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	із середини лютого 
в нашій області відмінили 
погодинні відключення 
світла. Дефіциту 
електроенергії немає і 
наразі не прогнозується. 
споживання — на рівні 
звичайного робочого дня

	в оселях світло є, чого не 
скажеш про наші вулиці. 
ми дізналися, чому досі 
вулиці козятина темні, чи 
планують найближчим 
часом увімкнути вуличне 
освітлення та що мають для 
цього зробити с. 2

аналізУємо фінансовий 
план лікарні
	скільки грошей отримає 
козятинська ЦрЛ у цьому році? 
скільки нараховуватимуть 
на заробітну плату лікарям, 
медсестрам та санітаркам? і, 
що найголовніше, яку середню 
кількість посад затвердили 
для медичного закладу 
на 2023‑ій рік?

топ‑10 найДорожчих 
закУпівель за рік
	ми переглянули закупівлі 
виконавчого комітету, а також 
управлінь та відділів міської 
ради за 2022‑ий рік і склали 
для вас рейтинг найдорожчих 
тендерів. У списку цифри з 
шістьма нулями. із ким укладали 
договори і які товари та послуги 
замовляли? с.8с.3
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світломаскування.
Завдяки невтомній, цілодобо-

вій роботі енергетиків, не зважа-
ючи на чергові обстріли, у нашій 
області відмінили відключення 
світла. Сталося це в середині лю-
того. За повідомленням генди-
ректора Yasno Сергія Коваленка, 
у регіонів більше немає обме-
жень щодо лімітів електроенер-
гії. За його словами, «Укренерго» 
не формує ліміти, оскільки на-
разі у роботі усі 9 енергоблоків 
АЕС, працюють додаткові блоки 
на деяких ТЕС, більш активно 
працюють ГЕС. Разом із тим він 
зауважив — система не може 
працювати безперебійно, тому 
економити електроенергію все 
одно потрібно.

Оскільки дефіциту електро-

енергії наразі немає, в багатьох 
містах, обласних та районних 
центрах потроху почали від-
новлювати вуличне освітлення. 
Можливо освітлюються не всі 
вулиці і горить не кожен ліхтар, 
але світло дають. Можна ходити 
в темну пору, не використовую-
чи кишеньковий ліхтарик. Але 
не в Козятині. У нашому місті 
вуличне освітлення не увімкну-
ли, тож коли стемніє, слід бути 
обережними, озброюватися ліх-
тариками та світловідбиваючими 
наліпками.

Наші читачі стали запитувати, 
чи ми не володіємо інформацією, 
коли буде світло горіти на ву-
лиці? Таке питання написала 
в нашу групу в інстаграм Валерія 
Біланенко.

За коментарем звернулися 
до Івана Вовкодава, начальника 

анастасія квітка

Повномасштабне вторгнення 
росії в Україну кардинально змі-
нило нашу систему освітлення. 
Спочатку це було світломаску-
вання — з перших днів війни ко-
зятинчан закликали у темну пору 
доби завішувати вікна в оселях, 
а в під’їздах багатоповерхівок 
не вмикати світло. Потім, за-
для безпеки, світла не стало і 
на наших вулицях. Вуличні ліх-
тарі погасли на досить тривалий 
час, до середини квітня. Потім 
його почали поступово віднов-
лювати. Для людей це справжні 
виклики, адже спочатку присто-
совуєшся до темноти, звикаєш 
до неї, а потім, коли стає світло, 
замість того, щоб видихнути і 
сказати «нарешті», ловиш себе 
на думці, що від цього світла на-
впаки стає лячно. Звісно, такі 
світлові гойдалки, не найстраш-
ніше, що може бути у воєнний 
час, але вони теж впливають 
на наше життя і роблять його 
нестабільним.

Тільки-но почали жити з освіт-
леними вулицями, знову нове 
випробування. З жовтня розпо-
чалися ракетні атаки агресора 
по енергетичній інфраструктурі 
України. Наша держава почала 
налаштовуватися до зменшено-

го споживання електроенергії. 
У перші дні обстрілів постраж-
дали енергетичні об’єкти в Ла-
дижині та у Вінницькому районі. 
Через це у Вінницькій області 
понад 200 населених пунктів 
залишились без світла. Почали 
вводити режим тотальної еконо-
мії електроенергії.

Рішення економити прийняли 
і в Козятині. Від влади вийшло 
повідомлення: «У зв’язку із необ-
хідністю зменшення навантажен-
ня на енергетичну мережу, в усіх 
населених пунктах Козятинської 
міської територіальної громади 
відключать вуличне освітлення». 
І знову темні вулиці.

А через деякий час, під час 
чергової масованої атаки з по-
вітря рашисти вкотре вдарили 
по об’єкту енергетики у Вінниць-
кій області. Внаслідок цього 
у Козятині відбулося аварійне 
відключення електроенергії — 
козятинчани по кілька годин 
сиділи не тільки без світла, а й 
без води та мобільного зв’язку. 
Обленерго почали застосовувати 
обмеження споживання електро-
енергії. Жити з відключенням 
світла, яке відбувалося у три 
черги чотири години через дві, 
було важко, але справлялись.
Темні вулиці теж вже не викли-
кали такого жаху, як у перші дні 

Управління житлово-комуналь-
ного господарства Козятинської 
міської ради.

— Якщо виконавчий комітет 
прийме таке рішення, то уві-
мкнемо. Ми — виконавці. Зараз 
невідомо. Не готовий сказати, 
коли таке рішення можуть при-
йняти. Поки що команди такої 
не було.

Відповіді на питання дала місь-
кий голова Козятинської грома-
ди Тетяна Єрмолаєва.

— Ми запланували провести 
опитування населення з питання 
ввімкнення вуличного освітлен-
ня. На жаль, вмикати освітлення 
по часу, часовим реле автома-
тично, ми в громаді не маємо 
можливості, — розповідає Тетяна 
Єрмолаєва. — Воно встановлене 
лише в одному населеному пунк-
ті — це село Козятин. Для при-
кладу, в Умані і Жмеринці освіт-
люються вулиці з 18.30 до 23 го-
дини. Якщо увімкнути вуличне 
освітлення, то будуть працювати 
датчики сутінків, а це цілу ніч. 
Чи є в цьому необхідність, адже 
маємо комендантську годину? 
Тому наразі розглядаємо варіант 

встановлення часових датчиків. 
У цьому році заплановано поточ-
ний ремонт системи освітлення, 
для цього в бюджеті закладено 
більше 2 млн грн. Уже почали з 
вулиці Січових Стрільців, угода 
підписана, роботи розпочина-
ються, заплановано встанов-
лення часових реле. В громаді 
є більше 60 підстанцій (щитових) 
це багато. Головне питання ле-
жить у площині автоматизації 
роботи, на сьогодні її немає і 
не було, потрібно працівнику 
автомобілем об’їхати всі об’єкти 
і в ручному режимі вимкнути, 
а на другий день увімкнути. 
Це може зайняти кілька годин. 
Тому наразі по часу вмикати 
вуличне освітлення не можемо, 
а щоб воно освітлювало повніс-
тю цілу ніч — чи є сенс? Хочу 
зауважити, що в нас є села, які 
взагалі без вуличного освітлен-
ня, в місті теж є такі вулиці і 
провулки. У цьому році на про-
граму капітального будівництва 
системи освітлення громади за-
кладено 8 млн грн. Це на 6 сіл. 
Освітлення громади — одне з 
пріоритетних завдань.

Живемо з темними вулицями. 
Чи засвітять ліхтарі?
темрява  із середини лютого в нашій 
області відмінили погодинні відключення 
світла. Дефіциту електроенергії немає і 
наразі не прогнозується. споживання — 
на рівні звичайного робочого дня. 
в наших оселях світло є, чого не скажеш 
про наші вулиці. запитали в Управлінні 
житлово‑комунального господарства 
козятинської міської ради, коли планують 
засвітити ліхтарі

Оскільки дефіциту 
електроенергії наразі 
немає, в багатьох 
містах почали 
відновлювати вуличне 
освітлення

Дефіциту електроенергії у нашій області наразі немає. 
але козятинські вулиці і досі залишаються темними

«Draft» поїде в благодійний тур, щоб 
зібрати гроші на авто для зсУ

Допомога
ювілярам

У Козятинській громаді усім ювілярам, 
починаючи з 75-річного віку, надаватиметь-
ся матеріальна винагорода. Козятинська 
міська рада повідомляє — для отримання 
матеріальної допомоги з бюджету громади, 
особам яким у січні-лютому 2023 року ви-
повнилось 75, 80, 85, 90, 95,100 років у най-
коротші терміни треба надати до управ-
ління соціальної політики Козятинської 
міської ради (вул. Незалежності, 57, каб. 
№ 3) копії паспорта, ідентифікаційного 
коду, номера банківського рахунку.

Людям, яким у березні-грудні поточ-
ного року виповнюються славні ювілеї, 
необхідно завчасно (в місяці, що передує 
ювілейній даті) надавати до управління 
соціальної політики Козятинської міської 
ради (вул. Незалежності, 57, каб. № 3) 
копії паспорта, ідентифікаційного коду, 
номера банківського рахунку.

За додатковою інформацією звертайтесь 
до управління соціальної політики за тел. 
2 25 00

олена УДвУД

Із перших місяців великої війни козя-
тинський гурт «Draft» не лише тримає 
культурний фронт, а й активно волон-
терить. Минулого року хлопці не раз ви-
ступали у столиці, Вінниці та рідному 
Козятині, збирали на своїх концертах 
гроші і спрямовували їх на потреби армії. 
А нещодавно музичний гурт долучився 
до фонду «Бойовий волонтер України» 
і тепер готується до благодійного туру 
містами нашої країни.

— На наших благодійних концертах, які 
ми грали до цього, нам вдалося зібрати 
більше ста тисяч гривень, — розповідає 
Сергій Гайдучок, лідер гурту «Draft». — І 
щоразу виникало питання — куди нам 
краще направити гроші. Саме через це 
нам підказали фонд BVU («Бойовий во-
лонтер України — авт.»). Ми зустрілися 
з головою фонду Володимиром Буцієм 
і зрозуміли, що будемо робити одну до-

бру справу. BVU — це команда завзятих 
побратимів, яка кожного дня робить усе 
для нашої перемоги. Вони надають ліки 
в прифронтові зони, доставляють машини, 
тепловізори, одяг, знаходять те, чого знайти 
неможливо. Все це і трохи більше робить 
щодня команда фонду. І так як ми музич-
ний, творчий фронт фонду, ми починаємо 
благодійний тур містами України для збору 
коштів на транспорт для Збройних сил.

Благодійний тур стартує зовсім скоро — 
вже за два тижні. Перший концерт хлоп-
ці відіграють у Бердичеві. Туди «Draft» 
планує завітати 11 березня. Після цього 
гурт поїде до Хмельницького, де висту-
пить у «Crab pub» 17 березня. Вийдуть 
на сцену хлопці і в рідному Козятині. Це 
буде у п’ятницю, 24 березня. А 26 березня 
«Draft» поїде до Вінниці і відіграє в «Royal 
Pub», де наші козятинчани неодноразово 
виступали минулого року.

— Не виключено, що міст буде ставати 
більше, — підсумовує Сергій Гайдучок. — 

Тому що нас знають і звуть. Чекаємо всіх 
на наших благодійних концертах.

Свій внесок на авто для ЗСУ можна 
зробити не лише завітавши на виступ 
хлопців. Фонд «Бойовий волонтер Укра-
їни» відкрив рахунок для збору коштів. 
Переказ можна зробити за посиланням 
https://cutt.ly/L8kSs4r, або за номером 
картки 5375 4112 0370 4874 (Монобанк).
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із того ж таки протоколу засідання 
трудового колективу стало відомо, 
що відділення фізичної та реабі‑
літаційної медицини цього року 
не підписало угоду із національ‑
ною службою здоров’я України. 
Про те, що такий ризик існує, го‑

ворили ще взимку минулого року, 
коли група депутатів проводила 
громадські збори в актовій залі 
лікарні з приводу скорочення 
працівників.
середній фонд оплати праці пра‑
цівників відділення фізичної та ре‑

абілітаційної медицини становить 
295,7 тисячі гривень щомісяця. 
на рік це приблизно 3,5 мільйона. 
враховуючи збитковість, праців‑
никам відділення вирішили у січ‑
ні виплатити зарплату за Єдиною 
тарифною сіткою.

не отримали пакет

іншого персоналу — на 17,75.
Коли затверджували фінан-

совий план на передноворічній 
сесії, до рішення внесли пункт 
про відтермінування скорочення 
штатних одиниць та чисельності 
працівників до 1 квітня 2023 року. 
Втім на засіданні, яке відбулося 
в лютому, цей пункт виключили. 
І схоже, про це просили самі пра-
цівники лікарні. Принаймні про 
це свідчать документи, які опри-
люднили на фейсбук-сторінці 
Козятинського міського голови.

олена УДвУД

На останній сесії депутати зно-
ву говорили про лікарню, адже 
на порядку денному було питання 
про внесення змін до фінансо-
вого плану Козятинської ЦРЛ 
на поточний рік. Нагадаємо, сам 
фінплан затвердили ще на перед-
новорічній сесії. Тоді передба-
чалося, що лікарня цього року 
отримає від НСЗУ дохід у роз-
мірі 58,2 мільйона гривень, втім 
після того, як медичний заклад 
підписав договори із Національ-
ною службою здоров’я України, 
виявилося, що фінансування буде 
значно більшим.

Відповідно до нового фінан-
сового плану, який затвердили 
депутати 17 лютого, цього року 
Козятинська ЦРЛ отримає від 
Національної служби здоров’я 
України 82,1 мільйона гривень. 
Ще 24,6 мільйона має надійти з 
бюджету Козятинської територі-
альної громади. Із цих коштів вже 
погасили заборгованість по зарп-
латі, яка була в лікарні минуло-
го року, а також мають оплатити 
комунальні послуги і зробити ре-
конструкцію приміщень.

зарплати
Позаяк Козятинська ЦРЛ під-

писала із Національною службою 
здоров’я України угод на більшу 
суму, ніж планувалося до ново-
го року, фонд заробітної плати 
також збільшився. Його депутати 
затвердили у розмірі 69,8 мільйо-
на гривень.

Середньомісячну виплату 

на оплату праці керівника за-
твердили в розмірі 28,7 тисячі 
гривень. Для лікарів — 23,8 ти-
сячі у першому кварталі, а нада-
лі — 25,9 тисячі. Для спеціалістів 
немедичного профілю — 8,3 ти-
сячі у першому кварталі, нада-
лі — 10,1 тисячі. Для середнього 
медичного персоналу — 12,9 ти-
сячі у першому кварталі, нада-
лі — 16,9 тисячі. Для санітарок — 
8,5 тисячі у першому кварталі, 
надалі — 8,8 тисячі. Для іншого 
персоналу — 8,2 тисячі в першо-

му кварталі, 8,8 тисячі — надалі. 
Зауважимо, що це не кошти, які 
працівники закладу отримува-
тимуть на руки. Із цих сум ще 
будуть вираховувати податки.

просили самі працівники
Середню кількість посад 

на 2023-ій рік у фінансовому пла-
ні поки що не міняли. Відповідно 
до документа, на перший квартал 
у Козятинській ЦРЛ буде 424 по-
сади, натомість надалі — 352. 
Прогнозується, що у штаті ліка-
рів буде на 1,25 посади менше. 
Кількість посад серед спеціаліс-
тів не медичного профілю може 
зменшитися на 4,5, медичних сес-
тер — на 42,5, санітарок — на 6, 

На початку лютого у Козятин-
ській ЦРЛ відбулося засідання 
трудового колективу, на якому 
зібралися директор, голова про-
фкому, заввідділеннями, головна 
медсестра та старші медичні се-
стри, головний бухгалтер, началь-
ник відділу кадрів та начальник 
загального відділу. Розглядали фі-
нансові питання. Директор лікар-
ні Оксана Забазнова повідомила, 
що відповідно до фінансового 
плану, який затвердили депутати 
міської ради на грудневій сесії, 

фондом заробітної плати забез-
печені лише 352 штатні одиниці, 
тому щомісяця фонд заробітної 
плати буде перевищений орієн-
товно на 600 тисяч гривень.

За кілька днів після того, як 
відбулися збори, адміністрація 
Козятинської ЦРЛ звернулася 
до міської ради з пропозицією 
винести на розгляд сесії питання 
щодо скасування пункту про від-
термінування скорочення штатної 
чисельності працівників лікарні 
до 1 квітня.

Поки що у лікарні 424 Посади, 
але надалі буде менше 
важливо  скільки грошей отримає 
козятинська ЦрЛ у цьому році? скільки 
нараховуватимуть на заробітну плату 
лікарям, медсестрам та санітаркам? і, 
що найголовніше, яку середню кількість 
посад затвердили для медичного закладу 
на 2023‑ій рік?

Відділення фізичної 
та реабілітаційної 
медицини нашої 
лікарні цього року 
не отримало пакет 
від НСЗУ

на останній сесії депутати міської ради вносили зміни до фінансового плану 
козятинської црл. на засідання завітали працівники медичного закладу

анастасія квітка

Днями волонтер Сергій Сива-
ківський оголосив про збір коштів 
на виготовлення для нового під-
розділу медичних евакуаційних 
нош. Наразі Сергій подякував всім 
за допомогу і повідомив — кошти 
на пошив 50 медичних нош зібра-
ли. Запускають процес пошиття.

«Дякую пані Оксані, невідомо-
му благодійнику (1000 грн), пі-
церії «Армато», яка закрила весь 
необхідний залишок 11050 грн та 
завжди долучається у найбільш 
потрібний момент. Ірина Сербі-
на з колегами в четвер розпочне 
пошив нош. На даний час вони 
завершують пошив партії одягу для 
поранених в лікарню ім. Пиро-
гова. Дякую Олена Ящук за вза-

ємодопомогу! Дякую #НоваПошта 
за швидку та безкоштовну достав-
ку!» — написав Сергій.

Також Сергій відзвітував про 
витрати та потреби:

Переказав 12000 грн Ірині 
Сербіній за матеріали та пошив 
медичних нош. З рахунку фонду 
переказав 25600 грн на одяг для 
поранених. Залишок на рахун-
ку 1551 грн. На волонтерській 
картці 982 грн.

Потреби на березень:
Замовили в борг 600 квадратних 

метрів основи для маскувальних 
сіток — це 12000 грн. Наступ-
на партія одягу для поранених 
25600 грн та ще одна термінова 
потреба з передової, вартість якої 
дізнаюсь завтра.

Реквізити:

Банка накопичувальна https://send.
monobank.ua/jar/3YM69mCqty

Карта Монобанку 
5375 4141 2137 5074

Карта ПриватБанку 
5168 7451 0016 6906

Рахунок у гривнях:
БО БФ «Паросток добра»
Код ЄРДПОУ отримувача 

44701226
Рахунок отримувача відповідно 

стандарту IBAN
UA8632200100000 26001930000657
Назва банку: АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК»
Bank account in USD
CO CF «SPROUT OF GOOD»
IBAN: UA0732200100000 

26000930000658
Adress: Kyiv, Avtozavodska str. 

54/19

графік автобуса 
вінниця‑козятин

У козятині виготовлятимуть 
медичні евакуаційні ноші

марія лєхова

З березня оновлюють графік 
руху автобусного маршруту Ві-
нниця-Козятин. Зверніть увагу 
на зміни.

Оновлення в розкладі руху 
автобусів Козятин-Вінниця 
опублікували на сторінці Глухо-
вецької територіальної громади.

Діятиме новий графік із 6 бе-
резня:

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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ня ідею з виділенням коштів 
на капремонт цих трьох вулиць 
не підтримали.

на знесення рбк могли 
Дати 2 мільйони

Один мільйон пропонували 
спрямувати на будівництво по-
верхневого водовідведення вулиці 
Винниченка. Це — одна з тих 
вулиць у центрі міста, яка під 
час дощу перетворюється на ма-
леньку Венецію, тому що калюжі 
там збираються величезні. Втім 
цю пропозицію депутати також 
відхилили.

На капітальний ремонт ди-
тячого майданчика у міському 
сквері пропонували спрямувати 
300 тисяч. Ще три мільйони — 
на капремонт покрівлі харчобло-
ку ліцею № 7 (колишня школа-
гімназія-дитячий садок імені 
Володимира Підгорбунського), 
покрівлі спортзалу Сестринів-
ської гімназії та капремонт по-
крівлі ліцею № 1. Ще 650 тисяч 

олена УДвУД

Два тижні тому відбулася 
32 сесія Козятинської міської 
ради. Одним із ключових пи-
тань, які розглядали на засідан-
ні, був розподіл вільних залиш-
ків бюджетних коштів станом 
на 1 січня 2022 року. Цифра 
чимала — 76,3 мільйона гривень 
по загальному фонду та 1,8 міль-
йона — по спеціальному. Як ми 
вже розповідали, такий залишок 
утворився з двох причин. По-
перше, надходжень до скарбниці 
минулого року було більше, ніж 
планувалося, через що бюджет 
ми не просто виконали, а пере-
виконали. По-друге, через повно-
масштабне вторгнення держава 
заборонила проводити капітальні 
видатки.

Бюджетна комісія, яка збира-
лася перед сесією, підготувала 
на розгляд депутатів пропозиції, 
куди можна спрямувати залишені 
кошти. Обранці розглянули варі-
анти і прийняли рішення. А ми, 
в свою чергу, надіслали на міську 
раду інформаційний запит, аби 
отримати копію рішення і роз-
повісти, як розподілили кошти.

на капремонт Доріг гроші 
не пішли

Ще до сесії бюджетна комі-
сія розглянула різні запити від 
управлінь та відділів міської ради 
на залишок бюджетних коштів. 
А цих запитів було на цілих 
146,9 мільйона. Позаяк бюджет-
ний залишок в рази менший, 
більшість із цих запитів залиши-
лися поза бортом. До прикла-

ду, реконструкція центральної 
площі разом із коригуванням 
проєкту та експертизою проєк-
тно-кошторисної документації, 
на яку Управління ЖКГ просило 
17,2 мільйона гривень. Чи ка-
премонт прибудинкових тери-
торій багатоповерхівок на Гру-
шевського, 23, Незалежності, 
30 і Незалежності, 32, на який 
те ж Управління ЖКГ просило 
4,5 мільйона.

На розгляд депутатів підготу-
вали пропозиції рівно на суму 

78,1 мільйона гривень. Але біль-
шість із цих пропозицій обранці 
відкинули. І спочатку ми розпо-
вімо саме про них.

На закінчення робіт із капі-
тального ремонту системи кис-
непостачання Козятинської цен-
тральної районної лікарні пропо-
нували спрямувати 1,8 мільйона 
гривень.

Цілих 60 мільйонів хотіли ви-
ділити на капітальний ремонт 
дорожнього покриття та тро-
туарів вулиць Героїв Майдану, 
Винниченка і провулку Василя 
Пирогова (колишній провулок 
1-го Травня). На сесії надійшла 
пропозиція зменшити цю суму 
на два мільйони, втім під час 
прийняття остаточного рішен-

пропонували виділити на виго-
товлення та експертизу проєк-
тно-кошторисної документації 
для капремонту покрівлі гімна-
зії № 9 та капремонту покрівлі і 
фасадів дитячих садочків № 1 та 
№ 4. Але на сесії депутати ці ідеї 
також не підтримали.

На демонтаж аварійного РБК, 
що на центральній вулиці міста, 
пропонували спрямувати цілих 
два мільйони гривень. Проте 
депутати вирішили не виділяти 
на це коштів.

майже третина — 
на лікарню

Тепер переходимо до найціка-
вішого — куди спрямують гроші, 
що залишилися з минулорічної 
скарбниці. Із тих 76 мільйонів 
поки що розподілили всього 14. 
Зокрема, 815 тисяч піде на за-
купівлю автівки виконкомом, ще 
50 тисяч — на послуги та податок 
за придбання автівки.

На виготовлення (коригування) 

проєктно-кошторисної докумен-
тації та експертизи ремонту сис-
теми опалення в опорному ліцеї, 
харчоблоку і на теплообмінник 
для ліцею № 7 та спортзалу лі-
цею № 1 вирішили спрямувати 
268,5 тисячі гривень. Ще 160 ти-
сяч піде на закупівлю прасуваль-
ного пристрою для пральні, яка 
обслуговує дитячі садки.

На Козятинську центральну 
районну лікарню спрямують 
5,4 мільйона гривень. За ці кошти 
планують купити обладнання та 
провести поточний ремонт ганку.

Шість мільйонів виділили 
на силові структури, Центр з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та підрозділ 
ДСНС. Решта коштів піде на по-
гашення кредиторської заборго-
ваності, виготовлення технічної 
документації та обрізку дерев.

Куди спрямують 64 мільйони, 
які залишилися з бюджету ми-
нулого року нерозподіленими — 
поки що невідомо.

на що Підуть 76 мільйонів, які 
залишилися з минулого року
гроші  із бюджету козятинської 
громади‑2022 зекономили кругленьку 
суму — майже третину від скарбниці. 
на останній сесії депутати вирішували, 
як розподілити ці кошти. розповідаємо, 
на що пропонували витратити бюджетний 
залишок і куди вирішили спрямувати гроші

Депутати мали 
вирішити, куди 
спрямувати 
78,1 мільйона гривень, 
але розподілили суму, 
у п’ять разів меншу

такий вигляд має дах ліцею № 1. на його капремонт пропонували спрямувати кошти із тих, 
що залишилися з минулого року, але депутати вирішили інакше

олена УДвУД

Останнім часом тема обрізки дерев — 
одна з болючих у нашому місті. Ми пи-
шемо про це вже тричі за останні два 
місяці. Почалося все ще в січні, коли 
комунальники стали проводити форму-
вальну обрізку у міському сквері. Де-
кілька дерев підчистили так, що від них 
залишилися самі стовбури. «Після такої 
обрізки дерев у парку не буде», — каза-
ли нам козятинчани, які телефонували 
до редакції. Втім в Управлінні житло-
во-комунального господарства поясни-
ли, що це вимушений крок, тому що 
дерева давно не кронували. Минув час 
і в лютому комунальники навідалися 
до скверу знову. Відтак формувальна 
обрізка продовжилася. І знову від дерев 
позалишалися самі стовбури — всі верхні 
гілки пішли під ніж. Санітарну обрізку 
мали проводити ще й у зоні відпочинку 
на Водокачці, втім туди комунальники 

з пилками поки не дісталися.
Те, що серед зелених насаджень як 

у сквері, так і в зоні відпочинку на Водо-
качці, чимало аварійних — ніхто не спе-
речається. Адже вже не раз були випадки, 
коли під час шквального вітру в парку 
відламувалися цілі стовбури і падали 
просто на пішохідні доріжки. Та, схоже, 
деякі дерева, які потребують обрізки, за-
лишаються поза увагою комунальників.

Нещодавно отримали телефонний дзві-
нок від нашої читачки. Жінка каже — 
просто посеред площі росте аварійне 
дерево, але його ніхто не бачить.

— На площі стоїть суха груша, здо-
ровляча, висока і вона суха вже три чи 
чотири роки, — розповідає жінка. — Але 
наша мер ходить по цій площі і цієї груші 
не бачить, тільки бачить свіжі дерева, 
що можна зрізати. Я хочу вам скинути 
фотографію, може вона в газеті побачить, 
увагу зверне, може зріже його вже. Скоро 
зима закінчується, може на дрова при-

годиться хоча б та груша.
Як і обіцяла, читачка надіслала нам 

світлину висохлої груші. Вона росте 
на зеленій зоні у тій частині площі, 
що йде вздовж вулиці Пилипа Орлика. 
Ми, в свою чергу, звернулися до Управ-
ління житлово-комунального госпо-
дарства і запитали, чи планують цього 
року на площі робити формувальну та 
санітарну обрізку дерев.

— За зелені насадження несе відпо-
відальність балансоутримувач об’єкта 
благоустрою, — каже Іван Вовкодав, на-
чальник Управління житлово-комуналь-
ного господарства Козятинської міської 
ради. — Він може звернутися з приводу 
обрізки дерев до нас, або зрізати дерево 
самостійно. Балансоутримувачем площі, 
якщо не помиляюся, є відділ культури. 
Наразі розроблений проєкт реконструкції 
площі, який передбачає оновлення зеле-
них насаджень. Щоправда, фінансування 
поки що не виділено.

всохлу грушу у самісінькому центрі не зрізають роками
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святкувань на кістках і скасувати 
вихідний день. Залишивши лише 
«День пам’яті та примирення» 
8 травня, без вихідного дня».

Ми з цього приводу зробили 
невеличке опитування серед 
мешканців нашого міста. Але за-
питували лише щодо свята жінок 
8 березня. Нашими основними 
респондентами були продавці 
та покупці ринків, фармацевти 
аптек і продавці невеличких ма-
газинів.

Відповіді чоловіків навіть тро-
хи приємно здивували. Більшість 
сходились на тому, що для жінки 
жіночий день повинен бути що-
денно.

— Хіба потрібно чекати жі-
ночого свята, щоб привітати її 
з сонячним ранком чи побажа-
ти їй доброго здоров’я на довгі 
роки за те, що вона годинами 
на кухні біля плити? Жіночий 

в’ячеслав гончарУк

«Зараз відновлюється україн-
ський погляд на світ та форму-
ються нові традиції нації-пере-
можця, що вимагає закріплення 
і на символічному рівні держав-
ного календаря, покінчивши з 
нав’язаними традиціями минулої 
спадщини. Досі на державному 
рівні визначено вихідним днем 
8 березня — так званий «Міжна-
родний жіночий день», встанов-
лений окупаційним московським 
режимом з метою популяризації 
власного погляду на роль і міс-
це жінок. Напротивагу вважає-
мо більш доцільним відзначати 
«День української жінки» в дату 
народження найвідомішої україн-
ської письменниці та громадської 
діячки — Лесі Українки, а саме 
25 лютого. Натомість в березні 
необхідно відзначити пам’ять Ве-
ликого Кобзаря Тараса Шевченка 
в день його народження, 9 берез-
ня, — йдеться у пояснювальній 
записці до законопроєкту. — Для 

уникнення економічних втрат че-
рез ще один вихідний слід усу-
нути інші комуністичні рудимен-
ти — насамперед 1 травня (так 
званий «День праці»)… Натомість 
на офіційному рівні слід визнати 
«День матері», який вже більше 
ста років традиційно святкується 
українцями. До речі, припадає 
він на другу неділю травня, що 
усуває проблеми з втратами для 
економіки. В травні також слід 
позбутись минулих рудиментів 
щодо святкування «Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні» 9 травня, що використо-
вується московським режимом 
як головне ідеологічне обґрун-
тування агресії під гаслами «бо-
ротьби з нацизмом і фашизмом». 
Закінчення Другої світової війни 
на європейському фронті у сві-
ті відзначається 8 травня. Однак 
в інших державах це не святко-
вий, а траурний день пам’яті де-
сятків мільйонів загиблих. Відпо-
відний характер слід повернути і 
Україні, що дозволяє обійтись без 

день, то лише формальність. 
Жіноче свято у жінки має бути 
щоденним, — вважає 42-річний 
Олександр.

Пан Володимир підтримує за-
конодавців.

— Так, 8-е березня — то пе-
режиток минулого. Те, що хо-
чуть жіночий день перенести 
на 25 лютого, я підтримую. 
Головне, щоб у нас, чоловіків, 
до жінок була щоденна повага. 
Повага до жінки — то і є для 
неї жіноче свято, — відповів він.

Щодо статистики нашого опи-
тування, то на шість чоловіків, 
які хочуть для своїх жінок що-
денного жіночого свята, припадає 
один, який за те, щоб скасувати 
жіноче свято взагалі.

У більшості опитаних жінок 
у родині хтось із чоловіків воює. 
І вони висловлювали думку, що 
народні депутати з перенесенням 

жіночого свята трохи поспішили. 
Вони згодні, що 8-е березня тре-
ба переносити, але у них жіноче 
свято буде тоді, коли їхні близь-
кі повернуться з фронту. «Поки 
в Україні війна, то жіночого свята 
у наших жінок немає», — казали 
більшість із них.

Пані Людмила відмітила:
— Двічі на рік своє професійне 

свято відзначають залізничники. 
Жінки теж можуть відзначати 
свято двічі на рік: на жіночий 
день 8-го березня і 14 жовтня — 
на День захисників України і за-
хисниць.

Трохи прикро за пані Ольгу. 
Вона тримає на своїх плечах ма-
лого підприємництва всю роди-
ну. Вона жіночий день відзначає 
щорічно і купує подарунок для 
себе сама. Каже: чоловік у мене 
є, але ж він лише в свідоцтві про 
одруження.

замість 8 березня днем Жінки 
хоЧуть зробити 25 лютого
будуть зміни?  До верховної ради 
внесли законопроєкт № 9009 про 
зміни до кодексу законів про працю 
України щодо встановлення українських 
свят. замість свят 8 березня, 1 травня і 
9 травня група нардепів пропонує нові. 
25 лютого — День української жінки, 
9‑го березня — Шевченків день та День 
матері — друга неділя травня. Що з цього 
приводу думають козятинчани?

такі зміни у святах нам пропонують депутати верховної ради. кількість свят не зміниться, 
але не буде вже Дня праці, Дня перемоги та свята 8 березня

анастасія квітка

У суботу, 25 лютого, за ініціа-
тиви директора Самгородоцької 
спеціальної школи відбувся бла-
годійний турнір єднання з во-
лейболу на підтримку Збройних 
сил України.

Як повідомляє Самгородоцька 
спеціальна школа, участь у тур-
нірі взяли три команди:

Самгородоцька сільська рада, 
ТОВ «АРЧІ», «Самгородоцька 

спеціальна школа».
Всі команди показали гарну та 

згуртовану гру, а в залі панувала 
патріотична та дружня атмосфе-
ра. Кожна команда здобула одну 
перемогу, тому переможця визна-
чили за кількістю здобутих очок.

І місце — ТОВ «АРЧІ».
ІІ місце — Самгородоцька сіль-

ська рада.
ІІІ місце — «Самгородоцька 

спеціальна школа».
Після завершення турніру лі-

чильна комісія (голова комісії — 
Тетяна Поліщук) порахувала зі-
брані кошти. Спільними зусил-
лями було зібрано — 5300 грн.

«Пишаємось, що на турнір за-
вітав почесний гість — військо-
вослужбовець НГУ — Віталій. 
Танцювальний супровід захо-
ду — зразковий хореографічний 
ансамбль «Зірки Арчі». Дякуємо 
кожному, хто долучився до цієї 
чудової акції», — йдеться у до-
писі.

У самгородку грали у волейбол на підтримку 
збройних сил України. зібрали більше 5 тисяч гривень

Що про це кажУть читачі на нашомУ сайті: (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

юлія леонідівна
я проти відміни 8‑го березня, тільки нашим депутатам воно і заважає, прикри‑
ваючись війною, скасують всі святкові виплати, понаднормові і нічні, пахайте, 
жіночки, поки ноги не відкинете.

елена анисимова
До яких пір наші довбані депутати будуть воду мутити, 8 березня усі в Європі 
святкують, на холеру цей цирк.

людмила грабовая
Пенсійний вік жінкам подовжили…
Декрет у стаж роботи… не пам’ятаю чи скасували… намагались…
День весни в березні 8 числа — як розквіт краси нашої, жіночності! скасовують.  
Чомусь хочуть показати боротьбу з росією на тлі святкових днів…  

таня чернецька
свята будуть, як закiнчиться вiйна.

ксюшка коляда
Правильно, давайте ще 8 березня у жінок заберем. вони ж не заслуговують 
ні на що, вони можуть тільки пахати, як коні, і при цьому посміхатись, ніби ні 
в чому не бувало! зато у чоловіків, що не день, то свято причому 24/7. Жінка 
має право на відпочинок. Жінка завжди була порівнянням з весною, квітами і 
т. д., а не з холодною, бридкою, похмурою, мокрою осінню.
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Герої не вмирають

Під час навчання отримував гра-
моти, був переможцем конкурсу 
професійної майстерності. Крім 
фахової спеціальності цікавився 
автомобілями і технікою. Любив 
читати у вільний час та гратися 
з племінниками.

Згодом хлопець вирішив 
пов’язати своє життя з армією 
та пішов служити до 59-ї окре-
мої мотопіхотної бригади імені 
Якова Гандзюка. Він дуже пи-
шався тим, що служить у танко-
вому батальйоні. Дмитро обіймав 
посаду механіка танка, весь час 
копирсався у техніці і йому це 
дуже подобалося. Коли отримав 
звання старшого солдата, був 
дуже задоволений, бо зрозумів, 
що знайшов себе.

Одинадцятого вересня 2021 року 
Дмитро одружився з гарною ді-
вчиною Веронікою. Купив кварти-
ру та автомобіль для майбутнього 
життя. Планував, мріяв, кохав. 
У березні 2022 року планував по-
їхати у відпустку додому, однак 
на другий день повномасштабної 
війни російські окупанти обірвали 
життя та мрії молодого військо-
вого. Дмитро загинув у річницю 

в’ячеслав гончарУк

Зустрічала Глуховецька грома-
да свого захисника о 9-й ранку 
24 лютого живим коридором від 
Пляхової до будинку Героя. Вдо-
ма по ньому провели заупокійну 
молитву священники Православ-
ної церкви України митрофорний 
протоієрей Валерій Кушнір Ко-
зятинського благочиння та отець 
Володимир із Махнівки. До бу-
динку Дмитра сходились родичі, 
друзі загиблого воїна, одноклас-
ники, сусіди та знайомі родини.

Після служби Божої траур-
на колона рушила до будинку 
культури. Спочатку на площі 
був мітинг вшанування Героя. 
Відкриваючи мітинг-реквієм, 
ведуча сказала:

— Шановні жителі громади, 
сьогодні знов зібрала нас на цій 
площі сумна подія.

Минають дні. Місяці важких 
втрат, болю і випробувань. Сьо-
годні рівно рік від подій, які на-
завжди змінили країну і кожного 
українця. Подій, які залишили 
в минулому мирне розмірене 
життя. Вся Україна і весь світ 
стали свідками небаченої в ци-
вілізованому світі жорстоко-
сті російських катів. Сьогодні 
скорботний день для всіх жи-
телів нашої громади, адже ми 

зібрались провести в останню 
путь нашого земляка, який по-
ліг смертю хоробрих 25 лютого 
2022 року. Дмитро був великим 
патріотом України. Він білим ян-
голом на щиті повернувся додо-
му, на свою рідну землю.

У лютому 2022 року Дмитра по-
ховали у тимчасово окупованому 
Херсоні на кладовищі Геологів. 

Завдяки рідним та небайдужим 
людям нарешті Дмитро повернув-
ся і буде перепохований у рідно-
му краї.

Старший солдат Дмитро Ко-
валь загинув 25 лютого 2022 року 
в районі Антонівського моста 
на Херсонщині. Боєць дістав 
смертельне кульове поранення 
у шию. Йому було і назавжди 
залишиться 22 роки.

Народився Дмитро 27 серпня 
1999 року у селищі Глухівці. Хо-
див до місцевої школи, а потім 
вступив у Київське вище про-
фесійне училище деревообробки. 

підписання контракту. На Героя 
вдома чекали мама, дві сестри та 
дружина.

— Всі, хто знає Дмитра, 
запам’ятають його як світлу і 
надзвичайно добру, усміхнену, 
щиру людину. Він був вдяч-
ним сином для матері Оксани, 
справжньою опорою та надійним 
братом для сестер. Він завжди 
казав своїй старшій сестрі Оль-
зі: «Мала, ти у мене сильна, ти 
зі усім впораєшся». Він мав ще 
багато планів та мрій у житті, та 
не судилось… — говорила ведуча 
мітингу. — На жаль, клята війна 
забирає найкращих. Ми ніколи 
не пробачимо цього російським 
окупантам! Ніколи!»

Старший солдат Коваль по-
смертно нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

— Важко знайти слова втіхи, 
коли перестає битися серце за-
хисника України. Важко зна-
йти такі слова, щоб зменшити 
душевний біль від втрати рідної 
людини. Розділяємо разом із ро-
диною цей біль, це наше спільне 
горе, адже ми втратили патріота й 
справжнього Захисника України! 

Кожний мешканець Глуховецької 
громади схиляє голову перед на-
шим захисником і нашим зем-
ляком, — сказала ведуча і запро-
сила до слова селищного голову 
Олександра Амонса.

Селищний голова про заги-
блого воїна говорив довго, пе-
рераховуючи заслуги Дмитра. 
На завершення свого виступу він 
закликав громаду залишити про 
Дмитра у своїх серцях світлий 
спомин та висловив співчуття і 
підтримку родині.

Священник Валерій Кушнір 
в кінці своєї промови закликав 
попрощатися із загиблим вої-
ном всіх присутніх, та одним із 
перших підійшов і віддав честь і 
шану воїну, приспустившись біля 
труни Героя на коліно. Після ви-
ступу отця Валерія з Дмитром 
стала прощатися громада. Цере-
монія прощання із захисником 
України проходила довго. Воно 
й не дивно, адже провести сво-
го земляка в останню дорогу 
вийшло мало не все село… По-
ховали Дмитра у рідній землі, 
на сільському кладовищі.

Вічна пам’ять і слава Герою!

дмитра коваля ПереПоховали 
у рідних глухівцях
біль  У перші дні повномасштабного 
російського вторгнення Глуховецька 
громада втратила Дмитра коваля. 
Підрозділ, у якому служив наш земляк, 
ніс службу в районі антонівського 
мосту, що на Херсонщині. на другий 
день війни Дмитро отримав смертельне 
поранення в шию і був похований 
у Херсоні на кладовищі Геологів. сестра 
Дмитра ольга казала — проженуть із 
Херсону окупантів, ми Діму заберемо 
додому і це сталося

Дмитро Коваль 
загинув у річницю 
підписання контракту. 
На Героя вдома чекали 
мама, дві сестри та 
дружина

Дмитру назавжди залишиться 22. Прощання з Героєм тривало довго. Провести свого 
земляка в останню дорогу вийшло мало не все село

анастасія квітка

Зі сльозами на очах та з молит-
вою у Козятинській громаді про-
йшла зустріч із родинами заги-
блих Героїв. Долучилися до цієї 
емоційної зустрічі військовий 
капелан Роман Шкрібенець з 
в/ч А2365 та отець Борис, які 
молилися за душі наших воїнів.

Про захід повідомила на своїй 
сторінці міський голова Тетяна 
Єрмолаєва.

«Капелан сказав дуже влучні 
слова: «Ми маємо змінювати 
Україну вже зараз, в пам’ять про 
тих, хто віддав найцінніше за неї, 
ми повинні проводити повну на-
ціоналізацію нашого населення, 
не забувати, за що боремося вже 
понад 9 років». Пан Роман досить 

емоційно, зі сльозами на очах, 
розповідав про військових, які 
на передовій, їх страхи та мо-
литви. Він також наголошував 
на важливості проведення та-
ких заходів, які допомагають 
впоратися зі своєю скорботою, 
виплеснути усі емоції та просто 
поговорити», — йдеться у дописі

Також діти з родин запрошених 
отримали пам’ятний подарунок 
та солодощі від військового ка-
пелана для підняття настрою та 
бойового духу. Емоційним ви-
ступом надихнула та додала віри 
в перемогу Олена Пантєлєєва, 
заспівавши свої пісні «Я мо-
люсь за тебе, Україно» та «Лоза», 
які були просякнуті любов’ю 
до Батьківщини.

Для присутніх зіграв на саксо-

фоні чуттєву музичну композицію 
під назвою «Зцілити світ» Федір 
Бережнюк, після чого програма 
була поставлена на смачну паузу 
за філіжанкою кави.

З вірою у краще виконали па-
тріотичну пісню «Ми за мир» ді-
тки з колективу під керівництвом 
Тетяни Фабіцької.

«Найдорожчим подарунком є 
не той, що вартий купи грошей, 
а той, де вкладена душа у кожній 
його деталі. Тому кожна родина 
отримала сувеніри, виготовлені 
дитячими рученятами, як сим-
вол великої шани та вдячності, — 
пише очільниця громади. — Ми 
надзвичайно вдячні кожному з 
вас за те, що знайшли час та 
можливість, щоб разом із нами 
створити таку душевну та зво-

«важко стримувати сльози». У козятині пройшла 
зустріч із родинами загиблих героїв

рушливу зустріч, просто пого-
ворити, просто згадати, просто 

помріяти та просто помолитись. 
Герої не вмирають!»
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гвардії України.
За повідомленням очільниці 

громади Тетяни Єрмолаєвої, заги-
нув Герой у результаті мінометно-
го обстрілу позицій противником 
у районі населеного пункту Спірне 
Бахмутського району Донецької 
області. До останнього дня був ві-
рний присязі та віддав своє життя 
за свободу кожного з нас та свою 
Батьківщину. Без батька залиши-
лися два сини.

«В такий важкий час, висловлю-
ємо щирі співчуття рідним і близь-
ким Героя та поділяємо горе бать-
ків, родини, друзів. Важко знайти 
слова, які можуть зменшити тугу 
і смуток, неможливо загоїти біль 
та гіркоту від втрати такої молодої 
людини. Сумуємо разом із вами, 

анастасія квітка

анДрій боровський
У середу, 22 лютого, стало 

відомо про чергову страшну 
втрату в Самгородоцькій гро-
маді — на війні загинув Андрій 
Боровський. Повідомляють, що 
Герой віддав своє життя за Укра-
їну 16 лютого 2023 року поблизу 
с. Невське Луганської області.

«Щирі співчуття депутату 
8-го скликання Самгородоць-
кої сільської ради Дерев’янку 
Володимиру Анатолійовичу з 
приводу загибелі брата Боров-
ського Андрія Анатолійовича 
висловлюють сільський голова 
Сергій Лановик, депутатський 
корпус та колектив працівників 
апарату Самгородоцької сільської 
ради, — йдеться у дописі на сто-
рінці «Самгородок Наш». — Важ-
ко знайти такі слова, які б змо-
гли зменшити душевний біль від 
втрати рідної людини. Розділя-
ємо разом з Вами біль, сумуємо 

разом з Вами, підтримуємо Вас 
у таку важку годину. Нехай Бог 
посилає Вам і усій Вашій ро-
дині терпіння, мужність і силу 
духу, щоб пережити це горе. Ві-
чна пам’ять та Царство Небесне! 
Герої Не Вмирають!»

юрій любарець
Цього ж дня, 22 лютого, повідо-

мили про втрату у Козятинській 
громаді. 21 лютого 2023 року обі-
рвалося життя нашого земляка, 
загинув молодий воїн — Юрій 
Любарець, 1990 року народження, 
старший солдат, старший куле-
метник 1 відділення 3 взводу 2 ба-
тальйону в/ч 3028 Національної 

низько схиляємо голови у скорбо-
ті. Його пам’ять не зникне! Його 
подвиг пам’ятатимемо вічно», — 
написала мер Козятина. Проща-
лися з Героєм Юрієм Любарцем 
1 березня на центральній площі 
міста

леоніД галайчУк
У неділю, 26 лютого, трагічна 

новина знову увірвалася до Самго-
родоцької громади. Життя за наш 
спокій та незалежність віддав Ле-
онід Галайчук. Військовий прой-
шов АТО, після повномасштабно-
го вторгнення знову став на захист 
рідної землі.

Герой родом із села Блажіївка.
Відомо, що Леонід Галайчук 

отримав важкі травми в сутичці 

із ворогом у Водяному. Серце 
Героя зупинилося у військовому 
шпиталі.

«Низький уклін та вічна пам’ять 
Захиснику, який віддав своє життя 
за суверенітет і територіальну ці-
лісність нашої держави та кожного 
з нас! В цю гірку мить поділяємо 
горе Вашої родини та разом із 
Вами схиляємо голову в глибокій 
скорботі, — цитуємо повідомлення 
Самгородоцької громади. — Герої 
не вмирають, вони назавжди за-
лишаються в наших серцях. Вічна 
пам’ять Герою! Слава Україні!»

27 лютого Герой повернувся до-
дому. Мешканці громади зустріли 
воїна живим коридором. 28 люто-
го Леоніда Галайчука похоронили 
і рідній Блажіївці.

за тиЖдень козятинщина 
втратила ще трьох героїв
герої не вмирають!  війна 
продовжує забирати життя наших мужніх 
та відважних захисників. До річниці 
повномасштабного вторгнення росії 
в Україну ми згадували імена всіх 
воїнів козятинщини, які загинули з 
24 лютого 2022 року. на жаль, число 
загиблих зростає, адже ворог продовжує 
нещадні обстріли наших рідних земель. 
Пам’ятаємо і не пробачимо!

юрій любарець леонід галайчук

ольга зібралася в 46‑у поїздку на схід України. 
Допоможіть із пальним
в’ячеслав гончарУк

За декілька днів до стар-
ту на схід України волонтерка 
Ольга Пирогова підводить під-
сумки. Вантаж для хлопців, який 
вони чекають, а вона спланува-
ла, майже зібраний. Залишились 
традиційні вареники та домашня 
випічка. З тістечками не поспі-
шають, адже вони мають бути 
свіжесенькими і не втратити за-
паху дому.

— Я завжди перед поїздкою дя-
кую всім, хто долучився до збору 
речей першої необхідності для 
хлопців та продуктів для них, — 
каже Ольга.

Олю, а в чому у них зараз по-
треба?

— Вони тільки ноші «лелеки» 
замовили. Те, що ми їм привози-
мо, вони не замовляють, кажуть: 
ми тут для того, щоб ви у спокої 
жили. Але вони завжди чекають 
нас і радіють передачам із рідного 
краю. Вони хочуть посмакувати 
домашнім. Передачі з рідного 
краю, то їм як бальзам на душу. 
Самі вони замовляють лише те, 
що їм необхідне.

Що це за ноші «лелека»?
— Це ноші для перенесення 

людей у важкодоступних місцях. 
Їхня вага близько трьох кілогра-
мів, максимальне навантажен-
ня — до 160 кілограмів. Такими 
носилками можна пораненого 
тягнути, або переносити. Ними 
можна переносити бійця у вер-
тикальному положенні. Ремені 
на ношах затягуються так, що 
дозволяють формувати навколо 
потерпілого жорстку конструкцію 
і тим самим захищають поране-
ного від повторного травмування. 
Такі ноші вже замовлені, їх мені 
треба тільки забрати.

Це вже яка ваша поїздка?
— Від повномасштабного ро-

сійського вторгнення 12-та, а по-
чинаючи від 2014 року 46-та.

Олю, можете назвати всіх, хто 
вам допомагав зібрати хлопцям 
передачу?

— Не можу. Тому що ще будуть 
приносити хлопцям футболки, 
теплі сорочки, шкарпетки, ва-
реники та пиріжки. Обов’язково 
ще хтось додасться і не згадати 
їх? Я тільки можу назвати тих, 
хто вже відзначився допомогою. 
Надія Кащук передала хлопцям 
газові плитки та балончики, Ан-
дрій із магазину «Подоляночка» 
передав нашим захисникам сало, 

Низький уклін та вічна 
пам’ять захисникам, 
які віддали своє життя 
за нашу державу та 
за майбутнє і свободу 
кожного з нас

Ірина Дигай зі своїми помічни-
ками передали мед, сало, соло-
дощі у вигляді цукерок та печи-
во і газові балончики. Команда 
Ірини Колесник передала крупи, 
макарони, консерви. Святослав 
Фалатюк передав ліки, консерви, 
макарони, засоби гігієни. «Дім 
молитви» — борошно і макарони. 
Родині Гордійчук — вдячність 
за виготовлення 100 окопних 
свічок.

Ви цього разу двома бусами 
їдете?

— Цього разу спочатку ми пла-
нували їхати однією п’ятитонною 
вантажівкою. Тепер точно знаємо, 
що треба їхати двома машина-
ми. В одну все те, що ми маємо, 
при найбільшому бажанні не уві-
йде. Ще хлопцям веземо зарядну 
станцію, ліжка, трансформери і 
повербанки. Користуючись на-
годою, хочу звернутися через га-

зету до всіх, хто може допомогти 
з пальним. Дякую наперед тому, 
що вірю, що наші люди для на-
ших хлопців останнім поділяться.

Хочемо цього разу взяти про-
дуктів із собою з запасом. Люди, 
які на собі відчули російську 
окупацію, сильно виснажені і 
голодні. В якому вони стані — 
словами не передати, ту розруху 
треба було лише бачити. Хочу 
взяти трохи продуктів для них.
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олена УДвУД

999,2 тисячі
Закупівля, яку про-

вело Управління жит-
лово-комунального 

господарства — утримання доріг 
у зимовий період. Договір уклали 
із комунальним підприємством 
«Чисте місто» на майже мільйон 
гривень, а точніше 999,2 тисячі. 
Строк дії контракту був до кінця 
2022 року, але за даними Моні-
торингового порталу публічних 
закупівель DoZorro, у серпні 
угоду достроково розірвали. 
Тож за фактом виконаних робіт 
за контрактом виплатили лише 
151 тисячу гривень.

1 мільйон гривень
Знову закупівля 

Управління житло-
во-комунального гос-

подарства. Вона коштувала 
трохи більше одного мільйона 
гривень. Це будівництво мережі 
водопостачання вулиць Ярослава 
Мудрого, Соборна та Космонав-
тів у Сигналі. Договір уклали із 
вінницьким підприємцем.

1,1 мільйона 
гривень

Управління освіти та 
спорту. У лютому ми-

нулого року структура уклала із 
товариством з обмеженою відпо-

відальністю «Козятинбуд» договір 
на постачання теплової енергії 
для Центру дитячої та юнацької 
творчості, ліцею № 3 та дитячо-
го садочка № 4. Угода вартувала 
1,1 мільйона гривень, а термін її 
дії був до кінця минулого року.

1,2 мільйона 
гривень

Знову Управління 
освіти та спорту. У лю-

тому 2022-го структура оголосила 
тендер на закупівлю для закладів 
освіти курятини: 4500 кілограмів 
філе та 5900 кілограмів стегон. 
Пропозиції подали три учасники, 
та позаяк вінницька компанія ТД 
«Солодкий світ» запропонувала 
найнижчу ціну, договір уклали 
саме із цією фірмою. Якщо вас 
здивувала назва, то поспішаємо 
заспокоїти — за даними аналі-
тичної системи YouControl, ця 
фірма торгує не лише солодо-
щами, а й іншими продуктами 
харчування, зокрема, м’ясом.

Контракт на 1,2 мільйона 
гривень підписали до кінця 
2022 року. Відповідно до дого-
вору, ціна 1 кілограма курячого 
філе коштувала 132,3066 грив-
ні, а одного кілограма стегон — 
102,60. Але у вересні обсяги за-
купівлі зменшили: до договору 
внесли зміни, відповідно до яких 
Управління освіти та спорту за-
мовило лише 4500 кілограмів 

новини

курячого філе за 595,3 тисячі 
гривень.

1,6 мільйона 
гривень

Управління житло-
во-комунального гос-

подарства у листопаді минулого 
року уклало із підприємцем із 
Дніпра договір на поставку ти-
сячі кубометрів дров. Вартість 
контракту становила 1,6 міль-
йона гривень. Втім за даними 
Моніторингового порталу публіч-
них закупівель DoZorro, договір 
розірвали, тому що постачальник 
не виконав умови контракту.

1,65 мільйона 
гривень

Закупівля Управ-
ління освіти та спорту. 

У жовтні минулого року структу-
ра уклала із фірмою «Житомир-
котлосервіс» договір на придбан-
ня теплогенератора модульного. 
Контракт вартував 1,65 мільйона 
гривень, без ПДВ.

1,8 мільйона 
гривень

Знову дрова. Цього 
разу закупівлю про-

водило Управління освіти та 
спорту. У липні структура уклала 
контракт із підприємцем з Хміль-
ницького району на придбання 
1400 кубометрів дров. Угода вар-
тувала 1,8 мільйона гривень.

1,9 мільйона 
гривень

Трійку лідерів від-
криває закупівля того ж 

таки Управління освіти та спорту. 
Ще у грудні 2021-го структура 
оголосила тендер на постачання 
електричної енергії. Три учасни-
ки подали свої пропозиції. До-
говори підписали із київською 
компанією «Ернерінг». Початко-

ва загальна вартість контрактів 
була на суму 1,9 мільйона гри-
вень, втім у договори неоднора-
зово вносилися зміни, оскільки 
піднімалася ціна на предмет за-
купівлі, а обсяги споживання 
за деякими угодами зменшилися.

1,9 мільйона 
гривень

Закупівля Управлін-
ня житлово-комуналь-

ного господарства. У листопаді 
минулого року структура оголо-
сила тендер на ремонт системи 
киснепостачання у Козятинській 
центральній районній лікарні. 
Пропозиції подали три учасни-
ки. Договір уклали із Крижопіль-
ською компанією «Діброва ТА». 

Сума контракту — 1,9 мільйона 
гривень.

3,7 мільйона
Закупівля Управ-

ління освіти та спор-
ту. У грудні 2022 року 

структура уклала із 
«Хюндаймоторподілля» договір 
на придбання двох мікроавто-
бусів на 17 місць. У контракті 
зазначено, що транспортні за-
соби необхідні для надання під-
тримки внутрішньо переміще-
ним особам та/або евакуйованим 
особам. Загальна сума угоди — 
3,7 мільйона. Втім до договору 
внесли зміни — замість закупівлі 
двох автомобілів придбали один 
за 1,8 мільйона гривень.

тоП-10 найдороЖЧих 
закуПівель за минулий рік
гроші  ми переглянули закупівлі 
виконавчого комітету, а також управлінь 
та відділів міської ради за 2022‑ий рік 
і склали для вас рейтинг найдорожчих 
тендерів. У списку цифри з шістьма 
нулями. із ким укладали договори і які 
товари та послуги замовляли

торік Управління жкг уклало договір на поставку тисячі 
кубометрів дров. але угоду скасували

анастасія квітка

У вівторок, 21 лютого, у Козя-
тині під час п’яних посиденьок 
трапилася бійка, під час якої 
постраждав місцевий житель — 
його порізали кухонним ножем.

Інцидент трапився вночі. 
Близько 2 години ночі до поліції 
надійшло повідомлення з ме-
дичного закладу про госпіталі-
зацію 40-річного козятинчанина 
з травмою черевної порожнини. 
Слідчо-оперативна група полі-
ції відразу прибула за адресою, 
яку вказали лікарі швидкої до-
помоги.

Як розповів керівник Відді-
лення поліції № 2 Хмільницько-
го районного відділу поліції Іван 
Фалдін, у ході першочергових 
слідчих дій та на підставі зібра-
них речових доказів, на місці 
злочину поліцейські затримали 
місцевого жителя, причетного 
до скоєного.

На момент затримання під-
озрюваний перебував у стані 
алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалось, чоловік рані-
ше притягувався до криміналь-
ної відповідальності за майнові 
злочини.

Поліцейські встановили, що 
компанія з двох чоловіків та од-
нієї жінки спільно відпочивала 
у будинку 40-річного потерпіло-
го. Під час застілля між господа-
рем помешкання та гостем ви-
ник побутовий конфлікт, який 
у подальшому переріс у бійку. 
Надалі гість взяв кухонний ніж 
та завдав удар у живіт потер-
пілому.

На місці події поліцейські ви-
лучили знаряддя злочину — ніж.

Зловмисника затримано 
в процесуальному порядку та 
поміщено до ізолятора тимча-
сового тримання.

За цим фактом поліція роз-
почала розслідування за ч. 1 ст. 

анастасія квітка

У середу, 22 лютого, опе-
ративники Відділення поліції 
№ 2 Хмільницького районно-
го відділу поліції встановили та 
розшукали двох правопорушників, 
причетних до пограбування 45-річ-
ного мешканця села Махнівка.

Як розповів начальник Відді-
лення поліції № 2 Хмільниць-
кого районного відділу поліції 
Іван Фалдін, до поліції надійшло 
повідомлення від потерпілого 
про те, що напередодні близько 
16 години двоє чоловіків зайшли 
до його будинку, забрали бол-
гарку, колонку, грошові кошти 
та втекли.

— На виклик одразу прибула 
слідчо-оперативна група поліції. 
В ході проведення оперативно-
розшукових заходів під підозру 
поліцейських потрапили двоє 
мешканців Самгородоцької те-
риторіальної громади, віком 21 та 

35 років. Розшукали їх за місцем 
проживання. Речові докази вилу-
чені. Як з’ясувалось, один із пра-
вопорушників раніше судимий 
за майновий злочин, — повідо-
мляє Поліція Вінницької області.

За цим фактом слідчі розпо-
чали розслідування за ч. 4 ст. 
186 Кримінального кодексу Укра-
їни (грабіж). За таке правопору-
шення передбачене покарання — 
до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання 
щодо повідомлення зловмисни-
кам про підозру.

порізав живота знайомому 
кухонним ножем

пограбували 
будинок у махнівці
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121 (умисне тяжке тілесне ушко-
дження) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті перед-
бачає покарання — до 8 років 
позбавлення волі.
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буває, то читаю книжки. Маю 
багато інших захоплень.

— Аню, розкажіть про чемпіо-
нат, що проходив Львові.

— Чемпіонат України відбувся 
у Львові, турнір був відбірковим 
на Чемпіонат Європи, який про-
йде 1 квітня 2023 року в Гете-
борг, Швеція.

У моїй ваговій категорії було 
чотири спортсменки. Ми били-
ся за коловою системою, тобто 
кожна спортсменка з кожною. 
Я провела зі своїми суперницями 
три поєдинки і у всіх контактних 
дуелях з ними мені вдалося ви-
грати.

— Хіба Анна Сас могла не ви-
грати?

в’ячеслав гончарУк

Після приїзду Анни додому, 
ми поспілкувалися з чемпіон-
кою.

— Аню, ви відома спортсменка, 
у вашій колекції багато медалей 
найвищої проби, а з чого поча-
лися ваші перші кроки у великий 
спорт?

— З дитинства дуже хотілося 
грати у футбол у дворі нарів-
ні з хлопцями. Якщо відверто, 
то десь до 7-го класу я за захо-
пленнями була «хлопчиськом». 
У 14 років побачила оголошення 
в школі, про набір дітей на кі-
окушинкай карате. Це оголо-
шення мене настільки вразило, 
що дуже просила батьків, щоб 
завели мене на секцію.

З першого тренування я була 
закохана в цей вид східних єди-
ноборств, тренування не пропус-
кала навіть у негоду і з темпе-
ратурою бігла на кожне заняття.

Всі мені казали, що це зовсім 
не жіночий вид спорту, але це 
не відняло бажання займатись, 
а навпаки, з кожним роком все 
більше і більше я поринала в цей 
вид спорту.

— У вашому спортивному жит-

ті були якісь неприємні моменти, 
чи все було просто: тренування, 
змагання, медаль?

— Так, були неприємні мо-
менти. Перші роки на змаганнях 
я не здобувала високих перемог, 
лише були розчарування в собі, 
було бажання навіть кинути тре-
нування, але віра і підтримка 
тренера та рідних не дали мені 
цього зробити. Тому я продо-
вжила більше працювати над 
собою, більше часу проводити 

в залі, тренуватись вдома і у ви-
хідні. З часом мої старання при-
звели до бажаного результату.

— А крім спорту, чим ви ще 
любите займатися?

— У вільний від спорту час 
я люблю побути в родинному 
колі, подорожувати з друзями 
чи прогулянки на природі з со-
бакою. Коли я одна, що рідко 

— Важко було налаштува-
тись на поєдинки, у мене був 
рік перерви після травми. Трохи 
був якийсь страх, що не вийде 
зробити те, що планували і від-
працьовували на тренуваннях.

— Розкажіть про свого тренера 
Дмитра Живчика.

— Я дуже рада, що пішла 
на тренування саме до Дмитра 
Дмитровича.

Він навчив мене за всі роки 
в першу чергу залишатися лю-
диною в будь-яких ситуаціях. 
Всі мої досягнення, вміння та 
знання — це завдяки тренеру 
та підтримці рідних мені людей.

Сенсей завжди підтримає та 
вірить у мене, я його дуже ціную 

та поважаю.
— Тоді ще розкажіть нам, хто 

такий Сенсей?
— Сенсеєм називають шанов-

ного наставника. Сенсей — це 
шанобливе японське звертання 
до наставників, вчителів, лікарів 
і загалом людей старших за віком 
чи становищем. Може вживатися 
окремо і як додаток до прізвища 
шановної людини.

— Поділіться планами на май-
бутнє

— Плани на майбутнє — пе-
ремагати, розвиватися, допома-
гати, навчати інших, ділитися 
своїми знаннями і бути завжди 
прикладом для діток та спортс-
менів-початківців.

у Планах — Перемагати, 
розвиватися, доПомагати
наша чемпіонка  У минулі вихідні, 
18‑19 лютого, у Львові відбувся чемпіонат 
України з кіокушинкай. наша землячка 
анна сас вкотре стала чемпіонкою 
України і здобула право на виступ 
на чемпіонаті Європи, який відбудеться 
1 квітня 2023 року у Шведському місті 
Гетеборг

— Всі мої досягнення, 
вміння та знання — 
це завдяки тренеру 
та підтримці рідних 
мені людей, — каже 
Анна Сас

анна сас із своїм тренером Дмитром живчиком після чергової перемоги. «сенсей 
завжди підтримає та вірить у мене, я його дуже ціную та поважаю», — каже чемпіонка

в’ячеслав гончарУк

До редакції газети «RIA-
Козятин» звернулися мешканці 
вулиці Данила Нечая. «Вулицею 
Данила Нечая та вулицею Пе-
тровського (нині Князів Острозь-
ких) пройти і не залізти в боло-
то — неможливо. Ранком йдеш 
на автобус і боїшся, що у взутті 
не витримає підошва», — казали 
вони.

Про дві калюжі на вулиці Да-
нила Нечая нам відомо давно. 
Про них розповідали люди, які 
давно жили на вулиці Калініна 
(так раніше називалася вулиця 
Данила Нечая до переменуван-
ня). В роки Другої світової війни 
на дорогу згаданої вулиці ски-
нули дві авіабомби. Люди вирви 
від бомб засипали землею, а всі 
наступні покоління вже майже 
80 років ями, де падали бомби, 
чим можуть, засипають. Хтось 
сипле в ями залишки від будма-
теріалів, хтось привозить щебень 
та за власні кошти рівняє таким 
способом дорогу. Так зробила, 

наприклад, господиня домогос-
подарства за № 10. Привезла ма-
шину щебеню і навпроти себе 
засипала канаву, а центр калю-
жі змістився ближче до будинку 
за номером 7. Навпроти десятого 
номера тепер ніби все добре, але 
глибина калюжі не змінилася. 
Вона глибоченька і одне добре — 
обійти її і не влізти в багнюку 
можна по непарній стороні.

Друга яма на вулиці Данила 
Нечая навпроти будинку 14. Чим 
тільки не засипали ту дорожню 
впадину, а в період тривалих 
дощів чи танення снігу з-під 
каменю, цегли, битих листів 
шиферу на дорогу виривається 
грунт у вигляді рідкого болота. 
Від проїзду кожної автівки баг-
нюка розливається в подвір’я 
домогосподарств. Мешканці 
вулиці, що йдуть на автобус, 
настільки звикли до болота, що 
іноді жартують: «У нас тут явище 
унікальне, з-під землі виходить 
болотно-клейка лава, настільки 
клейка, що відривається взуття».

Назву вулиці, яку гості редакції 

назвали вулицею Петровського, 
нам допомогли встановити у ар-
хітектурному відділі нашого міста. 
Там нам пояснили, що колишні 
вулиця і провулок Петровського 
перейменовано і об’єднано у ву-
лицю Князів Острозьких.

Щодо незадовільного стану 
відсипної частини дороги ву-
лиці Князів Острозьких ми вже 
зверталися до управління житло-
во-комунального господарства. 
На той час начальник ЖКГ Ан-
дрій Корнійчук порадив жителям 
вулиці звернутися до міської ради 
з листом…

Станом на 23 лютого цього року 
на відсипній дорозі Князів Ост-
розьких ситуація просто жахлива. 
Якби добрі люди не постелили з 
цегли через воду кладку, то всім 
перехожим довелося б ходили 
по воді. Звернутися мешканцям 
вулиці із заявою про допомогу 
можна. Але нам згадалася історія 
незаасфальтованої ділянки до-
роги на вулиці Шевченка. Було 
подібне звернення від жителів 
вулиці Шевченка. Була й сесія, 

на вулиці Данила нечая та князів острозьких 
у болоті можна загубити взуття

де депутати міської ради вулицю 
Шевченка включили до перелі-
ку вулиць, які мали ремонтувати. 
Давно то було, тільки віз і нині 
там. Тому не звертаються люди 

за допомогою до міської ради, 
бо вважають, що та заява нічого 
не варта. А ми сподіваємося, що 
міська рада візьметься за ремонт 
доріг.
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наприкінці заходу учениця 
Дитячої музичної школи тетяна 
коваленко заспівала дві пісні. 
світлана Шняга, яка, до речі, 
пише книги, які допомагають 
людям вирішувати психологічні 
проблеми, подарувала музею 

історії міста козятин своє останнє 
видання — «книга про хвороби». 
спікерки зустрічі теж не піш‑
ли додому з пустими руками. 
на них чекали ляльки‑мотанки, 
які виготовила науковий співро‑
бітник музею наталія баштова.

на спікерок чекав сюрприз

олена УДвУД

Минулого тижня відбувся тре-
нінг на тему «Як вберегти пси-
хологічний баланс у сьогоденні». 
Захід відбувся у Музеї історії міста 
Козятин, де напередодні пред-
ставили виставку робіт лікар-
ки-невропатолога Козятинської 
центральної районної лікарні 
Тамари Вітюк, першої спікерки 
зустрічі. До нашого міста вона 
потрапила після закінчення Ві-
нницького медуніверситету. Бути 
медиком — дуже відповідальна і 
важка робота, не лише фізично, 
а й емоційно. Щоб розвантажи-
тися і зняти стрес, у вільний час 
жінка малює.

— Я малюю стільки, скільки 
себе пам’ятаю, з раннього ди-
тинства, — розповідає Тамара Ві-
тюк. — Я завжди була інтровертом, 
тому сиділа і малювала. Шість 
років навчалася у художній шко-
лі. Коли я намалювала картину 
на випускному екзамені, мені дали 
направлення до Інституту легкої 
промисловості, на дизайнерський 
факультет. Але династія у нас лі-
карська. Коли я радісна прибігла 
додому з цим документом, тато, 
не піднімаючи голови від тарілки, 
сказав: «У кінотеатри ти будеш 
малювати у вільний від роботи 
час». Я пішла у медінститут, потім 
почалася робота і 30-річний застій 
у творчості. Робота не дозволяла 
тоді малювати. Потім з’явився 
вільний час, виросла дитина, 
підросли онуки і цю нішу я за-
повнила малюнками. Малюю під 
настрій, те, що мені подобається.

«малювання — це моя 
віДДУшина»

Тамара Вітюк працює акварел-
лю та гуашшю. Серед її малюнків 
багато робіт романтичної темати-
ки. Саме їх зараз можна побачи-
ти у Музеї історії міста. А зовсім 
нещодавно лікарка захопилася на-
писанням жіночих портретів. Ці 
роботи Тамара показала гостям, 
які завітали на зустріч.

— Це дуже цікаво мені як лі-
карю, навіть у певній мірі як 
психологу, — продовжує Тамара 
Вітюк. — Я беру чистий аркуш па-
перу і занурююся у свою картину. 
Я ніколи не малюю по клітинках, 
по точках, малюнок з’являється 
одразу. Так буває, що у мене 
по два-три малюнки на день, 

а потім застій — я сплю, гуляю. 
Але це віддушина.

— Які ваші рекомендації як 
лікаря-невропатолога з приводу 
того, як можна вкласти свою енер-
гію в захоплення? — запитує Лілія 
Макаревич, директорка Музею іс-
торії міста.

— Це, мабуть, як студентський 
варіант, коли ти прийшов на ро-
боту і здається, що ти знаєш все — 
як лікувати, які давати рекомен-
дації, але коли проживаєш жит-
тя, починаєш розуміти, що чим 
більше ти дізнаєшся, тим менше 
ти знаєш, — відповідає Тамара. — 
Минулого року ми зіштовхнулися 
з жахливою подією — це війна. 
Ми працювали з переселенцями, 
які потрапляли до нас у лікарню. 
Я не знаю, як з ними працюють 
психологи, тому що кожна лю-
дина — це цілий світ, який зруй-
нувався за секунду. Тому казати, 
що потрібно це пережити, чи що 
треба радіти кожному дню, коли 
там, вдома залишилося все — це 

дуже важко. Напевно, у кожного 
свій шлях. Життя нам дається раз 
і ми маємо за нього триматися. 
Якщо відчуває людина, що може 
вона малювати — вона малює. 
Якщо вона хоче спілкуватися, 
значить вона шукає свою нішу 
спілкування. Хоче танцювати — 
значить шукає, де це зробити.

номер оДин — піклУвання 
про тіло

Другою спікеркою тренінгу ста-
ла Світлана Шняга, психологиня, 
директорка центру розвитку лю-
дини «Гармонія». Вона розповіла 
гостям про ресурси, які необхідно 
використовувати, щоб відновитися 
після стресової ситуації. Їх є сім. 
Перший — це тіло.

— До прикладу, коли ми чуємо 
якусь страшну новину, а їх цього 
року було багато, перше, що тре-
ба зробити — це попіклуватися 
про тіло, — каже Світлана Шня-
га. — Спочатку треба обов’язково 
заземлитися: притулитися до сті-

ни, об щось спертись, впертись 
головою, спиною, ногами, рука-
ми. Далі обов’язково потрібно 
почати правильно дихати. Най-
простіший спосіб — це зробити 
глибокий вдих носом, рахуючи 
до п’яти, затримати трішки ди-
хання, видихати ротом і рахувати 
до десяти. І, звичайно, вода. Ми 
обов’язково маємо пити теплу 
воду, не чай, не каву. Це те, що 
допомагає тілу відчути життя. 
Допомагають також обійми, по-
цілунки, дотики, зарядка, йога, 
їзда на велосипеді, масаж. Кому 
що підходить.

Другий ресурс — це емоції. Пси-
хологиня каже, їх треба вміти про-
живати. При чому усі, як хороші, 
так і погані. Перш за все, треба 
вміти розпізнати свою емоцію, 
дати собі відповідь на питання 
«Що я відчуваю зараз?» А тоді 
дати вихід емоціям. До прикла-
ду, поплакати, якщо ви відчуваєте 
біль чи образу і маєте бажання 
плакати.

Третій ресурс — це віра. Четвер-
тий — розум. Це коли ми аналі-
зуємо ситуацію, розкладаємо усе 
по поличках у голові.

— П’ятий ресурс — це діяль-
ність, — продовжує Світлана. — 
Нам важливо щось робити. Дуже 
великим ресурсом є те, що ми 
знаємо, що наша робота комусь 
потрібна, приносить користь 
і комусь від неї стає легше. Це 
надихає і дає багато сил.

поДілилися своїми 
метоДами

Шостий ресурс — це спілку-
вання. Тут і так все зрозуміло. 
А сьомий — це творчість. Коли 
ми даємо волю фантазії та уяві, це 
допомагає нам вивільнити емоції 
і пережити їх.

— Зараз я пишу книгу, яка 
буде називатися «Коли я був 
птахом», — каже психологиня. — 
Вона про хлопчика в інвалідно-
му візку, який постійно пере-
творюється на птаха, подорожує 
країнами і потрапляє в пригоди. 
Коли почалася повномасштабна 
війна, я побачила, що не можу 
писати. Не йде. Я взяла ручку, 
а в голові зовсім інше. В голові 
не ця книга, а вірші. Але вірші 
важкі, тому що вони про війну. 
Це моя творчість, це можливість 
справлятися зі своїми емоціями. 
Коли я їх пишу, мені дуже важко. 
Я плачу, я переживаю, проношу 
це через душу, через тіло, але коли 
викладу це все на папір, відчуваю, 
як мені стає легко. Мені хочеться 
йти квіти садити, йти на роботу, 
спілкуватися.

Світлана запитала у гостей зу-
стрічі, який із ресурсів вони най-
частіше використовують, щоб від-
новитися.

— Я не можу назвати себе твор-
чою натурою, але у мене є хобі, 
яке мене рятує — це бісеропле-
тіння, — каже Раїса.

— Я просто навчаюся, — гово-
рить Анна.

— Ваш ресурс — це розум, — 
каже на це Світлана. — Ви любите 
чогось навчатися, структурувати.

— Я ненавидів малювати з ди-
тинства, — говорить Геннадій. — 
А декілька днів тому почав малю-
вати картину по номерах. На цілих 
15 хвилин мене вистачило.

— Яка картина? — запитує Світ-
лана. — Що ви для себе обрали?

— Лева, — відповідає Генна-
дій. — А так у мене все: вірші, про-
за, музика, танці, пісні. Я придбав 
ще два інструменти — сопілку та 
кларнет і ще мені обіцяли флейту. 
Тому у мене цілий набір.

вЧилися боротися 
зі стресом творЧістю 
корисно  Для козятинчан та 
переселенців провели тренінг, на якому 
лікарка‑невропатолог козятинської ЦрЛ 
тамара вітюк та психологиня світлана 
Шняга розповіли, як переживати важкі 
події. Фахівчині ділилися власним 
досвідом та давали поради

Психологиня 
розповіла, що існує 
сім ресурсів, які 
допомагають нам 
підтримувати душевну 
рівновагу

тамара вітюк захоплюється малюванням із дитинства. 
Хобі допомагає їй відпочивати від роботи

світлана шняга пише книги. своє останнє видання 
психологиня подарувала музею історії міста козятин

набирають 
поліцейських
 Як інформує поліція Ві-

нницької області, на Віннич-
чині оголосили набір полі-
цейських офіцерів громади 
до територіальних громад 
Хмільницького району.

Взяти участь у конкурсі 
може поліцейський/полі-
цейська, атестований спів-
робітник, який має:
 загальний практич-

ний стаж служби в полі-
ції не менше півтора року 
(не враховується період на-
вчання у закладах освіти та 
установах первинної профе-
сійної підготовки);
 вищу освіту;
 належний рівень фізич-

ної підготовки відповідно 
до затверджених нормативів;
 посвідчення водія кате-

горії «В» (із наявним прак-
тичним стажем керування 
транспортним засобом від-
повідної категорії).

Для участі у конкурсі по-
трібно зареєструвати елек-
тронну анкету за посиланням

https://otg-officer.police.
gov.ua

Прийом анкет триватиме 
із 27 лютого по 12 березня 
включно.

кошти 
на лікування
 Матеріальну підтримку 

нададуть жителям громади, 
які потребують коштів на лі-
кування та медикаменти.

Відбулося засідання комі-
сії з розгляду заяв щодо на-
дання матеріальної допомоги 
громадянам, які потребують 
комплексного, багатовартіс-
ного лікування та медичних 
засобів. Про це інформує 
Козятинська міська терито-
ріальна громада.

Комісія розглянула з дано-
го питання 17 заяв.

— По 15 заявах було при-
йнято рішення щодо надання 
матеріальної допомоги гро-
мадянам на загальну суму 
195,0 тис. грн, — зазначають 
у повідомленні.

роздають речі
 У зв’язку з перенесенням 

гуманітарного штабу, всіх жи-
телів Козятинської громади, 
які мають потребу в одязі та 
взутті, запрошують завітати 
до міського будинку культури 
отримати речі. Одяг та взуття 
будуть надаватись безкоштов-
но всім потребуючим.

Про це повідомляє Козя-
тинська міська рада.

При собі потрібно мати 
документ, який посвідчує 
особу.

Режим роботи гуманітар-
ного штабу:
 понеділок-четвер з 

10.00 до 16.00 год;
 п’ятниця з 10.00 до 

14.00 год;
 субота, неділя — вихід-

ний.
«Чекаємо вас за адресою: 

місто Козятин, вулиця Геро-
їв Майдану, 22», — йдеться 
у повідомленні.

коротко
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виток волейболу на Вінниччині. 
Такі як Валерій Бевза, Андрій 
Гайченко.

Відгукнулася на запрошення 
волейбольної ліги Поділля без-
страшний волонтер та депутат 
обласної ради Ірина Колесник. 
Вона привітала учасників зма-
гань та вручила подарунки від 
фонду Ірини Колесник молодим 
волейболістам, які проявили 
себе на змаганнях із дорослими 
спортсменами.

Привітавши нагороджених 
бурхливими аплодисментами, 
Валерій Швець оголосив, які 
команди залишаються у залі 
КДЮСШ: ВК «ВО СДЮСШ-
МХП», «Збірна команда Гай-
синського району», ВК «МХП — 
ШВСМ Вінниця», ВК «Іллінці».

У спортзал МВПУЗТ переїхали 
ВК «Браїлів», ВК «Крижопіль», 
ВК «Стрижавка», ВК «Томаш-
піль».

Першими на волейбольний 
майданчик КДЮСШ вийшли 
ВК ВО «СДЮСШ МХП» (за яку 
виступають козятинці Арсен 
Юхимчук, Олексій Ковтонюк та 
Андрій Абрамюк) і збірна Гай-
синського району. Гра проходила 
з перемінним успіхом у першій 
партії і завершилася з рахунком 
28:26 на користь молодих спортс-
менів. У другій партії волейбо-
лісти Вінниці перемогли з більш 
переконливим рахунком. Волей-
болісти збірної Гайсина були на-
лаштовані, щоб виграти третю і 
дві наступні. Довгий час у третій 

в’ячеслав гончарУк

Ведучим спортивного заходу 
був директор Вінницької спор-
тивної дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву з легкої 
атлетики Валерій Швець.

— Наші змагання проходять 
під гаслом «З Україною в серці, 
з вірою в перемогу», — сказав він 
та привітав юних волейболістів 
КДЮСШ, які на відкритті волей-
больної ліги тримали розгорну-
тий державний прапор.

Далі ведучий представив ко-
манди-учасниці, які за жеребом 
розділили на дві групи. Одні 
залишалися змагатися на міс-
ці збору, в спортивній залі 
КДЮСШ, а друга четвірка ко-
манд мала переїхати на майдан-
чик МВПУЗТ. Представив Вале-
рій Швець гостей нашого міста 
на чолі з президентом волейболь-
ної ліги Поділля Олександром 
Суворовим, та господарів змагань 
на чолі з міським головою Тетя-
ною Єрмолаєвою.

— Шановна спортивна грома-
до! Змагання волейбольної ліги 
проходять у дні протистояння ро-
сійській агресії. За весь час війни 
кожен у нашій державі вносить 
свій вклад у наближення нашої 
перемоги. Ціна перемоги — це 
життя найкращих синів і дочок 
України, це смерті і страждання 
мирних громадян. Події остан-
нього року все більше об’єднали 
нас, пробудили в кожного по-
чуття щирого й глибокого па-
тріотизму, відчуття причетності 
до загальнодержавних справ. 
Боротьба за перемогу у війні 
стала всенародним рухом. Слова 
«Слава Україні! Героям Слава!» 
наразі набули особливого зна-
чення, вони адресовані тим, хто 

із зброєю в руках захищає наш 
з вами спокій. Тож давайте вша-
нуємо хвилиною мовчання добру 
і світлу пам’ять загиблих воїнів 
та мирних громадян України, — 
сказав Валерій Швець і запросив 
до слова міського голову Тетяну 
Єрмолаєву. Вона привітала во-
лейболістів, побажала їм пере-
мог у чесній боротьбі та кращим 
спортсменам вручила подарунки.

Після міського голови слово 
мав президент волейбольної ліги 
Поділля Олександр Суворов. Він 
подякував міському голові та ко-
зятинчанам за гостинний прийом 
і спортивну школу нашого міс-
та назвав святинею. Сталося це, 
коли він вручав нагороду-пода-

рунок директору КДЮСШ Люд-
милі Володовській. Він пригадав, 
коли вперше був у КДЮСШ та 
поспішив побачити залу школи, 
Людмила Володовська йому на-
вздогін сказала: «Куди ви так 
поспішаєте, а бахіли?»

— Я ще тоді зрозумів, — каже 
президент, — що КДЮСШ — це 
святиня.

Серед нагороджених президен-
том волейбольної ліги за внесок 
у розвиток волейболу в Козятині 
були міський голова Тетяна Єр-
молаєва, директор залізничного 
училища Андрій Стецюк, тренер 
Лариса Сивобородько, волейбо-
лісти-збірники та волейболісти, 
які внесли великий вклад у роз-

партії їм вдавалося вести в рахун-
ку. Здавалося, ведучи в рахунку 
19:22, гайсинчани ще візьмуть 
три очки і рахунок в партіях буде 
2:1. Тільки в кінці вінницька мо-
лодь зібралася і завершили тре-
тю партію з рахунком 25:22. Тож 
по сетах 3:0 на користь команди 
з Вінниці.

Після закінчення цієї зустрічі, 
ми запитали у тренера команди з 
Вінниці Лариси Сивобородько, чи 
задоволена вона грою команди?

— В нашій команді зібрані 
кращі гравці з усієї області. Це 
перспективна команда, яка буде 
відстоювати честь Вінниччини 

на Всеукраїнських змаганнях. З 
такою ціллю ми їх награємо з 
дорослими командами. Вони ще 
надто юні, а в змаганні з дорос-
лими чоловіками вони загартову-
ються, — сказала тренер Лариса 
Сивобородько.

Ще один волейболіст нашого 
міста Віктор Шевчук виступає 
за ВК «МХП-ШВСМ Вінниця». 
Їхня гра з «ВК Іллінці» заверши-
лась за рахунку 0:3 на користь до-
рослої команди з Іллінців. Щодо 
інших ігор туру, то ВК «Стри-
жавка» переміг ВК «Томашпіль» 
3:0, а ВК «Браїлів» переміг ВК 
«Крижопіль» 3:1.

у козятин з’їхалася еліта 
волейбольної ліги Поділля
Подія  в суботу, 25 лютого, в спортивній 
залі козятинської спортшколи пройшло 
відкриття 6 туру волейбольної ліги 
Поділля серед команд територіальних 
громад вінниччини. за допомогою 
жереба 8 кращих команд ліги були 
розбиті на 2 групи. одна четвірка 
проводила змагання у залі кДЮсШ, 
а інша перебралася на майданчик 
залізничного училища

Президент 
волейбольної ліги 
Поділля Олександр 
Суворов спортивну 
школу нашого міста 
назвав святинею

колективне фото команд козятинського тренера лариси сивобородько

в’ячеслав гончарУк

У суботу, 26 лютого, в чемпі-
онаті Житомирської області з 
мініфутболу був зіграний ІХ тур 
серед ветеранських команд 40+. 
Ветерани ФК «Моноліт» прово-
дили свій поєдинок у Попільні.

На виїзну гру монолітовці по-
їхали без основного голкіпера 
Івана Ромашкана. Його у воро-

тах замінив голова Козятинської 
федерації футболу Олександр 
Шевчук.

Почали гру ветерани «Моно-
літа» дуже добре. Стараннями 
Сергія Ткача на початку зустрі-
чі гості повели в рахунку. Проте 
на 10 хвилині матчу прикру трав-
му отримав Олександр Порхун і 
вибув з команди до кінця гри. 
Господарі майданчика в такій си-

туації спочатку зрівняли рахунок, 
а ближче до завершення першого 
тайму вийшли вперед. На відпо-
чинок між таймами ветерани ФК 
Попільні вигравали у футболістів 
Козятина з рахунком 2:1.

У другій 25-хвилинці спочатку 
господарі відзначились забитими 
м’ячами, довівши перевагу в ра-
хунку до 3-х м’ячів. Та Павло 
Занюк змінив рахунок на 4:2. 

ветерани «моноліта» виїзну зустріч грали 
ослабленим складом та зіграли внічию

При рахунку 4:2 монолітовці знов 
заграли з вогником. Вони добре 
захищалися, а коли заволодівали 
м’ячем, то намагалися проводити 
атаки у швидких відривах. Спо-
чатку Сергій Ткач відзначився ду-
блем, чим скоротив відставання 
козятинців у рахунку до мініму-
му, а під кінець тайму Дмитро 
Ліпський зрівняв рахунок — 4:4. 
Отже, як підсумок бойова нічия, 

за яку ветерани «Моноліта» в тур-
нірну таблицю добавили очко.

У паралельному матчі чем-
піонату Житомирської області 
серед ветеранів 40+ команда 
Ружинської територіальної гро-
мади на виїзді здобула непросту, 
вольову перемогу з рахунком 
4:5 у матчі з командою «Сквира», 
а команда «Володарка» була в цей 
день вільною від ігор.

гра між вінницьким во Дюсш мхп та збірною 
гайсинського району
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новини

валерій чУДновський

В уряді анонсували підвищення 
пенсій на 20%.

«Під індексацію підпадатимуть 
усі категорії, які визначені за-
конодавством. Ми робимо це 
попри те, що законом України 
про Держбюджет на 2023 рік така 
індексація не є обов’язковою», — 
сказав 17 лютого під час засі-
дання Кабміну Прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль.

Пізніше міністерка соцполіти-
ки Оксана Жолнович розказала 
в ефірі національного телема-
рафону, що доплата до пенсій 
становитиме 400-700 гривень 
в середньому.

Воно стосуватиметься близько 
10 мільйонів людей.

І щоб не було, як у попередні 
роки — хтось отримав доплату 
60 гривень, а хтось 600 — держава 
запровадила механізм збалансу-
вання пенсій, щоб усі отримали 
більш-менш рівномірно.

«До прикладу, вам 70 років, ви 
маєте повний страховий стаж, 
але отримуєте маленьку пенсію 
1,5 тисячі. У такому разі точ-
но заплатять 3 тисячі гривень, 
тобто дадуть державну дотяжку. 
І практично, такі державні до-
тяжки, застосують до 4 мільйонів 
пенсіонерів, в яких пенсійні ви-
плати або мінімальні, або менше 

мінімального розміру», — розпо-
віла Оксана Жолнович.

Якщо це пенсіонер із загальним 
стажем, у якого пенсія більша 
за мінімальну, то в середньому 
така категорія отримає 750 грн 
доплати. До того ж обмежили 
верхню виплату індексацій для 
всіх — ніхто не отримає понад 
1500 гривень доплати.

«Навіть якщо для великих пен-
сій розрахунок індексації буде ви-
щим, ми все одно додамо лише 
1500 гривень. Все тому, що по-
трібен ресурс для доплат по 400 та 
500 грн пенсіонерам із найменши-
ми сумами», — зазначила міністер-
ка соцполітики Оксана Жолнович.

У відкритому доступі ухваленої 
постанови про індексацію, станом 
на 27 лютого, немає. Втім, на сайті 
Федерації профспілок публікували 
проєкт постанови до обговорення. 
Звідти ми дізналися подробиці.

Отож, мінімальне підвищення 
складатиме 100 гривень. Однак 
розмір мінімальної пенсійної 
виплати має зрости з 2100 грн 
до 2520 грн (рівно на 20%). 

Людям, які вийшли на пен-
сію протягом 2020–2022 років, 
пропонується просто додати 
по 100 гривень, хоча пенсії, при-
значені нещодавно, як правило, 
не індексуються. Будь-які пенсії, 
призначені у 2023 році, взагалі 
не підвищуватимуть.

індексація Пенсій. 
у кого зростуть виПлати
Пенсійне питання  з початком 
календарної весни в Україні проведуть 
індексацію пенсій. виплати зростуть 
на 20%, кажуть у кабміні. але станом 
на зараз остаточного рішення ще 
не ухвалили. натомість є проєкт 
постанови, в якому прописані, зокрема, 
нові мінімальні пенсії для військових, 
чорнобильців, учасників бойових дій

з 1 квітня 2020 року пенсіоне‑
рам, яким 70+ років, виплачу‑
ють компенсаційні надбавки. 
У 2023 році виплата цих вікових 
надбавок зберігається: виплачу‑
ється за умови, що пенсія не пе‑
ревищує 10 тисяч 345 гривень.
тож компенсаційні доплати 

до пенсії, щомісяця, нарахову‑
ються в таких обсягах:
для людей, віком 70–74 роки — 
300 гривень;
для людей, віком 75–79 років — 
456 гривень;
для людей, віком від 80 років — 
570 гривень.

вікові надбавки

індексується базовий розмір пенсії 
(без надбавок).

Проєктом постанови пропону-
ють нову нижню планку пенсій 
для «чорнобильців». Вони не ма-
ють бути нижчими за:
 8 тисяч 208 гривень — для 

людей з 1 групою інвалідності 
(+1368 грн);
 6 тисяч 566,40 гривні — з 

2 групою (+1094,40 грн);
 5 тисяч 61,60 гривні — з тре-

тьою групою та для дітей з інва-
лідністю (+843,60 грн).

Окремим пунктом підвищу-
ються розміри мінімальної пен-
сії для людей, в яких виникла 
інвалідність внаслідок війни та 
учасників бойових дій. Після 
перерахунку загальний розмір 
пенсії з усіма надбавками для 

них не може бути меншим ніж:
 14 тисяч 71 гривня — для лю-

дей з інвалідністю війни 1 групи 
(+466,5 грн);
 11 тисяч 654 гривні — 2 групи 

(+665,75 грн);
 8 тисяч 355 гривень — 3 групи 

(+820,20 грн);
 4 тисячі 874 гривні — для учас-

ників бойових дій (+478,70 грн).
Однак всі ці розміри підвищень 

не є остаточними.
«Рішення щодо підвищення дер-

жавних соціальних гарантій при-
ймаються з урахуванням наявних 
фінансових ресурсів держави та 
вже прийнятих рішень щодо со-
ціального захисту населення та по-
точних потреб сектору безпеки і 
оборони», — йдеться в роз’ясненні 
від Мінсоцполітики.

«Рішення щодо 
підвищення пенсій 
приймаються з 
урахуванням вже 
прийнятих рішень 
щодо соцзахисту»

Доплата складе від 100 до 1500 гривень. остання цифра 
є верхньою межею індексації, яка відбудеться в березні 
цього року

Члени сім’ї звертаються до район‑
ного (міського) територіального 
центру комплектування та соці‑
альної підтримки незалежно від 
місця реєстрації та подають заяву 
і документи (завірені копії).
районний (міський) тЦк та сП за‑
віряє копії всіх документів і не піз‑
ніше 7 робочих днів надсилає 
до обласного тЦк та сП.
обласний тЦк та сП перевіряє 
отримані документи, зокрема такі, 
що підтверджують родинні зв’язки 
загиблого (померлого) із заявни‑

ками. Після цього документи за‑
явників з висновком і доповіддю 
надсилаються до Департаменту 
соціального забезпечення моУ.
Департамент соцзабезпечення моУ 
надсилає запит до кадрового центру 
зсУ щодо того, чи є військовослуж‑
бовець у списку бойових безпово‑
ротних втрат.
Після ухвалення рішення щодо при‑
значення оГД Департамент соцза‑
безпечення не пізніше 3‑х робочих 
днів доводить це рішення до фінан‑
сово‑економічного управління ко‑

мандування сухопутних військ зсУ 
для інформування обласних (київ‑
ського міського, районних, міських) 
тЦк та сП, та готує проєкти розподі‑
лів відкритих асигнувань для випла‑
ти допомоги в порядку черговості.
районні (міські) тЦк та сП пові‑
домляють заявників про рішення 
щодо виплати. не пізніше п’яти 
робочих днів від дня відкриття 
асигнувань обласний тЦк та сП 
перераховує кошти на рахунок 
у банку державного сектору, що 
зазначений отримувачем у заяві.

алгоритм розгляду документів

розбили 15 мільйонів на частини. про новий порядок 
виплати компенсації родині загиблого воїна
лариса олійник

Нещодавно в Україні зміни-
ли порядок виплати допомоги 
сім’ям загиблих військовослуж-
бовців. Грошову допомогу у роз-
мірі 15 млн грн надалі надава-
тимуть поетапно. При виплаті ці 
кошти розбиватимуть на 41 час-
тину: спершу 3 млн, а наступні 
12 млн — помісячно. Про це 
сказано у наказі Міноборони 
№ 45 від 25 січня 2023 року.

Одноразова грошова допо-
мога (ОГД) виплачується, якщо 
військовий загинув під час дії 
воєнного стану або внаслідок 
поранення/контузії/травми/ка-
ліцтва, що сталося в період дії 
воєнного стану під час захисту 
Батьківщини, участі в бойових 
діях чи інших заходах, зокрема,  
на тимчасово окупованій росією 
території України, на території 
між позиціями сил оборони та 

позиціями військ держави-агре-
сора в період здійснення зазначе-
них заходів, не пізніше ніж через 
один рік після поранення/травми 
чи іншого ушкодження.

Ця допомога розподіляється 
рівними частками на всіх отри-
мувачів, крім:

громадян російської федерації 
або республіки білорусь;

осіб, які постійно проживають 
на територіях цих країн;

осіб, які засуджені за державну 
зраду, колабораційну діяльність, 
пособництво державі-агресору.

Документи оформляє військова 
частина. А саме:

витяг із наказу про виключен-
ня військовослужбовця зі списків 
особового складу у зв’язку із за-
гибеллю;

витяг із послужного списку 
особової справи про склад сім’ї 
загиблого;

грошовий атестат з інфор-

мацією про розмір виплаченої 
на дату загибелі (смерті) вій-
ськовослужбовця додаткової 
винагороди.

Право на ОГД можна реалі-
зувати з дня загибелі (смерті) 
військовослужбовця. У разі від-

мови однієї або кількох осіб, які 
мають право на отримання ОГД, 
від її отримання, або якщо зазна-
чені особи протягом трьох років 
не реалізували своє право, їхні 
частки розподіляються між ін-
шими одержувачами.

Для отримання ОГД необхід-
но особисто або через законного 
представника подати заяву до ра-
йонного (міського) територіаль-
ного центру комплектування та 
соціальної підтримки незалежно 
від місця реєстрації заявника.

До того ж, встановлюються нові 
розміри мінімальних пенсійних 
виплат для громадян певного віку 
з певною кількістю стажу.

Якщо в людини є повний стаж 
(30 років для жінок, 35 років для 
чоловіків), то виплати будуть 
більшими. Те саме стосується 
й віку: чим старшою є людина, 
тим більшою буде мінімальна ви-
плата, навіть якщо стажу трохи 
менше.

Наприклад, люди з повним 
стажем, яким не виповнилося 
70 років, отримуватимуть 2 тися-
чі 760 гривень. Люди з повним 
стажем віком від 70 до 79 років 
отримуватимуть не менше 3 тисяч 
гривень. Стільки ж (3 тисячі гри-
вень) отримуватимуть люди, віком 
75-79 років, навіть якщо в жінки 
буде лише 20 років стажу, а в чо-

ловіка — 25 років.
У людей, старших 80 років, за-

гальний розмір пенсії буде не мен-
ше ніж 3120 грн. Для цього також 
вистачить 20 і 25 років стажу жін-
кам і чоловікам відповідно.

Окремо в проєкті постано-
ви прописана індексація пенсій 
для військових. Виплати для них 
зростуть на 20%, але йдеться про 
збільшення основного розміру 
військової пенсії, без урахування 
надбавок та доплат. 

На 20% мають зрости пенсії 
тим людям, пенсії яких призна-
чені відповідно до Законів «Про 
державну службу», «Про службу 
в органах місцевого самоврядуван-
ня», «Про статус народного депу-
тата України» та «Про наукову і 
науково-технічну діяльність». Їм 
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лілія макаревич, 
директор Музею 

історії Міста 

козятин 

Видатний український кіно-
режисер, сценарист, член На-
ціональних спілок письменників 
та кінематографістів України, 
Лауреат Державної премії Укра-
їни імені Олександра Довжен-
ка, заслужений діяч мистецтв 
України, постановник комедії 
«За двома зайцями», Віктор 
Михайлович Іванов народився 
13 лютого, а за старим стилем 
31 січня в містечку Козятин.

Зростав в родині домогоспо-
дарки та фельдшера залізничної 
лікарні. В Козятині у 2007 році 
на День незалежності увіковічи-
ли ім’я видатної постаті, уро-
чисто відкривши на приміщенні 
колишньої залізничної аптеки, 
де народився майбутній кіно-
режисер, меморіальну дошку. 
На відкритті був присутній син 
Михайло з донькою, онукою кі-
норежисера Оленою Солодовні-
ковою та представник від кіно-
студії Олександра Довженка. Під 
авторством доньки та внучки 
опублікована стаття в часописі 
«Кінотеатр» № 6 за 2007 рік під 
назвою «А ця похмура людина 
зніматиме комедії».

В музеї історії міста, за спри-
яння сина режисера, мешканця 
Києва, оператора і викладача 
Київського інституту кінемато-
графії імені Карпенка-Карого 
Михайла Іванова відтворено 
приблизний інтер’єр житла 
початку 20 ст., коли народився 
митець. Там можна дізнатися 
про його життя та діяльність. 
Завдячуючи киянину в Козятині 
відбулася в свій час зустріч з 
талановитим нащадком, було 
знято документальне кіно, ко-
тре демонструвалося на каналі 
«Культура» та фонди музею по-
повнюються безліччю матері-
алів.

Нещодавно нам пощастило 
познайомитися зі спогадами 
сина Михайла Іванова, опублі-
кованими у 2009 році з нагоди 
100–ї річниці від дня народжен-
ня кінорежисера в газеті «Фак-
ти» під авторством Володимира 

Шуневича.
Нащадок кінорежисера в них 

згадував про комедію поставлену 
за п’єсою Михайла Старицького 
«За двома зайцями». Син зазна-
чив у статті, що батько сам при-
думував жартівливі вислови, які 
після виходу на екрани комедії 
стали крилатими, і особисто 
брав участь у безлічі гуморис-
тичних сцен під час зйомок, 
котрих не було у Старицького — 
класика української літератури. 
Режисер дуже радів з того, що 
кінокритики не помітили цього.

— Доля до батька була досить 
жорстока з самого дитинства, — 
зазначає оператор і син видат-
ного кінорежисера Михайло 
Іванов. — Мій дід, а його бать-
ко — Михайло Спиридонович 
працював фельдшером в міс-
течку Козятин. У 1919 році під 
час громадянської війни у місті 
залізничників поширився тиф. 
Дід, спасаючи хворих, занедужав 
і помер. Бабуля залишилася з 
трьома дітьми. Батько не любив 
згадувати про той важкий період 
в його житті, коли доводилось з 
13-ти років заробляти на жит-
тя. Люди того часу більше жили 
надією, вірили в краще. У них 
була молодість і віра.

Під час навчання в Берди-
чівській професійно-технічній 
школі, юнак досить серйозно 
захоплювався футболом. Отри-
мав пізніше свідоцтво на водін-
ня паровозів і працював у місті 
Вязьма. За наполегливість і про-
фесійність юнака направляють 
на навчання в столицю СРСР 
у хіміко-технологічний інсти-
тут та хлопець вступив до все-
союзного державного інституту 
кінематографії і став режисером. 
Навчався у відомого зі світовим 
ім’ям на той час кінорежисе-
ра Сергія Ейзенштейна. Серед 
усієї групи бажаючих навчатися 
на його курсі, він залишив лише 
двох, в тому числі і Віктора Іва-
нова, з умовою, що вони зда-
дуть екстерном програму другого 
курсу навчання. Це майбутньому 
режисеру вдалося.

Батька свого вперше побачив 
син у лютому 1943 року, коли 
малюку було 4 рочки. Вони з 
матір’ю жили в евакуації. До них 

зайшов величезний дядько — 
військовий. Хлопчик одразу 
зрозумів, що це його батько. 
Йому під час війни після розгро-
му окупантів під Сталінградом, 
за особливі заслуги, додатково 
до вручених, дали 10-денну від-
пустку. Саме тоді дитина вперше 
покуштувала з гарячою карто-
плею неймовірно апетитну і 
смачну татову фронтову м’ясну 
тушонку і кисло-солодкі таблет-
ки, трофейні вітаміни (про цу-
керки тоді діти і не мріяли).

На фронт Віктор Іванов потра-
пив не одразу, тому що мав, як 
кінематографіст, броню. Знімав 
короткометражні художні і до-
кументальні фільми про військо-
вий героїзм на фронтах. В пер-
ші роки війни ним був знятий 
фільм «Три танкісти», котрий 
користувався неймовірною по-
пулярністю серед бійців. В ньо-
му співав відомий актор і співак 
Марк Бернес. На фронт Іванов 
потрапив добровольцем, після 
того, як пішов воювати його друг 
і колега письменник, кінорежи-
сер і кінодраматург Олександр 
Довженко. Саме він подарував 
при зустрічі Віктору Іванову тов-
сту записну книжку, котру по-
трапивши на фронт під час бою 
на Букринському плацдармі під 
селом Балико-Щучинка, втра-
тив на полі бою біля Переясла-
ва. Сам ледь залишився живий, 
пощастило, що люди помітили 
чоботи з-під присипаної землею 
воронки і витягли контуженого і 
пораненого офіцера. А фронтова 
спеціальність у батька була — 
командир роти вогнеметників. 
Їх ще називали смертниками. 
На цей раз пощастило. Восени 
1943, підлікувавшись, офіцер вже 
звільняв рідну домівку, кіносту-
дію і столицю України від оку-
пантів. Знову важке поранення, 
комісували, дали інвалідність… 
Повернувся на кіностудію та 
інваліди тут не були потрібні. 
Писав дитячі книжечки. До фон-
дів музею син подарував дитячу 
книжечку під авторством батька 
«Чіль» про песика.

Перший вагомий фільм зняв 
лише у 46 років. Після захоплю-
ючого перегляду кінофільму Ві-
ктора Іванова «Олекса Довбуш», 

подружився з ним майбутній 
режисер фільму «Тіні забутих 
предків», який зняв по роману 
Михайла Коцюбинського, Сер-
гій Параджанов. В майбутньому 
опального вірменського режи-
сера захопили в фільмі Карпат-
ські гори, романтичний коло-
рит, свобода і дух. Саме вони 
надихнули друга на постановку 
вище згаданого легендарного 
українського фільму міжна-
родного визнання у 1964 році. 
Віктор Іванов розповідав сино-
ві, що Сергій Параджанов був 
милою, доброю і щедрою лю-
диною, без хитринки, наївний, 
як дитя. Ніякої антирадянщини 
в його душі не було. Просто 
він говорив, що думав. Віктор 
Іванов, маючи більш реальний 
життєвий досвід, бачив, що від-
вертість Параджанова добром 
не завершиться і часто купував 
торт та йшов вмовляти друга 
менше говорити лишнього. Той 
обіцяв: «Вай, харашьо, дарагой! 
Буду нем, как фарел в Тисе», 
а наступного дня повертався 
знову до свого.

Суд над Параджановим був 
закритий. Батько обурювався, 
хвилювався, але йому натякали, 
що теж може статися і з ним. 
Жахливо, що батькові, тала-
новитому режисерові, котрий 
не вмів прогинатися перед ке-
рівництвом, як творча людина, 
не бажав знімати на замовлення 
кон’юнктурні фільми, не давали 
працювати. Запам’ятався в на-
шій родині і на кіностудії ще 

один випадок, який трапився з 
батьком і котрий свідчить про 
його людяність, порядність. 
Якось, прогулюючись кіносту-
дією, він знайшов товсту шкі-
ряну теку, вщент наповнену 
пачками грошей, квитанціями 
і документами. Не вагаючись, 
одразу звернувся до диспетчера, 
а потім уявив, що може статися 
з людиною у такому випадку, 
йому стане зле. Саме у медпунк-
ті і виявив господаря грошей. 
На «Москвичі» батька їздила по-
ловина кіностудії, усім довіряв 
ключі або запаску, а сам їздив 
без неї. Коли його не стало, 
серед паперів виявився довже-
лезний список тих, хто позичав 
у нього гроші. Лише напроти 
двох прізвищ була відмітка, що 
борг був повернутий.

Помер Віктор Іванов зара-
но, у 73 роки, виглядав значно 
молодше. Серце не витримало. 
Лікувався від інфаркту в стаці-
онарі, вимкнули світло і меди-
ки не змогли простерилізувати 
шприц, щоб зробити вчасно 
ін’єкцію…

Син кінорежисера Михайло 
був присутній на День міста 
у 2019 р. на 20-у річницю з часу 
відкриття музею під час пред-
ставлення нових експозиційних 
залів в Музеї історії міста Ко-
зятин.

Дав декілька рекомендацій з 
приводу оформлення зали, що 
відтворює помешкання, де на-
родився батько, які було нами 
враховано.

Про видатного українського режисера‑земляка
блог

лілія макаревич, Директор мУзею 
історії міста

Сенсація!
Леся Українка — українська 

поетеса, письменниця, патрі-
отка перебувала в нашому місті 
Козятин!

Ми знаємо, що на долю цієї 
видатної українки, випало чимало 
випробувань й, зокрема, важка 
хвороба — туберкульоз. У грудні 
1898 р. Леся (Лариса) домовилася 
зустрітися в Умані з видатним 
німецьким світилом, лікарем- хі-
рургом Ернстом Бергманом, який 
на її щастя перебував в Україні. 
Але він сповістив пацієнтку, що 
має можливість оглянути її по до-
розі до Умані у містечку Козя-
тині — великому залізничному 
центрі на той час. Після огляду 
Леся одразу повернулася до Ки-

єва. «Починаю збирати відомості 
про Берлін», — писала вона ма-
тері. Під час зустрічі в Козятині 
з Бергманом Леся Українка до-
мовилась про операцію хворої 
ноги в наступному 1899 році 
в його берлінській клініці. Про 
цей факт дізналися завдяки лис-
ту Лесі до матері Олени Пчілки 
(Косач), датованому 29 грудня 
1898 р. й опублікованому в 11-му 
томі академічного видання тво-
рів Лесі Українки 1975–1979 рр. 
Зокрема, в 11-у томі 1978 року 
випуску на сторінці 480, в комен-
тарях до листа.

Леся Українка (Лариса Петрів-
на Косач), у шлюбі Косач-Квіт-
ка народилася 25 лютого 1871 р. 
в місті Новоград-Волинський. 
А померла 1 серпня 1913 р. в м. 
Сурамі, нині Грузія — є однією із 
визначних постатей найвідоміших 

жінок давньої і сучасної України.
Непересічною особистістю Єв-

ропи є німецький хірург, який 
відвідував Козятин, щоб огляну-
ти хвору Лесю Українку. Ернст 
фон Бергманн (нім. Ernst von 
Bergmann; 4 [16] грудня 1836–
25 березня 1907). Він є осново-
положником асептики, одним з 
перших діячів класичної та вій-
ськово-польової хірургії. У різний 
час обіймав посади професора 
Дерптського, Вюрцбурзького та 
Берлінського університетів. За-
пропонував на підставі досвіду 
лікарської роботи під час війн 
новий метод лікування поранень 
колінних суглобів. Відмовившись 
в більшості випадків від опера-
тивного втручання (ампутації 
ноги, після якої більшість по-
ранених не виживали), наносив 
на рани пов’язку і накладав гіпс, 

що значно зменшило летальність 
у хворих з ураженнями колінних 
суглобів «Die Behandlung der 
Schu?wunden des Kniegelenkes im 
Kriege» (1878).

Спільно зі своїм учнем Шим-
мельбуша вперше запровадив 
у світову практику асептику. З 
1885 року вони стали використо-
вувати для стерилізації хірургіч-
ного інструментарію спеціально 
створену ними парову машину. 
В сучасній медицині є декілька 
методів стерилізації медінстру-
ментів, але й досі поширене па-
рове автоклавування.

Цими даними ми завдячуємо 
нашому земляку, історику, по-
шуковцю, краєзнавцю, випус-
книку школи № 2 Олександру 
Целецькому. Він щедро поділився 
з нами своїми напрацюваннями з 
минувшини міста залізничників, 

леся Українка була в козятині!

в том числі і з зарубіжних архі-
вів. На думку Олександра, коли 
тривають обговорення з приводу 
перейменування міського скверу, 
то ім’я Лесі Українки, яка тут пе-
ребувала у справах, гідне назви 
одного з найчарівніших куточків 
Козятина.

новини
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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

Здам, або продам діючий магазин. 
067-797-68-40 

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

516694

516688

516494

 �Майстер на годину, послуги електрика, 
сантехніка, встановлення побутової техні-
ки, збір меблів. 093-190-80-33

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 та картоплю дрібну. 063-

631-36-84
 � Буряк кормовий, балони газові. 068-040-

01-28
 � Буряк кормовий, кукурудзу, пшеницю. 063-

533-06-96
 � Буряк кормовий. 096-209-88-50
 � Буряк кормовий. 096-650-69-14                                                                                                                       
 � Гараж металевий в кооперативі «Жигулі». 

073-078-82-79
 � Гній - перегній коров’ячий без добавок. 

097-793-55-95
 � Дрова ясенові. 067-369-13-23

 � Зерно пшениці і кукурудзи. 067-745-69-92
 � Зерно ячмінь, соя, пшениця. 097-249-16-15
 � Картоплесажалку чотирирядну, гарний стан, 

дешево. 097-254-59-73
 � Картоплю велику та посадкову, можлива 

доставка. 097-354-76-54
 � Картоплю велику та посадкову. 067-271-52-14
 � Картоплю велику та посадкову. 067-271-52-14
 � Картоплю велику. 067-949-60-30
 � Картоплю дрібну. 097-280-83-27
 � Картоплю насіневу сорту «Фея», «Ред-Леді». 

097-933-39-32
 � Килим натуральний 3х4 у відмінному стані. 

097-612-85-23
 � Контейнер на ринку «Хлібодар», форму 

для виготовлення кілець для криниці, маску 
зварювальника «Хамелеон», акумуляторний 
оприскувач 12 л. «Садочок». 068-216-34-20 

 � Кормовий буряк, сидіння від іномарки лег-
кового авто для для встановлення на прицеп 
мотоблока 250 грн., двері праві на капот до 
ГАЗ-52. 097-255-51-60

 � 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

 �Меблі б/в шафа 1000 грн., стінку горка. 
067-585-40-47, 063-829-38-11

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

 � Парту шкільну, вимірювач сахару, бідон 
алюмінієвий, столик з чорного скла, дитячу 
ванночка. 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                                   

 � Пральна машина автомат на 6 кг., стан 
нової, стійка до приладів напруги 6300 грн. 
093-181-95-71

 � Пральну машину «Вірпул», 3000 грн. 093-
677-47-25

 � Пшеницю. 067-692-85-73
 � Рибки акваріумні. 063-510-74-65
 � Сіно, гітару, килими натуральні 2 х 3. 067-

307-70-94
 � Телевізори робочі 2 шт. 096-176-45-23

Дозвілля

517964

Ремонт та регуліровка 

каРбюРатоРів

073-07-88-279
517864

1	 Відділення,	у	якому	почали	робити	реконструкцію	в	рамках	програми	«Велике	
будівництво»

3	 Що	було	у	приміщенні	на	вулиці	Незалежності,	28?
7	 У	народі	цю	лікарню	називали	залізничною.	А	яка	її	офіційна	назва?
8	 Прізвище	колишнього	головного	лікаря	Козятинської	ЦРЛ,	який	зараз	очолює	лікарню	

в	нашому	районному	центрі
9	 Прізвище	відомого	у	Козятині	хірурга
10	 Прізвище	лікарки,	яка	очолює	міську	сімейну	медицину
12	 У	будівлі,	де	раніше	було	дитяче	відділення	Козятинської	ЦРЛ,	зараз	центр	реабілітації	

для	дітей	з	інвалідністю.	Як	він	називається?

по вертикалі

2	 Що	лікували	у	відділенні,	яке	закрили	в	козятинській	лікарні	два	роки	тому	через	те,	що	
НСЗУ	не	дало	пакет?

4	 Прізвище	найстаршого	у	Козятині	лікаря,	який	за	спеціальністю	хірург-онколог
5	 На	території	Козятинської	ЦРЛ	є	пам’ятний	камінь.	На	ньому	написано	«…	років	

залізничній	лікарні»
6	 Прізвище	лікаря,	який	очолював	Міську	лікарню
11	 Що	було	у	дворі	колишньої	залізничної	лікарні?
13	 Скільки	лікарів	серед	депутатів	Козятинської	міської	ради	восьмого	скликання?
14	 Біля	сучасної	амбулаторії	сімейної	медицини	наприкінці	80-их	почали	закладати	фунда-

мент,	але	будівництво	заморозилося.	Що	мало	бути	у	тій	будівлі,	якби	її	завершили?
15	 Прізвище	відомої	у	Козятині	лікарки,	яка	пише	картини
16	 Прізвище	знаної	у	місті	офтальмологині,	яка	стала	почесною	громадянкою	міста	Козятин

по горизонталі

кросворд лікарняний

по горизонталі
2. коронавірус 4. мельник 

5. сто 6. Євтушок 11. альтанка 

13. два 14. поліклініка 15. зоря 

16. Цитовська

по вертикалі 
1. приймальне 3. стоматцентр 

7. відділкова 8. кравчук 9. Шавлюк 

10. радогощина 12. Промінь

віДповіДі

рекЛама та оГоЛоШення
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РОбОтА
 � На шиномонтаж запрошуємо працівника 

та автомеханіка. 063-145-76-77, 068-921-
67-86

 � В кафе, центр міста, на постійне місце 
роботи потрібен офіціант та помічник ку-
харя, ЗП вчасно, можливе проживання. 
063-641-91-06, 093-599-68-33

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

РеМОнт
 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90
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 � Холодильник двокамерний, стан чудовий, 
даю гарантію на рік, 6500 грн., торг. 093-181-
95-71

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

 �Швейну машинку з електроприводом і сто-
лом Veritas. 098-273-98-91

 � Ячмінь. 098-833-05-27                                       

неРУХОМIСтЬ
 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, інд. 

опалення, євро балкон та вікна. 063-492-06-05
 � 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. опален-

ня, р-н ліцею №3. 093-704-31-57
 � 3-кімн. квартиру, 66,5 кв. м., вул. Грушев-

ського 23. 063-736-46-87
 � 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
 � Будинки (два) с. Махнівка, вул. Шевченка. 

067-591-76-52
 � Будинок 65,8 кв. м., або міняю на квартиру, 

заг. ділянка з городом 15 сот., газ, централь-
на вода, гарне та зручне місце. 063-296-19-75 

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

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

 � Будинок жилий зі всіма зручностями 6 х 
8, газофікований, гараж, літня кухня, погріб, 
сарай, криниця, садок, город 20 сот. 050-
212-03-65                                                                                           

 � Будинок зі всіма зручностями, газ, вода, 
туалет, ванна, літня кухня, вул. Седова 64, 
гараж двоповерховий в кооп «Жигулі». 097-
474-42-18

 � Будинок м. Козятин, ПРБ, 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, євроре-
монт, 20 сот. зем. ділянки, р-н «Поле Чудес». 
093-704-31-57

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

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

 � Будинок, 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 ма-
лого базару. 093-704-31-57                                                         

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

 � Зем. ділянку 10 сот., під забудову, м. Козя-
тин, вул. Жукова 29, є криниця та будівельні 
матеріали, недорого. 093-890-90-50

 � 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                                       

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

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

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

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

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

АВтОМОтО
 � Chery Amulet 2006 р., газ-бензин. 073-078-

82-79

 �Mazda 323, 1987 р., газ-бензин, 40000 грн. 
098-597-13-23

 � Opel Vectra b 1997 р., 1,6, бензин. 097-859-
45-37

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

 � ВАЗ 2107, 2003 р., газ-бензин. 096-264-75-92
 � ВАЗ 2109, газ-бензин. 097-859-75-37
 � ВАЗ 2115, 2010 р., газ-бензин. 097-859-45-37
 � ВАЗ 2199, 2001 р., терміново. 097-859-45-37
 � ВАЗ Калина 2006 р., газ-бензин. 097-859-

45-37
 � Коробка передач ВАЗ 5-ступка, резина R 

13, R 14 з тітановими дисками. 097-859-45-37
 �МТЗ-80,82 сівалку, розбірна МТЗ-80,82, 

ЮМЗ-6. 096-245-37-48                                     

КУПЛЮ
 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 

0674300280
 �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’ясояєчного на дві курки. 096-912-

95-45

РIЗне
 � Візьму на квартиру хлопців. 093-884-86-

66, 068-209-91-37                          

 � Втрачене свідоцтво на право власності 
житла по вул. Пролітарська 57 на ім’я Пе-
трощук А. В. та Петрощук М. І., вважати 
недійсним.

 � Втрачений атестат про повну загальну се-
редню освіту ВН №48654638 та додаток до 
нього 12АК №906296 виданий комунальним 
закладом «Навчально-виховний комплекс 
1-3 ступенів ліцей-школа Козятинської місь-
кої ради Вінницької області від 28.05.2016 
року на ім’я Попової Єлизавети Валеріївни 
вважати недійсним.

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

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

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

***
нові союзники рф пообіцяли, що 
поставлять росії сотні леопардів як 
тільки їх спіймають.

***
мами раніше:
— як ти це ще не знайшов роботу?! 
ігор із другого під’їзду вже три 
роки програмістом працює!
мами зараз:

— як це ти ще не підбив жодного 
танка?! ігор з другого під’їзду 
вже два підірвав, і ще один потім 
додому привезе!

***
Додіки знову витратили 
мільйони доларів на ракети, щоб 
продавчиня в «арома кави», 
закотивши очі, пішла вмикати 
генератор.

Анекдоти

овен 
Цього тижня сміливо 
будуйте грандіозні плани, 
їм забезпечене чудове 
майбутнє. зараз краще 
діяти поодинці — спроби 
об’єднатися з кимось для 
досягнення цілей великого 
успіху не принесуть.
 
телець 
не варто рухатися за звич‑
ним колом, виходьте на нові 
простори. Час замислитися 
про підвищення професій‑
ного рівня. корисно буде 
відійти від традиційних 
принципів у роботі та в осо‑
бистому житті. 

близнюки 
Цього тижня при мінімумі 
зусиль ви зможете змінити 
своє життя на краще. зо‑
середьтеся на поставленій 
меті і впевнено крокуйте. 
ви опинитеся в епіцентрі 
важливих подій.

рак 
Цього тижня є ймовірність 
виникнення кризових ситу‑
ацій, проте ви їх подолаєте. 
важливо зберігати спокій та 
доброзичливість. турбува‑
тися не варто, тим більше, 
що ваш авторитет на роботі 
непорушний. 

лев 
Цього тижня стане зрозумі‑
ло, що у вас є своя позиція 
щодо ключових питань. 
якщо ви з чимось не згодні, 
висловлюйте свої запере‑
чення одразу. Щоб досягти 
успіху, вам краще не по‑
спішати.

Діва 
Перед вами стоятиме 
важливий вибір, доведеться 
вирішувати серйозні про‑
блеми. найкраща тактика 
поведінки — це спокійно 
робити свою справу, і ваші 
старання будуть обов’язково 
оцінені. 

терези 
Цього тижня вам буде 
протипоказаний поспіх і 
зайва метушня, дотримую‑
чись стратегії очікування, ви 
зможете досягти приголом‑
шливих результатів. 

скорпіон 
зусилля, докладені раніше, 
принесуть плоди у вигля‑
ді гонорарів і винагород. 
Цікаві пропозиції, які ви 
отримаєте за результатами 
виконаної роботи потрібно 
прийняти. Друга половина 
тижня добре підійде для 
змін, не бійтеся почати все 
спочатку.

стрілець 
Цього тижня вам знадо‑
биться вся ваша розсудли‑
вість та стриманість, щоб 
хоч якось пом’якшити вашу 
імпульсивність. не можна 
випускати з уваги деталі, 
вони допоможуть знайти 
правильний шлях до успіху. 
справ буде чимало та всі 
термінові.

козеріг 
Цього тижня, по можливос‑
ті, скоротіть обсяг роботи. 
надмірна активність загро‑
жує призвести до конфлік‑
тної ситуації. нові знайом‑
ства допоможуть отримати 
однодумців, які посприяють 
вирішенню безлічі робочих 
моментів.
 
воДолій 
тиждень обіцяє бути досить 
неквапливим і розміреним. 
задумані вами плани реалі‑
зовуватимуться. Усі колишні 
конфлікти почнуть благо‑
получно залагоджуватися. 
ваші ділові зустрічі увінча‑
ються успіхом. 

риби 
Успіх вимагатиме вели‑
ких витрат сил і часу, але 
не здавайтеся, якщо бачите 
перед собою чітку мету. темп 
роботи краще не збільшува‑
ти, а навпаки, знизити, якщо 
вам так буде зручніше. 

Гороскоп
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