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реКлама

	у п’ятницю, 24 лютого 2023 року — 
рік безжальної, кривавої, підступної 
війни, яку розв’язала ворожа рф на 
території україні. життя мільйонів 
українців розділилось на «до» 
та «після». але найстрашніше — 
втрачають життя наші мужні воїни, 
цвіт нації

	За рік війни Козятинщина 
(Козятинська, Глуховецька, махнівська 
та самгородоцька громади) назавжди 
попрощалася з 62-ма Героями. всі 
вони до останнього подиху боронили 
рідну землю. вічна пам’ять і слава. 
Згадаймо всіх поіменно

с. 8-9

«зі стелі Поставили куби»
	мешканцю сигналу 
анатолію Чернищуку у лютому 
прийшла нова платіжка за 
транспортування газу. Чоловікові 
нарахували до сплати щомісяця 
242 гривні. Коли ж анатолій 
взявся рахувати плату за 
розподіл самотужки, вийшла 
цифра значно менша. Чому 
виникла така ситуація?

Пора вчитися вирощувати 
розсаду
	ціни на городину на ринку 
за минулий сезон настільки 
підскочили, що багато наших 
земляків захочуть цього літа мати 
свої овочі. можливо, хтось вже й 
купив насіння, залишилось тільки 
його посіяти на розсаду. Як це 
правильно зробити, розповіли 
городники зі стажем с.10с.3
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лютий
четвер, 24 лютого — комісія з 

техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій зби-
рається на екстрене засідання, 
за результатами якого у Козя-
тині оголошується комендант-
ська година; ввечері того ж дня 
вимкнули вуличне освітлення 
по всій громаді

п’ятниця, 25 лютого — у Козя-
тині вперше оголосили повітряну 
тривогу, яка тривала майже дві 
години; увесь цей час безпере-
станку вили сирени

п’ятниця, 25 лютого — перша 
втрата у великій війні: загинув 
глухівчанин Дмитро Коваль

субота, 26 лютого — у місько-
му будинку культури розгорнули 
гуманітарний штаб для внутріш-
ньо переміщених осіб, які по-
чали прибувати до Козятинської 
громади від початку повномасш-
табного вторгнення

неділя, 27 лютого — ввели за-
борону на продаж алкоголю і 
запровадили режим світломас-
кування — козятинчан закли-
кали у темну пору доби завішу-

вати вікна в оселі, а в під’їздах 
багатоповерхівок не вмикати 
світло; того ж дня біля газо-
розподільної системи у Козяти-
ні затримали трьох підозрілих 
чоловіків

понеділок, 28 лютого — соцме-
режами стала ширитися інфор-
мація, нібито у полі за одним 
із сіл Самгородоцької громади 
висадилися парашутисти, але це 
виявилося фейком; того ж дня 
усі школи Козятинської громади 
відправили на вимушені двотиж-
неві канікули

березень
вівторок, 1 березня — прове-

ли в останню путь військового 
Ярослава Жуківського; того ж дня 
на в’їздах у місто облаштували 
блокпости

четвер, 3 березня — козятин-
ський залізничник разом із те-
роборонівцями зловив дивер-
санта, який шукав церкву; при 
обшуку у чоловіка виявили за-
писку, яка підтверджувала, що 
він є військовим збройних сил 
російської федерації

субота, 5 березня — на вокзалі 

почали працювати волонтери, 
які роздавали продуктові набори 
українцям, що прибували на ева-
куаційних потягах

неділя, 6 березня — рашисти 
атакували ракетами Вінницький 
аеропорт, вбивши десятьох лю-
дей, серед них — козятинчанин 
Віктор Чернюк

понеділок, 7 березня — повідо-
мили про перші втрати Козятин-
ської громади у великій війні: 
загинули троє військових — Де-
нис Прилуцький, Віктор Чернюк, 
Володимир Павловський

рік повномасштабного вторгнення рашистів

крапки — його вирішення від-
термінували на кінець першого 
кварталу 2023 року. І от на 32-ій 
сесії до фінансового плану Ко-
зятинської ЦРЛ на 2023-ій рік 
внесли зміни. Втім, чи змен-
шиться кількість посад, чи 
навпаки, збільшиться — поки 
невідомо. Ми зможемо розпові-
сти детальніше, коли отримаємо 
рішення сесії.

Також на засіданні розподіли-
ли бюджетні кошти, які не ви-
користали із попереднього року. 
Додамо, що напередодні сесії 

козятинський міський голова 
Тетяна Єрмолаєва повідомила 
на своїй сторінці у Фейсбук, 
що станом на 1 січня 2023 року 
бюджетні залишки складають 
близько 76 мільйонів гривень, 
а це майже третина минулоріч-
ної скарбниці. Такий великий 
залишок виник із двох причин: 
по-перше, держава заборонила 
проводити капітальні видатки; 
по-друге, бюджет-2022 переви-
конали.

Як відомо з допису очільниці 
громади, на бюджетній комісії 

олена удвуд

Наприкінці минулого тижня 
депутати міської ради вдруге 
за цей рік зібралися у сесійній 
залі. На порядку денному стояло 
майже чотири десятки питань. 
Почали із тих, які стосуються 
скарбниці. Зокрема, затверди-
ли звіт про виконання бюдже-
ту Козятинської територіальної 
громади за 2022-ий рік та внесли 
зміни до бюджету-2023.

Розглядали на цьому засідан-
ні й питання сфери культури. 
До сесії готували рішення про 
затвердження програм із орга-
нізації та відзначення культур-
них заходів: тих, що припада-
ють на літо (День міста та День 
Незалежності) та зиму (Різд-
вяно-Новорічні свята). Втім 
жодне із цих рішень прийняти 
не вдалося — не було достат-
ньої кількості голосів. Зокре-
ма, за затвердження програми 
Дня міста проголосували лише 
13 обранців — міський голова, 
двоє позафракційних депута-

тів, які раніше представляли 
політичну силу «Опозиційна 
платформа — за життя», один 
представник від «Всеукраїнсько-
го об’єднання «Батьківщина» та 
дев’ять депутатів від «Україн-
ської стратегії Гройсмана». Два 
інших рішення набрали ще мен-
шу підтримку.

А от внести зміни до рішен-
ня про затвердження фінан-
сового плану Козятинської 
центральної районної лікарні 
на 2023 рік таки вдалося. На-
гадаємо, фінансовий план ЦРЛ 
прийняли на передноворічній 
сесії і це було одне з тих пи-
тань, яке жваво обговорювали. 
Спочатку на розгляд бюджетної 
комісії представили документ, 
відповідно до якого у штатному 
розписі мало бути на 72 посади 
менше. А це означало б скоро-
чення працівників. На грудне-
вому засіданні фінансовий план 
затвердили у новому варіанті, 
але у питанні скорочення по-
сад поставили не крапку, а три 

розглядали варіант спрямувати 
залишок невикористаних коштів 
на капремонт та водовідведення 
вулиці Винниченка, капремонт 
вулиці Героїв Майдану із замі-
ною водопостачання, демонтаж 
будівлі РБК, допомогу військо-
вим та силовикам, капремонт 
даху в ліцеї № 1, харчоблоку 
ліцею № 7 і спортзалу у Се-
стринівській гімназії, монтаж 
кисневої станції в ЦРЛ та ор-
ганізацію інклюзивного доступу 
до поліклініки, реконструкцію 

алей і встановлення інклю-
зивного дитячого майданчика 
у міському сквері та інші ви-
датки. Новина викликала жваве 
обговорення у соцмережах. Під 
дописом частина користувачів 
писала, що не час ремонтува-
ти сквер та робити капремонт 
вулиць, тому що в країні досі 
триває війна.

Як саме депутати на сесії ви-
рішили розподілити кошти, які 
залишилися з минулорічного 
бюджету, розкажемо згодом.

рОЗпОДіЛИЛИ МИНУЛОрічНі 
НЕВИкОрИСТАНі бюДжЕТНі кОшТИ 
Важливо  у п’ятницю, 17 лютого, 
відбулася 32 сесія Козятинської 
міської ради. Засідання тривало 
понад шість годин. Які рішення 
приймали, а що прийняти не вдалося — 
коротко про головне

За затвердження 
програми Дня міста 
проголосували лише 
13 обранців. Два інших 
рішення набрали ще 
меншу підтримку

на сесії говорили про день міста. Хотіли прийняти програму 
організації та святкування, але рішення не набрало необхідної 
кількості голосів
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анастасія квітка

У понеділок, 20 лютого, в День 
пам’яті Небесної сотні, пройшов 
молитовний сніданок зі священ-
нослужителями наших церков. 
На зустрічі обговорювалася 
подальша співпраця та залуче-
ність представників духовенства 
до громадських і суспільних про-
єктів.

Як інформує міський голо-
ва Тетяна Єрмолаєва, одним 
із ключових питань було зміна 
формату та часу молитовного 
віча, яке проходить щонеділі 

в міському будинку культури. 
Його доповнять історико-куль-
турною інформацією, що до-
зволить познайомити громадян 
із видатними українцями, які 
зробити свій внесок у станов-
лення нації.

Важливо — з березня змінять 
день та час проведення молитов-
ного віча. Зустріч проходитиме 
щосуботи о 17.00.

Також гострим питанням по-
стало вшанування наших Героїв, 
а саме участь жителів громади 
у траурному мітингу.

«Закликаємо наших мешкан-

ців віддавати шану і проводжати 
в останню дорогу Воїнів-Героїв, 
які віддали життя за кожного з 
нас. Десятки тисяч людей пови-
нні, стоячи на колінах, зустрі-
чати тих, хто боровся і загинув 
за нашу свободу та життя», — 
йдеться у дописі очільниці гро-
мади.

Панотці активно спілкувалися 
та пропонували викладати в за-
кладах освіти християнську етику, 
як предмет або як факультативи. 
На їх думку, це дозволило б ді-
тям стати більш обізнаними у мо-
ральних і духовних орієнтирах.

у козятині змінять час і дату молитовного віче



RIA-К, 23 лютого 2023 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-103 новини

За коментарем ми звернули-
ся до акціонерного товариства 
«вінницягаз». у компанії кажуть, 
що ситуація, яка склалася — це 
не вина оператора газорозпо-
дільчих мереж.
— Якщо споживач передає показ-
ники лічильника вчасно, ми це 
фіксуємо, ведемо облік спожи-
того ним газу, за попередній газо-
вий рік зокрема, і це є підставою 
для нарахування плати за розпо-
діл на наступний календарний 
рік, — пояснює лариса логінова, 
речниця аТ «вінницягаз». — у ви-
падку, коли споживач не передає 

показники лічильника, обсяг газу, 
спожитого за газовий рік, вира-
ховується розрахунковим спо-
собом по середньомісячному 
споживанню такого споживача 
за попередні роки в такий період. 
Беруться дані, скільки споживач 
споживав газу за кожен місяць 
у попередній період і таким чи-
ном розрахунковим методом 
нараховується плата за розпо-
діл газу.
у «вінницягаз» наголошують — 
аби подібних ситуацій не трапля-
лося, потрібно вчасно передавати 
показники лічильника.

— Конкретно у випадку цьо-
го споживача якщо споживач 
звернеться до центру обслуго-
вування споживачів, принесе 
фото-фіксацію на підтвердження 
того, які у нього фактичні показ-
ники лічильника і напише заяву 
на перерахунок розподілу газу, 
йому зроблять коригування, — 
додає логінова. — Звичайно, це 
треба зробити якомога швидше, 
тому що було споживання газу і 
в грудні, і в січні, і в лютому. Як він 
буде доводити, що у нього обсяг 
споживання менший, якщо він 
привезе березневу фотографію.

що кажуть у «вінницягаз»?
показники лічильника потрібно 
передавати з 1 по 5 число кож-
ного місяця. Є декілька способів:
— зайти до особистого кабінету 
на сайті 104.ua чи особистого 
кабінету на сайті «вінницягаз»;
— передати показники через чат-
боти у вайбер і телеграм 7104ua;
— скачати мобільний додаток 
104.ua;
— надіслати смс-повідомлення 
на номер 7104 у такому фор-
маті: номер особового рахунку 
(10 цифр), пробіл, показання 
лічильника (5 цифр);
— зателефонувати до контакт-

центру за номерами (0432) 509-
104, (067) 01-10-104;
— відправити повідомлення 
електронною поштою за адресою 
contact@vn.104.ua;
— скористатися голосовим 
меню IVR, яке працює цілодобо-
во за номерами контакт-центру 
у розділі «2».
— Також споживачі можуть звер-
нутися в центр обслуговування 
споживачів, щоб передати показ-
ники лічильника, — каже лариса 
логінова. — у такому випадку ми 
просимо фото лічильника для до-
стовірності даних. 

як передати показники лічильника

тори тисячі. Чи вони по торіш-
ньому споживанню брали, чи як, 
що 252 гривні зробили мені плату 
за транспортування. Я кажу їм: 
«Люди добрі, дивіться, у мене 
книжка, в мене печать стоїть». 
А вони мені — ні, ви не дзво-
нили, не передавали показники. 
Але ж вони мені зі стелі обсяг 
поставили. Чому я маю за нього 
платити?

За словами чоловіка, про те, 
що треба передавати показники 
лічильника самостійно, він навіть 
не знав. Анатолій каже, у центрі 

обслуговування йому сказали, що 
це можна робити через Вайбер. 
Але про який вайбер може йти 
мова, коли у гостя нашої редакції 
звичайний телефон на кнопках 
старої моделі? Натомість контр-
олер із «Вінницягаз» щомісяця 
знімати показники лічильника 
не приходить.

— Був Люлявський, приходив 
раз на два-три місяці, знімав по-
казники, його прибрали, — про-
довжує Анатолій. — Поставили 
якогось хлопчину. Він прийшов, 
питає, де люди живуть, квитанції 

олена удвуд

До редакції газети «RIA-
Козятин» звернувся Анатолій 
Чернищук. Чоловік каже — у но-
вому році плату за транспор-
тування газу йому нарахували 
більшу, ніж має бути. Такого 
висновку мешканець Сигналу 
дійшов після того, як порахував 
усе самотужки — додав спалені 
куби блакитного палива за пе-
ріод із жовтня 2021 до вересня 
2022 року, помножив цю цифру 
на тариф і поділив на 12. Вийшло 
221 гривня і 6 копійок. Тоді як 
у платіжці, яку чоловік отримав 
у лютому, стоїть зовсім інша 
цифра — 252 гривні.

Аби не бути голослівним, Ана-
толій показав нам квитанції про 
сплату блакитного палива. Від-
повідно до цих квитанцій, ви-
ходить, що за період із жовтня 

2021 по вересень 2022 року чо-
ловік використав 1256 кубів. Це 
менше, ніж за аналогічний пері-
од 2020–2021 року. Все тому, що 
в 21-му році у Анатолія зламався 
газовий котел і опалення в осе-
лі вони з дружиною практично 
не вмикали. Натомість плату 
за доставку газу чоловікові на-
рахували цього року на гривню 
більшу, хоча обсяг спожитого 
газу на 175 кубів менший. До-
дамо, що на платіжці зазначено, 
що тариф на доставку блакитного 
палива для Вінницької області 
не змінився.

— Сьогодні я пішов до них, — 
розповідає Анатолій Чернищук.

— У центр обслуговування спо-
живачів, що навпроти поліції? — 
перепитали ми чоловіка.

— Так. Мене по цій книжці зві-
рили, виходить у мене 1256 кубів 
за рік, а в них виходить десь пів-

роздає. Просить, показники ска-
жіть. Сказав я показники. Про-
йшло три-чотири місяці, якась 
жінка приходить: «Показники 
скажіть, хто тут де живе?» Цю 
квитанцію, яка мені прийшла, 
я не в себе знайшов, а в сусіда. 
Вони ж не знають, де хто живе. 
Там міняється як рукавички все. 
За січень не можу знайти, але вони 
кажуть, що за січень вони не дава-
ли квитанції, тут два місяці разом.

За словами Анатолія, у центрі 
обслуговування споживачів він 
попросив дати йому нову квитан-
цію на сплату за розподіл, втім 
почув у відповідь відмову.

— Невже це так важко? Тут же 
у мене квитанції є, є печать, це 
офіційно, а ви зі стелі поста-
вили ці куби, — каже Анатолій 
Чернищук. — Чого ж я маю 
платити? Вони сьогодні мені 
як Америку відкрили, кажуть — 
ви зобов’язані передавати по-
казники. Я звідки знаю, що 
я зобов’язаний?! Ніхто ніколи 
не вимагав нічого. Контролер 
був, ходив, перевіряв, а зараз 
я вже зобов’язаний. Чи що 
в мене котел цей поламався і 
я маю їх ставити до відома. Ім-
портний котел, вони ж мені його 
не відремонтують.

«Зі СТЕЛі пОСТАВИЛИ кУбИ. 
чОГО ж я МАю пЛАТИТИ?»
комірне  мешканцю сигналу 
анатолію Чернищуку у лютому прийшла 
нова платіжка за транспортування 
газу. двісті п’ятдесят дві гривні — саме 
стільки чоловікові нарахували до сплати 
щомісяця. Коли ж анатолій взявся 
рахувати плату за розподіл самотужки, 
вийшла цифра значно менша. Чому 
виникла така ситуація?

«Вони сьогодні кажуть 
— ви зобов’язані 
передавати показники. 
Я звідки знаю, що я 
зобов’язаний?! Ніхто 
ніколи не вимагав» 

вівторок, 8 березня — Козятин 
отримав перший транш гумані-
тарної допомоги з-за кордону, 
від міста-побратима Клечев, що 
у Польщі

середа, 9 березня — громада 
провела в останню путь Вікто-
ра Чернюка, прощання з бійцем 
відбулося у дворі його будинку

четвер, 10 березня — у Заліз-
ничному попрощалися з військо-
вим Володимиром Павловським

неділя, 13 березня — на цен-
тральній площі провели молебінь 
за світлу пам’ять Дениса При-

луцького, який загинув у Гені-
чеську

неділя, 13 березня — містом 
стали поширювати інформацію, 
нібито 13 березня рашисти бу-
дуть атакувати Козятин, вияви-
лося, що це фейк

понеділок, 14 березня — до Ко-
зятина з Харківської області 
поїздом евакуювали дворічну 
дівчинку Сашу; її мама потра-
пила під обстріл і зв’язок із нею 
втратили. Пізніше виявилося, що 
мама Саші жива

середа, 16 березня — козятин-

чани вперше почули вибухи, це 
сталося близько четвертої ранку; 
згодом виявилося, що це рашис-
ти атакували з повітря Бердичів

середа, 23 березня — Самгоро-
доцька громада провела в остан-
ню путь військову Вікторію По-
ліщук: дівчина загинула на Жи-
томирщині

четвер, 24 березня — на цен-
тральній площі Козятина попро-
щалися із військовим Євгеном 
Гижею; чоловік помер під час 
несення служби на блокпосту 
в Махнівці

неділя, 27 березня — Козятин-
ська громада провела в остан-
ню путь Віталія Печенюка та 
Артура Венжика, які загинули 
на війні

вівторок, 29 березня — Козя-
тинська громада попрощалася із 
військовим Андрієм Ван-фун-фу, 
який загинув у Попасній

квітень
понеділок, 4 квітня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь Богдана Іщука, бійця, який 
загинув під Рубіжним

середа, 6 квітня — козятинчани 
почули сильний вибух, це стало-
ся близько 22.50; згодом стало 
відомо, що рашисти атакували з 
повітря один із об’єктів інфра-
структури міста, на щастя, ніхто 
не постраждав

понеділок, 11 квітня — повідоми-
ли, що у Маріуполі загинув Олек-
сандр Годлевський із Махаринець

п’ятниця, 15 квітня — у Ко-
зятинській громаді увімкнули 
вуличне освітлення, яке не пра-
цювало з першого дня повно-
масштабної війни

Хронологія подій у козятині

анатолій показує платіжку за лютий. Її він знайшов 
у поштовій скриньці свого сусіда

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці україни» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. погляди 
авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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рік повномасштабного вторгнення рашистів

новини

середа, 20 квітня — група іта-
лійців, яка приїхала на машині з 
білоруськими номерами, фото-
графувала об’єкти інфраструк-
тури. Це помітили козятинчани, 
заблокували автівку і викликали 
правоохоронців. Після перевірки 
документів іноземців відпустили

субота, 23 квітня — скороти-
ли час комендантської години, 
того ж дня в області скасували 
заборону на продаж алкоголю

неділя, 24 квітня — козятин-
чанин Богдан Киришун продав 
чотири примірники свого рома-

ну «Зв’язок», а кошти спрямував 
на ЗСУ

понеділок, 25 квітня — рашист-
ські ракети атакували залізничну 
підстанцію на другому Козятині; 
в результаті обстрілу загинули 
військові та цивільні, ще близь-
ко 20 осіб отримали поранення

вівторок, 26 квітня — повідо-
мили, що на війні загинув меш-
канець Глухівецької громади 
Юрій Бондаренко

вівторок, 26 квітня — праців-
ники Служби безпеки України 
у Вінницькій області затримали 

ймовірних коригувальників вог-
ню по об’єктах у Жмеринці та 
на другому Козятині

середа, 27 квітня — Козятинська 
громада провела в останню путь 
В’ячеслава Франчука, працівника 
ЕЧ, який загинув внаслідок ракет-
ного обстрілу, що стався 25 квітня

п’ятниця, 29 квітня — Козятин-
ська громада попрощалася з вій-
ськовим Олександром Мартюше-
вим, який загинув на Донеччині

травень
понеділок, 2 травня — через брак 

палива козятинчан закликали об-
межити користування траспортом

четвер, 5 травня — Козятин-
ська громада провела в останню 
путь військового Віталія Михай-
ловського, який загинув на До-
неччині

вівторок, 10 травня — Самгоро-
доцька громада провела в остан-
ню путь військового Олега Ша-
рая, який загинув на Донеччині

вівторок, 17 травня — на цен-
тральній площі Козятина 
провели  молебінь за світлу 
пам’ять Артема Лавровського, 

бійця, який загинув у Маріуполі
неділя, 29 травня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь бійця КОРДу Артура Тур-
ляка, який загинув у Запорізькій 
області

вівторок, 31 травня — стало ві-
домо, що на війні загинув Богдан 
Вік із Глуховецької територіальної 
громади

червень
п’ятниця, 10 червня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь військового Іллю Антонюка, 

вернуть постачальнику.
Протягом декількох днів ця 

дивна історія не залишала думки 
покупця. Потреба в придбанні 
іншого товару привела нашого 
героя до того ж супермаркету 
через декілька днів. Блукаючи 
по залу, вирішив переглянути 
місце, де лежало зіпсоване пе-
чиво. Яким же було здивування, 
коли на тому ж місці, в тій самій 
упаковці і з акційною ціною, 
відвідувачам магазину пропо-
нувалось те ж саме затхле, з 
недобрим присмаком акційне 
печиво. Різниця лише в тому, 
що інформацію «до Дня святого 
Валентина» прибрали, оскільки 

14 лютого вже давно минуло. Від 
Валентина на згадку залишились 
лише червоні серденька над ак-
ційною пропозицією.

От і робіть висновки, що 
торгівля ще з радянських ча-
сів мало зазнала змін, також 
в елітних супермаркетах. Про-
дати потрібно усе, приватник 
не має нести збитки від того, що 
не придбали його товар. Однією 
з маркетингових ідей служать 
акції, які проводять, не задля 
того, щоб зберегти наші кров-
ні чи полегшити святкування, 
головне завдання позбутись то-

в’ячеслав гончарук

В одному елітному супер-
маркеті Козятина герой нашої 
оповіді придбав дієтичне печиво 
«Марія». Його діти категорич-
но відмовились їсти. Дружина 
за чашкою чаю також не ради-
ла його куштувати. Від печива 
йшов запах затхлої олії. Сума 
на придбання продукту пішла 
невелика, всього 12 гривень. Йти 
сваритись до магазину за такі 
кошти, недоречно та й не зруч-
но. Але те, що супермаркет про-
дає зіпсований, неякісний товар 
не давало спокою. Дивувало те, 
що воно продавалось за акцій-
ною ціною до Дня закоханих. 
Тобто солодкого кохання нам 
бажав супермаркет, продаючи 
споживачеві неякісний продукт, 
додаючи потім клопоту лікарям-
дієтологам та гастроентерологам.

Наступного дня наш герой 
відправився до магазину, щоб 
повідомити керівництву про 

зіпсований товар, який реалі-
зується в їх магазині. Продавці 
не винні, що постачальник під-
сунув їм свиню до свята. Але 
вберегти інших споживачів від 
неякісного продукту, була осно-
вною ідеєю візиту. До покупця 
в супермаркеті вийшла чемна 
завідувачка. Втягнувши повітря 
з упаковки, винесла миттєво 
свій вердикт: печиво зіпсоване. 
Разом зі споживачем майнули 
до розкладки, де лежали інші 
упаковки даного продукту. Від-
кривши аналогічну упаковку, за-
відувачка переконалась, що це 
саме той продукт, тієї ж партії, 
і дійсно придбаний у їх мага-
зині, про що сповіщав цінник 
на упаковці. Вибачившись перед 
покупцем за неякісний товар, 
отримала від покупця відкриту 
упаковку зіпсованого печива. З 
почуттям виконаного обов’язку, 
що врятував шлунок закоханих, 
наш герой залишив торговельну 
залу з надією, що печиво по-

вару, який не купують і спливає 
термін споживання. Треба дуже 
прискіпливо звертати свою увагу 
на акційні пропозиції, так як 
торгівля має потребу позбутись 
залежаного товару.

Чому з’являються на полицях 
акційні товари, нам розповіла 
колишня продавчиня Юлія, яка 
працювала в іншому супермар-
кеті раніше. За її словами, нічо-
го поганого в акційному товарі 
немає, навпаки, ще придатний 
для вжитку товар можна купи-
ти за зниженою ціною. Кожен 
великий супермаркет практикує 
«скидати» ціну на певний товар, 
щоб швидко його реалізувати, 

заповнивши звільнену полицю 
новою пропозицією. Зазви-
чай на акцію надходить товар, 
у якого вже спливає термін при-
датності.

— У моїй практиці було, коли 
акційний товар не розкупили і 
він продовжував лежати на по-
лиці магазину після терміну при-
датності, — розповідає Юлія. — 
Я сама зараз у магазинах гість, 
тому раджу покупцям звертати 
увагу не тільки на блискучу упа-
ковку, але й на термін придат-
ності. Кошти приходять і відхо-
дять, їх завжди можна заробити, 
здоров’я за гроші не купиш, його 
можна втратити і на все життя.

ЗіпСОВАНЕ пЕчИВО прОДАВАЛИ ДО 
ДНя СВяТОГО ВАЛЕНТИНА
Дешевше — не завжди краще   
цією історією з нами поділився 
козятинчанин максим. акція до дня 
святого валентина виявилась прикрою 
і недоречною, адже таким подарунком 
супермаркету міг отруїтися не тільки 
максим, а й його дружина. Та його 
найбільше вразила не сама подія, 
а реакція на неї у магазині

На тому ж місці, в 
тій самій упаковці 
і з акційною ціною, 
відвідувачам магазину 
пропонувалось те ж 
саме затхле печиво

«Марія» чекає жертву. З продажу печиво так і не зняли

У Козятині відкрився набір 
до Батальйону патрульної поліції 
з обслуговування Хмільницького 
району Управління патрульної 
поліції у Вінницькій області. Те-
риторіально він буде розміщений 
у місті Козятин.

Що пропонують:

 можливість кар’єрного зрос-
тання;
 стабільна заробітна плата;
 щорічна відпустка тривалістю 

не менше 30 діб;
 компенсація 75% вартості са-

наторно-курортного лікування та 
відпочинку для поліцейського та

 50% для членів його сім’ї;
 матеріальна допомога у разі 

ушкодження здоров’я під час 
несення служби;
 можливість отримання ви-

щої освіти в закладах системи 
МВС за державним замовлен-
ням;

 під час дії воєнного стану га-
рантується безоплатне медичне 
забезпечення в закладах охорони 
здоров’я.

«Якщо хочете працювати 
в нашій команді та змінюва-
ти країну разом — переходьте 
за посиланням та заповнюйте 

анкету: bit.ly/3GSkg12. З вимо-
гами до кандидатів та необхід-
ними етапами відбору можете 
ознайомитися за посиланням: 
bit.ly/3ZWf1pW. Чекаємо вас 
у складі нашої дружньої коман-
ди!» — повідомляє Департамент 
патрульної поліції. 

давно мрієте стати патрульним? у козятині йде набір

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці україни» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. погляди 
авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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Хронологія подій у козятині

новини

вже були поховали. Потім його 
забрали з Алмати з госпіталя, 
він туди літав як політрук, під-
німав дух солдатам. Потім вже 
був у військовій частині, після 
цього виїхав у Сочі, а потім вже 
переїхав у Донецьк і жив там 
до АТО. Сюди він приїхав як 
переселенець і потім вже пішов 
в АТО воювати.

«скасували аФганцяМ 
Пільговий Проїзд»

Пам’ять тих, хто загинув під 
час радянсько-афганської війни, 

вшановують щороку 15 лютого. 
Члени Козятинської міськра-
йонної організації української 
спілки ветеранів Афганістану 
спільно з представниками місь-
кої влади та членами Ради вете-
ранів зібралися біля пам’ятника 
«Чорний тюльпан» і поклали 
квіти. По тому оголосили хви-
лину мовчання за загиблими 
в Афганістані воїнами.

Заступник козятинського місь-
кого голови Павло Холковський 

олена удвуд

Радянсько-афганська війна 
тривала десять років. У ній бра-
ли участь більше 150 тисяч укра-
їнців. Серед них — козятинча-
нин Микола Жирний, заступник 
голови Козятинської міськра-
йонної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану.

— Я пішов в Афганістан 
не рядовим, а прапорщиком, 
у 25 років, — розповідає чоло-
вік. — Був у Баграмі, у вертоліт-
них військах. Я пробув в Афга-
ністані рік і шість місяців. Ми 
авіація, тому ми повинні були 
там рік бути, потім нас мали за-
мінити, але це були перші роки 
війни, був бардак. А всі, хто був 
на строковій службі, два роки 
воювали.

— Хтось із нашої спілки аф-
ганців бере зараз участь у бойо-
вих діях? — запитуємо нашого 
співрозмовника.

— Так, звісно, близько деся-
ти осіб, — відповідає Микола. — 
Вони не тільки воюють самі, а й 
їхні діти воюють також. Напри-
клад, чоловік нашої Тетяни. Він 
пройшов і Афганістан, і Чехос-
ловаччину, і Придністров’я, по-
тім знову на передову. Серед 
афганців, які зараз воюють, є 
і добровольці, і ті, кого при-
звали. Сьогодні призивають від 
18 до 60 років, багатьом хлоп-
цям ще немає 60-ти, тому вони 
по повістці пішли на фронт.

війна б’є людяМ 
По здоров’ю

Афганська війна забрала 
значно менше життів наших 
земляків, ніж російсько-укра-
їнська, яка триває вже дев’ять 

років. Там, в Афганістані, за-
гинуло шестеро мешканців Ко-
зятинщини, хоча на пам’ятнику 
«Чорний тюльпан» викарбувано 
всього п’ять прізвищ. Ті, кому 
після війни таки вдалося повер-
нутися додому, на жаль, теж уже 
йдуть із життя.

— Ми десь близько місяця тому 
поховали нашого брата, Васю 
Копійка з Вовчинець, — розпо-
відає Микола Жирний. — Ми 
служили разом, він — спецназ, 
а я вертольотчик, 57 років йому 
було. Померло вже 25 людей. 
Найстарший помер у 60 років. 
Решта не дожили до 55 років. Ві-
йна даремно не проходить. У лю-
дей зазвичай страждає серце.

Що це таке, не з розповідей 
інших знає Емілія. Її чоловік, 
Геннадій Юрьєв, що пройшов 
Афганістан, помер декілька ро-
ків тому. Не витримало серце.

— Молодий він був, йому б 
ще жити і жити, — розповідає 
Емілія. — П’ятдесят дев’ять 
йому було. В АТО він був з 
2017 по 2019 роки. Був і в Ма-
ріуполі, і в Донецьку, і в Щасті, 
і в Пісках. Він був офіцером. 
На серце йому дало це все, 
за сорок хвилин не стало чоло-
віка. От рано ще розмовляла з 
ним, а тут вже все — не добігла.

— Як він потрапив до Афга-
ністану? — запитуємо жінку.

— Він вчився в Санкт-
Петербурзі у військовому учили-
щі, — відповідає Емілія. — На ту 
пору ніхто тебе не питав, хочеш 
ти чи не хочеш. В Афганістані 
його контузило. Без свідомості 
пролежав три доби. Його вже 
хотіли ховати, але потім він 
отямився. Його почали тор-
мошити, питати дані, а так би 

нагородив учасників спілки ве-
теранів Афганістану грамотами 
та матеріальними винагородами. 
По тому слово взяла голова спіл-
ки Тетяна Драмарецька. Вона 
згадала поіменно усіх воїнів, які 
загинули протягом десятилітньої 
війни між Радянським Союзом 
та Афганістаном.

— Сьогодні ми зібралися біля 
цього пам’ятника в жорстокий 
час, в час випробувань для на-
шої держави і для кожного із 
нас, — сказала Тетяна Драма-
рецька. — Від того, як ми сьогод-
ні згуртуємось і об’єднаймось, 
порозуміємось, залежить май-
бутнє нашої України. Настав час 
збирати каміння і одним-єдиним 
кулаком гнати і бити ненависно-
го ворога з нашої землі. Багато 
наших синів і дочок віддають і 
віддали свої життя за свободу 
і незалежність нашої України. 
Там, де сьогодні вирішується 
доля нашої держави, воюють 
наші бойові побратими і їх діти. 
Ми, афганці, завжди займали і 
займаємо державницьку патрі-
отичну позицію. Маємо підви-
щене почуття справедливості і 
поваги до себе. Ми ще є і сьо-
годні згуртовані, як ніколи. Із 
нами потрібно рахуватися.

Наразі організація має про-
блеми із приміщенням. Під 
час промови очільниця спілки 
сказала, що члени організації 

вимагають на найближчій сесії 
міської ради, яка має відбутися 
17 лютого, вирішити питання з 
виділенням приміщення.

— Передамо депутатському 
корпусу, — сказав на це Павло 
Холковський.

По тому оголосили хвилину 
мовчання в пам’ять про Героїв, 
які загинули під час війни су-
часної, яка триває з 2014 року.

— Хочу подякувати нашим 
бойовим побратимам, які ви-
конали свою місію — із самого 
ранку об’їздили населені пункти 
колишнього Козятинського ра-
йону, де поховані наші бойові 
побратими, і на могили покла-
ли квіти, — сказала Драмарецька 
на завершення. — Користую-
чись нагодою, хочу подякува-
ти міській раді за виділення 
автотранспорту для цієї місії. 
Також вдячна головам Мах-
нівської, Самгородоцької та 
Глухівецької громад за повагу і 
шану до учасників бойових дій 
в Афганістані. Керівники цих 
ОТГ перерахували на особисті 
рахунки афганцям по тисячі 
гривень. Вони кожного року 
перераховують гроші. А наша 
ОТГ скасувала афганцям навіть 
безкоштовний проїзд у міському 
транспорті. Не беруть, в автобусі 
сказали — міська рада не до-
зволяє, щоб ми безкоштовно 
їздили. А у Вінниці їздять.

НА річНИці ВИВЕДЕННя ВіЙСьк 
ГОВОрИЛИ прО прОбЛЕМИ СпіЛкИ
Мітинг  у середу, 15 лютого, минуло 
34 роки з дня, коли радянські війська 
покинули територію афганістану. 
представники громадських організацій 
та влади міста зібралися біля пам’ятника 
«Чорний тюльпан», щоб пом’янути 
тих, хто загинув під час радянсько-
афганської війни. на заході порушили 
серйозні питання

«Афганцям скасували 
пільговий проїзд 
у міському транспорті. 
Не беруть, в автобусі 
сказали — міська рада 
не дозволяє»

традиційно афганці збираються біля пам’ятника «чорний тюльпан» на Прб. 
на монументі викарбувано п’ять прізвищ, хоча самі афганці кажуть, що на війні загинуло 
шестеро мешканців Козятинщини

який загинув на Донеччині
субота, 18 червня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь двох бійців — Олега Ясін-
ського та Василя Пирогова, які 
загинули на війні

неділя, 19 червня — Козятин-
ська громада попрощалася з бій-
цем Петром Радзихівським, який 
загинув на війні

лиПень
середа, 20 липня — стало відомо, 

що на війні загинув уродженець 
Махаринець Броніслав Жмуцький

середа, 27 липня — маленькі 
мешканці Махнівки зібрали гроші 
для семирічного Ромчика, який 
постраждав під час ракетного 
удару, коли рашисти атакували 
площу Перемоги у Вінниці

четвер, 28 липня — Козятин 
провів в останню путь військового 
Сергія Гармишева, який загинув 
на Донеччині

серПень
п’ятниця, 12 серпня — Глухо-

вецька громада попрощалася з 
військовим Василем Цимбалюком, 

який загинув на війні
середа, 17 серпня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь військового Олега Слободя-
ника, який загинув на Донеччині

четвер, 18 серпня — Козятин-
ська громада попрощалася з вій-
ськовим Сергієм Бондаревським, 
який загинув у Миколаївській 
області

вівторок, 23 серпня — Глухо-
вецька громада попрощалася із 
Денисом Куліковим, який загинув 
на війні; того ж дня у Козятині 
оновили дошку пам’яті полеглих 

захисників
середа, 24 серпня — Глуховецька 

громада провела в останню путь 
військового Григорія Ніколайчука, 
який загинув на війні

вересень
субота, 3 вересня — Глуховецька 

громада провела в останню путь 
військового Андрія Костюка, який 
загинув на півдні

п’ятниця, 9 вересня — Козятин-
ська громада провела в останню 
путь військового Євгена Ломоно-
сова, який загинув на Херсонщині

понеділок, 12 вересня — Козя-
тинська громада попрощалася з 
військовим Романом Береговичем, 
який загинув на Донеччині

середа, 14 вересня — Глуховець-
ка громада попрощалася з вій-
ськовим Олександром Ольховичем, 
який загинув на війні

жовтень
субота, 1 жовтня — Козятин-

ська громада провела в останню 
путь військового Валерія Попова, 
який загинув на Донеччині

четвер, 6 жовтня — бійцю з 
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рік повномасштабного вторгнення рашистів

Герої не вмирають

спорт, щоб мами провідали своїх 
синів на Алеї Слави міського і 
сільського кладовищ.

Ми поїхали на Алею Слави 
сільського кладовища. Там були 
мами Вадима Наумова, Артема 
Лавровського, Віталія Печенюка 
та дружина Віталія Михайлов-
ського Ірина. Мами прикріпили 
ангелочків на зелені насаджен-
ня, а Ірина, як під час проводів, 
рознесла на всі могилки Героїв 
солодощі. Мами з півгодини 
спілкувалися з синочками та 
повернулися додому. А ми ще 
раз приїхали до Алеї Слави, що 
в міському сквері. Містяни все 
приходили і прикріпляли янголів, 
адже тиха акція «Янголи пам’яті» 
триває протягом усього дня.

в’ячеслав гончарук

У ці дні на Майдані у Києві 
загинуло 78 людей, після 20 лю-
того від поранень померло ще 
понад 20 майданівців. Усі вони, 
включаючи Сергія Нігояна, Юрія 
Вербицького та Михайла Жиз-
невського, які загинули 22 січ-
ня, увійшли до меморіалу борців 
за українську незалежність — 
до Небесної сотні.

Вже третій рік поспіль біля Алеї 
Слави загиблим воїнам АТО/ООС 
козятинчани проводять тиху ак-
цію «Янголи пам’яті». Розпочала-
ся вона о 10 годині розвішуванням 
символічних білих паперових ян-
голів. Серед учасників акції було 
керівництво міської ради, матері 
загиблих воїнів в АТО/ООС та 
війні з московитами, духовенство 
Православної церкви України, 
учні Козятинського залізничного 
училища, представництво відділу 
Козятинської культури та освіти 
громади.

Одна з наймолодших учасниць 
акції — семирічна Валерія Ми-

хайловська, донька загиблого 
на війні Віталія Михайловсько-
го. Вона разом із мамою Іриною 
виготовили близько 10 біленьких 
янголят.

Одного ангелочка Валерія мала 
розмістити на могилі свого тата, 
а запас зробила — може в кого 
ангелочка не буде. Крім малень-

кої рукодільниці до виготовлення 
паперових ангелочків долучилися 
молодіжна рада, гурток «Лідер» та 
гуртки центру дитячо-юнацької 
творчості.

Цього року тиха акція мала 
продовження. Після розвішу-
вання ангелочків міська рада 
організувала для матерів загиблих 
героїв поїздку і виділила тран-

кОЗяТИНСькА ГрОМАДА 
ВшАНУВАЛА НЕбЕСНУ СОТНю
пам’ять  у понеділок, 20 лютого, 
в україні вшановують Героїв небесної 
сотні. саме з 18 по 20 лютого під час 
революції Гідності у протистоянні 
українського народу проти тодішнього 
режиму постраждало найбільше 
протестувальників

Містяни все приходили 
і прикріпляли янголів, 
адже тиха акція 
«Янголи пам’яті» 
триває протягом 
усього дня

Козятина Дмитру Фінашину при-
своїли звання «Герой України» 
і вручили Орден «Золота зірка»; 
військовий чудом врятувався після 
важкого бою, коли дві доби само-
тужки поранений провів у посадці

вівторок, 11 жовтня — під час 
масованої атаки з повітря рашис-
ти вдарили по Ладижинській ТЕС

середа, 12 жовтня — Козятин-
ська громада провела в останню 
путь двох бійців, які загинули 
на війні — Анатолія Загребельного 
та Сергія Бігуна

п’ятниця, 14 жовтня — у Ко-

зятині оновили дошку пам’яті 
полеглих захисників, вдруге від 
початку повномасштабного втор-
гнення

субота, 15 жовтня — у Сам-
городку відкрили Стіну пам’яті 
полеглим Героям у російсько-
українській війні

вівторок, 18 жовтня — стало 
відомо про загибель Руслана Ан-
тонюка, військового з Махнівської 
громади

середа, 19 жовтня — День жалоби 
у Козятинській та Самгородоцькій 
громадах: провели в останню путь 

військових Олександра Завідіна, 
Артема Москаля та Романа Яцен-
тюка, які загинули на війні

субота, 29 жовтня — Глухо-
вецька громада попрощалася з 
військовим Сергієм Пилипчуком, 
який загинув на Донеччині

неділя, 30 жовтня — Козятин-
ська громада провела в останню 
путь військового Миколу Лисого, 
який загинув на півдні

листоПад
вівторок, 15 листопада — Сам-

городоцька громада попрощалася 

з військовим Олексієм Біликом, 
який загинув на війні

вівторок, 15 листопада — під час 
чергової масованої атаки з пові-
тря рашисти вдарили по об’єкту 
енергетики у Вінницькій облас-
ті; внаслідок цього у Козятині 
відбулося аварійне відключення 
електроенергії — протягом п’яти 
годин не було ані світла, ані води, 
ані мобільного зв’язку

середа, 16 листопада — почали 
застосовувати обмеження спожи-
вання електроенергії, а на ПРБ 
та в районі училища, на додачу 

до вимкнення світла, припинили 
ще й подачу блакитного палива 
через аварію на газорозподільчій 
станції

четвер, 17 листопада — Козя-
тинська громада провела в остан-
ню путь військового Сергія Федо-
рука, який загинув на Донеччині

середа, 23 листопада — рашисти 
вкотре атакували з повітря об’єкти 
енергетичної інфраструктури Ві-
нницької області, через це у Ко-
зятині та решті населених пунктів 
знову було аварійне вимкнення 
електроенергії

алея слави сільського кладовища. мами прийшли 
вклонитися своїм синам

людей на акцію прийшло багато. Щоб запалити лампадки, навіть доводилось трохи 
постояти в черзі

анастасія квітка

У середу, 15 лютого, в останню зем-
ну дорогу у невимовному горі Самго-
родоцька громада проводжала Героя 
Геннадія Когута.

На сторінці «Самгородок Наш» опу-
блікували допис-прощання із загиблим 
Героєм Геннадієм Когутом.

Геннадій народився 8 травня 
1990 року. Раніше проживав із батька-
ми у селі Сошанське, після одруження 
жив у селі Йосипівка, працював на міс-
цевому заводі, виховував двох діток — 
сина Сергійка та донечку Улянку.

У 2014–2015 роках був учасником 
АТО на території Луганської та До-
нецької областей. Після повномасш-
табного наступу російських військ 
на територію України 25 лютого 
2022 року Геннадій, не роздумуючи, 
став на захист своєї країни у складі 
79-ої десантно-штурмової бригади 
міста Миколаїв.

10 лютого 2023 року внаслідок дій 
ворога поблизу села Костянтинівка 
Донецької області обірвалося життя 
Героя.

Віддати шану мужньому захиснику 
України 15 лютого прийшли близькі, 

друзі, знайомі, бойові побратими та 
вдячні земляки. В останню путь Героя 
провели, встеливши квітами дорогу від 
будинку, де проживали батьки, до хра-
му Святих апостолів Петра та Павла, 
де відбулось заупокійне богослужіння 
за українським воїном та прощання із 
загиблим, до місця вічного спокою. 
Поховали захисника України у селі 
Йосипівка, де проживав із сім’єю.

«З вдячністю та глибоким сумом 
схиляємо голови, розділяючи неви-
мовний біль втрати з рідними, друзями 
та близькими, — йдеться у повідомлен-
ні. — Вічна пам’ять і слава Герою!»

самгородоцька громада проводжала геннадія когута
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Хронологія подій у козятині

Герої не вмирають

слюсар з ремонту сільськогос-
подарських машин та устатку-
вання». Проте згодом він, як і 
його батько, вирішив захищати 
Україну, зайнявшись військовою 
справою. На другий день після 
свого дня народження, 27 верес-
ня 2021 року, пішов на військову 
службу за контрактом і був на-
правлений у 9-й окремий мото-
піхотний батальйон «Вінницькі 
скіфи».

Створений батальйон був 
12 травня 2014 року як Вінниць-
кий батальйон територіальної 
оборони, а кістяком батальйону 
стали добровольці Вінниччини. 
З початку червня того ж року ба-
тальйон було відправлено в зону 
АТО. З 2015 року батальйон був 
переведений у структуру 59-ї окре-
мої мотопіхотної бригади Опера-
тивного командування «Південь» 
сухопутних військ ЗСУ.

Майже 9 років 9 окремий мото-
піхотний батальйон захищає суве-
ренітет та територіальну цілісність 
України у найгарячіших місцях. 
За цей час незламні та відважні 
«скіфи» пишуть історію новітньої 
України героїчними подвигами. 
Володимир Протосвіцький був 
сповнений патріотизму до рідної 
країни. Він, як сформований чо-
ловік знав, для чого він туди йде.

10 лютого 2023 року на Доне-
цькому напрямку, поблизу на-
селеного пункту Невельське під 
час обстрілу самохідних артилерій-
ських установок старший солдат, 
старший стрілець мотопіхотного 
відділення Володимир Протос-

в’ячеслав гончарук

Зустріли загиблого Героя живим 
коридором, стоячи на колінах, 
14 лютого близько 17.30. З ранку 
наступного дня до будинку, де 
жив захисник України з батьками, 
старшою і молодшою сестричкою 
стали сходитись його друзі, роди-
чі, сусіди, знайомі, куми, одно-
класники, друзі батьків Володі 
Валентини Юріївни та Миколи 
Миколайовича.

Ще священник проводив заупо-
кійну панахиду, а на дворі вже 
стала формуватися траурна коло-
на. В її голові — портрет воїна, 
прапор «Вінницьких скіфів», чер-
воно-чорний стяг, коровай, гілка 
черешні зі стрічками, бо захисник 
був неодруженим. Далі йшли ді-
вчата з оберемками живих квітів.

Попрощавшись із Володею 
в батьківському домі, траурна 
процесія взяла курс на центральну 
площу міста.

На площі ми помітили групу 
засмучених хлопців та дівчат. 
Виявилися, що це однокласники 

загиблого воїна Анна Андрощук, 
Олександр Ковальчук, Дар’я Бе-
лінська, Ярослава Бабій, Лілія 
Сікалюк. Вони розповіли, що 
Володя був активний, благород-
ний та безстрашний. Відкритий 
у спілкуванні, вмів розуміти свого 
співрозмовника, доброзичливий, 
мудрий, відповідальний, мав по-
чуття гумору, був співчутливим 
до людей і тварин.

Мітинг-реквієм відкрила на-
чальник Козятинського управлін-
ня культури Світлана Рибінська. 
Вона розповіла біографію Героя 
та повідомила, за яких обставин 
наш земляк загинув.

— Володимир Миколайович 
Протосвіцький народився 26 ве-
ресня 2002 року в селі Титусівка. 
У 2009 році пішов у перший клас 
в Козятинський ЗНВК ім. Під-
горбунського «Школа-інтернат-
гімназія». У 2018 році закінчив 
9 клас і пішов навчатися у Берди-
чівське вище професійне училище 
на спеціальність «машиніст сіль-
ськогосподарського виробництва; 
водій автотранспортних засобів; 

віцький отримав поранення, 
несумісне з життям. Був вірний 
військовій присязі, віддав життя 
за незалежність і свободу України і 
кожного з нас, — сказала Світлана 
Рибінська.

На мітингу слово мали міський 
голова Тетяна Єрмолаєва, а по-
тім панахиду очолив священник 
УГКЦ протоієрей Іван Циху-
ляк. Він разом зі священником 
УГКЦ Антоном Борисом прове-
ли на площі заупокійну молитву. 
Слово мала й вчителька Воло-
димира Ганна Сікалюк. Після її 
виступу із захисником України 
почала прощатися громада.

Хто знав і не знав Володю, про-
щаючись з ним повторювали: «Та-
кий молодий, життєрадісний… ще 
жити і жити».

— Йому завжди буде 20, таким 
він залишиться у нашій пам’яті та 

нашому серці назавжди, — казали, 
опустившись біля труни на колі-
но, люди.

Коли із захисником України по-
прощалися всі, траурна процесія 
взяла курс до місця поховання.

Перед похованням ще одну за-
упокійну молитву провів військо-
вий капелан отець Іван. Востан-
нє мала можливість притулитися 
до свого сина мама Валентина, 
а тато Володі тримав для неї на-
поготові стакан води. Не стриму-
вала сліз і кума загиблого воїна 
Вікторія. Вона казала, що Володю 
всі в селі поважали, а для неї він 
був не тільки хорошим кумом, а й 
найкращим другом.

Віддали шану своєму побрати-
му і «Вінницькі скіфи». Вони під 
час поховання грали Володі Гімн 
України, від них же прогримів вій-
ськовий салют.

У ТИТУСіВці пОХОВАЛИ 
ВОЛОДИМИрА прОТОСВіцькОГО
Втрата  у середу, 15 лютого, 
Козятинська громада попрощалася 
з Героєм, 20-річним володимиром 
протосвіцьким. на другий день після 
свого дня народження він, як і його 
батько, пішов боронити україну та 
загинув, захищаючи її

траурна процесія йде до площі

четвер, 24 листопада — у Ко-
зятині почали готувати «Пункти 
незламності»

п’ятниця, 25 листопада — Глухо-
вецька громада провела в останню 
путь військового Сергія Чеснюка, 
який загинув на Донеччині

грудень
четвер, 1 грудня — стало відо-

мо, що на війні загинули бійці з 
Козятинської громади — Воло-
димир Цимбарович та Володимир 
Кравченко

п’ятниця, 30 грудня — День 

жалоби у Козятинській та Сам-
городоцькій громадах: прове-
ли в останню путь військових 
Миколу Коновальчука, Олексія 
Маркітана та Юрія Фоміна, які 
загинули на війні

січень
неділя, 1 січня — Козятинська 

громада попрощалася з військо-
вим Юрієм Чернишем, який за-
гинув на Донеччині

середа, 4 січня — День жалоби 
у Козятинській і Глуховецькій 
громадах: провели в останню путь 

військових Віталія Шевчука, Ігоря 
Козяревича та Олександра Олейні-
чука, які загинули на війні

четвер, 5 січня — Самгородоць-
ка громада попрощалася з вій-
ськовим Олегом Беженаром, який 
загинув на Донеччині

середа, 11 січня — Козятинська 
громада провела в останню путь 
військового Сергія Білецького, 
який загинув на Донеччині

п’ятниця, 20 січня — у Козятині 
оновили дошку пам’яті полеглих 
захисників, втретє від початку по-
вномасштабного вторгнення

лютий
середа, 8 лютого — Самгоро-

доцька громада провела в остан-
ню путь військового Михайла 
Кравчука, який загинув на війні

середа, 15 лютого — день жа-
лоби у Козятинській та Сам-
городоцькій громадах: провели 
в останню путь військових Во-
лодимира Протосвіцького та Ген-
надія Когута, які загинули на ві-
йні; того ж дня стало відомо, 
що на Донеччині загинув боєць 
із Глухівецької громади Богдан 
Олішевський

вівторок, 21 лютого – стало ві-
домо, що на Донеччині загинув 
військовий із Глухівецької гро-
мади Андрій Мартенюк

анастасія квітка

Глуховецька та Ладижинська гро-
мада у жалобі — прощалися з Героєм 
Богданом Олішевським.

Богдан Олішевський народився 
13 липня 1985 року в селі Джугастра 
Крижопільського району Вінниць-
кої області. Дитячі та юнацькі роки 
пройшли у селі Лукашівка, поряд із 
Ладижином. Навчався у місцевій се-
редній школі. У 2014 році брав участь 
в АТО. Після демобілізації зустрів 
свою майбутню дружину. Одружились 
та створили міцну сім’ю, проживали 

в селі Пляхова, Глуховецької громади.
Був призваний до Збройних сил 

України 24 лютого 2022 року. А 11 лю-
того 2023 року під час виконання бо-
йового завдання на північно-східній 
околиці м. Бахмут Донецької області, 
під час стрілецького бою та мінометно-
го обстрілу підрозділами збройних сил 
російської федерації, Герой отримав 
поранення, несумісні з життям.

На сторінці Ладижинської міської 
територіальної громади опублікували 
повідомлення про прощання з Героєм.

«Славний син України, син грома-
ди Ладижина до останнього подиху 

звільняв рідну землю від ненависних 
загарбників. Церемонія прощання 
з Богданом Олішевським пройшла 
на центральній площі міста. На знак 
вшанування світлої пам’яті Героя та 
безмежної подяки ладижинці ставали 
на коліна перед труною свого захисни-
ка, — йдеться у повідомленні. — Бог-
дан Олішевський поклав на жертов-
ник нашої Перемоги найцінніше, що 
в нього було, своє молоде життя. Його 
подвиг не забудемо ніколи! Не про-
бачимо вбивцям! Воїне Богдане, ти 
навіки у наших серцях! Той, хто за-
гинув за Україну — житиме вічно!»

ворожий постріл зупинив серце воїна під бахмутом
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олег ясінський
народився у журбинцях. після школи 
вступив до Козятинського залізничного 
училища. працював за кордоном. Коли 
почалося вторгнення рашистів, повер-
нувся до україни. у квітні пішов до війсь-
ккомату. Загинув на донеччині у віці 
46 років.

василь Пирогов
народився в Іванківцях. у віці трьох 
років переїхав із батьками до Козятина. 
навчався у школі № 5, закінчив наше 
училище. працював на м’ясокомбінаті. 
у квітні 2022 року вирішив захищати 
рідну землю. Загинув на донеччині у віці 
33 роки.

Петро радзиХівський
народився і жив у селі пиковець. Був 
солдатом роти охорони 1 відділу Хміль-
ницького рТцК. помер від серцевого 
нападу під час несення служби. Йому 
було 35 років. 

броніслав жМуцький
народився у махаринцях. останні десять 
років мешкав у Гнівані, де працював на за-
воді спецзалізобетону. у 2020 році підписав 
контракт зі Збройними силами україни. За-
гинув на донеччині у віці 56 років

сергій гарМишев
Козятинчанин. навчався у школі-гімназії-
дитячому садку імені володимира підгор-
бунського. працював охоронцем у приватній 
фірмі. у червні 2022 року був мобілізова-
ний до війська. Загинув на донеччині у віці 
35 років.

василь циМбалюк
народився у верболозах. Закінчив шко-
лу у рідному селі. працював у місцевому 
господарстві та кількох охоронних фірмах. 
у 2014 році пішов захищати україну від 
окупанта. Загинув у віці 51 року.

олег слободяник
Козятинчанин. Закінчив школу № 6, що у За-
лізничному. вивчився на столяра. працював 
у Козятинській центральній районній лікарні. 
у квітні 2022 року пішов добровольцем на ві-
йну. Загинув на донеччині у віці 47 років. 

сергій бондаревський
Козятинчанин. народився у сім’ї залізнични-
ків. навчався у школі № 1. Закінчив Київ-
ський університет залізничного транспорту. 
працював у Козятинському вагонному депо. 
Був призваний до лав Зсу. Загинув на мико-
лаївщині у віці 38 років.

григорій ніколайчук
народився у смт Бродецьке. після 9 класу 
поїхав навчатися у Бердичівський машино-
будівний коледж, потім — у Тернопільській 
національний економічний університет. 
у 2015 році долучився до лав національної 
гвардії. Загинув у віці 27 років.

денис куліков
народився на одещині. Близько 15 років 
тому переїхав із батьками до жежелева. 
після школи поїхав до Києва, де створив 
сім’ю. на початку повномасштабної війни 
долучився до лав добровольців Київської 
десантно-штурмової бригади. Загинув у віці 
36 років.

богдан іщук
Козятинчанин. навчався у школі № 2. 
потім вступив до залізничного училища. 
працював у локомотивному депо Козятин. 
восени 2020 року отримав повістку і пішов 
служити. Загинув 20-річний Герой в остан-
ній день березня на луганщині.

андрій ван-Фун-Фу
Козятинчанин. навчався у школі № 2. 
останні чотири роки був на заробітках. 
Коли почалося повномасштабне вторгнен-
ня, повернувся до україни і пішов захища-
ти Батьківщину. Загинув на луганщині у віці 
48 років.

юрій бондаренко
народився у луганській області. працю-
вав на шахті імені Засядька. одружився 
і переїхав до села жежелів. працював 
будівельником на сільськогосподарському 
підприємстві. у 2020 році пішов захищати 
україну. Загинув у віці 59 років.

олександр Мартюшев
народився на Харківщині. працював 
в одному зі столичних супермаркетів. 
Коли почалося повномасштабне вторгнен-
ня, приїхав до сестри в Козятин. пішов 
до військкомату, за два дні був призваний 
на службу. Загинув на донеччині у віці 
27 років.

віталій МиХайловський
народився у вінниці. у ранньому віці втра-
тив батьків. жив із бабусею в селі Козятині. 
навчався у школі № 9. працював на за-
лізниці. у вересні минулого року підписав 
контракт із Зсу. Загинув на донеччині у віці 
33 років.

олег шарай
народився і жив у селі Збараж. після на-
вчання у школі вчився в Козятинському 
залізничному училищі. працював у сфері 
сільського господарства. Коли почалося 
повномасштабне вторгнення, отримав по-
вістку. Загинув на донеччині у віці 47 років.

артеМ лавровський
Козятинчанин. навчався у школі № 2. 
Що Герой загинув під час оборони міста 
маріуполь, що на донеччині, стало відомо 
10 травня. Йому був 21 рік. на централь-
ній площі Козятина 15 травня відбувся 
спільний молебень у пам’ять про загиблого 
артема лавровського.

артур турляк
Козятинчанин. Закінчив ліцей, потім 
вступив до залізничного училища. спершу 
працював у мнс. Згодом переїхав до ві-
нниці. служив у загоні спецпризначення 
Корд. Загинув 22 травня у Запорізькій 
області у віці 29 років.

богдан вік
жив у селі жежелів Глуховецької громади. 
навчався у місцевій школі. своє життя 
за україну Герой віддав у 29-річному віці. 
про непоправну втрату громаді стало відо-
мо 31 травня.

ілля антонюк
Козятинчанин. навчався у школі в сигналі, 
потім перевівся до Козятинської школи № 5. 
Закінчив наше училище і вінницький тран-
спортний коледж. на початку повномасш-
табного вторгнення пішов на війну. Загинув 
під авдіївкою на донеччині у віці 26 років.

Герої не вмирають

дМитро коваль
народився і жив у Глухівцях. Закінчив місцеву 
школу, поїхав на навчання до столиці, де здо-
був професію столяра-оббивальника меблів. 
у 2020 році підписав контракт із Зсу. Загинув 
на Херсонщині 25 лютого під час бойового 
завдання. життя Героя обірвалося у віці 
22 роки, пів року як одружився.

ярослав жуківський
Козятинчанин. сержант 16 батальйону 58-ї 
окремої мотопіхотної бригади Зсу. помер під 
час несення військової служби на блокпосту 
внаслідок серцевого нападу.

олександр дробінчук
народився у вернигородку у 1986 році. 
проживав у Калинівці. підписав контракт із 
Збройними силами україни. Загинув у Запо-
різькій області. п’ятого березня 2022 року 
нашого Героя-захисника похоронили. у нього 
залишились дружина та троє дітей.

віктор чернюк
народився у Козятині. навчався у школі № 5. 
Закінчив Козятинське залізничне училище. 
працював у локомотивному депо Козятин. 
Коли почалося повномасштабне вторгнення, 
отримав повістку. Загинув у вінниці у віці 
36 років. Козятин попрощався із Героєм 9 бе-
резня. Без батька залишилося двоє дітей.

володиМир Павловський
народився і виріс у Залізничному. Закінчив 
місцеву школу. працював на залізниці. солдат 
національної гвардії україни, учасник аТо 
у 2016 в луганській області, батько двох дітей. 
Коли почалося повномасштабне вторгнення, 
пішов до військкомату. Загинув 7 березня 
у Запоріжжі, захищаючи україну. нашого Героя 
поховали на місцевому кладовищі у Генічеську.

денис Прилуцький
Козятинчанин. навчався у школі № 5. випус-
кник Козятинського залізничного училища. 
у 2020 році пішов на строкову службу. 
Загинув 21-річний козятинчанин на полі 
бою у перші дні повномасштабної війни, 
боронячи Генічеськ.

вікторія Поліщук
народилася і жила у Збаражі. навчалася 
в школі у вівсяниках. потім вступила до техніч-
ного коледжу у вінниці. у 2019 році призва-
лася до десантно-штурмових військ. Загинула 
на житомирщині у віці 21 року. вікторія потра-
пила під ворожий артобстріл 21 березня.

артур венжик
Козятинчанин. навчався у школі № 1. випус-
кник Козятинського залізничного училища. 
працював провідником. під час проходжен-
ня строкової служби підписав контракт із 
Зсу. Загинув на луганщині у віці 21 року.

віталій Печенюк
Козятинчанин. навчався у школі № 2. випус-
кник Козятинського залізничного училища. 
працював на залізниці. після проходжен-
ня строкової служби підписав контракт із 
Зсу. Загинув на донеччині у віці 21 року. 
прощання з Героєм відбулося 27 березня.

євген гижа
народився у Куманівці. працював фель-
дшером швидкої допомоги у Козятині. 
у 2020 році підписав контракт про про-
ходження служби у військовому резерві 
Зсу. помер від серцевого нападу під час 

несення варти на блокпосту у махнівці у віці 52 роки.

ЗА рік ВіЙНИ кОЗяТИНщИНА ВТрАТИЛА біЛьшЕ 60 ГЕрОЇВ-ЗАХИСНИкіВ
пам’ятаємо  у п’ятницю, 24 лютого 2023 року — рік безжальної, кривавої, підступної війни, яку розв’язала 
ворожа рф на території мирної україні. життя мільйонів українців розділилось на «до» та «після». Хтось 
залишив усе, що нажив, і поїхав до чужого міста, чужої країни, аби врятуватися, хтось втратив спокій 
і щохвилини молиться за здоров’я сина, брата, чоловіка чи батька, який боронить Батьківщину. але 
найстрашніше — втрачають життя наші мужні воїни, цвіт нації. 
За рік війни Козятинщина (Козятинська, Глуховецька, махнівська та самгородоцька громади) назавжди 
попрощалася з 61-им Героєм та однією Героїнею. всі вони до останнього подиху боронили рідну землю. 
вічна пам’ять і слава. Згадаймо всіх поіменно
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віталій шевчук
Бійцем 61-ої окремої механізованої бригади 
був 38-річний віталій Шевчук. народився 
захисник у селі дружба мурованокурило-
вецької громади, згодом переїхав у село 
панасівка на Козятинщині. пішов на фронт 
добровольцем 25 лютого 2022. Загинув 
30 грудня поблизу Бахмута на донеччині. 
прощання відбулося у непедівці.

олег беженар
народився 1997 року у селі Широка Гребля. 
навчався у вінницькому училищі поліції. Із 
2018 року працював у патрульній поліції та 
спецпідрозділі Тор м. вінниці, звідки у перші 
дні повномасштабного вторгнення відпра-
вився на фронт. серце Героя зупинилось 
1 січня 2023 року, внаслідок дій окупанта 
на Бахмутському напрямку.

ігор козяревич
народився 28 жовтня 1979 року у Козяти-
ні. після захоплення росіянами Криму та 
територій у донецькій та луганській областях 
у 2016-му році пішов захищати україну 
в зону аТо за контрактом. Загинув 2 січня 
у місті покровськ донецької області, викону-
ючи бойове завдання.

олександр олейнічук
народився 26 лютого 1987 року у Козятині. 
після повномасштабного вторгнення до-
бровільно пішов до військкомату. поблизу 
населеного пункту Червонопопівка сєвєродо-
нецького району луганської області відданий 
військовій присязі на вірність українському 
народу, 27 грудня загинув.

юрій черниш
народився 18 травня 1995 року в селі Корди-
шівка. Із 4 листопада 2015 року по 16 грудня 
2016 року брав участь у антитерористичній 
операції на території донецької області. Був 
призваний до лав Зсу 2 березня 2022 року. 
Загинув Герой 29 вересня 2022 року поблизу 
Краматорська донецької області. прощання 
відбулось у перший день 2023 року.

олексій Маркітан
народився в Козятині 1989 року. навчався 
в школі № 1. олексій був призваний до вій-
ськової частини а 1126 на посаду стрільця 
парашутно-десантної роти І парашутно-
десантного батальйону 27 липня. поблизу 
населеного пункту Червонопопівка сєвє-
родонецького району, захищаючи україну, 
25 грудня 2022 року Герой загинув.

МиХайло кравчук
народився у михайлині самгородоцької 
громади. Там провів дитячі та юнацькі роки. 
страшна звістка про загибель прийшла у гро-
маду 3 лютого. Герой загинув у запеклих боях 
за україну поблизу населеного пункту спірне 
Бахмутського району у 29-річному віці.

володиМир Протосвіцький
народився 26 вересня 2002 року в селі Титусів-
ка. на другий день після свого дня народження, 
27 вересня 2021 року, пішов на військову 
службу за контрактом. Загинув Герой 10 лютого 
2023 року поблизу населеного пункту невель-
ське донецької області при виконанні бойового 
завдання. Йому завжди буде 20.

геннадій когут
Геннадій народився 8 травня 1990 року. 
раніше проживав із батьками у селі сошан-
ське. після одруження жив у селі Йосипівка, 
працював на місцевому заводі. у 2014–
2015 рр. був учасником аТо. на захист своєї 
країни у складі 79-ої десантно-штурмової 
бригади м. миколаїв Геннадій став 25 лютого 

2022 року. поблизу села Костянтинівка донецької області 10 лютого 
2023 року життя Героя обірвалося.

богдан олішевський
народився 13 липня 1985 року в с. джугастра 
Крижопільського району вінницької області. 
після одруження проживав у селі пляхова Глу-
ховецької громади. Був призваний до Зброй-
них сил україни 24 лютого 2022 року. під 
Бахмутом 11 лютого 2023 року отримав 
поранення, несумісні з життям.

андрій Мартенюк
народився в Бродецькому 3 жовтня 1984 
року. вступив в університет у Харкові. покли-
кали захищати Батьківщину у вересні. до того 
не служив за станом здоров’я, але з перших 
днів війни пішов до військкомату у Харкові, де 
йому тричі відмовляли. Загинув на донеччині. 
страшну звістку громада отримала 21 лютого.

андрій костюк
народився 2-го грудня 1985 року. житель 
смт Глухівці. після закінчення школи вступив 
до вінницького будівельного коледжу. пішов 
боронити свою сім’ю, свою Батьківщину з 
перших днів війни. Загинув Герой 30 серпня 
в бою з російськими окупантами на півдні 
нашої країни. поховали андрія Костюка 4-го 
вересня на сільському кладовищі.

євген лоМоносов
народився 15.04.1976 в місті Бердянськ 
Запорізької області. Зрілим юнаком приїхав 
провідати своїх родичів у Козятині. позна-
йомився з дівчиною, з якою одружився. 
Євген ломоносов загинув 2 вересня під час 
виконання бойового завдання на Херсонщині 
поблизу села андріївка. при спробі роз-
мінування території, Євген підірвався на міні. 

на центральній площі Козятина 9 вересня відбулося прощання із 
загиблим Героєм.

роМан берегович
народився і виріс у Козятині. два десятки 
років прослужив у Криму, втім мусив зняти 
однострій, щоб не приймати присягу держа-
ви-агресора. Коли почалося повномасштабне 
вторгнення, знову одягнув форму і пішов 
захищати свою країну. Загинув Герой поблизу 
села мирне, що на донеччині.

олександр ольХович
народився 1980 року. родом із Глухівець, але 
проживав разом із своєю сім’єю у вінниці. 
поблизу села лозове Бериславського району, 
що на Херсонщині, 10 вересня 2022 року 
Герой був важко пораненим. від отриманих 
поранень помер у «Березнегуватській црл» 
миколаївської області.

валерій ПоПов
Козятинчанин валерій попов народився 17 ве-
ресня 1970 року. працював провідником Київ-
ської вагонної дільниці. на початку вторгнення 
став до лав територіальної оборони рідного 
Козятина, а загинув 26 вересня на першій лінії 
фронту в районі Бахмута. Йому було 52 роки. З 
Героєм попрощалися 1 жовтня.

сергій бігун
народився в росії. Згодом сім’я сергія пере-
їхала до україни. життєва стежка привела 
на Козятинщину. працював оператором опа-
лювальної системи в Іванковецькій школі. на-
ступного дня після початку повномасштабного 
вторгнення пішов до військкомату, хоча мав 
родову травму правої руки. на службу його 

взяли стрільцем. разом із побратимами виконував бойове завдання 
на донеччині. Шостого жовтня потрапив під мінометний обстріл. 
Герой загинув у 45 років.

анатолій загребельний
анатолій Загребельний 1974 року народжен-
ня — корінний махаринчанин. Був навід-
ником. Бойовий підрозділ, де служив наш 
земляк, опинився на миколаївщині. Тут і обі-
рвалося життя анатолія Загребельного — він 
загинув у бою 7 жовтня. Йому було 48 років. 
Без батька залишився син. похоронили Героя 
у махаринцях.

роМан яцентюк
роман Яцентюк народився 31 серпня 1990 року 
в селі самгородок. пішов у військкомат добро-
вольцем 24 лютого. воював у складі 4-ої роти 
79-ої десантно-штурмової бригади. Загинув 
роман 31 серпня 2022 року у день свого наро-
дження, о 06.10. ранку. Герою виповнилося 32.

олександр завідін
народився 22 січня 1984 року. проживав 
у місті Козятин. до війська призвали на третій 
день війни. проходив службу у мінометно-
му взводі. разом із побратимами потрапив 
на Херсонщину. ворог обстріляв позиції 
наших бійців із танків 15 жовтня. олександр 
отримав поранення, несумісні з життям.

артеМ Москаль
народився і прожив в Іванківцях. після 
школи вступив до училища. а далі чекала 
служба в армії. Будучи строковиком, підписав 
контракт із національною гвардією. викону-
вав бойове завдання на донеччині. під час 
бою отримав поранення, несумісні з життям. 
Загинув 15 жовтня, за два дні до 20-річчя.

сергій ПилиПчук
народився 31 березня 1977 року. житель села 
пляхова. Загинув 12 жовтня в зоні проведен-
ня бойових дій у бою за нашу Батьківщину, 
виявивши стійкість і мужність при виконанні 
бойового завдання. Герой віддав своє життя 
за україну у районі населеного пункту перво-
майське донецької області.

Микола лисий
народився 14 грудня 1984 року в селі пико-
вець. Здобув середню освіту у місцевій школі. 
після служби в армії працював у структурі 
охорони, а пізніше — в будівельних компаніях. 
у 2019 році микола підписав контракт. Загинув 
7 вересня 2022 року в запеклому бою на півдні 
нашої країни. у неділю, 30 жовтня, громада 

попрощалася з Героєм. воїну, що віддав життя за україну, було 37 років.

володиМир левчук
військовий із Козятина, полковник. народився 
13 травня 1981 року. віддав службі у війську 
20 років, в тому числі три роки брав участь 
в аТо. Був захисником аеропорту луганська. 
працював на посаді заступника міністра у спра-
вах ветеранів. Загинув 3 листопада. військового 
поховали на алеї слави міського кладовища.

олексій білик
олексій народився та проживав у Йосипівці, 
згодом переїхав до столиці, звідки розпочав 
свою службу в рядах національної гвардії 
україни. у листопаді 2022 внаслідок дій оку-
панта обірвалось життя 32-річного Героя. про-
щання відбулося у рідному селі 15 листопада.

сергій Федорук
сергій народився 25 жовтня 1987 року. прожи-
вав у селі Іванківці. З перших днів повномасш-
табного вторгнення воїн захищав територію 
україни. проходив службу на луганському 
напрямку. потім був переведений на донецький 
напрямок, під Бахмут. у віці 32 роки 14 листопа-
да 2022 року його життя обірвалося.

сергій чеснюк
житель Глухівців. народився 7 листопада 
1966 року. мужньо боронив свою Батьків-
щину. Загинув Герой 18 листопада 2022 року 
на донеччині, у віці 56 років. у воїна залиши-
лася старенька мати, дружина, діти та онук.

юрій ФоМін
народився 2 серпня 1978 року в селі махарин-
ці. солдат роти вогневої підтримки батальйону 
територіальної оборони. внаслідок артилерій-
ського обстрілу ворогом біля населеного пункту 
дубова василівка 26 вересня 2022 року юрій 
Фомін отримав осколкові поранення, несумісні 
з життям. прощалися з Героєм 30 грудня.

володиМир кравченко
народився 15 березня 1998 року. навчався 
у 3-й школі. Був призваний на службу 20 лис-
топада 2022 року, а 25 листопада солдат 
стрілець-снайпер десантно-штурмового від-
ділення під час танкового обстрілу неподалік 
с. Червонопопівка луганської області отримав 
поранення, несумісні з життям.

володиМир циМбарович
народився 25 травня 1977 року у селі Козятин. 
Був призваний на службу 16 вересня 2022 року. 
у бою за нашу Батьківщину 25 листопада 
2022 року, вірний військовій присязі, на півден-
но-східній околиці населеного пункту райгоро-
док Харківської області володимир загинув.

Микола коновальчук
микола народився 27 серпня 1979 року в селі 
журбинці. З перших днів повномасштабного 
вторгнення став на захист рідної землі. служив 
у складі 110 механізованої бригади, брав 
участь в обороні авдіївки. під час чергового 
завдання 24 грудня внаслідок дій ворога отри-
мав поранення, несумісне із життям.

сергій білецький
народився 5 листопада 1994 року у Козятині. 
З перших днів повномасштабного вторгнення 
був призваний до лав Збройних сил україни 
та тримав оборону в миколаївській області 
у напрямку Херсона. після звільнення Херсона 
був направлений в сторону Бахмута. Загинув 
2 січня у місті соледар.

Герої не вмирають

ЗА рік ВіЙНИ кОЗяТИНщИНА ВТрАТИЛА біЛьшЕ 60 ГЕрОЇВ-ЗАХИСНИкіВ
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новини

на ваших підвіконнях.
Сонця для рослин має бути 

в достатній кількості, тоді рос-
лини менше будуть тягнутися 
до світла. Коли рослина в ста-
канчику одна, їй легше дожити 
на підвіконні навіть до цвітіння.

— Насіння на розсаду перцю 
болгарського можна висівати 
в другій половині лютого, — 
каже пані Вікторія. — Перець, 
посіяний пізніше, не встигне 
вирости, бо він довше за інші 
культури проростає.

чиМ Підживлюють 
розсаду

Ще одним фактором для здо-
рової розсади є підживлення 
рослин.

— Основними елементами, 
які необхідні для росту і роз-
витку рослини, є азот, фосфор 
і калій. Молоду розсаду добре 
підгодовувати сумішшю з біль-
шою кількістю солей азоту, — 
каже агроном Андрій. — Але ж 
ми не хочемо, щоб на наших 
столах були овочі з нітратами, 
тому краще підгодовувати їх ор-
ганічними добривами, — сказав 
він і розповів, як приготувати 
органічні добрива в домашніх 
умовах.

— З найпопулярніших ком-
понентів підгодівлі для розсади 
томатів і перцю — пташиний 
послід. Використовуйте його 
на найперших етапах форму-
вання розсади. Послід потріб-
но змішати з водою в пропорції 

в’ячеслав гончарук

Щоб рослини виросли здоро-
вими і овочі добре вродили, їм 
потрібно багато світла, тепло та 
поживні речовини.

— Буде підкормка у вигляді 
органічних добрив, тоді й буде 
на вашому столі щедрий уро-
жай, — каже пані Валентина, 
яка знається на вирощуванні 
овочів. — Щодо строків висадки 
розсади в грунт, то тут рецеп-
тів немає. У нашій місцевості 
заморозки можуть бути до 3-ї 
декади травня і навіть пізніше. 
Тут треба виходити з того, щоб 
нічна температура не була мен-
шою від +10 градусів. Коли буде 
менше, а ще за умови декількох 
холодних ночей, то теплолюбні 
помідори, баклажани, болгар-
ський перець чи бамія прихво-
ріють. Погано й коли розсада 
переростає, — продовжує пані 
Валентина. — Тому потрібно ви-
значити, коли під розсаду ви-
сівати насіння.

коли і як сіяти насіння
— Як правило, насіння тре-

ба сіяти за 55–60 днів до ви-
саджування розсади у відкритий 
грунт, — розповідає овочівниця 
зі стажем. — Сходить насіння до-
сить швидко — через 5–10 днів 

після посіву. Тому середній 
термін витримування розсади 
на підвіконні (від появи сходів) 
становить від 45 до 60 днів. Ви-
ходить, що природа сама підка-
зує, що насіння треба висівати 
після весняного рівнодення, яке 
припадає на 20 березня — ска-
зала пані Валентина.

Про те, як саме сіяти насіння 
на розсаду розповіла пані Ві-
кторія.

— Я беру насіння у продав-
ців, які не торгують насінням 
сумнівного походження. Раджу 
початківцям куплене насіння 
пророщувати. Для цього треба 
взяти мілку посудину, а на неї 
покласти вологу паперову сер-
ветку. На неї розкласти насін-
ня. Коли насіння проросте, його 
можна розкласти по стаканчиках 
із землею. Для розсади добре 
купити земельку в «Зеленому 
домі». Але якщо ви плануєте 
мати під розсадою до двохсот 
стаканчиків, то це відобразиться 
в додаткових витратах, — роз-
повідає жінка. — В цих стакан-
чиках рослини будуть рости 
до висадки у відкритий грунт. 
Стаканчики за розміром мають 
бути такі, щоб не було тісно ко-
реневій системі рослини. Кіль-
кість стаканчиків залежить від 
того, скільки є освітленого місця 

1:2 (2 частини води і 1 послі-
ду) та залишити для бродіння 
на 2–3 дні. Щоб отримати ба-
жану підкормку, треба отрима-
ний концентрат розвести у воді 
в пропорції 1:10.

Ближче до періоду висадки 
у відкритий ґрунт розсаді необ-
хідні фосфор і калій. Цих еле-
ментів багато в солом’яному або 
деревному попелі. Народний за-
сіб готується так: протягом доби 
треба настоювати суміш попелу 
з теплою водою за пропорцією 
1 столова ложка золи на 2 літри 
води. Після цього процідіть на-
стій і використовуйте його для 
забезпечення гарного цвітіння 
і плодоношення рослин.

Брак калію в рослинах по-
рушує засвоєння азоту і часто 
проявляється втратою пружності 
і млявістю рослин. Щоб цього 
уникнути і виростити міцну роз-
саду перцю чи помідорів, при-

готуйте настій, який давно став 
популярним народним засобом.

У трилітровий бутель, напо-
внений водою, помістіть шкірку 
трьох бананів і настоюйте три 
дні. За цей час калій із банано-
вих шкурок перебереться у воду, 
перетворивши її в повноцінну 
підкормку.

Наостанок пан Андрій на-
гадав, що ідеально вирощеній 
розсаді помідорів можуть завда-
ти непоправної шкоди шпаки. 
Виростити розсаду — то одне, 
її ще треба вберегти від птахів.

У продавців насіннєвих точок 
ми запитали, чи збільшився 
попит на насіннєву продукцію 
у цьому році?

— Так, — каже продавчиня 
Ірина. — Купуючи насіння, люди 
навіть жартують, що в цьому 
році овочеві грядки будуть за-
саджувати й ті, в кого раніше 
не було такого бажання...

ОВОчі ДОрОжчАюТь, чАС ВчИТИСя 
ВИрОщУВАТИ рОЗСАДУ
Городні справи  ціни на городину 
на ринку за минулий сезон настільки 
підскочили, що багато наших земляків 
захочуть цього літа мати свої овочі. 
можливо, хтось вже й купив насіння, 
залишилось тільки його посіяти 
на розсаду. Як це правильно зробити, 
розповіли городники зі стажем

Ближче до періоду 
висадки у відкритий 
ґрунт розсаді необхідні 
фосфор і калій. Цих 
елементів багато у 
деревному попелі

насіння нині користується попитом у козятинчан. Хтось 
обирає перевірені сорти, хтось вагається, бо робить це вперше

в’ячеслав гончарук

У минулий четвер, 16 лютого, 
в місті Бар проходила фінальна 
частина чемпіонату Вінницької 
області з баскетболу серед юна-
ків 2008–2009 року народження. 
Учасниками фіналу чотирьох 
були команди спортивних шкіл 
із Вінниці, Липовця, Козятина 
та Бару.

Перед початком стикових ігор 
на майданчик вийшли команди 
Вінницької МСДЮШОР (місь-
кої спортивної дитячо-юнацької 
школи олімпійського резерву) та 
ДЮСШ «Колос» з Бару, щоб за-
вершити гру зональної зустрічі, 
яку припинили 10-го лютого 
через повітряну тривогу. Обидві 
команди на ту пору забезпечи-
ли собі вихід до наступної стадії 
змагань. Тож організатори чемпі-
онату, порадившись з тренерами 
обох команд, прийняли рішення 
дограти цей матч, коли команди 
зустрінуться у фіналі чотирьох 
у Барі. Господарі майданчика 
недограний поєдинок довели 

до перемоги 31:15 і в фінальній 
стадії змагань були представлені 
в статусі переможців зональної 
групи, що змагалися у Вінниці. 
Баскетболісти Вінниці посіли 
в групі 2-ге місце. В групі, що 
змагалися у Іллінцях, до фіналь-
ної частини пробилися перемо-
жець групи козятинська команда 
та спортивна школа Липовця з 
2-го місця.

Таким чином баскетболісти 
Вінниці зустрілися з козятин-
чанами, другу півфінальну пару 
склали баскетболісти «Колоса» та 
ДЮСШ Липовця. В першій грі 
вінничани перемогли козятин-
чан з рахунком 41:51. Господарі 
майданчика завдали поразки бас-
кетболістам Липовця з рахунком 
54:24.

У грі за третє місце наші 
земляки перемогли з рахунком 
28:25 ДЮСШ Липовця.

У грі за перше місце вінни-
чани з рахунком 32:31 переграли 
господарів майданчика і стали 
чемпіонами області своєї вікової 
групи.

Команда-переможець отрима-
ла перехідний кубок, а коман-
ди-призери грамоти від Депар-
таменту гуманітарної політики 
Вінницької ОДА.

Цього ж дня в обласному цен-
трі на базі спортивного комп-
лексу Вінницького національ-
ного медичного університету ім. 
Пирогова стартував відкритий 
чемпіонат Вінницької області 
чоловічих команд серед амато-
рів. У чемпіонаті беруть участь 
12 команд, а у матчі-відкритті 
зустрілися наш «SuperSloniсs» 
та Калинівський «Авангард». 
Перед початком зустрічі гра-
вець «Авангарда» Тарас Самар 
сказав, що козятинська команда 
на даному етапі слабка і вони 
не сумніваються в своїй пере-
мозі. Тільки як показала гра, 
слабшими якраз були гравці 
«Авангарда». Вони поступилися 
БК «SuperSlonics» із рахунком 
43:31.

Кращими гравцями команд 
були визнані граючий тренер 
«Авангарда» Гліб Краківський 

як наші баскетболісти зіграли у чемпіонатах області

та Олексій Немикін із команди 
БК «SuperSlonics».

MVP — найцінніший гравець 

матчу — Олексій Немикін, який 
набрав на кошику суперника 
17 очок.
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у домашніх матчах. Не міг спо-
кійно дивитися, як монолітовці 
дарують очки суперникам Ген-
надій Ткачук. Перед початком 
гри він погодив із гравцями, 
якої вони повинні дотримува-
тися тактики на майданчику. 
Вона полягала в тому, щоб по-
збавити можливості технічних 
гостей розігрувати м’яч повним 
складом на половині поля гос-
подарів. Для цього один гравець 
«Моноліта» має висуватися впе-
ред та відтягувати на себе гравця 
суперника, а при нагоді отри-
мати із зони захисту м’яч і йти 
на ворота ветеранів Сквири.

Тактика повністю виправдала 
себе. До кінця першого тайму 
господарі забили у ворота супер-
ника три сухі м’ячі.

У перерві на відпочинок гравці 
Сквири стали радитись, яку їм 
тактику застосувати, щоб пере-
ломити хід гри.

З перших хвилин другого тай-
му сквирянам вдалося перевес-
ти гру на половину майданчика 
господарів. Атаки слідували одна 
за одною та дива воротарської 
майстерності творив страж воріт 
«Моноліта» Іван Ромашкан.

в’ячеслав гончарук

У суботу, 18 лютого, в селі 
Романівка завершилось друге 
коло зимового чемпіонату Бер-
дичівщини з футболу формату 
8+1. Наші земляки з команди 
«Локомотив» у десяти прове-
дених іграх набрали 20 очок і 
фінішували на другом місці. 
Таку ж кількість очок має бер-
дичівський SWS. Але за кращої 
різниці забитих і пропущених 
м’ячів «Локомотив» зайняв вище 
місце.

У підсумковій таблиці чемпі-
онату команди розташувалися 
в такій послідовності: «Адрена-
лін» (Бердичів), «Локомотив» 
(Козятин), «SWS», «Блісп», 
«Wortex», «Прайд» (всі команди 
з Бердичева).

Церемонія нагородження 
почалася хвилиною мовчання, 
вшанували пам’ять вихованця 
СК Бердичів Сергія Короля та 
усіх воїнів, які загинули за нашу 
вільну й незалежну Україну.

Крім срібних нагород та куб-
ка, двох гравців «Локомотива» 
нагородили спеціальними при-
зами. Володимира Добжансько-
го визнали кращим воротарем 
чемпіонату, а Олександра Сте-
панюка назвали кращим гравцем 
команди.

У неділю, 19 лютого, в манежі 
зі штучним покриттям стадіону 
«Локомотив» проходила гра 8-го 
туру чемпіонату Житомирської 
області серед ветеранів 40+. 
До ветеранів «Моноліта» при-
їхали беззаперечний лідер чем-
піонату — «Ветеран» зі Сквири.

Команда гостей у чемпіонаті 
ветеранів представлена фут-
болістами, які в розквіті сво-
го спортивного таланту грали 
в командах високого рівня. 

Найстаршому ветерану Сквири 
майже 60, тільки в його ногах, 
як у більшості гравців Скви-
ри не видно тих років. У всіх 
футболістів команди добре по-
ставлений удар і кожен із них 
добре бачить переміщення свого 
партнера.

Козятинські ветерани після 
того, як декілька гравців коман-
ди поїхали на фронт, довгий час 
не могли зібратися більш-менш 
оптимальним складом навіть 

Витримати тиск команди гос-
тей господарям на 9 хвилині дру-
гого тайму допомогла триходівка. 
І арбітр зустрічі Віктор Обущак 
зафіксував четверте взяття воріт.

Після цього голу ветерани 
Сквири вирішили атакувати 
у 5 польових гравців та отримав-
ши 5-й м’яч у свої ворота, знов 
перейшли на схему 4+1. Шостий 
і сьомий м’ячі були наслідком 

втоми гравців Сквири. Вони як 
справжні майстри своєї справи 
йшли вперед, щоб забити і таки 
досягли свого. Хотіли забити ще, 
тільки ветерани «Моноліта» знов 
зробили рахунок з перевагою 
у 7 м’ячів. Красива перемога 
над лідером чемпіонату. Чому 
раніше не можна було зібратися 
саме таким складом? 8:1 на ко-
ристь ветеранів «Моноліта».

ВДАЛі МАТчі «ЛОкОМОТИВА» 
ТА ВЕТЕрАНіВ «МОНОЛіТА» 
Футбол  у минулі вихідні порадували 
нас футболісти. «локомотив» у романівці 
став срібним призером відкритого 
чемпіонату Бердичівщини з манежного 
футболу. а ветерани «моноліта» 
розгромили лідера чемпіонату 
житомирської області категорії 40+ з 
мініфутболу «сквиру»

Наша команда красиво 
перемогла лідера 
чемпіонату. Матч 
закінчився з рахунком 
8:1 на користь 
ветеранів «Моноліта»

рефері матчу віктор обущак виводить команди на майданчик

ветерани грають з повагою до суперника, правда цей 
епізод завершився падінням

анастасія квітка

Днями у Львові пройшов 
відбірковий чемпіонат Укра-
їни з кіокушинкай карате се-
ред чоловіків та жінок у роз-
ділі «куміте» та «ката», також 
всеукраїнський турнір серед 
юнаків 2007–2008 р. н., та юні-
орів 2005–2006 р. н. Наша Анна 
Сас стала чемпіонкою України 
у своїй ваговій категорії 55–
60 кг. За результатами турніру, 
буде сформована збірна коман-
да України, яка візьме участь 
у чемпіонаті Європи — European 
Karate Championship 2023, який 
пройде 1 квітня 2023 року в Ге-
теборг.

Про це повідомляє Спортив-
ний клуб кіокушинкай карате 
ТАКО

Результати
Бійці Владислав Дзигар та 

Віталій Ковбасюк поступились 
суперникам у перших двобоях, 
провівши хороші поєдинки.

Спортсменка Анна Сас — ста-
ла чемпіонкою України у своїй 
ваговій категорії 55–60 кг.

«На жаль, на цих змаганнях 
не міг бути присутній наш тре-
нер — Дмитро Живчик, щиро 

дякуємо вам за підтримку та 
віру, за вміння та знання! Дя-
куємо Shinkyokushinkai Lviv 
за організацію турніру! Дякуємо 
нашим ЗСУ», — йдеться у до-
писі ТАКО.

Марія лєХова

Перший відкритий «Кубок Ко-
зятина з Ping-Pong» для всіх бажа-
ючих пройде наступного місяця.

«Всі учасники змагань зможуть 
продемонструвати свої вміння 
вправно володіти ракеткою, да-
вайте разом створимо справжнє 
спортивне свято, сповнене емо-
цій та незабутніх вражень, — за-
значають організатори. — Ми 

за перемогу. За підтримку ЗСУ. 
За Україну».

Розмір внеску становить 
200 грн для дорослих та 100 грн 
для дітей. Кожен внесок учас-
ника передадуть на збір коштів 
для ЗСУ.

Коли: 5 березня о 12 годині.
Де: у спортзалі Козятинського 

училища (МВПУЗТ).
Реєстрація та деталі за телефо-

ном +38 (063)829-73-36.

анна сас — чемпіонка 
україни з кіокушинкай карате

благодійні змагання 
з Ping-Pong
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новини

дальшому вони допоможуть, 
коли цю процедуру можна буде 
проводити тваринам за віком.

— Ми будемо допомагати, чим 
зможемо, — каже зоозахисни-
ця. — Можливо, домовимося 
з ветеринаром також про ще-
плення, тому що це їм потріб-
но. Малі до року хапають все: 
невиліковні хвороби або такі, 
що важко лікуються. Хотілося б 
цьому запобігти.

Діти допомагають Марині пі-
клуватися про цуценят, варять 
для них каші. Але маленькі гав-

котуни дуже швидко ростуть. За-
раз їм орієнтовно два з полови-
ною місяці, тому дівчаток хочуть 
якомога скоріше прилаштувати 
у добрі руки.

— Дівчата — класні охоронці 
на подвір’ї, — каже Людмила 
Іллієвич-Швець. — Вони дуже 
віддані. Нехай люди не бояться 
брати. Їх просто стерилізувати — 
і не буде жодних проблем. До їжі 
вони так само не вибагливі. 
Вони не звикли до якихось до-
рогих кормів. За кашу з фаршем 
вони будуть вдячні. Головне, 

олена удвуд

Цю зворушливу історію розпо-
віла нам зоозахисниця Людмила 
Іллієвич-Швець. До волонтерки 
звернулася за допомогою Мари-
на. Ще донедавна у неї був один 
пес, а зараз на подвір’ї живе 
семеро — до жінки прибилася 
мама-собака зі своїми дитин-
чатами. Довгий час мешканка 
села Козятина підгодовувала 
бездомну тварину, яка бігала 
самотньо вулицями. Одного 
дня Марина відпустила свого 
собаку гуляти, а коли вийшла 
на подвір’я, побачила, що у буді 
її песика сидить дівчинка, яку 
жінка підгодовувала, та ще й 
не сама, а з п’ятіркою цуценят.

Виганяти собаку з цуценятами 
на вулицю рука не піднялася. 
Тож Марина пішла до зоома-
газину і купила ще одну буд-
ку, куди переселила чотирила-
пу маму з дитинчатами. Через 
соцмережі жінка спробувала 

знайти пухнастим крихіткам 
господарів — розмістила допис 
на своїй сторінці у Фейсбук, але 
охочих прихистити маленьких 
гавкотунів не знайшлося.

— Написала і я оголошення, 
але поки що тихо, — продовжує 
Людмила. — Коли пишуть сто-
совно того, що хочуть забра-
ти тварину, я завжди заходжу 
до людини в профіль, дивлюся, 
чим вона по життю цікавиться. 
Було, що писав один чоловік. 
Я Марині переслала переписку, 
потім вона вже з ним спілкува-
лася. Але там щось несерйозне. 
Трохи часу пройшло, я їй напи-
сала, як справи йдуть. Марина 
каже — поки що тиша.

Людмила припускає, що 
маленьких пухнастиків не хо-
чуть забирати через те, що усі 
п’ятеро — дівчатка. Мовляв, 
люди не хочуть потім мороки, 
бо дівчинка може привести 
цуценят. Але волонтери запев-
няють — зі стерилізацією у по-

щоб це було на постійній осно-
ві і при доброму власнику. Це, 
напевно, мрія кожної тварини.

Цуценят віддають безкоштов-
но, але волонтери наголошу-
ють — нові господарі мають бути 
готовими до того, щоб піклу-
ватися про тварину і ставитися 
до цього відповідально.

— Дуже хотілося б знайти 
гарних власників, нормальних, 

адекватних людей, — підсумовує 
Людмила. — Щоб вони не сади-
ли собаку на цепок. Бо за кор-
доном за це карають, а в нас це 
нормально. Треба, щоб їх при-
хистили турботливі, адекватні, 
відповідальні люди, які будуть 
їх любити.

Якщо ви давно мріяли про цу-
ценя, телефонуйте за номером 
(073) 463-75-45 (Марина).

СЕМЕрО СОбАк У ДВОрі. 
прИбИЛАСя МАМА З цУцЕНяТАМИ
чуйність  мешканка села Козятина 
марина підгодовувала собачку, яка 
часто навідувалася до неї на подвір’я. 
одного дня чотирилапа красуня 
прийшла не сама, а зі своїми дітками і 
поселилася в марини. малечі шукають 
добрих господарів

Доглядати 
за крихітками 
допомагають діти 
Марини — вони готують 
для чотирилапої малечі 
кашу і годують їх

довелося купити нову буду, бо мама-собака зі своїми 
дітками поселилася у домівці Марининого улюбленця. 
Тепер на подвір’ї жінки два дорослих пса і п’ятеро маленьких

анастасія квітка

На гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» звернулися мешкан-
ці села Бродецьке. Попросили 
висвітлити дорожню проблему, 
а саме про небезпечну ділянку 
біля ставу. Тій дорозі, як кажуть 
люди, вже сто років і немає ні-
кому діла до того, щоб поставити 
відбійні стовпчики і натягнути 
захисні троси.

— Ви часто піднімаєте про-
блемні теми. Писали і про Іван-
ковецький міст небезпечний, і 
про той, що в селі Козятин, — 
кажуть мешканці Бродецького. — 
Напишіть ще й за нашу дорогу, 
що йде над ставом. Це дорога, 
що веде від сільської ради до кла-
довища. Той шматок траси, що 
йде над ставом, весь у поворотах. 
Місцями є і обриви. Це доволі 
небезпечно для водіїв, бо можна 
залетіти у воду. Особливо взимку, 
коли дороги слизькі. Добре, що 
є дерева, вони як опори. Але це 
неправильно. Так не має бути. 
Місцеві знають про цю дорогу. І 
скільки пам’ятаємо — там ніко-
ли не було ніяких опор. Ось тут 
виникає питання: Чому? Це ж 
наша безпека.

Зазначимо, бар’єрні огоро-
дження на небезпечних ділянках 
автошляху є різні. Вони можуть 
бути бетонними чи залізними. 

Пів кілометра дороги над 
ставом і жодної опори

що з мостом 
в іванківцях?

Це так звані спеціальні елементи 
дороги, які призначені збільшити 
безпеку дорожнього руху. Вони 
мають запобігати з’їжджанню ав-
томобілів з мостів чи узбіч. А ще 
часто, там де є ставки чи річки, 
можна побачити натягнуті тро-
си. Вони також виконують роль 
бар’єра. На цій же трасі немає 
ніяких.

За коментарем звернулися 
до старости Бродецького Ігоря 
Ткачука. Він повідомив, що ця 
дорога знаходиться на балансі 

Глуховецької селищної ради. І 
трохи був здивований, чому люди 
звернулися до преси, а не безпо-
середнього до нього.

— Ця дорога обгинає ставок, 
можна сказати, що пів кілометра 
шляху над ставом. І там ніко-
ли не було огорожі. Але якщо 
є така проблема, є звернення, 
то будемо займатися, будемо її 
вирішувати, — сказав Ігор Тка-
чук. — Можна закопати відбійні 
стовпчики. Але до старости з 
такою проблемою не зверталися.

в’ячеслав гончарук

У кінці минулого року до ре-
дакції нашого щотижневика звер-
нулися мешканці сіл Козятина та 
Іванковець. У своєму зверненні 
вони вказували на незадовіль-
ний стан мостових споруд через 
греблю ставків у їхніх населених 
пунктах. Ми звернулися до фахів-
ця будівельних робіт Олега Камен-
ного. Він як фаховий будівельник 
сам оглянув споруди і звернувся 
у відповідні інстанції. Недавно 
йому прийшла відповідь з Уря-
дової гарячої лінії такого змісту:

«Державне підприємство служ-
ба місцевих автомобільних доріг 
у Вінницькій області розглянуло 
ваше звернення на Урядову га-
рячу лінію № КЛ-15010013 від 
26 грудня 2022 року щодо ре-
монту мостової споруди у селі 
Іванківці Козятинської терито-
ріальної громади Хмільницького 
району Вінницької області.

Підприємство повідомляє, 
що при належному фінансуван-
ні у 2023 році та при настанні 
сприятливих погодних умов 
будуть проведені роботи по по-
точному дрібному ремонту та 
експлуатаційному утриманні мос-
тової споруди на автомобільній 
дорозі загального користування 
місцевого значення С –02–08–
06 с. Козятин с. Іванківці».

— Тобто нам у допомозі не від-
мовили, але й конкретної від-
повіді, коли це буде зроблено, 
не дали, — каже Олег Камен-
ний. — Мости на дорогах дер-
жавного та місцевого значення — 
в зоні впливу «Укравтодору» та 
облдержадміністрацій відповідно. 
Але ж ними їдуть наші діти. Міст 
через греблю ставка в селі Ко-
зятин, за оцінками жителів гро-
мади, не такий небезпечний, як 
у Іванківцях і з ним щось треба 
було робити ще вчора. Сама спо-
руда знаходиться в долині. Тала 
вода з поля стікає на дорогу та 
при мінусовій температурі по-
вітря вода там замерзає. За від-
сутності відбійників будь-який 
транспорт може знести з дороги 
до набережної чи ще гірше — 
у води ставка.
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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 діючий магазин. 067-797-68-40

Продам дрова ясен. 067-369-13-23 

Куплю пір’я, перини, горіхи.  
098-572-42-44, 063-530-27-48 

Продам корову чорно-рябу.  
073-407-69-12

Продам дуже добру корову  
джейсерської породи з жирним та плотним 

молоком, синій язик.  
097-793-55-95 

Продам красиві телички гляжані, 
породисті на корову та тільну теличку від 

джейсерської корови.  
097-793-55-95

Продам корову тільну на вибір, смачне, 
солодке молоко, багато.  

073-793-55-95 

Куплю для власних потреб відходи алюмінію, 
латуні, нержавіючої сталі.  

097-793-55-95

Продам, або міняю півня м’ясояєчного на дві 
курки. 096-912-95-45

Куплю вугілля, горішки, зернята.  
098-029-13-09

В кафе, центр міста, на постійне місце 
роботи запрошується офіціант та 

помічник кухаря, ЗП вчасно, можливе 
проживання.  

063-641-91-06, 093-599-68-33

Продам поросята «Петрен» 20 кг.  
067-949-60-30

516694

517101

517497

робота
 � На роботу в магазин «Продторг» запрошу-

ється оператор-касир. 067-430-02-80

ремонт
 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

 � Ріжу дрова, зрізаю аварійні дерева. 096-
594-47-70 Павло

ПроДам
 � Або поміняю на зерно собаку сембернара, 

або лабрадора, розумні. 097-793-55-95                                                   

 � Болгарку акумуляторну, чани нержавіючі, 
алюмінієві 40, 50, 80 л., бочку 200 л., зарядне 
12 v. 068-216-34-20

 � Будинок, вул. Суворова. 073-793-55-95

 � Буряк кормовий 096-209-88-50

 � Буряк кормовий. 096-650-69-14                                                                                                                       

 � Вулики, дрова. 067-445-75-52       

 � Гній - перегній коров’ячий без добавок. 097-
793-55-95

 � Дрова ясенові. 067-369-13-23

 � Земельну ділянку 10 соток під забудову, вул. 
Катукова. 098-835-45-97 Наталія 

 � Картоплю велику та посадкову, можлива до-
ставка. 097-354-76-54                                         

 � Картоплю велику та посадкову. 067-271-
52-14

 � Картоплю велику. 067-949-60-30

 � Картоплю дрібну. 097-280-83-27

 � Килим натуральний у відмінному стані. 097-
612-85-23

 � Контейнер на ринку «Хлібодар», форму для 
виготовлення кілець для криниці, маску зварю-
вальника «Хамелеон», акумуляторний оприску-
вач 12 л. «Садочок». 068-216-34-20 

 � Ліжко двоспальне, диван, два крісла, кухню, все 
в доброму стані. 097-494-15-89, 093-334-03-86

 � Меблі аптечні холодильник - вітрину. 063-
392-93-20, 098-974-29-35                                                                      

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

 � Парту шкільну, вимірювач сахару, бідон алю-
мінієвий, столик з чорного скла, дитячу ванноч-
ка. 097-147-84-88  

 � Пелюшки стерильні недорого, прилад для 
вимірювання сахару, ванночку дитячу, бідон 
алюмінієвий, ксерокс недорого. 068-966-57-66 

 � 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                                   

 � Плуг кінний для мотоблока. 093-563-81-40 

 � Пральну машину «Електролюкс» на 5 кг. 096-
797-91-89                                         

 � Пшеницю на корм, дешево. 068-635-90-68

 � Пшеницю. 067-692-85-73

Дозвілля

517320

1	 Вулиця,	паралельна	до	Довженка
2	 Довженка	—	найдовша	вулиця	Козятина.	Скільки	кілометрів	її	протяжність?
4	 Це	відкрили	біля	колишнього	МРЕВ	чотири	роки	тому
5	 Що	було	колись	навпроти	їдальні	«П’ять	зірок»?
6	 Вулиця	Довженка	веде	до	виїзду	з	міста,	де	стоїть	знак.	Як	його	називають	у	народі?
8	 Що	розташоване	навпроти	орсовського	ставка?
9	 Місце,	звідки	відправляються	автобуси	на	села

По вертикалі

3	 На	Довженка	багато	дерев	однієї	породи.	Що	це	за	порода?
7	 Скільки	службових	переходів	через	залізницю	розташовано	на	Довженка?
10	 Кафе	на	Довженка	«Старий	…»
11	 Прізвище	власника	продуктової	бази	на	Довженка
12	 Ним	користуються	водії,	щоб	із	вулиці	Довженка	потрапити	у	центр	міста,	а	з	центру,	

навпаки,	на	Довженка
13	 Зараз	у	цій	будівлі	«Чисте	місто»,	а	раніше	там	був	завод.	Який?
14	 М’ясокомбінат	працює	більше	100	років.	Як	називалося	це	підприємство,	коли	його	тільки	

відкрили?
15	 Як	називається	великий	магазин	будівельних	товарів	на	цій	вулиці?
16	 Як	називається	магазин	за	переходкою	до	танка?

По горизонталі

кросворд «Вулиця Довженка»

По горизонталі
3. тополя 7. два 10. мірошник 

11. Боровський 12. тунель 

13. маслозавод 14. кооптах 

15. піраміда 16. дует

По вертикалі 
1. Куликівського 2. чотири 

4. автомийка 5. гуртожиток 

6. журавель 8. газконтора 

9. автостанціявідПовіді

реКлама Та оГолоШеннЯ

11

15

9

3

2

14

1
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 � Сидіння від іномарки легкового авто для 
встановлення на прицеп мотоблока 250 грн., 
двері праві та капот до грузового автомобіля 
ГАЗ-52. 097-255-51-60

 � Сіно люцерни. 096-192-68-08

 � Телевізори робочі 2 шт. 096-176-45-23

 � Труби. 093-000-51-23                                          

 � Холодильник «Elektrolux», споживання енергії: 
клас А++ розміри 60 х 185 см., система No 
Frost, об’єм морозильника 91 л., холодильної 
камери 220 л. 093-892-12-00                                    

 � Цеглу б/в цілу та половинки. 063-392-93-20, 
098-974-29-35

 � Яблука зимових сортів, с. Козятин. 098-321-
74-24                                          

 � Ячмінь. 098-833-05-27

нерУХомIСтЬ
 � 1-кімн. кв., на станції Махаринці в одноповер-

ховому будинку, сарай, погріб, криниця, ділянка 
20 сот. 098-321-74-24                                      

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

 � 1-кімн. квартиру з ремонтом. 068-705-46-65 

 � 2-кімн. кв., перший поверх, євроремонт, 
меблі, район ПРБ, м. Козятин. 097-791-28-63, 
097-643-05-86

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

 � 2-кімн. кв., центр, 5 поверх. 073-003-80-10                                                                           

 � 2-кімн. квартира в центрі, терміново. 050-
853-06-35

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

 � 3-кімн. центр, середня без ремонту, 4 по-
верх, 62 кв. м. 093-704-31-57                                                                        

 � 4-кімн. кв., 2/2, 86 кв. м., інд. опалення. 096-
176-45-23

 � Будинок 1/3 частина 35 кв. м., дві кімнати, 
кухня, передпокій, криниця, погріб, сарай, м/п 
вікна, опалення, зручності у дворі, світло не 
вимикають, вул. 9 Січня. 093-726-27-50, 067-
494-77-27                                                             

 � Будинок 65,8 кв. м., або міняю на квартиру, 
заг. ділянка з городом 15 сот., газ, центральна 
вода, гарне та зручне місце. 063-296-19-75   

 � Будинок 79 кв. м., для великої родини зі всі-
ма зручностями, с. Верболози, 12 км. від м. Ко-
зятин, пічне та газове опалення. 098-921-08-71

 � Будинок вул. Івана Франка 42. 093-007-64-13

 � Будинок жилий з усіма зручностями 6 х 8, га-
зиф., гараж, літня кухня, погріб, сарай, криниця, 
садок, город 20 сот. 050-212-03-65                                                                                                                     

 � Будинок м. Козятин, вул. 8 Гвардійська 11/2, 
газ, вода, м/п вікна, господарчі будівлі, ремонт, 
3 сот. городу. 068-759-80-17

 � Будинок новий на дві половини, євроремонт, 
20 сот. зем. ділянки, р-н «Поле Чудес». 093-
704-31-57 

 � Будинок с Сестринівка, вул. Садова 17, ді-
лянка 92 сот., сарай, погріб, поруч газ та водо-
провід. 098-321-74-24 

 � 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, с. Козятин, без зручностей. 098-
599-47-10

 � Дачна ділянка 9 сот., р-н Талимонівка, вул. 
Некрасова. 096-863-61-66

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

 � Зем. ділянка 0,15 га під забудову на «Полі 
Чудес», є будівельний паспорт,  120000 грн., 
можливий торг. 063-320-32-07, 099-176-57-05

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

 � Зем. ділянка 6 соток під забудову, центр, 
провулок Грушевського 10. 063-392-93-20, 
098-974-29-35                    

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

 � Земельну ділянку 35 сот., с. Пляхова, вул. 
Миру. 097-453-44-55                                                                          

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

 � Квартиру терміново в центрі. 050-853-06-35 

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

 � 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, зем. ділянка 3,6 сот., газ, 
світло, вода, каналізація. 093-586-43-88

 � Частину будинку, р-н «Депо», газ, вода, 0,16 
соток землі. 096-313-89-63                                                                  

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

аВтомото
 � Mazda 323, 1987 р., газ-бензин. 098-597-

13-23

 � ВАЗ 2105, поварена, покрашена, мотор та 
коробка без нарікань, два скутера за 10000 грн. 
098-834-40-88, 063-694-18-04 Олександр         

 � МТЗ-80,82 сівалку, розбірна МТЗ-80,82, 
ЮМЗ-6. 096-245-37-48

КУПЛЮ
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи. 067-

430-02-80                               

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

 �Шпали дерев’яні б/в, тюки ячмінної соломи, 
перфаратор електричний. 097-255-51-60  

мІнЯЮ
 � Півня м’ясо-яєчного на дві курки. 096-912-

95-45 

рIЗне
 � Візьму на квартиру хлопців. 093-884-86-66, 

068-209-91-37

 � Втрачений військовий квиток УА №0625574 
на ім’я Рощупкін Олександр Іванович вважати 
недійсним

 � Загублений атестат про загальну середню 
освіту МЕ №009260, виданий 24.06.1994 р., 
Бродецькою СЗШ на ім’я Новіков Ігор Анатолі-
йович вважати недійсним.

 � Здам 1-кімн. квартиру, м. Козятин зі всіма 
зручностями та меблями, р-н відділення доро-
ги. 063-889-23-37, 063-879-96-67                             

 � Здам будинок, центр, три кімнати, меблі, 
стан жилий, газифікований, злив води, криниця 
у дворі. 073-052-93-37, 096-258-75-22                 

 � Здам частину будинку зі зручностями. 063-
530-80-47

 � Зніму будинок, або 3-кімн. квартиру з мебля-
ми на тривалий термін. 063-416-36-64      

 � Микола 38 років, без шкідливих звичок, ро-
ботящий, 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             

 �Шукаю роботу, терміново, доглядальниці, 
прибиральниці, жінка 42 роки, розгляну будь-які 
варіанти. 067-192-67-78 

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
АНРВУ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, БО «УСЛ» та Kinstellar.
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Дозвілля

Погода у козятині

***
— алло, це поліція? у мене пропав 
чоловік.
— давно?
— Тиждень тому.
— Чому тільки тепер телефонуєте?
— просто я знаю, що його більше 
тижня жодна жінка не витримає, 
значить, щось сталося…

***
в аптеці сказали — «Заходьте ще».
— розумію, що ввічливість, а наче 
прокльон…

***
в селах люди не мають часу 
на якусь депресію. То закопують 
картоплю, то викопують…

***
— лікарю, ви пам’ятаєте, що 
порекомендували мені від 
депресії?
— Так, звичайно — завести 
коханця!
— о, то тепер самі поясніть моєму 
чоловікові, що я лікуюсь…

***
після фрази жінки: Так хочеться 
смаженої соленої полуниці… Тато 
семи дітей втратив свідомість.

***
— потрапили якось в яму: 
руснявий солдат, вагнерівець і 
кадировець.
— І що?
— І нічого. Там і залишились.

***
на прийомі у психолога:
— Що вас турбує, окрім тривоги?
— Комплекси…
— Комплекс провини? Комплекс 
неповноцінності?
— мене турбує, коли вже приїдуть 
ті ракетно-зенітні комплекси!

***
етнічній вірменці сімоньян 
заборонили в’їзд у вірменію.
етнічному єврею соловйову 
заборонили в’їзд в Ізраїль.
Залишилось заборонити лаврову 
вхід на іподром.

***
Хочу душевного тепла і 
100 сучасних винищувачів для 
україни…
жартую, звісно, тепла не треба.

***
Чоловік дружині:
— уявляєш, подивився недавно 
щоденник нашої доньки і мало 
свідомість не втратив!
— Що, багато двійок знайшов?
— Та ні, виявляється, вона вже 
в четвертому класі!

***
під новий рік бабуся приїхала 
в гості до онуків.

— ну, петрику, — звернулась вона 
до найменшенького, — скажи, 
скільки тобі років? За кожний рік 
отримаєш по шоколадній цукерці.
— давайте, бабусю, я краще скажу, 
скільки років вам!..

***
— Ким би ти хотів стати, коли 
виростеш?
— учителем і малярем.
— Чому?
— Бо учитель має канікули влітку, 
а маляр — взимку.

***
Бабуся каже своїй онуці:
— Будь чемною, слухняною, 
бо прийде вовк і з’їсть тебе, як 
Червону Шапочку…
— Знаю, знаю! але він спершу з’їв 
бабусю…

***
— мамо, — перелякано каже 
дитина, дивлячись у вікно. — он 
іде тато! Що ми йому раніше 
покажемо — твоє нове плаття чи 
мій щоденник?

***
Гризуть два короїди дерево. один 
другому:
— ну і що? Звичайне дерево! а ти 
все: страдіварі, страдіварі…

***
— люсю, де ти вчора вночі була?
— по району гуляла.
— він же неблагополучний!
— Ще й який благополучний! 
дивись — два айфони і золотий 
ланцюг!

***
Чоловік заходить в аптеку:
— дівчино, дайте медичний 
спирт — літр.
— а рецепт у вас є?
— ех, був би рецепт, я б його сам 
зробив…

***
надам безкоштовну психологічну 
допомогу, почищу карму, 
допоможу знайти вихід із складної 
ситуації. Закуска ваша.

***
— доброго дня. одягайте бахіли, 
прив’язуйте ниткою зуб до дверей!
— але лікарю, я думав…
— Бачите цей диплом? давайте тут 
думати буду я!

***
— свєтка, я тої ночі майже не спав! 
Ти хропіла, пес гавкав!
— а що ти хотів? Щоб пес хропів, 
а я гавкала?

***
— лікарю, 2 години тому ми 
привезли доньку з апендицитом. 
Як вона?
— вітаю! у вас онук.

Анекдоти
овен 
на початку тижня ви можете 
виявити брехню з боку ді-
лових партнерів або своєї 
другої половинки. викрива-
ючи недоліки інших людей, 
пам’ятайте і про власну 
недосконалість. наприкінці 
тижня вас порадують друзі.
 
телець 
у роботі непогано б за-
йнятися новими та невивче-
ними напрямками. однак 
уникайте радикальних 
змін, нове має будуватися 
поступово. пам’ятайте про 
відповідальність за вчинки. 

близнюки 
цього тижня гарний настрій та 
душевний підйом дозволять 
вам швидко та легко вирішити 
будь-які питання. не прагніть 
осягнути неосяжне, залиште 
більше часу на відпочинок, 
прогулянки, побачення, 
кохання та дружбу. 

рак 
Тримайтеся подалі від будь-
яких інтриг та закулісної 
метушні. Згодом настане 
гарний час для кар’єрного 
зростання. у п’ятницю поста-
райтеся не вступати в нові 
контакти.

лев 
Якщо ви задумалися над 
зміною роботи, то зараз 
найкращий момент для 
пошуку. постарайтеся завер-
шувати розпочаті справи, це 
дозволить уникнути непоро-
зумінь та неприємностей. 

діва 
ваші ідеї та плани, незважа-
ючи на дещо авангардний 
характер, знайдуть цього 
тижня розуміння та під-
тримку. не скромничайте, 
дозвольте розкритися своїм 
талантам і здібностям, біль-
ше впевненості у своїх силах. 

терези 
цього тижня на вас 
чекають приємні зміни 
в особистому житті. у вас 
з’явиться гостре бажання 
досягти задуманого — так 
дерзайте. розраховуйте 
лише на власні сили і 
не зваблюйтеся з приводу 
колег по роботі чи іншого 
джерела допомоги. 

скорПіон 
цього тижня у вас з’явиться 
безліч ідей і проєктів і 
більшість із них прине-
суть прибуток. у вас може 
з’явитися бажання почати 
все спочатку, давно настав 
час щось змінити і зробити 
крок на шляху до свого 
щастя.

стрілець 
результати роботи зможуть 
вас порадувати і принести 
моральне і навіть матері-
альне задоволення. на цей 
тиждень можна запланувати 
серйозну розмову зі старим 
другом або коханцем, 
можливо, стосунки знайдуть 
друге дихання. 

козеріг 
не поспішайте будувати 
жорсткі плани та суворо до-
тримуватися їх. цей тиждень 
взагалі сприятливий для 
того, щоб спокійно пливти 
за течією. Є ризик розчару-
ватися у близькій людині, 
собі коханому. Займіться 
самоосвітою та самовдоско-
наленням.
 
водолій 
у всьому шукайте привід 
для радості, не допускайте 
негативних думок та емо-
цій. ваші особисті успіхи 
викликають захоплення 
і одночасно заздрість 
у недоброзичливців. 

риби 
вам необхідно подумати 
про підвищення свого про-
фесійного рівня, виникне 
ймовірна ситуація, яка 
дозволить вирішити це пи-
тання без величезних зусиль 
з вашого боку. 
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