо я була в дорозі. Із 
шприца вони вигодовувалися, ці 
діточки маленькі.

Лише через п’ять місяців мурко-
тику вдалося знайти родину. Чо-
тирилапика забрала молода сім’я 
з села Козятина. Їхній синочок, 
шестирічний Богдан, мріяв про 
котика. У них раніше було коше-
ня, яке Богдан дуже любив, але 
муркотик загинув. Щоб не трав-
мувати дитину, батьки сказали 
Богданові, що котик захворів і 
потрапив до лікарні. А коли на-
трапили в газеті на світлину чоти-
рилапика, про якого ми писали, 
побачили, що він як дві краплі 
води схожий на того котика, який 
у них був.

— Батько зателефонував, 
під’їхав, каже: «Він точно такий, 
як у нас був», — продовжує Люд-
мила Швець. — Котик дуже клас-
ний, добродушний. Його забрали. 
Наступного дня я передзвонила, 
поцікавилася, як він? Я теж хви-
лююся, як вони, тому що вони від 
гурту відірвані. Батько Богданчика 
каже, що котик нявкав, сумував. 
Я розумію, тому що кошеняточко 
чотири місяці росло в одній атмос-
фері, оточення було зовсім інше, 
було багато котиків, а тут виходить 

зовсім інша сім’я, нові люди, все 
чуже і запахи зовсім інші.

Вже після того, як кошеня за-
брали, за нього телефонували й 
інші наші читачі, питали, чи мож-
на взяти муркотика, настільки він 
всім сподобався.

Наступного дня забрали ще одне 
кошеня — трьохмасну дівчинку. 
У неї теж своя історія. Їй із госпо-
дарями не пощастило двічі. Пер-
ші викинули її на вулицю. Саме 
так дівчинка і потрапила до во-
лонтерів. Потім знайшлися нові 

приклад  у минулому номері 
газети ми писали про сімох котиків, 
яким козятинські волонтери шукали 
нових господарів. двом муркотунам 
доля зробила справжній новорічний 
подарунок — їх прихистили дві молоді 
сім’ї. Хлопчик тепер житиме у селі 
козятині, його новий господар, 6-річний 
богдан, дуже мріяв про котика. а дівчинку 
прихистила сім’я з козятина. їй вдалося 
знайти свою родину лиш із третьої спроби

господарі — у Фейсбук побачили 
світлину кошеняти, зателефонува-
ли до Людмили, забрали тварин-
ку до себе, але через п’ять днів 
повернули назад. Сказали — ми 
поспішили, не лежить у нас душа. 
Нарешті з третьої спроби трьох-

масна кішечка знайшла люблячу 
родину. Її забрала молода сім’я з 
Козятина.

— Я так розумію, вони тільки 
нещодавно переїхали в квартиру, 
до цього вони жили в приватному 
будинку, біля мами, — розповідає 

Людмила Швець. — У них там 
були котики. У них дочка п’ять 
років. Дитина постійно з тварина-
ми. А тут вони переїхали і забирати 
тварин від мами не хотіли, бо вони 
вже до неї звикли. От і взяли цю 
дівчинку трьохмасну.

Двоє кошенят 
вже знайшли свої 
люблячі родини, 
ще шестеро чекають, 
коли їх заберуть 
у добрі руки

передноворічне диво: двоє 
КошеняТ знайшли домівКи

ці муркотики досі не знайшли своїх господарів. серед них троє хлопчиків і троє дівчаток

свої родини знайшли лише двоє 
кошенят. решту волонтерам поки 
прилаштувати не вдалося, тож чо-
тирилапикам продовжують шука-
ти нових господарів.
це чорненькі кошенята — братик 
і сестричка. Вони дуже грайливі 
та веселі.
— дуже хотілося б віддати їх 
в одну сім’ю, тому що вони так 
одне за одним, — каже людми-
ла. — думаю, де одне — там і два. 
Якщо людина любить, то це вже 
не так принципово.
Шукають свою сім’ю сіро-біла ді-
вчинка і дівчинка абрикосового 
кольору. обидві дуже лагідні й 

муркотливі, але трохи боязкі.
а ще на нових господарів чекають 
два маленьких сірих хлопчики. 
один з них мав їхати за кордон — 
його хотіла забрати волонтерка, 
але коли вона приїхала до укра-
їни, кошеня хворіло, тому його 
не віддали. Тож хлопчик так і за-
лишився у людмили. Він дуже ку-
медний, енергійний та грайливий. 
не може всидіти на місці, навіть 
коли його гладять.
— їх хочеться віддати в таку сім’ю, 
щоб вони не відчули різниці, як 
вони були біля мене і потраплять 
до іншої кото-мами, — каже люд-
мила Швець. — Хочеться, щоб 

вони були щасливі, тому що вони 
вже своє котяче пекло пережили з 
дитинства, коли їх викинули, коли 
вони хворіли. лікування це довго 
тривало, я їх мучила шприцами, 
по чотири уколи кожного дня. за-
раз мені хочеться, щоб вони насо-
лоджувалися життям, потрапили 
в обізнану родину, якій цікаво, як і 
чим живе цей котик. Щоб не було 
так, що просто взяли і десь зачи-
нили в сараї до мишей. їх тільки 
у відповідальну родину, до людей 
з великої літери.
Якщо хочете прихистити кошенят, 
телефонуйте за номером (063) 
605–92–04.

чекають на любов і затишок

лев 
займіться духовним розвитком 
та самоосвітою. Вас можуть 
зацікавити нові ідеї та люди. 
наприкінці тижня на вас може 
чекати зустріч зі старими друзями. 
непогано було б зробити їм якісь 
приємні подарунки.

діва 
на початку тижня на вас може 
впасти чимало турбот. але чим 
більше безкорисливої підтримки 
ви надасте нужденним, тим 
позитивнішими будуть зміни 
у вашому житті.

терези 
у вашому житті настає новий етап, 
тому не бійтеся щось змінювати 
і ви отримаєте чудовий пода-
рунок. будьте наскільки можна 
практичні. Ваша мрія вимагатиме 
від вас серйозних зусиль щодо її 
втілення в життя.

сКорпіон 
усі ваші проєкти та справи цього 
тижня будуть успішними. на по-
чатку тижня можлива важлива 
подорож, що відкриває нові пер-
спективи. Впевненість у своїх силах 
дозволить вам досягти бажаного. 

стрілець 
забарвленню цього тижня по-
заздрить будь-яка зебра. Втім, 
світлих смуг буде значно більше, 
ніж чорних. Подолати проблеми 
першого тижня нового року вам 
допоможе творчий потенціал. 

Козеріг 
не нехтуйте дрібницями, 
вирішення начебто незначних 
питань може дати несподіваний 
позитивний результат. Вам 
треба все заздалегідь підготувати, 
інакше буде хаос.
 
водолій 
активно рухайтеся до наміченої 
мети, партнери допоможуть та 
підтримають вас. цей тиждень 
сприятливий для важливих змін 
у житті. Тільки не беріться за кілька 
справ відразу, ця ноша може 
виявитися вам не під силу. 

риБи 
Вам доведеться розбиратися з па-
перами, документами та іншими 
нудними, але необхідними 
речами. Ви можете відчути 
нестабільність, відчуєте, що вами 
незадоволені, але причину цьому 
знайдете не відразу.


