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реклама

	Пам’ятаєте, що сталося із мостом-аркою, 
який вів до стадіону «локомотив»? рухнула 
дерев’яна опора і за ніч шляхопровід просів 
майже на півметра. Обвалитися не встиг, бо 
його одразу закрили для проїзду транспорту 
і розібрали. Відтоді минуло п’ятнадцять 
років і тепер у козятині з’явилася подібна 
небезпека

	У мосту, що сполучає провулок Олега 
ясінського (колишній лікарняний) та вулицю 
Васютинських (колишня терешкової у селі 
козятин) обвалилася частина колони. Чи 
візьмуться ремонтувати шляхопровід, 
через який щодня ходять десятки людей — 
з’ясовували наші журналісти

с. 3

увесь козЯтин знав його 
афіші
	кінотеатр «мир», який 
колись працював у місті, свого 
часу збирав повні зали. афіші 
до фільмів, що транслювалися, 
створював козятинчанин 
анатолій левандовський. 
розповідаємо про талановитого 
земляка і його роботу

Як витрачали наші гроші 
минулого року
	на останній сесії міської 
ради депутати затвердили 
звіт про виконання бюджету 
козятинської територіальної 
громади за 2022 рік. ми 
подивилися цифри і розкажемо 
вам, на що пішли гроші зі 
скарбниці

с.4с.10
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ірина шевчук

З початком масованих об-
стрілів Україна стала відчувати 
брак електроенергії. За даними 
«Укренерго», до 40% енергії спо-
живається домогосподарствами. 
Одним із основних джерел під-
вищеного навантаження на елек-
тромережі є старі лампи розжа-
рювання, які використовуються 
в домогосподарствах. А вони 
беруть у 8 разів більше електро-
енергії за сучасні лампи. При 
заміні 50 мільйонів старих ламп 
розжарювання на LED-лампочки 
зменшиться пікове навантаження 
на електромережі до 10%. Тому 
з кінця січня в Україні розпо-
чалася кампанія з обміну лампо-
чок. Кожен, у кого є старі лампи 
розжарювання, може зменшити 
електроспоживання, замінивши 
їх на енергоощадні LED. Про-
водити обмін радять через реє-
стрування у додатку «Дія». Так 
зручніше, простіше і надійніше. 
Таким способом 100% можна 
отримати саме ті лампочки, які 
замовляли. Без передзамовлення 
також можна отримати лампоч-
ки, але ті, які будуть у наявностіі 
на той момент у відділенні по-
шти. Із собою не забудьте взяти 

паспорт та податковий номер.
Тепер детальніше про саме за-

мовлення. У застосунку «Дія» слід 
обрати опцію «Послуги», далі — 
«Обмін лампочок». Наступним 
кроком стане вибір самої лам-
почки, за типом цоколю. А саме 
Е14 — з малим або завуженим 
цоколем (міньйон) і Е27 — зі 
стандартним найпопулярнішим 
у використанні цоколем. Все, 

потрібні лампочки обрали, їх 
кількість теж. Згодом вам при-
йде повідомлення — замовлення 
оформлене і його потрібно ви-
конати протягом п’яти днів.

Так ми і зробили. Оформили 
на обмін 5 лампочок зі стандарт-
ним цоколем, почекали підтвер-
дження і вирушили до вказаного 
відділення на вулиці Захисників 
України (на ПРБ). Сказавши, 
що прийшли за лампочками 
через «Дію», почули відмову. 

Е27 немає, натомість є Е14. 
Через кілька днів оформили за-
мовлення вдруге. Але знову по-
чули аналогічну відмову. Знову 
запропонували лампочки з вуж-
чим цоколем, вони, на відміну 
від стандарного, в наявності є. 
Але нам такі не потрібні. На по-
шті сказали чекати, адже такі 
лампочки дуже популярні серед 
населення і як тільки їх приво-
зять, відразу розбирають. Чекали 
більше двох тижнів.

Так, як у нашій родині двоє 
дорослих, зробили два замовлен-
ня на різні відділення — одне 
на центральне, що на вулиці 
Незалежності, друге на те, що 
на ПРБ. На цей раз прийшли 
з надією все ж таки отримати 
вказані лампочки. Та знову по-
чули відмову. Причина — та сама. 
Привітна працівниця порадила 
моніторити ситуацію з лампочка-

новини

ПоМіняти лаМПочки у козятині 
ВияВилось кВестоМ
економимо  Більше місяця тому 
в Україні стартувала кампанія з 
безкоштовного обміну звичайних ламп 
розжарювання на більш економний 
варіант — світлодіодні LED-лампи. 
У козятині за цей час встигли обміняти 
до 10 тисяч лампочок. хтось це зробив 
за лічені хвилини, а комусь знадобилося 
кілька тижнів. розповідаємо про обмін 
лампочок у місцевих відділеннях Укрпошти 
з власного досвіду

ми і телефонувати до відділення. 
Поки ми спілкувались, до місця 
видачі ламп підійшло ще двійко 
споживачів. Їх теж відправили.

Щоб розібратися, чому така си-
туація зі стандартними лампоч-
ками, звернулися до начальника 
Козятинського відділення зв’язку 
Тетяни Гузь.

— Лампочки видаємо уже мі-
сяць. Вони були різних видів, 
різної потужності, — пояснила 
Тетяна Гузь. — Наразі Е27 люди 
розібрали, їх немає, чекаємо 
поставки. В нас зараз не тільки 
в місті міняють, а й на районі, 
у селах, у пересувних відділен-
нях. Ми вже поміняли до 10 ти-
сяч лампочок. Взагалі Вінницька 
область у передовиках по такому 
обміну лампочок.

Згодом у розмові стало відо-
мо, що потрібні нам лампоч-
ки привезли у відділення, що 

на ПРБ. Тож попрямували туди. 
Лампочки і справді є, але отри-
мати їх нам обидвом не вдалося, 
через різні зареєстровані адре-
си відділень. Але в цій ситуації 
спрацював подвійний ефект, адже 
нагадаємо, що ми мали два за-
мовлення. Тож так вийшло, що 
одне все ж таки вдалося обміня-
ти. П’ять ламп Е27 уже благопо-
лучно світять в оселі, залишилось 
забрати ще п’ять.

Нашим читачам даємо пора-
ду — не важливо, зареєстрували 
ви замовлення на обмін лампочок 
у «Дії» чи йдете без передзамов-
лення — потрібно знати, чи є 
в наявності потрібні вам лампоч-
ки у поштовому відділенні. Щоб 
не ходити туди-сюди, як ми три 
тижні. Для цього нам у централь-
ному відділенні дали контактний 
номер — 2–05–82.

Вдалого обміну!

Pареєстрували ви 
замовлення на обмін 
лампочок у «Дії» чи 
ні — потрібно знати, 
чи є вони у поштовому 
відділенні

з початку кампанії обміну у поштових відділеннях козятина вже обміняли близько 10 тисяч 
лампочок

зробили смітник у самісінькому центрі міста
олена удвуд

Ми ледве здихалися стихій-
ного сміттєзвалища, яке було 
на вулиці Винниченка навпро-
ти старої бані. Люди залишали 
свої пакети зі сміттям просто 
на узбіччі біля тротуару. І це 
при тому, що за якихось 300 ме-
трів від того місця обладнаний 
майданчик із контейнерами для 
побутових відходів. Скільки 
не прибирали там комунальни-
ки — не допомагало. Щойно з 
узбіччя на вулиці Винниченка 
вивозили гору сміття, за день-
другий вона виростала знову.

Те сміттєзвалище чудом зни-
кло само собою, коли почала-
ся повномасштабна війна. Чи 
то люди раптом усвідомили, 
що кидати пакети зі сміттям 
на дорозі — це не нормально, 
а може просто злякалися, бо 
тоді вулиці Козятина почали 
патрулювати представники 
територіальної оборони. Хай 

там як, а вже минув рік, як 
стихійне сміттєзвалище на ву-
лиці Винниченка зникло. Та, 
схоже, наші люди не можуть, 
щоб не розкидати сміття аби 
де. Бо новий смітник виріс 
у центрі Козятина, щоправда, 
на іншій вулиці.

Днями, проходячи через про-
вулок, що веде від вулиці Ге-
роїв Майдану до мосту, нашу 
увагу привернула територія 
біля гаражів, що праворуч від 
п’ятиповерхівки під номером 
вісім. За парканом понакидали 
сміття. Щоправда, не цілісінькі 
пакети, як то було на вулиці 
Винниченка ще торік. Тому там 
поки що не гора. І враховуючи 
те, що під парканом валяється 
сила-силенна упаковок із напи-
сом «Samaritan’s purse», сміття 
понакидав хтось, хто отримує 
гуманітарну допомогу зовсім 
поруч із тим місцем.

Хочемо вкотре нагадати лю-
дям, що для утилізації твердих 

побутових відходів є спеціальні 
контейнери, із яких працівники 
«Чистого міста» щодня вивозять 
сміття, навіть у вихідні. У цен-

трі Козятина баки стоять ледь 
не на кожному кроці. Зокрема, 
за 200 метрів від того місця, 
де понакидали сміття, є цілих 

два контейнери. Не лінуйтеся 
пройти декілька зайвих кроків 
і викинути побутові відходи 
у призначеному для цього місці.
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в’Ячеслав гончарук

Зранку, 2 березня, на гарячу 
лінію газети «RIA-Козятин» 
звернувся козятинчанин Василь.

— Міст, який розділяє село 
Козятин із містом, руйнується 
на очах. Приїдьте і побачите, яка 
груда каміння обірвалася від ко-
лони. Це просто жах — частина 
центральної колони висить у по-
вітрі, — розповів чоловік, а нам 
пригадалася історія з цим мос-
том майже семирічної давнини.

Тоді рибалки риболовного 
клубу на чолі з Леонідом Ра-
биновичем мали на греблі по-
ставити огороджувальну сітку, 
щоб з Водокачки риба не втікала 
у «клубний» ставок.

Коли рибалки опустилися 
донизу, очам своїм не повіри-
ли. Там мисливці за металами 
витягли з колон всю арматуру, 
до якої могли добратися. Ри-
балки тоді прийшли до редакції, 
казали, що місток, який з’єднує 
село Козятин з містом, своє від-
жив.

— Колонам, що тримають 
на собі плити перекриття, більш 
як 100 років. Колона, яка тримає 
міст, висить у повітрі, — переби-
ваючи один одного казали вони.

На ту пору міська рада вва-

жала, що місток старої водо-
качки — то територія сільської 
ради, а районна рада вважала, 
що місток — то територія місь-
кої ради.

В середині квітня цього року 
буде сім років, як рибалки хоті-
ли поставити на греблі загоро-
джувальні сітки. Вже більше як 
два роки немає Козятинського 
району і Козятинської районної 
ради. Чий той міст був тоді, вже 

й не важливо. Зараз він вже точ-
но є територією Козятинської 
громади і ремонтувати його до-
ведеться нашому ЖКГ. Наскіль-
ки нам відомо, люди зверталися 
з листом до міської ради, щоб 
міст між Водокачкою і клубним 
ставком взяли на баланс гро-
мади.

Ми з цього приводу зверну-
лися до начальника ЖКГ Івана 
Вовкодава. Він підтвердив, що 
було таке подання і сказав, що 

у п’ятницю, 3 березня, після се-
сійного засідання поїде до мосту 
і особисто його огляне. Тож є 
надія, що згаданий міст буде 
відремонтовано за умови, коли 
держказначейство дасть згоду 
на видаткові статті на будівни-
цтво.

Сьомого березня ми знов звер-
нулися до Івана Вовкодава. Він 
повідомив, що міст він оглянув. 
Його дійсно треба ремонтувати. 
У найближчі дні буде створено 
технічну комісію, у складі якої 
мають бути інженери будівель-
ної галузі. Вони комісійно міст 
оглянуть і приймуть рішення, 
які саме роботи там потрібно 
проводити. За їх експертизою 
буде прийняте рішення щодо 
кошторисно-проєктної доку-
ментації.

Хоча аварійний міст — це 
м’яко сказано. Правильніше 
було б задатись питанням, чому 
він не розвалився? Відповідь 
на це питання дали рибалки. 
Колонам більше 100 років. Наші 
прадіди мости будували якісно. 
Якщо вже прийшов час чомусь 
руйнуватися, то ламається ці-
лими блоками.Тож треба споді-
ватися, щоб він з Божою допо-
могою вистояв до капремонту.

новини

Міст через Водокачку зі 
сторони села чекає жертВу
небезпека  Про те, що міст аварійний, 
говорили ще у 2016 році. тоді члени 
об’єднання мисливців та рибалок 
звернулися до влади, щоб вони з мостом 
щось робили. міська та районна рада 
визнавали, що міст дійсно аварійний, 
тільки у владних кабінетах ніяк не могли 
визначитись: міст територія села чи міста. 
минулого четверга, 2 березня, від мосту 
відвалився величезний шматок колони, що 
тримає перекриття

Колонам, що тримають 
на собі плити 
перекриття мосту, 
більш як 100 років. 
Одна з них нині висить 
у повітрі

майже половина середньої колони висить у повітрі

таким міст був у кінці квітня 2016 року

Цілий блок колони відвалився

засмічують узбережжя ставу «лікарняний»
анастасіЯ квітка

Самгородоцька влада зверну-
лася з проханням до громадян  
відповідально ставитись до ути-
лізації побутових та інших від-
ходів, не викидати сміття та 
не створювати звалища в неза-
значених для цього місцях. До-
пис викликав жваві обговорення. 

Люди пишуть, що після щорічно-
го прибирання, недоброзичливці 
знову все засмічують. Просять 
владу прийняти всі необхідні 
міри для адміністративного по-
карання всіх порушників.

«Самгородоцька сільська рада 
просить громадян відповідально 
ставитись до утилізації побуто-
вих та інших відходів, не ви-

кидати сміття та не створювати 
звалища в незазначених для 
цього місцях — вздовж при-
бережних захисних смуг, смуг 
відведення автошляхів та заліз-
ничних шляхів, полезахисних 
смуг та інших невідведених для 
цього місцях», — йдеться у до-
писі на сторінці Самгородоцької 
територіальної громади.

Статтею 152 Кодексу України 
«Про адміністративні правопо-
рушення» передбачено, що по-
рушення державних стандартів, 
норм і правил у сфері благоу-
строю населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених 
пунктів тягнуть за собою накла-
дення штрафу на громадян від 
двадцяти до вісімдесяти нео-

податковуваних мінімумів до-
ходів громадян і на посадових 
осіб, громадян — суб’єктів під-
приємницької діяльності — від 
п’ятдесяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Тобто, на громадянина може 
бути накладений штраф від 
340 до 1360 гривень.

Що кажуть про Це самгородчани: (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Oleg Orkusha
«ми зараз вигрібаємо і прибираємо всі ці гнидники безмежної любові наших жителів 
до води, до водойм, до природи уздовж узбережжя ставу «лікарняний». до того як 
буде набрано відповідний рівень води у водоймі ми приберемо той весь срач, яким 
занедбали водойму жителі самгородка та заїджі гості. Після чого, прошу інспектора 
з екології самгородоцької сільської ради, членів виконкому, керівництво громади 
прийняти всі необхідні міри за для адміністративного покарання всіх порушників. 
ми маємо дати жорсткий бій штрафами всім «свиням», які забруднюють рідну 
землю, воду та навколишнє середовище в цілому. а також доводжу до відома всіх 
бажаючих помити своє авто біля річки. Відразу готуйте штраф! Жодних поблажок 
не буде! Прошу інспектора з екології довести поріг штрафів до населення за миття 
транспортних засобів у природних водоймах чи поблизу них».

марина присяжнюк
«а нікого не хвилює те що вздовж центральної дороги тече каналізація? Чому 
за стільки років нічого з цим ні хто не робить, хто цим має займатися? тече по під 
будинками, смердить на всю вулицю. я ще б зрозуміла як би вона текла на від-
даленній вулиці якісь, а так в центрі, і всі з керівництва нашого Отг це бачать, 
чому ви не вирішуєте це питання?!!»

людмила микитюк
«Без покарання порушників нічого не буде      »
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АнАлітикА

олена удвуд

Минулорічний бюджет Козя-
тинської територіальної грома-
ди був у розмірі 403,6 мільйона 
гривень. Це разом із коштами з 
державної казни, які нам пере-
дали на освіту. Якщо відкинути 
цю суму, наша скарбниця була 
296,2 мільйона гривень. Хоча 
бюджет приймали у розмірі 
262 мільйони. А це значить, що 
надходжень було більше, ніж 
планували спочатку.

Поповнюється наш бюджет 
здебільшого з податку на доходи 
фізичних осіб. Та є інші джерела 
надходжень. Наприклад, від про-
дажу земельних ділянок несіль-
ськогосподарського призначення 
до скарбниці нашої громади торік 
надійшов майже мільйон гривень.

більше двох мільйонів 
на суд

Із тієї суми в 403,6 мільйо-
на витратили не все, а лише 
364,1 мільйона. Тепер подиви-
мося, як розподілили ці видат-
ки на різні галузі. Трохи більше 
сорока мільйонів пішло на дер-
жавне управління. За ці кошти 
фінансується виконком, управ-
ління та відділи міської ради. За-
галом сім установ. Тож більша 
частина грошей пішла на заро-
бітну плату. Ще 351 тисячу гри-
вень виділили на генератори для 
управлінь та відділів міської ради.

А ще 2,4 мільйона витратили 
на виконання рішень суду. При-
пускаємо, що це ті кошти, які 
мали виплатити за податкові 
борги давно неіснуючого «Від-
родження». Нагадаємо, податко-
ва подала на міську раду до суду 
через те, що у комунального під-
приємства накопичилися борги 

через несплату податків. Міська 
рада програла суди, в тому чис-
лі й апеляційний, і відповідно 
до рішення феміди, мала по-
гасити борг «Відродження». І 
сума у рішенні суду була саме 
на 2,4 мільйона.

На освіту витратили майже 
200 мільйонів. Ці кошти пішли 
на утримання ліцеїв, дитячих 
садочків та інших установ, зага-
лом їх 27. І знову більша частина 
грошей пішла на заробітні плати. 
А от на продукти харчування для 
закладів освіти минулого року 
витратили значно менше, ніж 
планували. У бюджеті на це пе-
редбачили 5,4 мільйона гривень, 
а виділили всього 1,9 мільйона.

купили обладнаннЯ в Црл
На медичну галузь пішло 

22,4 мільйона гривень. Значну 
частину із цієї суми витратили 
на оплату енергоносіїв Козя-
тинської центральної районної 
лікарні. Ще 6,8 мільйона виді-
лили на зарплату працівникам 
ЦРЛ. Нагадаємо, торік у лікар-
ні була велика заборгованість 
по зарплаті, тому люди місяця-
ми не отримували грошей. Трохи 
менше мільйона пішло на заку-
півлю автоматичних гематологіч-
ного та біохімічного аналізаторів. 
По Центру первинної медико-
санітарної допомоги на «інші 
виплати населенню» (саме так 
вказано у пояснюючій записці 

як Витрачали гроші з бюджету 
гроМади Минулого року
гроші  на останній сесії міської ради 
депутати затвердили звіт про виконання 
бюджету козятинської територіальної 
громади за 2022 рік. ми подивилися 
цифри і розкажемо вам, на що пішли 
кошти зі скарбниці

Зі своєї скарбниці до інших ми 
віддали майже 11 мільйонів, 
хоча сума мала бути в рази біль-
шою. Зокрема, на обласний бю-
джет козятинська громада спря-
мувала 4,2 мільйона гривень. 

ці кошти пішли на підтримку 
«Вінницяоблтеплоенерго».
детальніше про розподіл ви-
датків із бюджету минулого 
року читайте в нашій інфо-
графіці.

скільки забрали у нас

За минулий рік ліхтарі на ву-
лиці працювали близько вось-
ми місяців, адже спершу було 
світломаскування, через яке ви-
мкнули вуличне освітлення, по-
тім — дефіцит потужності через 
те, що рашисти почали руйнувати 
українські об’єкти енергетики. 
Уявіть, якою б була цифра, якби 
вночі ліхтарі світили протягом 
усіх дванадцяти місяців.

На економічну діяльність піш-
ло 15,2 мільйона. Із цієї суми 

6,4 мільйона гривень спряму-
вали на утримання та поточний 
ремонт доріг у громаді.

На статтю бюджету під назвою 
«Інша діяльність» спрямували 
16,9 мільйона гривень. Із цієї 
суми 404 тисячі пішло на бен-
зин та дизельне паливо, 303 тися-
чі — на закупівлю соняшникової 
олії, 260 тисяч — на придбання 
борошна, 624 тисячі — на про-
дукти харчування для цивільного 
населення.

освіта
Заклали до бюджету 213,1 мільйона гривень
Витратили 199 мільйонів гривень

державне управліннЯ
Заклали до бюджету 42,2 мільйона гривень
Витратили 40,4 мільйона гривень

жкг
Заклали до бюджету 29,1 мільйона гривень
Витратили 22,7 мільйона гривень

інша діЯльність
Заклали до бюджету 28,8 мільйона гривень
Витратили 16,9 мільйона гривень

медиЦина
Заклали до бюджету 27,7 мільйона гривень
Витратили 22,4 мільйона гривень

соЦзахист і соЦзабезпеченнЯ
Заклали до бюджету 25 мільйонів гривень
Витратили 23,2 мільйона гривень

економічна діЯльність
Заклали до бюджету 17,5 мільйона гривень
Витратили 15,2 мільйона гривень

культура
Заклали до бюджету 8,6 мільйона гривень
Витратили 7,7 мільйона гривень

спорт
Заклали до бюджету 5,8 мільйона гривень
Витратили 5 мільйонів гривень

із бюджету козятинської 
територіальної громади іншим 
бюджетам передали  
10,9 мільйона гривень

до звіту) спрямували 1,4 мільйона 
гривень.

На соцзахист і соцзабезпечен-
ня спрямували 23,2 мільйона. 
Із цієї статті бюджету фінан-
суються заклади соціального 
спрямування, а також пільги 
та різні програми. Тож вели-
ку частину коштів спрямували 
на заробітну плату працівників 
соціальних закладів. На під-
тримку громадських організа-
цій, які мають соціальне спря-
мування, планували витратити 
40 тисяч, натомість виділили 
лише 6 тисяч для міської ради 
ветеранів. Майже півмільйона 
гривень пішло торік на органі-
зацію поховань наших Героїв, 
які загинули на війні.

харчуваннЯ длЯ 
спортсменів

На культуру спрямували 
7,7 мільйона. Із цієї статті бю-
джету фінансується 18 установ 
(музей, бібліотеки, клуби та інші 
заклади). І знову більша частина 
коштів пішла на заробітну плату. 
Але були й інші видатки. Зокре-
ма, за лавку-сердечко, яку мину-
лого року встановили на площі, 
заплатили 20,9 тисячі гривень. 
Ще на 20,4 тисячі купили квітів 
до свят та пам’ятних і ювілейних 
дат. І за тисячу гривень придбали 
гірлянду.

На спорт витратили 5 мільйо-
нів. Із цієї статті бюджету фі-
нансується три установи (стаді-
он, басейн та дитячо-юнацька 
спортивна школа). Тому основна 
частина видатків пішла на заро-
бітну плату. Але не лише на це. 
Зокрема, на фінансову підтримку 
футбольного клубу «Локомотив» 
витратили з бюджету 119,3 тисячі 
гривень. Стільки коштувало хар-
чування спортсменів під час про-
ведення навчально-тренувальних 
зборів та участі у змаганнях Чем-
піонату Вінницької області з фут-
болу серед аматорських команд 
сезону 2022/2023.

продовольчі запаси
На житлово-комунальне гос-

подарство спрямували 22,7 міль-
йона гривень. Із цих грошей, 
зокрема, 1,9 мільйона виділили 
на одноразову допомогу ОСББ. 
На санітарну очистку витрати-
ли 5,3 мільйона гривень. Ще 
1,4 мільйона пішло на забез-
печення функціонування ме-
реж зовнішнього освітлення. 

Найменший відсоток 
виконання був 
за статтею «Інша 
діяльність»: заклали 
майже 30 мільйонів, 
витратили 16,9

рОЗПОділ ВидаткіВ БюдЖетУ кОЗятинськОї 
теритОріальнОї грОмади У 2022 рОці

захиснику з козятина Євгенію шевчуку потрібне авто
ірина шевчук

Військовий з Козятина Євгеній Шев-
чук просить допомоги у всіх небайдужих 
і підтримати 115 механізовану бригаду, 
в якій воює і сам.

Нашим захисникам необхідне авто — 
будь-яке, в нагоді стануть і звичайні 
«Жигулі».

— Моя бригада, яка на даний час зна-
ходиться в Сумській області та стоїть 

на захисті наших кордонів, гостро по-
требує авто, — розповідає Євгеній. — Ми 
не розраховуємо на якийсь позашля-
ховик чи іномарку, хоча б назбирати 
на «Жигулі» за 40 тисяч.

Це авто військовим необхідне для ви-
їзду на позиції, патрулювання району 
дислокації,

мобільності підрозділу, а голове — 
для швидкого забезпечення підрозділу 
всім необхідним (в тому числі харчами 

і медикаментами).
«Навіть 5, 10 гривень — це допомога, 

якщо не можете допомогти грошима, 
то дуже прошу зробити репост — це 
також буде значним вкладом у цій 
нелегкій справі. Дякую усім небайду-
жим», — написав Євгеній.

Давайте допоможемо нашим захисни-
кам боронити рідну землю. Долучайтеся!

Реквізити для збору коштів
41 49 49 98 02 04 71 99

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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в’Ячеслав гончарук

Зранку до будинку Олексан-
дра на вулиці Тихій (колишня 
Шмідта) стали сходитись близь-
кі померлого воїна, родичі, його 
друзі. Заупокійну панахиду провів 
священник Православної церкви 
України Василь Влізло.

Після заупокійної молитви 
траурна колона перемістилася 
на площу. Мітинг-реквієм від-
крила заступник директора бу-
динку культури Лариса Ромасько 
і розповіла біографію воїна.

Народився Олександр Куниць-
кий 22 лютого 1967 року в селі 
Сестринівка.

Навчався в першій школі, піс-
ля 8 класу вступив у Бердичів-
ський машинобудівний технікум. 
З 1986 по 1990 рік був курсан-
том Ленінградського вищого 
училища залізничних військ та 
військових сполучень. Був на-
правлений на службу в ракетні 
війська на посаду начальника від-
ділення. Після переїзду в рідне 
місто в 1999 році почав успішно 
займатися бізнесом.

Коли почалася російська агре-
сія на сході України, з 14 лютого 
2015 по 6-те квітня 2016 року слу-
жив на посаді старший інженер 
технічної частини в/ч 3631, брав 
безпосередню участь в АТО, в за-
безпеченні її проведення, захисті 
незалежності України.

З 2016 року по 2021 рік обіймав 
посаду заступника командира з 

озброєння.
З 2021 року — офіцер кіноло-

гічного відділу в/ч А2320.
Підполковник Збройних сил 

України до останнього дня був 
вірний своїй Державі та україн-
ському народу.

Заупокійну молитву на площі 
провели настоятель храму Свя-
того Іллі благочинний Вінниць-
ко-Тульчинської єпархії Роман 
Масира та настоятель храму 
Покрови Пресвятої Богородиці 
митрофорний протоієрей Василь 
Влізло.

Після проведеної панахиди 
слово мали отець Роман та місь-
кий голова Тетяна Єрмолаєва. 
Міський голова сказала наступне:

— Олександр — це кадровий 
офіцер. Молодим був офіцером, 
служив, повернувся додому, за-
ймався бізнесом і з 2015 року 
знов повернувся на службу. Під-
полковник Олександр Куниць-
кий не ветеран — це діючий 
офіцер і та хвороба, яку у ньо-
го знайшли, його з’їла за три 
місяці. Три-чотири місяці — і 
людини, яка мала багато справ 

і мрій, немає. З 2015 року він 
воює за Україну, тільки хвороба 
виявилася сильнішою від нього. 
Сашу знають дуже багато людей, 
тому що він був прикладом ро-
зумного, такого потужного, та-
лановитого менеджера, який міг 
займатися різними бізнесами і 
у всіх був успішним. Знали Олек-
сандра, як привітну і дуже щедру 
людину. Я впевнена, що зараз 
тут стоять люди, яким він допо-
міг. Більшість людей знали, коли 
тобі погано, то треба зустрітися з 
Сашком. Він допоможе і втішить. 
Чим би він не займався, у ньо-
го все виходило. Після бізнесу 
знов 7 років військової служби. 
Безперестанку стрес. Це ми за-
раз чуємо, що це кінологічна 
частина чи відділ. Коли людина 
захворіла, її переводять на таку 
посаду, де у нього буде менше 
навантаження. А до цього були 
окопи на передовій. Він там був і 
вклав частку в перемогу України. 
Вклоняємося тобі, вклоняємося 
родині. Немає тих слів, якими 
можна вгамувати ваш біль. Бо 
це втрата не лише військового, 
а втрата дуже порядної людини 
в нашій громаді. Спочивай з ми-
ром, ти більше зробив, ніж міг 
зробити. Ти віддав все, що у тебе 

війнА

«Він буВ ВоїноМ, бізнесМеноМ і 
улюбленцеМ Молоді»
Втрата  У неділю, 5 березня, громада 
нашого міста попрощалася із захисником 
України, успішним бізнесменом 
Олександром куницьким.  
Підполковник Збройних сил помер від 
важкої хвороби. Поховали воїна на алеї 
слави міського кладовища

було — час, здоров’я і своє життя 
за кожного з нас, щоб ми сьогод-
ні могли тут стояти. Єдине, чим 
ми можемо тобі віддячити, це 
просити в Бога, щоб ти знайшов 
гідне місце на небесах, — сказала 
міський голова.

З померлим військовим стала 
прощатися громада. Теплими 
словами про Олександра від-
гукнулися Микола Жирний та 
Борис Сичевський, а приятель 
Бориса сказав:

— Про Олександра можете на-
писати все те, що сказала Єр-
молаєва. Можете лише додати, 
що він любив запроваджувати 
для молоді проєкти і вони його 
любили.

На площі знов зазвучала «Пли-
ве кача» і траурна колона з під-
полковником Куницьким взяла 
курс до міського кладовища. 
Поховали його на Алеї Слави 
під Гімн України та військовий 
салют.

«Олександра знають 
дуже багато людей, 
тому що він був 
прикладом розумного, 
талановитого 
менеджера»

олександру куницькому було 56. Він мужньо воював за Україну, але важка хвороба 
виявилася сильнішою

«хлопці щиро дякують за допомогу. дуже стомлені, 
але сповнені рішучості в боротьбі за наш народ»
анастасіЯ квітка

Самгородоцькі волонтери за-
вершили чергову поїздку в зону 
ведення бойових дій. Подола-
ли понад три тисячі кілометрів 
по Миколаївській, Херсонській, 
Запорізькій, Дніпропетровській 
та Донецькій областях, відвідали 
своїх воїнів-земляків у 8 бойо-
вих підрозділах. Понад 40 годин 
за кермом власного автомобіля 
проїхав ветеран, а тепер волонтер 
Віктор Бернов.

Наші військові щиро дякують 
за допомогу, дуже стомлені, але 
сповнені рішучості в боротьбі 
за наш народ, за нашу Украї-
ну. Про це написав волонтер з 
Самгородоцької громади Василь 
Лопушан.

Нашим звитяжцям доставили по-
над 200 кілограмів рибної консерви, 
наданої «Будинком надії», директор 
якого є Анаіт Мадоян. Передали 

4 маскувальні сітки, сплетені учня-
ми Вернигородоцької школи під 
керівництвом Ірини Москалюк. 
Воїни будуть використовувати 
окопні свічки (понад 1000 штук), 
виготовлені підопічними Тетяни 
Яковлєвої (місто Козятин), учнями 
Зозулинецької школи під керівни-
цтвом Людмили Дзигар та членами 
громади Журбинецького староста-
ту. Також передали

солодощі, печиво, крупи, ма-
карони, зібрані прихожанами 
Самгородоцької, Сошанської 
та Зозулинецької православної 
церкви. Сало, смалець, домаш-
ні консерви, медичні препарати, 
косметичні засоби гігієни, теплу 
білизну, шкарпетки, чоботи, до-
щовики, які закупили на кошти 
членів Самгородоцької ОТГ. Со-
кири, саперні лопатки — від під-
приємців Самгородока Віктора 
Апремського. Каремати, сідушки 
надала Ірина Колесник.

«Подяка Людмилі Марчук 
(с. Самгородок), Людмилі Павлюк 
(м. Козятин) за кошти на пальне 
(всього витратили 150 літрів ди-
зеля). Особлива подяка жителю 
села Зозулинці Сергію Ладнюку, 
без вагомої допомоги якого не об-
ходиться жодна з наших поїздок. 
Жителю Самгородка Олександру 
Могилі за надану тушку вівці та 
гусака, жителям села Збараж Ва-
лентину Кармазін та Наталії Кар-
мазін за надану тушку свині та 
барана, а також Івану Денисюку та 
Світлані, Володимиру Максимчу-
ку та Олені, які не лише скоптили 
м’ясо, але й додали ковбаси влас-
ного виробництва. Їхня продукція 
(більше 100 кілограмів) отримала 
у хлопців найвищий знак якос-
ті», — написав волонтер.

Хлопці щиро дякують за допо-
могу, дуже стомлені, але сповнені 
рішучості в боротьбі за наш народ, 
за нашу Україну.

траурна колона йде на площу. там громада прощалася з 
Олександром
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Герої не вмирАють

в’Ячеслав гончарук

Щоб провести Юрія в останню 
дорогу, з самого ранку стали схо-
дитись його друзі, близькі і далекі 
родичі, однокласники з класним 
керівником, сусіди, куми, колеги 
по роботі, та побратими з На-
ціональної гвардії.

Першою, з ким вдалося по-
спілкуватися, була сусідка Юрія 
Оксана. Вона розповіла, що Юра 
весь свій вільний час проводив 
за навчанням.

— Якогось я йшла додому з важ-
кими сумками. Він догнав мене 
і каже, давайте я вам допоможу 
сумки донести додому. З одного 
цього епізоду я можу судити, що 
Юра був доброю людиною, — ска-
зала жінка в розплакалась.

Однокласники загиблого воїна 
Юлія Козунь та Марина Шев-
чук з своїм класним керівником 
Людмилою Білокур про щось 
говорили між собою та час від 
часу стирали з обличчя непро-
хану сльозу.

— Юра був дуже розумним, — 
сказала класний керівник. — 
В школі любив історію, був нео-
дноразовим призером олімпіад з 
історії, а ще захоплювався пра-
вознавством. Він мав прекрасну 
пам’ять, мріяв стати захисником 
правопорядку в нашій країні, 
чого і досяг.

Юля з Мариною знали Юрія 
як доброго чесного та надійного 
друга.

Едуард Дембіцький пам’ятає 
свого учня як дисциплінованого 
хлопця.

— Недарма кажуть, що Бог 
забирає найкращих. Наче тро-
хи несправедливо, що на небо 
йдуть молоді життя, та логіка 
у Всевишнього є, йому покидьків 
на небі не треба, — сказав вчитель 
трудового навчання.

Знав добре загиблого Героя і всю 
його родину колишній керівник 
відділку поліції Геннадій Ткачук.

— Юрій був справжнім ко-
заком і справедливим слідчим. 

Він вирішив захищати Україну 
у підрозділі Нацгвардії та поліг 
за справедливість, залишивши 
двоє діток. Батько Юри після 
інсульту, мати померла два роки 
тому. У нього була героїчна роди-
на. Він був геройським хлопцем 
при житті, через те віддав своє 
життя за наш з вами і своїх дітей 
спокій, — сказав Геннадій Ткачук

— Юра дружив з моїми дітьми, 
навіть коли він вже був одру-
женим. Він міг далі працювати 
слідчим та коли патріотів захища-
ти рідну землю поменшало, він 
пішов на війну. Не міг не піти, 
казав — діти підростуть і колись 
можуть запитати: «Тату, ти захи-
щав Україну у війну?» Що я їм 
скажу? — повторила слова Юрія 
його сусідка Людмила.

О пів на одинадцяту до будин-
ку Героя прийшли благочинний 
Вінницько-Тульчинської єпар-
хії отець Роман Масира та отець 
Іван із Сестринівки. Після служ-
би Божої траурна колона рушила 
на центральну площу міста, зро-
бивши зупинку біля ліцею № 5, 
де навчався загиблий Герой.

На площі крім громади з кві-
тами, на Героя чекала почесна 
варта з представників поліції, 
а до згаданих священників до-
лучився митрофорний протоієрей 
храму Покрови пресвятої Бого-
родиці отець Василь Влізло.

Мітинг-реквієм відкрила за-
ступник директора міського бу-
динку культури Лариса Ромасько 
і розповіла біографію Героя.

— Любарець Юрій Васильович 
народився 6 травня 1990 року 
в нашому місті. Навчався 
у 5-й школі. З жовтня 2008 року 

«буВ сПраВжніМ козакоМ 
і сПраВедлиВиМ слідчиМ»
біль  У перший день весни ми провели 
в останню дорогу героя та патріота 
України юрія любарця. Зустріла громада 
свого захисника живим коридором від 
траси до будинку його батьків. Першими, 
хто хотів зустріти юрія, були його батько, 
його діти 8-річний Ваня і 6-річний Віталик 
та дружина наталія

мужньому Сину України, його 
подвиг ніколи не буде забутим, — 
сказала ведуча траурного мітингу 
Лариса Ромасько і передала слово 
священникам

Після завершення заупокійної 
молитви слово мали священник 
Роман Масира, міський голова 
Тетяна Єрмолаєва та психолог 
ліцею № 5 Андрій Баландін. 
Священник розповів повчаль-
ну історію про добрий вчинок 
до свого ближнього. Міський 
голова вибачилася перед Юрі-
єм та подякувала родині Героя 

за добре виховання сина.
Після завершення панахиди і 

виступів з Героєм стала проща-
тися громада. Прощалися довго, 
адже друзів у загиблого воїна було 
дуже багато, кожному хотілося 
віддати йому шану, опустившись 
біля труни воїна на коліна.

З площі траурна процесія взяла 
курс до місця поховання на Алеї 
Слави міського кладовища. Хо-
вали Героя під Гімн України від 
оркестру Національної гвардії, 
а від побратимів воїна прогримів 
військовий салют.

прощання з героєм на площі тривало довго. У юрія було багато друзів і кожен хотів 
віддати йому шану, опустившись біля труни на коліно

з Юрієм любарцем прощаються колеги. до великої війни 
він працював у поліції

на бахмутському напрямку загинув герой 
із самгородоцької громади
маріЯ лЄхова

Самгородоччина вкотре зазна-
ла гіркої втрати. На війні загинув 
військовий Руслан Островський. 
Сумну звістку повідомила Самго-
родоцька територіальна громада.

«Внаслідок дій ворога на Бахмут-

ському напрямку при виконанні 
бойового завдання на 43 році життя 
24 лютого 2023 року героїчно за-
гинув наш земляк Герой — Руслан 
Островський, житель села Самго-
родок, випускник Самгородоцької 
середньої школи, — цитуємо пові-
домлення. — Вічна пам’ять і слава 

українському Воїну, який захищав 
рідну Україну і кожного з нас!»

Прощання з Героєм відбулося 
4 березня у Вінниці в Свято-Пре-
ображенському Соборі. Похова-
ли нашого земляка в обласному 
центрі на Алеї Слави (кладовище 
Сабарів).

проходив строкову службу в лавах 
Збройних сил України. В черв-
ні 2010 року вступив на службу 
Лінійного відділу Управління 
Міністерства внутрішніх справ 
Південно-Західної залізниці во-
дієм. З серпня 2010 по серпень 
2012 року працював на посаді 
інспектора роти батальйону па-
трульної служби лінійного відділу 
на станції Фастів.

У 2012 році закінчив Національ-
ну академію внутрішніх справ. 
З травня 2012 року по вересень 
2015 продовжив службу на стан-
ції Козятин на посаді слідчого. 
У 2013 році закінчив Ірпінську 
фінансово-юридичну академію. З 
вересня 2015 по 2017 рік працю-
вав у відділені поліції № 2 у на-
шому місті на посаді слідчого.

З травня 2017 по жовтень 
2022 року працював інспекто-
ром сектору патрульної поліції 
№ 2 міста Козятин. З грудня 
2022 проходив службу у Націо-
нальній гвардії України.

Старший солдат, старший ку-
леметник 1-го відділення 3-го 
взводу 2-го батальйону, військо-
вої частини 3028 Національної 
гвардії України загинув в ре-
зультаті мінометного обстрілу 
позицій противником, в районі 
населеного пункту Спірне Бах-
мутського району Донецької об-
ласті 21 лютого 2023 року.

— Молодий Герой до остан-
нього подиху був вірний присязі 
та віддав своє життя за свободу 
кожного з нас та свою Батьків-
щину. У всьому світі не підібрати 
слів, щоб виразити всю скорботу 
та біль цієї утрати. Ми дякуємо 

Він не міг не 
піти, казав — діти 
підростуть і колись 
запитають: «Тату, ти 
захищав Україну у 
війну?» Що я їм скажу?
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в’Ячеслав гончарук

Зустріла Козятинська громада 
свого захисника живим коридо-
ром від Центральної районної 
лікарні до церкви Назарянина, 
що на вулиці Незалежності. Саме 
в тій церкві вшановували воїна 
та провели за загиблим Героєм 
скорботну молитву. Пастор церкви 
Володимир Шорін говорив мо-
литовними творами, які читав з 
Біблії, а на монітор були виведені 
світлини життя воїна на передо-
вій.

— Ми всі маємо пам’ятати і 
шанувати свого захисника і ми з 
ним обов’язково зустрінемось, — 
сказав Володимир Шорін.

У кінці своєї проповіді насто-
ятель церкви Назарянина закли-
кав присутніх ще раз помолитися 
за душу загиблого воїна і кожен, 
хто хоче щось згадати за Мар’яна, 
може вийти й сказати, яким вони 
знали його при житті.

Першим висловився друг 
Мар’яна В’ячеслав.

— Немає таких слів, щоб ви-
разити всю скорботу та біль цієї 
утрати. Ми дякуємо йому як 
мужньому воїну. Він був душею 
компанії і справжнім другом. Він 
залишиться у наших серцях наві-
чно, — сказав В’ячеслав.

Колеги по роботі кажуть, що 
Мар’ян був дуже наполегливий 
та впевнений у своїх силах, так 
швидко навчився всьому з техно-
логій ковбасних виробів. Він був 
дуже відповідальним і на нього 
можна було покластися завжди і 
у всьому. У всьому намагався зна-
ходити позитив і ніколи не втра-

чав почуття гумору та був завжди 
веселий.

Дідусь Мар’яна з позивним «Ча-
пай» має трирічний стаж війни 
на сході України, як учасник 
АТО. Повністю підтримує сказане 
настоятелем. Каже:

— За воїнів треба молитися. Там 
на передовій немає жодного, хто 
не вірить у Бога. Навіть ті атеїсти, 
які приходять на передову, пада-
ють на коліна і моляться Богу. 
Чому Господь забрав Мар’яна 
так швидко і такого молодого? 
Мабуть, через те, що він кращий.

У дідуся воїна ми запитали, 
чому має позивний «Чапай»?

— Так мене звати Василь Іва-
нович, — сказав він.

Колега по роботі Даша розпо-
відає, що вони з Мар’яном пото-
варишували з першого дня, як він 
тільки прийшов на роботу.

— Це була настільки щира і по-
зитивна людина, що з ним хотіло-
ся спілкуватися. Ми дуже багато 
часу у вихідні чи після роботи ком-
панією гуляли містом. Коли його 
не стало, мені хочеться пройтися 
по тих місцях, де ми з ним гуляли.

Майже це саме сказала інша 
співробітниця комбінату Ліна.

— Як нам зараз його не виста-
чає, — каже Ліна. — Він нас возив 

на екскурсію в Чорнобиль. Коли 
в грудні минулого року йому при-
йшла повістка, ми всі перелякали-
ся за нього. Казали, Мар’ян, ти ж 
ідеш на війну. А він нам — дівчата, 
ви що, війна, це щоб гнати з нашої 
землі ворога, це саме те, що мені 
треба. Як шкода, що його не стало.

Мама Героя Олена розпові-
ла, що коли син був на фронті, 
найчастіше спілкувалася з ним 
за допомогою СМСок. Якось він 
матері написав. «Були на завданні 
і нас обстріляли, та ми встигли 
вскочити в окоп. Відповіла: «Як 
у тебе з нервами. Сину, бережи 
себе». Він показав смайликом 
матері, що у нього все добре та 
написав: «Мені подобається те, 
що я роблю, це якраз для мене. 
Мамо, ми бойове братство, я там, 
де маю бути».

Прочитала мати одну із останніх 
СМСок Мар’яна і розплакалась 
над тілом сина.

Коли стрілка годинника по-
вернула на полудень, до церкви 
Назарянина приїхали Мар’янові 
побратими і траурна процесія взя-
ла курс на площу.

На площі Героїв Майдану за-
хисника зустріли його друзі, од-
нокласники, колеги по роботі та 
близькі і знайомі батьків воїна, по-
братими по службі, представники 
влади на чолі з міським головою 
та жителі міста.

Герої не вмирАють

«МаМо, не ПережиВай,  
я таМ, де Маю бути»
Втрата  У суботу, 4 березня, козятинська 
громада попрощалася з героєм мар’яном 
Шереметом. спочатку загиблого воїна 
вшанували у церкві назарянина. на площі 
із захисником України попрощалися 
громадою. Поховали мар’яна Шеремета 
на алеї слави міського кладовища

Мітинг-реквієм за загиблим 
Героєм відкрила начальник Ко-
зятинської відділу культури Світ-
лана Рибінська. Почала вона його 
такими словами:

— Сьогодні знову наше місто 
охоплено скорботою та горем. І 
хоч за календарем вже весна, у нас 
ще жорстокий лютий. Серце на-
повнене болем і безмежною зліс-
тю до ворога. Хто взагалі їм дав 
право вершити людські долі? Хто 
дав їм право ступати на нашу зем-
лю? Найсміливіші, найвідважніші 
стали в оборону нашої держави. 
Так, їм, як і всім іншим, хочеться 
випити запашної кави, обійняти 
рідну людину, спати в теплому 
ліжку. Але вони пішли самовід-
дано захищати усе те і всіх тих, 
кого найбільше люблять.

Далі ведуча мітингу зупинилася 
на біографії Героя.

Мар’ян Шеремет народився 
27 вересня 1998 року. Навчався 
у школі № 1 ім. Шевченка. Крім 
шкільної освіти у 2015 році здо-
був ще й музичну — оволодів 
грою на саксофоні. Згодом був 
призваний на строкову службу 
в ЗСУ. Після служби в армії ви-
вчав ветеринарну медицину в «По-
дільському державному аграрно-
технічному університеті» в місті 
Кам’янець-Подільський.

У липні 2020 року він влашту-
вався на роботу в ТОВ «Козя-

тинський м’ясокомбінат», звідки 
17 грудня 2022 року був призваний 
до лав ЗСУ.

Старший солдат Мар’ян Шере-
мет 28 лютого 2023 року, відда-
ний військовій присязі на вірність 
українському народу, мужньо ви-
конавши військовий обов’язок 
в бою за Україну, її свободу та 
незалежність трагічно загинув 
поблизу н. п. Дубово-Василівка 
Донецької області внаслідок ар-
тилерійського обстрілу.

— Герой України до останньої 
хвилини був вірний присязі та 
віддав своє життя за вільне жит-
тя українців, — сказала начальник 
Козятинського відділу культури 
Світлана Рибінська.

Про Мар’яна на площі говори-
ли міський голова Тетяна Єрмо-
лаєва, пастор церкви Назарянина 
Володимир Шорін, вчителька 
загиблого воїна Інна Наумова. 
Вона пообіцяла, що зробить все 
можливе, щоб пам’ять про наших 
захисників була вічною.

Після виступів з Героєм Укра-
їни стала прощатися громада. 
Процес прощання трохи затяг-
нувся, адже у Мар’яна було дуже 
багато друзів.

На міському кладовищі з воїном 
попрощалися востаннє. Похова-
ли його на Алеї Слави під Гімн 
України та військовий салют від 
побратимів.

«Чому Господь забрав 
Мар’яна так швидко 
і такого молодого? 
Мабуть, через те, що 
він кращий», — каже 
дідусь Героя

мар’яну було лише 24. мама героя Олена читає останні смс-ки, отримані від сина

самгородоцька громада провела в останню путь героя 
василя трончука
маріЯ лЄхова

Справжнього патріота, який 
до останнього дня був вірний 
присязі та віддав своє життя 
за свободу кожного з нас та свою 
Батьківщину поховали 4 березня. 
Земляки зустрічали Героя на ко-
лінах, створивши коридор шани.

Василь Трончук народився 
25 серпня 1969 року в селі Ми-
хайлин Козятинського району 
Вінницької області.

У 1987 році закінчив Козя-
тинське ПТУ № 17, з листопада 
1987 року по листопад 1990 року 
служив в армії у військово-мор-
ському флоті.

Після повернення зі служби 
розпочав свою трудову діяльність 
у САТ «Юзефо-Миколаївське» 

електриком, пізніше старшим 
електриком, після банкрутства 
господарства — електрик у ТОВ 
«АРЧІ», а з 2008 року — електро-
монтером ТзОВ «Юзефо-Микола-
ївська АПК».

Василь Трончук — головний 
сержант, оператор 1 відділення 
взводу протитанкових керованих 
ракет 1 стрілецького батальйону 
59 бригади військової частини 
А 1619 Збройних сил України 
загинув 26 лютого 2023 року біля 
села Невільське Донецької області.

У суботу, 4 березня, у церкві 
Святого Апостола Луки у селі Ми-
хайлин провели чин відспівування 
за упокій душі. Про це повідомили 
на сторінці у фейсбуці Самгоро-
доцької територіальної громади.

«На цвинтарі біля храму прой-

шов мітинг-реквієм, на якому від 
усіх громадян висловили щирі 
співчуття сім’ї, родичам, близь-
ким та друзям із приводу перед-
часної смерті земляка та Героя. Із 
військовими почестями загиблого 
воїна провели в останню земну 
дорогу. На його честь прозвучав 

військовий салют, а тіло відда-
ли землі під звуки Державного 
Гімну України, — цитуємо пові-
домлення. — З Героєм назавжди 
прощались дружина, брат, родичі, 
друзі, побратими, колеги, близькі 
та усі, в чиєму житті він залишив 
слід. Приносимо свої щирі спів-

чуття рідним та близьким, друзям 
та товаришам по службі. Важко 
знайти слова втіхи, неможливо 
загоїти біль та гіркоту від втрати, 
нехай добрий, світлий спомин про 
захисника назавжди залишиться 
у пам’яті усіх, хто знав його, лю-
бив і шанував».
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новини

в’Ячеслав гончарук

На «кругу» ми побували у су-
боту, 4 березня. На ринку про-
давців було дуже мало. Пропо-
нували цукор по 1500 гривень 
за мішок. Найтонше сало в цей 
день тягнуло на сотню, за гарне 
сало правили від 130 до 150 гри-
вень за кілограм. Щодо м’яса, 
то за філейну частину просили 
160, передня і задня частина — 
по 130 гривень. Був великий 
вибір зерна. Продавці кажуть: 
ціни на корми не змінювалися 
від весни минулого року.

На «хитрому базарчику», що 
біля ринку «Хлібодар», ми були 
напередодні свята жінок. Ажіо-
тажу з боку чоловіків не було, 
якщо вимірювати їх активність 
за п’ятибальною системою, 
то десь на трійку з мінусом. 
У квіткові магазини покупці 
майже не заходили. Трохи ко-
зятинчани купували квіти на ву-
лиці. За пучок пролісків правили 
40 гривень, хоча в суботу, 4 бе-
резня, вони коштували 10 гри-
вень. Від 10 до 20 правили за вер-
бові котики. Тюльпани продавали 
від 35 до 45 гривень за штуку.

Зустріли чоловіка з троян-
дами та гвоздиками. За букет 
троянд із трьох квітів він віддав 
300 гривень. Гвоздики дешевші — 
30 гривень за штуку.

У більшості випадків чоловіки 
на квіти грошей не жаліють. 

— Нашим жінкам квіти тре-

ба дарувати щоденно, та що ми 
вдіємо, коли у нас такі зарплати 
маленькі, — каже козятинчанин 
Микола.

Щодо цін на продукти, то зі 
свіжої риби на вулиці Василя 
Земляка вибір невеликий. Бі-
лий амур та короп більших роз-
мірів — 120. Товстолоб — 65, 
риба для тварин — 40 гривень 
за кілограм.

Помідори на вулиці Василя 
Земляка в середньому продава-
ли по 140 гривень за кілограм, 
огірки «естафета» — 220 за кіло-

грам, салатні огірки — по 140. 
Червоний буряк — 20 гривень. 
Ціна на моркву багатьох шоку-
вала — 50 гривень за кілограм. 
Капуста білокачанна осіння — 20, 
капуста свіжа — 70, цибуля вчер-
гове побила рекорд — 55 гривень 
за кілограм і кажуть, що це ще 
не межа.

Ціни на фрукти: лимони по 80, 
мандарини від 80 до 90, банани 
від 70 до 85, гранат — 120, ви-
ноград від 120 до 160 гривень 
за кілограм.

Ціна ходових круп майже 

за дорогою цибулею 
«Потягнулася» МоркВа 
Що по чому  крупи, курячі яйця, 
свинина, м’ясо птиці продають за старою 
ціною. Ще трохи знизилась вартість сала, 
а от продукти борщового набору знов 
подорожчали. У цибулі та моркви новий 
рекорд. Пропонуємо традиційний огляд 
цін на ринках міста

святом зі 125 гривень за кілограм 
стрибнула на — 132.

Ціна на молочку піднялася 
тільки на молоко і то в окремих 
продавчинь. Торгують за прин-
ципом: якщо молока на базарі 
мало, за півторачку правлять 
40 гривень, хоча деякі молочниці 
ставили 30 гривень за півторачку 
і 7-го березня молоко повезли 
додому. Жартують: корова також 
жіночого роду, нехай і їй буде 
невеличкий подарунок.

Якщо продавчинь молоч-
ки багато — тоді у всіх воно 
по 35 за півторачку. За 25 можна 
купити молоко на кисле. Сепа-
раторна сметана зі 110 опусти-
лась до 100 гривень за півлітра. 
Сир коров’ячий жирний 120–
140 за кілограм. Масло домаш-
нє — 400 гривень за кілограм.

Курячі яйця 60–65 гривень 
за десяток, за яйця від домаш-

ньої курки доведеться відда-
ти на 5–10 гривень більше чи 
на тих же 5–10 гривень дешевше. 
За 50 гривень десяток яєць можна 
купити на привокзальному ринку.

Найбільшим попитом на вулиці 
Василя Земляка серед покупців 
користувалися курячі лапи. Їх 
у цей день продавали по 15 гри-
вень за кіло. Беруть їх в осно-
вному як корм тваринам. Хоча 
ветеринари не радять тваринам 
давати трубчастих кісток. Нерід-
ко курячі лапи купують люди зі 
скрутним фінансовим станови-
щем для себе.

У піст добре розходиться 
олія. Рафінована в середньому 
по 56 гривень за літр, розливна 
рафінована за такою ж ціною. 
Сиродавлена олія — 52 гривні 
за літр. Гриби на свято жіно-
чого дня доводиться купувати 
по 100 гривень за кіло.

За пучок пролісків на 
«хитрому базарчику» 
правили 40 гривень. 
Хоча в суботу, 
4 березня, вони 
коштували 10 гривень

черг за квітами 7 березня не було. тюльпани продавали від 35 до 45 гривень за штуку

не змінилася. Гречка від 50 до 55, 
рис круглий — 55, ціна рису 
пропареного — 55, булгур — 
50–59 гривень за кілограм.

Сало на вулиці Василя Зем-
ляка продавали по 130 гривень 
за кілограм, м’ясо — 140. Вза-
галі останнім часом ціни на сви-
нину стрибають. Якщо попит 
є — вона дорожча. Коли попит 
менший, сало можна купити 
по 100 гривень за кіло, а м’ясо 
по 130. Ціна на філейну части-
ну не змінюється –160 гривень 
за кілограм.

У павільйоні цього дня 
сало можна було купити від 
100 до 130. Щодо м’яса пере-
дню та задню частину віддавали 
по 135 гривень.

М’ясо птиці на «хитрому» ба-
зарчику: курка домашня — 120, 
качка — 150. Вартість філе кур-
ки в «ракушках» перед жіночим 

за кошти з резервного фонду у козятині 
придбають грейдер та каток
анастасіЯ квітка

На крайній сесії Козятинської 
міської ради прийняли рішення 
про перенесення коштів із ре-
зервного фонду в сумі 3,1 млн 
грн на купівлю техніки для ко-
мунального підприємства «Чисте 
місто». Звичайно, підприємство 
мріє про грейдер VOLVO, вар-
тістю близько 4 млн грн і каток 
вартістю близько 1 млн. Мова 
йде про вживану техніку, нова 
в рази дорожче.

Але, як зауважує очільниця 
громади, збільшення фінан-
сування може бути виключно 
за рахунок інших проєктів.

«Напевно, я не помилюсь, ска-
завши, що стан доріг для нашої 
громади — одна із самих болючих 
тем. Це сотні кілометрів, деякі з 
них не робили ніколи. Ця тема 
постійно на слуху, адже безпека і 
зручність бажають бути кращими. 

З початку року відмінена заборо-
на на виконання робіт і оплату 
поточного ремонту доріг. Цей 
допис про неасфальтовані до-
роги. Більшість доріг у приват-
ному секторі не мають асфальту, 
але мають тверде покриття, воно 
в різному стані, його потрібно 
грейдерувати, підсипати, вкату-
вати. Якщо на дорозі зробити 
такі роботи один раз в рік, а ба-
жано двічі, вона буде досить якіс-
но виконувати свою функцію і 
служити мешканцям», — йдеться 
у дописі очільниці Козятинської 
громади Тетяни Єрмолаєвої.

Як зауважує міський голова, 
на крайній сесії на розгляд де-
путатів винесли проєкт рішення 
про виділення коштів для купівлі 
грейдера та катка. Депутати на-
голошували, що в комунально-
му підприємстві «Чисте місто» є 
грейдер 80-их років. Але він має 
проблеми з рамою і двигуном.

«Підприємство замовило екс-
пертизу, на це звичайно будуть 
витрачені кошти, це не є логічно, 
адже техніка радянських часів, 
якій майже 40 років, є фізично і 
морально зношеною, не потуж-
ною, з великим використанням 
пального. Катка в громаді немає 
взагалі, ніхто не пам’ятає, чи 
він був. Впевнена, що був, бо 
в 2000-их роках був проданий ас-
фальтний завод, який був у влас-
ності міста, отже і були катки. 
Раніше «латковий» ремонт ро-
било комунальне підприємство, 
це теж перспективи для громади. 
Крім того, враховуючи розміри 
громади, добре було б мати і 
не один грейдер. Всі мають бути 
зацікавлені, щоб наше підпри-
ємство займалося поточним об-
слуговуванням доріг, постійно 
можна виконувати роботи, пра-
цівники мають роботу, податки 
отримує громада, підприємство 

розвивається. Але виявляється 
не так. Дякуємо депутатам, які 
підтримали дане рішення. Вирі-
шення цієї проблеми є важливим 
для комфорту мешканців сіл і 
міста, це було зрозуміло по чис-
ленним коментарям до допису 
в переддень 32 сесії міської 
ради», — йдеться у дописі.

І коли всі аргументи «проти» 
були вичерпані, депутати підтри-

мали дане рішення.
До слова, в кінці року для КП 

«Чисте місто» придбали фрон-
тальний навантажувач JCB ра-
зом із навісним обладнанням. 
Така техніка потрібна при всіх 
видах робіт: від обслуговування 
котелень, благоустрою громади 
до обслуговування полігону та 
інше.
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У лютому на фейсбук-сторінці 
Козятинського міського голови 
повідомили, що наша лікар-
ня отримала від Національної 
служби здоров’я України договір 
на оплату 17 пакетів за програ-
мою медичних гарантій. Серед 
них — стоматологічний. Це но-
вий пакет, якого Козятинська 
ЦРЛ не мала раніше.

Як повідомила нашим журна-
лістам Оксана Забазнова, дирек-
торка Козятинської центральної 
районної лікарні, відповідно 
до контракту до стоматологічного 
пакета входить:

— проведення первинного 
огляду пацієнта та оцінка стану 
стоматологічного здоров’я від-
повідно до підходів Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 
в рамках ургентної (екстреної) 
стоматологічної допомоги у до-
рослих та ургентної (екстреної) 
та планової стоматологічної до-
помоги у дітей;

— надання ургентної (невід-
кладної) стоматологічної допо-
моги дітям та дорослим;

— проведення ургентної (невід-
кладної) стоматологічної допо-
моги, планової стоматологічної 
допомоги дітям, окрім ортодон-
тичних процедур (лицьова хірур-

гія) та протезування;
— організація та проведення 

обов’язкових медичних профе-
сійних оглядів;

— надання невідкладної до-
помоги пацієнтам при виклику 
бригади екстреної невідкладної 
допомоги;

— проведення хірургічних 
втручань при наданні ургентної 

які стоМатологічні Послуги 
надають безкоштоВно
здоров’я  цього року козятинська 
црл отримала від національної служби 
здоров’я України стоматологічний пакет. 
таке в історії лікарні сталося вперше. ми 
розпитали в директорки закладу, які 
послуги входять до цього пакета і як ними 
скористатися

звернутися безпосередньо до лі-
каря, без направлення, з направ-
ленням від сімейного лікаря або 
через приймальне відділення.

— Згідно з роз’ясненням Мі-
ністерства охорони здоров’я, 
якщо ургентний стан, пацієнти 
можуть звертатися без направ-
лення, — каже директорка Козя-
тинської ЦРЛ. — Так само, коли 
планова допомога дітям, теж 
можна без направлення зверта-
тися. Але за можливості краще 
попередньо йти до сімейного 
лікаря і створювати направлен-
ня. Якщо людина відчуває, що 
є проблема із зубами і необхід-
на допомога, краще звертатися 
в робочий час, не дотягувати 
до того моменту, коли критична 

ситуація. Поліклініка працює з 
8 до 16 години.

Поки що стоматологічний 
пакет дали нашій лікарні лише 
на три місяці. Тобто, він діяти-
ме до 31 березня включно. Чи 
продовжиться його дія після цієї 
дати, поки що невідомо.

— Якщо буде оголошення про 
відкриття подальшого пакета, 
ми будемо подаватися, — каже 
Оксана Забазнова. — Поки що ми 
не знаємо, чи буде таке оголо-
шення і які будуть вимоги від 
НСЗУ. Показники роботи у лі-
каря-стоматолога непогані. Па-
цієнти звертаються, отримують 
допомогу. До прикладу, за лютий 
було 225 консультацій у межах 
пакета НСЗУ.

у рамках стоматологічного пакета надається ургентна допомога. це коли у людини 
невідкладний стан стоматологічного напрямку

(екстреної) стоматологічної допо-
моги, які не пов’язані з лицьовою 
хірургією.

— Стоматологічний пакет 
спрямований на забезпечення 
невідкладної допомоги, — по-
яснює Оксана Забазнова. — Це 
коли у пацієнта невідкладний 
стан, наприклад, різкий зубний 
біль, кровотеча, запалення тощо 
стоматологічного напрямку. Усе 
те, що стосується лицьової хі-
рургії, не входить у пакет. Так 
само протезування теж у пакет 
не входить.

Стоматологічний кабінет об-
лаштований на першому поверсі 
поліклініки. Там працюють один 
лікар-стоматолог та медсестра. 
Щоб отримати допомогу, можна 

За попередній місяць 
у лікаря-стоматолога 
було 225 консультацій 
у межах пакета 
Національної служби 
здоров’я України

кому під час військового стану так 
хочеться поласувати дичиною?
в’Ячеслав гончарук

Тривожна звістка надійшла від 
Українського товариства мис-
ливців та рибалок нашого краю. 
Вони повідомили, що завдяки 
тому, що в минулому році в бе-
резні-квітні громадяни менше 
палили суху траву та очерети, 
побільшало в лісових угіддях 
мешканців дикої природи. Тіль-
ки є серед людей любителі, що 
ловлять тварин на петлі.

За словами голови УТМР 
Олександра Поліщука, найбіль-
ше таких варварських випадків 
зафіксували в мікрорайоні ко-
лишнього цукрового заводу села 
Махаринець. Мисливець това-
риства вийшов на прогулянку 
з песиком і чотирилапий побіг 
у руїни колишнього цукрового 
заводу. Видовище було не з при-
ємних. В петлю з тонкого дроту 
потрапив собака, якого вдалося 
зняти з петлі. Мисливці і єге-
рі пройшлися територіями по-
близу своїх населених пунктів. 
Якщо в деяких селах колишньо-
го Козятинського району таких 
знахідок було виявлено 1–2, 
то в Махаринцях такий промисел 
на дичину був масовим. Зніма-
ли з петель найбільше собак і 
лисів, тому що вони любителям 
дичини не потрібні. Попадали 
в петлі зайці, дикі кози.

— Нам відомо, хто ставить 
петлі на тварин та поки не попа-
деться на гарячому, то він недо-
торканий громадянин, — сказав 
Олександр Поліщук.

Користуючись випадком, ми 
не могли не запитати у голови 
УТМР, за рахунок чого стався 
приріст тварин дикої природи?

— Перша причина в тому, 
що в минулому році майже 
не палили траву, — каже голо-
ва товариства. — Коли людина 
не втручається в природу, то є 
й результат. Коли суху траву па-
лили, то у вогні заживо пропа-
дав молодняк тваринного світу. 
Я навіть можу подякувати лю-
дям за розуміння. Війна вічною 
не буде, з фронту прийдуть хлоп-
ці і нам буде що їм показати. 
Вони там воювали, щоб ми тут 
живу природу зберегли і її по-
множили. Друга причина в тому, 
що ми перед війною добре по-
ганяли лиса. Хоч природолюби 
були не в захваті, казали, на-
віщо вбивати лисичок, вони ж 
такі гарні. Ми їх таки вибили. 
У нас із відстрілом лисиць один 
з найкращих показників в райо-
ні Тепер у зайців менше стало 
ворогів, а по селах менше стало 
пропадати птиці. За вовків у на-
шому краї зараз не чути.

Голова мисливського това-
риства з оптимізмом дивиться 

у завтрашній день і вірить, що 
й у цьому році, якщо хтось під-
палить траву, то такі випадки 
не будуть носити масовий ха-
рактер, а це означає, що серед 
мешканців дикої природи буде 
поповнення.

Хочемо тільки нагадати, що 
паління сухої трави та залиш-
ків сухої рослинності шкодить 
не тільки тваринам, але й людям.

При згорянні однієї тонни 
рослинних залишків у повітря 
вивільняється майже 9 кг мі-
крочастинок диму. До їх складу 
входять пил, оксиди азоту, важкі 
метали та низка канцерогенних 
сполук. З димом у повітря ви-
вільняються діоксини — одна 
з найотруйніших для нашого 
організму речовин. Додаткова 
проблема полягає в тому, що із 
сухою травою та опалим листям, 
як правило, горить і безліч різ-
номанітного сміття, що суттєво 
посилює забруднення атмосфе-
ри. При згорянні, скажімо, по-
ліетиленового пакету, в повітря 
йде до 70 різноманітних хіміч-
них сполук, більшість з яких 
отруйні для людини. Саме вони 
стають причиною дертя в горлі, 
кашлю. Щільний чорний дим 
від горіння пластикового сміт-
тя містить канцерогенні полі-
циклічні вуглеводні. Постійно 
подразнюваний димом епітелій 

слизової оболонки дихальних 
шляхів не здатен протистояти 
мікробам. Особливо погано 

тим, хто страждає на бронхіти, 
бронхіальну астму, риніти чи 
тонзиліти.
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У середу, 8 березня, минув 
61 рік від дня, коли у Козяти-
ні відкрили кінотеатр «Мир». І 
хоча кіно тут уже давно не де-
монструють, бо зараз споруда 
функціонує як міський буди-
нок культури, але і зараз чи-
мало місцевих називають його 
кінотеатром. На той час, коли 
«Мир» тільки почав працювати, 
він був обладнаний за останнім 
словом техніки: великий екран, 
на якому транслювалися стрічки, 
простора зала на 620 місць. Це 
був той заклад, де козятинчани 
проводили своє дозвілля.

— Кінотеатр був сучасний та 
великий, — згадує козятинчанка 
Тетяна. — При вході завжди сто-
яла білетер, яка перевіряла квит-
ки. У фойє розміщувався ресто-
ранний буфет, згодом, праворуч 
під стіною, поставили й ігрові 
автомати. Ліворуч були каси. 
Віконця виходили на вулицю, 
тому квитки купували, не захо-
дячи всередину. На стінах фойє 
завжди висіли кадри з фільму, 
який транслюється. Це були чор-
но-білі фотографії. А на друго-
му поверсі була апаратна, звідки 
проєкція з кіноплівки транслю-
валась на кіноекран.

дар від природи
Тетяні пощастило бачити кух-

ню кінотеатру зсередини. Її тато, 
Анатолій Левандовський, пра-
цював у «Мирі». Саме від його 
роботи залежало, чи прийдуть 
до кінотеатру глядачі — він ство-
рював афіші.

— Батько малював із дитин-
ства, — розповідає Тетяна. — 
Хоча не мав художньої освіти. 
Це було у нього від природи. 
У нього всі підручники з істо-
рії були розмальовані. Він там 
малював воїнів зі списами та 

мечами. Все собі ілюстрував. 
Дуже любив читати. У нього була 
багата уява. Він все міг поясни-
ти, будь-яке слово, яке у нього 
запитаєш.

До кінотеатру Анатолій потра-
пив наприкінці 1970-их років. 
До цього він працював у по-
буткомбінаті, що ще донедавна 
був на вулиці Незалежності. Як 
молодого художника чолові-
ка покликали в «Мир». Тетяна 
частенько навідувалася до тата 
на роботу.

— На першому поверсі кіно-
театру праворуч від входу є два 
кабінети, — продовжує козятин-
чанка. — Першим був кабінет ди-
ректора, Петра Карпчука. Я на-
зивала його просто дядько Петро. 
А другий кабінет був татовий. Там 
завжди влітку були відчинені ві-
кна і зовні можна було бачити, 
що він робить. Багато хто зазирав 
через вікно і якщо тато на місці, 
заходив. У майстерні у нього був 
довгий стіл, який стояв під ві-
кном. Весь заставлений фарбами 
та пензлями. Ще у нього була спе-
ціальна банка з розчином, в якому 
він мив пензлі, а потім витирав їх 
ганчіркою. У нього завжди аку-
ратно все було — широкі пензлі, 
середні, тоненькі. Все було під ру-
кою. Тато завжди любив порядок, 
у всьому. Він був дуже охайний.

створЮвав на полотні 
справжні мінішедеври

Робочих афіш було декілька. 
Коли треба було зробити анонс 

уВесь козятин ходиВ диВитися 
на його афіші
ретро  кінотеатр «мир», який колись 
працював у місті, свого часу збирав повні 
зали. не одне покоління козятинчан 
проводило тут своє дозвілля, а індійські 
фільми користувалися найбільшою 
популярністю. афіші до них та інших 
стрічок, що транслювалися у «мирі», 
створював козятинчанин анатолій 
левандовський. розповідаємо про 
талановитого земляка і його роботу

глЯдачі сиділи навіть 
на сходах

Тетяна приходила до кінотеа-
тру не лише подивитися на те, 
як батько малює. Малою дити-
ною вона обожнювала дивити-
ся у «Мирі» мультики. І не одна 
вона. Кінотеатр був справжнім 
осередком дозвілля, адже такого 
різноманіття фільмів і передач, 
які зараз транслюються на на-
ших телеканалах, на той час 
не було.

— У неділю в кінотеатрі завжди 
показували мультики, — згадує 
жінка. — Я любила на них ходити. 
А коли індійські фільми були, за-
вжди стояли черги до каси. Інко-
ли при великих напливах глядачі 
погоджувались сидіти на сходах 
кінозалу, щоб подивитися фільм, 
тому що усі місця були продані. 
Напевно на той час нам бракува-

ло яскравих барв, тому індійські 
фільми були такі популярні.

Та із плином часу все зміни-
лося. У прокаті на відеокасетах 
з’явилися закордонні стрічки і 
фільми стали транслювати у ві-
деосалонах. Так кінотеатр «Мир» 
і почав занепадати, поки не зачи-
нився зовсім. Анатолій Левандов-
ський пропрацював там до кінця 
80-х років, а потім змінив на-
прямок роботи — їздив у різні 
куточки України та оформляв 
церкви.

— Мама завжди казала, що та-
тові дуже хотілося писати кар-
тини, але на це у нього не було 
часу, — підсумовує Тетяна. — 
Вдома він побудував собі май-
стерню. Планував, коли вийде 
на пенсію, малювати. Але він по-
мер дуже рано: коли йому було 
50 років.

колектив кінотеатру «мир». дата зйомки — 1989 рік

нового фільму чи мультфільму, 
з афіші змивали фарбу і вико-
ристовували повторно. На само-
му кінотеатрі висіли дві великі 
афіші. На одній була інформа-
ція про те, яке кіно показують 
зараз, на другій — що показу-
ватимуть згодом. Великі афіші 
висіли також біля автостанції 
та на ПРБ. У центрі міста було 
декілька невеликих афіш, схо-
жих на сучасні рекламні щити. 
На менших афішах зазвичай був 
переважно текст. На великих — 
не лише текст, а й малюнок. Із 
ними доводилося добряче по-
гратися.

— Коли демонструвались ін-
дійські фільми, треба було на-
малювати гарну афішу, — про-
довжує Тетяна. — Стандартно 
для фільму була одна велика 
афіша, а для індійських фільмів 
афіша складалася з двох великих. 
У тата була картинка-оригінал, 
з якої він перемальовував. Там 
був сюжет із фільму. Тато роз-
креслював афішу на квадрати і 
переносив малюнок на полот-
но. Спочатку олівцем, потім 
вже фарбами. У нього було на-
тхнення. Він не просто копію-
вав зображення, а оживляв його. 
Додавав свої деталі. Звісно, він 
не міг відхилятися від оригіналу. 
Тоді ж за часів Радянського Со-
юзу все чітко було, він притри-
мувався стандартів. І ще на афі-
ші треба було гарно написати. 
Пам’ятаю, тато спочатку літери 
каліграфічно писав, потім їх під-
водив. Спочатку брав широкий 
пензель, потім — тоненький і ви-
водив кожну літеру. По-різному 
він завжди їх робив. Тому багато 
хто приходив просто подивитися 
на афіші. Я ніколи не дивилася, 
тому що я їх бачила ще до того, 
як їх показували на загал.

Для індійських фільмів, 
популярних стрічок, та 
тих, які мали важливе 
політичне спрямування, 
створювали 
великі афіші
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анатолій левандовський (праворуч) разом із директором 
кінотеатру петром карпчуком (ліворуч) та бухгалтером 
кінотеатру степаном Юрковським у фойє «миру». 
на стіні — кадри зі стрічок, які транслювалися у 1982 році

такий колись мав вигляд кінотеатр. Зараз фасад будівлі дещо змінився, але він все одно 
впізнаваний

так створювалися анонси фільмів, які транслювалися 
у нашому кінотеатрі. Усе малювали і писали вручну
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Козятинці вийшли на гру 
майже оптимальним складом. 
У воротах команди господарів 
знов з’явився Іван Ромашкан, 
а Олександр Шевчук, який за-
хищав ворота ветеранів «Моно-
літа», рукавички голкіпера змінив 
на свисток арбітра.

Із самого початку гри господарі 
майданчика захопили ініціативу. 
Тільки за тактикою монолітов-
ців суперник мав більше за них 
рухатися і менше ігрового часу 
володіти м’ячем.

Таку тактику з командою «Во-
лодарка» запропонував Геннадій 
Ткачук, він третю гру поспіль є 
консультантом команди. Він це 
робить за власної ініціативи і 
працює з командою на добро-
вільних засадах.

Заради справедливості слід за-
значити, що за підбором гравців 
команда «Моноліт» майстерніша 
від команди суперника. Госпо-
дарі майданчика не форсували 
подій, але гол назрівав. На кі-
нець першого тайму команда 

міста залізничників вела в ра-
хунку 2:0.

У другій 25-хвилинці господа-
рі майданчика забили у ворота 
«Володарки» ще чотири м’ячі та 
пропустили від команди гостей 
гол престижу. Фінальний свис-
ток арбітра зустрічі зафіксував 
перемогу ветеранів «Моноліта» з 
рахунком 6:1. Голи в цій грі за-

бивали: три — Дмитро Ліпський, 
Дмитро Шутов відзначився ду-
блем і один м’яч забив Павло 
Занюк.

Фінальний свисток Олексан-
дра Шевчука сповістив не тільки 
про кінець гри між «Монолітом» 
і «Володаркою», а й про завер-
шення зимового чемпіонату з 
мініфутболу.

якби так грали Від Початку, 
то й чеМПіонаМи Могли стати
гарна гра  У неділю, 5-го березня, 
ветерани Фк «моноліт» у манежі 
стадіону «локомотив» грали заключну 
гру чемпіонату Житомирської області з 
мініфутболу серед ветеранів 40+. їхніми 
суперниками була команда «Володарка» 
з Володарки

У чемпіонаті залишився всього 
один не зіграний матч «Ружин» — 
«Попільня», який відбудеться на-
ступної неділі. Після цього оста-
точно буде визначено переможців 
та призерів змагань.

Якщо підводити підсумки чем-

піонату, то на думку козятин-
ських любителів футболу, якби 
наша команда постійно грала тим 
складом, яким грала два остан-
ніх матчі на своєму майданчи-
ку, то вона могла претендувати б 
на чемпіонство.

ветерани «моноліта» зібралися оптимальним складом лише на фініші чемпіонату

козятинчанки — бронзові 
призери області з волейболу

вадим антонюк став 
чемпіоном україни

У ці вихідні, 4-5 березня, 
у Вінниці відбувся Чемпіонат 
обласної дитячої ліги з волей-
болу серед дівчат 15 років та 
молодших.

Як інформує Козятинська 
спортивна школа, участь у цих 
змаганнях взяли тринадцять ко-
манд. Наші дівчата в напруженій 
боротьбі вибороли третє місце 

і стали бронзовими призерами 
області.

А кращим нападником зма-
гань визначили гравця КДЮСШ 
міста Козятина — Анну Надзьон.

маріЯ лЄхова

У Києві 3-5 березня відбувся 
Чемпіонат України з легкоатле-
тичного двоборства серед юнаків 
та дівчат 2010-11 року народжен-
ня. Серед переможців — наш 
земляк.

Про це повідомила комплек-
сна дитячо-юнацька спортивна 
школа міста Козятина.

Зазначають, що юний Вадим 
Антонюк став Чемпіоном Украї-
ни з легкоатлетичного двоборства 
(60 м + висота), набравши в сумі 
658 очок.

«Він випередив свого другого 
суперника на 122 очки. Вітає-
мо Вадима та його тренера», — 
йдеться у повідомленні спортив-
ної школи. Слід зазначити, що 
Вадим — вихованець Володимира 
Галицького.

Крім гри в Козятині проходили 
й інші матчі. Команда «Попіль-
ня» на своєму майданчику міні-
мально поступилася з рахунком 
4:5 ветеранам Сквири, а команда 
Ружина забила п’ять сухих м’ячів 
тій же «Володарці».

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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Фінальний свисток 
арбітра зустрічі 
зафіксував перемогу з 
рахунком 6:1 ветеранів 
козятинського 
«Моноліта» 
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Наприкінці лютого рада ветера-
нів зібралася на своє чергове за-
сідання. На порядку денному було 
проаналізувати відповідь міської 
ради, на запит радою ветеранів 
щодо роботи робочої групи з пе-
рейменувань вулиць та провулків 
у Козятинській громаді.

Спочатку заступник голови ради 
ветеранів Раїса Мельницька допо-
віла присутнім, скільки відсутніх 
членів президії. З її доповіді ви-
пливало, що всі члени президії 
відсутні з поважних причин.

— Кворум є, — підсумував го-
лова ради ветеранів і звернувся 
до Юрія Бондарюка, — вмикай, 
Юра, гімн.

Після Гімну України голова ради 
ветеранів звернувся до президії і 
доповів присутнім, що до ради ве-
теранів надійшов лист-відповідь з 
міської ради щодо роботи робо-
чої групи з перейменувань вулиць 
провулків, тупиків, скверів, парків 
на території Козятинської міської 
територіальної громади.

— І нам цей лист треба розібра-
ти, — каже Федір Кропива. — Якщо 
чесно, у нас з міською радою стали 
налагоджуватися партнерські від-
носини. Коли б йшлося про щось 
інше, можна було б не звернути 
на те увагу, а тут факт кричущий. 
Робоча група приймала рішення, 
які далекі від закону.

Очільник прочитав лист-
відповідь від міської ради, у якому 
йшлося, що члени робочої групи 
вивчили пропозиції щодо пере-
йменувань вулиць та провулків, 
які надходили від мешканців Ко-
зятинської громади у вигляді усних 
пропозицій і шляхом відкритого 
голосування відповідно до статті 
1 статті 37.Закону України про 
місцеве самоврядування України 
приймали рішення. Робоча група 
підготувала проєкт рішення пере-
йменування вулиць та провулків 

на території Козятинської громади 
для обговорення з депутатами Ко-
зятинської міської ради.

«Принагідно повідомляємо, що 
в письмових пропозиціях громадян 
щодо перейменування вулиць та 
провулків міститься конфіденційна 
інформація, відповідно до статті 
21 Закону України про інформа-
цію, поширення конфіденційної 
інформації без згоди фізичної 
особи не допускається», — про-
читав голова ради ветеранів. — Ще 
до протоколу засідання додається 
список вулиць та зведена таблиця 
пропозицій.

— Проаналізувавши цей лист-
відповідь, — каже голова ради 
ветеранів, — ми перед нашим за-
сіданням радилися з істориком-
краєзнавцем Миколою Купчиком 

і Петром Зарицьким і дійшли 
висновку, що робоча група була 
створена, як створена — це право 
міської ради і виконкому. Від на-
шої організації в робочу групу ми 
свого представника не делегували.

Федір Кропива зачитав витяг з 
пам’ятки, як створюється робоча 
група і там йшлося, що пропо-
зиції можуть надавати як окремі 
громадяни, так організації чи під-
приємства. Всі пропозиції повинні 
бути зареєстровані і оформленні 
документально.

— Робоча група в більшості ви-
падків нічого цього не зробила. 
Сама внесла пропозицію і за своє 
рішення голосувала одноголосно. 
Тобто в більшості випадків при-
ймала рішення ввсупереч законів, 
на які посилалася. Наприклад, 

в одному з сіл Козятинської гро-
мади вулиці перейменовували 
за пропозицією сільського ста-
рости. Староста за всіх вирішила 
і зробила подання.

— Правом по перейменуван-
ню вулиць, — продовжує Федір 
Кропива, — повинні виступати 
громадяни міста, організації по-
дають свої подання. Організація 
провела збори. Протокольно пода-
ла документ на виконком міської 
ради, а робоча група те подання 
розглядає. А тут получилось так, 
що робоча група привласнила собі 
право ініціативної групи громади і 
як нам виходити з цієї ситуації? З 
одного боку, не хочеться конфрон-
тації. Ми з міською радою виріши-
ли позитивно майже всі питання. 
Тільки як можна дивитися на те, 
що натворила ця робоча група. Ми 
йдемо далі, а Тетяна Миколаївна 
нехай розбирається з тими, хто її 
підставив.

— По другому питанні нас по-
відомили, що на сайті міської ради 
відбувалося онлайн-голосування із 
можливістю вибрати тематичний 
напрямок майбутніх назв. Яке 
може бути онлайн-голосування? 
Світла немає, молодь може й 
вийде з цієї ситуації, а старшим 
людям за віком, що робити? 
Не пішли тим шляхом, яким було 
потрібно — збори, конференція, 
пропозиції громадськості, їх немає. 
Те, що виставили скриньку в місь-
кій раді, так двері міської ради 
на ключ закриті і доступу немає. 
І ось такий ми маємо результат. 
Станом на 14 вересня проголосу-
вало 36 осіб з 24 тисяч населення, 
що проживає у нашому місті

Потім голова ради ветеранів став 
зачитувати, як проходила проце-
дура перейменування вулиць чи 
провулків. Були вулиці, за які були 
зібрані підписи її мешканців, але ж 
багато вулиць було перейменовано 
за ініціативи робочої групи, каже 
головуючий.

Вулицю Бессарабова змінили 
на Південну. Дружина загиблого 
від ракетного обстрілу на підстан-
ції Вячеслава Франчука зібрала 
підписи, щоб вулицю Бессарабова 
перейменували на вулицю Фран-
чука. Тільки, як нам повідомили 
в робочій групі, Юлія Франчук зі-
брала підписи з запізненням. Ро-
боча група вирішувала це питання 
на користь назви вулиці Південна 
12 голосами «за», утримався один. 
Вулицю Кривоноса перейменували 
на Польову — 9 підписів за неї 
проголосовано робочою групою 
одноголосно.

новини

«робоча груПа Має ВиПраВити 
ПоМилки або ПідеМо до суду» 
знову про перейменування  рада 
ветеранів не задоволена перейменуванням 
ряду вулиць козятина і вважає, що 
процедура зміни вулиць була порушена. 
тому прийняли рішення ініціювати перед 
міською радою, щоб депутати відкликали 
своє рішення та створити нову робочу 
групу з перейменувань вулиць та провулків 
у нашому місті

З цього приводу виступив Єв-
геній Буравський. Каже, як так 
можна, наше місто — місто за-
лізничників. Петро Кривонос 
стільки зробив для сімей і дітей 
козятинських залізничників.

Письменник Петро Зарицький 
сказав, що перш ніж перейменову-
вати вулиці, потрібно було ініціа-
тору прийнятих рішень порадитися 
з істориками чи краєзнавцями, 
а не приймати рішення на свій 
розсуд, не знаючи історії рідного 
краю чи тих історичних постатей, 
на які змінювали назви вулиць.

Після того, як голова ради ве-
теранів пройшовся по всьому 
списку перейменованих вулиць та 

провулків, члени президії стали 
радитись, як їм діяти. Порадив-
шись, прийняли рішення. Ви-
писали ряд вулиць, які на думку 
президії ради ветеранів, не можуть 
підлягати до перейменування. Ви-
рішили ініціювати перед міською 
радою, щоб депутати відкликали 
своє рішення з перейменування 
вулиць та створити нову робочу 
групу з перейменувань вулиць та 
провулків у нашому місті.

— Якщо міська рада не дослуха-
ється до нашої пропозиції, то ми 
залишаємо за собою право з цьо-
го приводу звернутися до суду, — 
підсумував голова ради ветеранів 
Федір Кропива.

«Перш ніж вулиці 
перейменовувати, 
треба було порадитися 
з істориками чи 
краєзнавцями, а не 
діяти на свій розсуд»

член президії ради ветеранів микола купчик — історик. Він 
впевнений, що деякі вулиці було перейменовано безпідставно

так перейменували вулиці козятина. це влаштовує не всіх

Що про Це кажуть читачі на нашому сайті: (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Redmi Exe
така думка, що дійсно ветерани засвічуються раз у п’ять років, ну, звіт за п’ятирічку. а коли знищували район, всі вони перебували на посадах. 
хто зам, хто директор, а хто ще і полковником не був та і медицину знищували, а освіта взагалі керувалась проросійською мочалкою. Вони 
всі годовані з державного корита, а зараз прозріли.

олександр байбак
це історія людей, які вже все важливе зробили в своєму житті, вони всі досягли 
відповідних результатів, але, на жаль, це все для них в минулому.
Вони вірять, що влада зробить все правильно, а якщо ні, то послухає їх, як вони 
в свій час слухали ветеранів.
З приводу назв вулиць, на мою думку, помилки є і суттєві, змін багато і прикро, 
що пам’ять про героїв і відважних синів України, які боролись із загарбниками, 
заслужили повагу, будуть забуті в назвах вулиць.

геннадий ткачук
В цій статті мені сподобалися два моменти –1/пенсіонери, яких нещодавно назива-
лись чиновницеї міської ради, стали зі слів голови партнерами 2/і хто ті, хто підставив 
тетяну миколаївну, без якої миша не прошмигне. міркую що все ж їм прийдеться 
йти до суду, по керівництво тг вважає завжди що воно саме мудре і все робить ві-
рно. ну а ветерани то молодці, одні хто все з збирається в цьому тг і щось вірішує. 
яб їм ще порадив повідомити, що там по тому поданню, де вони вимагали звіту 
від очільниці по виконанню стратегії. О це б було б цікаво і своєчасно для громади
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ляться і повторюють кожен рух.

додатковий оберіг
Личко можна залишити чис-

тим, але майстриня пропонує 
зробити оберегові хрести і рамки 
за допомогою різнокольорових 
ниток.

— Це треба дві взяти? — уточ-
нює Ірина.

— Скільки ви хочете, — відпо-
відає Наталія Баштова.

— Я хочу щось українське, — 
каже Тетяна і бере жовту й бла-
китну нитки.

Майстриня показує, як намота-
ти на голову ляльці спершу хрест 
прямий, потім — косий. За тим 
показує, як робити обережні 
рамки. Паралельно пояснює, що 
означає кожен колір.

— Тут патріотизм, але насправ-
ді це енергія світла й сонця та 
духовність, — каже Баштова про 
ляльку Тетяни. — Блакитний ко-
лір символізує духовність, духо-
вний розвиток. Якби це був фіо-
летовий колір — це була б езоте-
рика та магія. Жовтий — енергія 
світла, сонця. Зелений — це набір 
здоров’я та розвиток.

олена удвуд

На столі — розмаїття різно-
кольорових атласних стрічок, 
маленьких декоративних квітів, 
намистин і тканини. Усе це — 
елементи, необхідні для ство-
рення та декору автентичного 
українського оберегу, який наші 
жінки робили споконвіку — ляль-
ки-мотанки.

— Які вони взагалі бувають? — 
запитує Тетяна, яка прийшла 
на майстер-клас. Жінка гортає 
книжку, де показані приклади 
різних видів мотанок.

— Найрізноманітніші, — відпові-
дає майстриня Наталія Баштова. — 
Мрійниці, травниці, зерновушки. 
Перші, простенькі ляльки були на-
віть без ручок. Казали — лялечка 
без ручок, щоб доленьку не вкра-
ла, без ніжок — щоб не втекла, без 
очей — щоб не зурочити дитятко. 
Навіть у важкі часи, коли було 
дуже складно, мотали мотанки. 
До прикладу, під час Другої сві-
тової війни жінки теж робили мо-
танки з якогось клаптика тканини 
і прикрашали їх.

можна з вати, а можна з 
дерева

Проста лялька створюється 
із одного клаптика тканини, із 
якого формується голова, руки 
та тулуб. Але мотанка, яку мота-
тимуть учасниці майстер-класу, 
не проста. Це — лялька на основі. 
Вона складається із восьми час-
тин. Перша — голова. Для цього 
майстриня роздає квадратні клап-
тики матерії і шматочки вати.

— Краще, коли ви тканину на-
риваєте руками, — розповідає На-
талія Баштова. — Тому що коли 
рвеш тканинку, обштрапуєш 
ниточки і нічого не торочиться. 
Якщо тканина нарізана, через 
якийсь час вона почне торочи-
тися. Шити ми сьогодні також 
будемо. Одяг на ляльку шиється, 
але окремо від ляльки і якщо ми 
на ляльку вже перенесли щось, 
ми нічого не перешиваємо і 
голкою ляльку не проколюємо. 
Ляльки голка не торкається. 

Основа голови і тулуба може бути 
будь-яка: вата, синтепон, дереви-
на. Але мені не дуже подобається 
лялька на дерев’яній основі. Вона 
не гнучка. Хочеться, щоб вона 
була як стеблинка. Тоді її мож-
на поправити, порівняти. Раніше 
могли намотувати основу тільки 
з тканини, але тоді одне прости-
радло йде на дві-три ляльки.

Майстриня бере до рук вату 
і складає її, формуючи личко. 
Тканину повертає до себе по діа-
гоналі і трохи нижче середини 
кладе ватяний шматочок. Тоді 
накриває одним краєм тканини 
інший, обгортає тканиною вату і 
щільно примотує ниткою. Учас-
ниці майстер-класу уважно див-

зарядилися ПозитиВоМ і 
стВорили аВтентичні обереги
надихаюче  не лише наймолодших 
козятинчан навчають традиційним видам 
українського мистецтва. днями провели 
майстер-клас для дорослих, на якому 
жінки мотали мотанки. не звичайні 
маленькі ляльки, а великі, на основі. 
розповідаємо, про які тонкощі та секрети 
дізналися учасниці на майстер-класі

У звичайних мотанках міні-
формату основу ляльки роблять 
з того самого клаптика тканини, 
з якого мотається голова. Але для 
великої ляльки треба зробити 
основу окремо. Для цього май-
стриня дає кожній прямокутний 
шматок тканини і довгий жмут 
вати. Вату кладе на край матерії і 
туго скручує тканину. Зайве від-
різає і замотує ниткою. А потім 
примотує голову до основи.

Із менших клаптиків тканини 
квадратної форми та вати для 
ляльки роблять груди. Їх, як і 
решту деталей, так само примоту-
ють за допомогою нитки. За тим 
учасниці майстер-класу роблять 
долоньки. І лише тоді в хід йде 
голка, адже треба зробити рукави. 
Для цього квадратні клаптики ма-
терії прошивають із одного боку, 
тоді до краю рукава примотують 
долоні, а потім обидва рукави 
примотують до основи.

останні штрихи
Тепер дійшла черга до того ета-

пу, де треба увімкнути усі свої 
дизайнерські здібності, адже 
ляльку потрібно одягнути. Спо-

чатку роблять блузку, потім — 
спідницю. На поясі зав’язують 
різнокольорові атласні стрічки. 
Це водночас і прикраса, і спосіб 
приховати усі недоліки верхнього 
краю спідниці.

Із шерстяних ниток для ляль-
ки формують волосся, яке при-
клеюють до голови за допомо-
гою клею. Тетяна та Наталія 
залишають своїм лялькам роз-
пущене волосся, Ірина заплітає 
косу. Останній штрих — віночок. 
Його виплітають із крихітних 
штучних квітів та намистинок, 
а ззаду зав’язують атласні стрічки.

— Діліться, хто як назвав, — 
каже Наталія, учасниця майстер-
класу. — У мене Мавка.

— Моя — Ярина, — говорить 
Ірина.

— А в мене Таня, — каже Те-
тяна.

Хоча спочатку це були однакові 
шматочки тканини, у кожної ви-
йшла своєрідна лялька, не схожа 
на інші. Учасниці майстер-класу 
не лише навчилися робити тра-
диційний оберіг, а й отримали 
величезну кількість позитивних 
емоцій.

Невикористані стрічки, 
які переплелися, 
учасниці майстер-
класу розплутували, 
наспівуючи «Ой у лузі 
червона калина»

такі мотанки зробили жінки трохи більше, ніж за три години. це великі ляльки, довжиною 
майже в 30 сантиметрів

козятинцю владиславу деркачу потрібна операція 
по встановленню штучного сечового міхура
анастасіЯ квітка

Козянчанин Владислав Деркач 
веде боротьбу з онкозахворю-
ванням ще з літа минулого року. 
На лікування знадобилися вели-
кі витрати, тож у жовтні донька 
Владислава звернулася через со-
цмережі за допомогою назбирати 
коштів, аби врятувати татуся.

У Владислава — рак сечового 
міхура. Лікування дороговартісне 
та довготривале. Завдяки підтримці 
небайдужих, вдалося зібрати ко-
шти, зробити всі необхідні об-
стеження та пройти шість курсів 
хіміотерапії. Але попереду важка 
операція. Як повідомили друзі 
та близькі Владислава, потрібно 
330 тисяч гривень. Тож знову звер-

таються до небайдужих допомогти 
грішми.

«Доброго вечора, любі друзі, зна-
йомі та небайдужі люди, всі, хто 
допомагав нашим друзям у скрут-
ний час. Ми знову змушені зверну-
тися до вас за допомогою. Нашому 
близькому другові чоловіку, Дерка-
чу Владиславу, поставили діагноз 
рак сечового міхура 4 стадії, — на-
писала Альона Хавронюк. — Він та 
його родина веде боротьбу з цією 
страшною хворобою з серпня. За-
вдяки вам усім була змога пройти 
6 курсів хіміотерапії та всі належні 
обстеження. Після всіх обстежень, 
наші друзі, звернулися до профе-
сора Стаховського Е. О. Він запро-
понував операцію по видаленню 
сечового міхура, простати та лім-

фовузлів. Під час проведення операції буде 
вирішуватися питання про встановлення 
штучного сечового міхура».

Операція складна та небезпечна. Але вирі-
шується питання про подальше життя, тому 
варіантів немає. Ціна операції та перебу-
вання в клініці «Центр сучасної урології» 
складатиме 330 тисяч гривень.

«На жаль, ні коштів, ні часу у Влада немає. 
Єдина надія на вас, наші добродії. Без вашої 
допомоги та без Божої ласки родині не впо-
ратись. Я благаю врятувати життя нашому 
другу», — йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги:
ПриватБанк 5168745611867208 (Деркач 

Владислав)
ПриватБанк 4731219119313835 (Деркач 

Тетяна) дружина
Монобанк 5375411409531634 (Деркач Ма-

рія) дочка
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518169

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

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

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

Продам 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

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

Продам телицю 1 рік 1 місяць  
від доброї корови.  

097-448-69-23

Продам поросята. 068-519-07-01

Куплю металопрокат різний, б/в.  
067-369-13-23

Продам корову тільну з шостим телям 
та телицю тільну.  

097-175-74-76

Куплю будинок, або пів будинку в м. Козятин 
з усіма зручностями, в пріоритеті 

р-н ліцею №4 та центр міста.  
097-740-97-72, 093-786-37-42

516688

518194

516494

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

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

 � Пропоную послуги майстра по укладці плитки. 
093-293-96-60

ПроДАм
 � Або поміняю на зерно собаку сембернара, або ла-

брадора, розумні. 097-793-55-95                                                   

 � Алюміній листовий 1,20 х 1,30, 2 х 0,6. 093-998-01-
22, 067-129-83-14

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

 � Буряк кормовий 5 грн/кг., двері праві та капот до 
ГАЗ 52. 097-255-51-60

 � 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

 � Вазони «Алоє» 4 роки, двері міжкімнатні 0,8 х 2,00, 
стінка кімнатна довжина 3,7, стіл письмовий для шко-
ляра 300 грн., стіл для кухні. 063-113-22-18

 � Ванну чавунну б/в, мийку для кухні, електрообігрівачі 
2 шт. 063-335-97-80, 063-335-97-54

 � Велосипед дитячий та підлітковий, гарний стан. 
063-503-53-49

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

 � Дві шафи з антресолями. 096-490-39-54

 � Дитячі речі б/в від 1 міс. до 1,5 року 063-335-97-54

 � Дрова, макуху. 067-369-13-23

 � Зерно кукурудзи, пшениці, на посів ячмінь, овес, 
тюки ячмінки малі. 098-587-31-69, 067-429-73-29

 � Зерно пшениці і кукурудзи. 067-745-69-92

 � Зерно пшениці. 096-612-24-13

 � 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, 097-
056-07-06

 � Картоплю велику, посадкову, дрібну. 063-260-09-37, 
063-181-53-19

 � Картоплю велику. 067-949-60-30

 � Картоплю велику. 067-949-60-30

 � Картоплю велику. 093-795-10-98

 � Картоплю велику. 098-555-54-31

 � Картоплю насіневу сорту «Фея», «Ред-Леді». 097-
933-39-32

 � Клітку для кролів та нутрій на дві секції 1,80 х 70 за-
лізна, 1150 грн. 097-297-81-71

 � Контейнер на ринку «Хлібодар», форму для виготов-
лення кілець для криниці, маску зварювальника «Ха-
мелеон», акумуляторний оприскувач 12 л. «Садочок». 
068-216-34-20 

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

 � Маслобойку «Нива», сепаратор «Моторсіч». 097-
448-69-23

 � 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

 � 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 вимі-
рювання 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                                   

 � Пральну машину автомат «Електролюкс» 5 кг., верхня 
загрузка. 096-797-91-89

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

 � Пшеницю яру та озиму, автомат до сівалки СЗТ-36 з 
диском та соняшником. 098-600-21-40

 � Пшеницю, можлива доставка. 097-843-01-38

 � Пшеницю. 067-692-85-73 

 � Раковину кухонну, умивальник з тумбочкою білого 
кольору в ванну кімнату б/в, вазони «Алоє» різного віку. 
096-350-53-70

 � Рибки акваріумні. 063-510-74-65 

 � Сіно, гітару, килими натуральні 2 х 3. 067-307-70-94

 � Січкарню. 093-017-87-72, 096-583-14-35

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

 � Хлібопічка «Panasonic» SD 2501 автоматична. 067-
077-03-83

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

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

 � Швелер 14, листове залізо 4 мм - 1,50 х 6. 097-
273-66-78

 � Шуруповерт акумуляторний, циркулярну пилку ручну 
500 грн., електродрель 500 грн., торцювальна пилка 800 

реклАмА тА оГолошення

517132

517320

517732

роботА
 � На шиномонтаж запрошуємо працівника та авто-

механіка. 063-145-76-77, 068-921-67-86

 � На роботу в продуктовий магазин запрошуємо 
продавця. 063-234-29-75, 067-935-88-67

 � В продуктовий магазин «Подоляночка» потрібен 
продавець. 098-573-99-92, 073-181-54-02

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

 � На роботу в магазин «Тинок» запрошується про-
давець. 067-430-02-80

 518038
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грн., електродрель ручна 50 грн. 067-915-44-48

 � Яблука «Семеренко», «Сніговий кальвін». 097-327-
27-34, 063-293-14-23

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

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

 � 3-кімн. квартиру, 66,5 кв. м., вул. Грушевського 23. 
063-736-46-87

 � 3-кімн. центр, середня без ремонту, 4 поверх, 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. ді-
лянка з городом 15 сот., газ, центральна вода, гарне та 
зручне місце. 063-296-19-75

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

 � Будинок 80 кв. м., с. Козятин, город 15 сот., з усіма 
зручностями, ванна, туалет, гараж, літня кухня, сарай, 
колодязь, фруктові дерева. 097-628-48-13, 073-058-
41-21

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

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

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

 � Будинок новий на дві половини, євроремонт, 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, м. Козятин, газ, вода. 096-969-45-97, 063-
784-40-54

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

 � Дача з контейнером р-н Талимонівка. 093-017-87-72, 
096-583-14-35

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

 � Дачну ділянку на ст. «Вишенька». 099-176-57-05, 
066-497-02-38

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

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

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

 � 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. ділянку 10 сот., під забудову, м. Козятин, 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 призна-
чення 0,12 га, р-н АТП. 096-505-41-55

 � Кімнату в гуртожитку, р-н ПРБ зі зручностями та ме-
блями. 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
 � Mazda 323, 1987 р., газ-бензин, 40000 грн. 098-

597-13-23 

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

 � Двигун ГАЗ 53. 068-006-81-90

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

КУПЛЮ
 � 1-кімн. квартиру ТЕРМІНОВО в будь-якому стані. 

096-234-92-24

 � Будинок, або пів будинку в м Козятин з усіма зруч-
ностями, в пріоритеті р-н ліцею №4 та центр міста. 
097-740-97-72, 093-786-37-42

 � Дерево на корню. 067-369-13-23

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

 � Кури карликові «Бентамки» 2-3 шт. 093-532-20-97

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

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

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

рIЗне
 � Віддам в люблячу родину собачку дівчинку до-

бру, грайливу, любить діток, завзята охоронниця на 
подвір’ї та просто красуння, по необхідності стерилі-
зуємо. 073-633-30-07

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

 � Втрачений військовий квиток на ім’я Крижанівський 
Віктор Церольович вважати недійсним.

 � Втрачений диплом кваліфікованого робітника ВН 
№28769509 за професією «Перукар (перукар-моде-
льер», виданий Козятинським вищим професійним 
училищем залізничного транспорту 21.06.2006 р., на 
ім’я Пилявець Олени Василівни вважати недійсним. 

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

 � Втрачений диплом кваліфікованого робітника серії 
К21 №071250 за професією «Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення. Обліковець 
з реєстрації бухгалтерських даних», виданий ДПТНЗ 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту» 29.06.2021 року 
на ім’я Карпенко Михайло Олександрович вважати 
недійсним.

 � Здам дачну ділянку на ст. «Вишенька». 099-176-57-
05, 066-497-02-38

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.

9 березня 2023 р.
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Дозвілля

Погода у козятині

***
дві обов’язкові умови, за яких 
я згідний полетіти в москву:
1. я буду ракетою.
2. ядерною.

***
як казав мій дід: «головне в житті 
не лінуватись… хочеш спати — 
лягай спи».

***
якби я був тютюновим магнатом, 
то зробив би цигарки Бавовна. 
З органічним написом: куріння 
вбиває. ну і з різними смаками. 
ялта з ментолом, Білгород з 
шоколадом тощо…

***
не вийде розмова, бо різна 
в нас мова. У нас солов’їна, в них 
соловйова.

***
Прокинулась мураха, вилазить 
з-під російського танка і каже: 
Що тільки по п’яні додому 
не притягнеш.

***
Вражає захисна здатність 
мозку сприймати ракети, не як 
смертоносний шмат заліза, який 
може вбити тебе в будь-яку 
секунду, а як річ, яка псує твої 
плани на день. дивовижно!

***
— якими ви бачите громадян росії 
у майбутньому?
— мені здається, вони будуть 
розумними, цілеспрямованими, 
освіченими, грамотними, 
працьовитими, жовтолицими і з 
вузькими очима.

***
росія тепер офіційно — друга армія 
«того» світу.

***
Вони йшли на київ, а підійшли 
до гааги. Ось що буває, якщо 
користуватись картами третього 
рейху.

***
В російських школах відключать 
дзвінки, щоб діти не чекали 
«перемєн».

***
У кожному правилі є винятки… 
математики дозволили ділити 
на 0 будь-яку фразу з кремля.

***
— якби я знала, що ти такий 
бідний, не вийшла би за тебе!
— я ж тобі казав, що ти — все, 
що в мене є. а ти: «як мило, як 
мило…»

***
— Значить, дмитре, нам 
доведеться посадити вас на дієту. 
дивіться: понеділок — яблука, 
вівторок — риба, середа — тільки 

мінеральна вода…
— а мінералку можна на понеділок 
перекинути??

***
— У мене й справді є якісь почуття 
до тебе.
— справді?
— так, я відчуваю, що ти дієш мені 
на нерви…

***
ми з чоловіком погаркалися і 
я оголосила голодування.
— і скільки днів ти не їси?
— Він не їсть.

***
— Петре, ти що, всю горілку 
випив?! ми ж домовлялися зовсім 
трішки для хоробрості.
— домовлялися. але ти пішов. 
я залишився один і так злякався!

***
— як тебе звати?
— Женя.
— а повне ім’я?
— Переможенька.

***
Заздрю австралійцям. краще 
жити на континенті, де 21 вид 
смертельно отруйних змій, ніж 
по сусідству з руснею.

***
як путіну не соромно? ленін у його 
роки вже давно у мавзолеї лежав!

***
Єдине, до чого ми повинні бути 
готові, так це до всього…

***
Після 40-ка років у чоловіків 
з’являється пузо, бо набрані 
за роки досвід, знання, мудрість 
теж мають свою вагу, а оскільки 
вже не поміщаються в голові, 
то плавно переходять у живіт.

***
я зрозуміла, що з ним нічого 
не вийде, коли у кав’ярні 
я замовила собі коньяк, а він — 
морозиво…

***
Фраза «Жінка спочатку питала 
чоловіка, а потім сварила» 
розриває мозок русні.

***
кажуть в’язання заспокоює нерви. 
я в житті не матюкалась, поки 
не почала в’язати)

***
мама з дитиною 4-х років пішла 
в магазин за горілкою. У доньки 
заболіло вухо, і потрібно було 
зробити компрес. Жінка стоїть 
біля каси: в одній руці — дитина, 
а в іншій — пляшка. касирка 
несхвально подивилася на матусю. 
донька на захист мами:
— моя мама не п’є, горілка — це 
мені!

Анекдоти
овен 
цього тижня ви здатні 
розібратися в багатьох 
заплутаних речах, раптово 
виявивши початок клуб-
ка проблем. Вас можуть 
завалити дрібними, але 
негайними справами.
 
телеЦь 
Ви зможете грамотно 
скоригувати свої плани, це 
наблизить вас до заповітної 
мети та дозволить покра-
щити стосунки з партнера-
ми та опонентами. також 
можна сподіватися успіху в 
юридичній сфері, непогано 
підуть і освітні проєкти. 

близнЮки 
цього тижня ви відчуєте 
себе на гребені успіху. Вам 
без проблем вдасться стати 
поступливішими і диплома-
тичнішими і домогтися свого 
м’якою силою, а не тиском. 
Ваші бажання будуть збува-
тися без особливих зусиль з 
вашого боку. 

рак 
творчий підйом та гарний 
настрій не залишать вас весь 
тиждень, скористайтеся 
цим вдалим поєднанням. 
не у ваших силах вплинути 
на перебіг подій, але ви 
зможете підготувати себе до 
будь-яких несподіванок.

лев 
цього тижня вам захочеться, 
щоб все йшло за вашим 
планом, але для цього його 
доведеться не лише скласти, 
а свою позицію потрібно 
відстоювати. Зміцніє ваша 
воля, буде легше боротися 
за свої інтереси. це стане 
вам у нагоді в особистому 
житті і на роботі з колегами. 

діва 
цього тижня важливо скон-
центруватися на головному, 
а не розкидатися на дрібни-
ці, тоді всі справи пройдуть 
успішно. Відкриваються нові 
перспективи та можливості у 
роботі та у творчості.

терези 
цього тижня у вас з’явиться 
можливість успішно ви-
рішити багато питань. не 
звертайте уваги на уколи 
«доброзичливців», у вас все 
вийде. 

скорпіон 
цього тижня ви будете ак-
тивні, позитивні та сповнені 
життєвої енергії. не пливіть 
проти течії, залишайтеся 
тимчасово на других ролях 
і ця тактика приведе вас до 
найкращого результату. Ваші 
мрії незабаром здійсняться. 

стрілеЦь 
цього тижня буде корисно 
поміркувати та зіставити 
причини та наслідки ваших 
вчинків. не варто приймати 
поспішних рішень, будьте 
розважливими та напо-
легливо працюйте на своє 
майбутнє. Уникайте швидко-
го прибутку.

козеріг 
цього тижня під впливом 
оточуючих ви здатні роз-
горнути бурхливу діяльність, 
проте пам’ятайте, що надто 
наполеглива праця може 
підірвати здоров’я. можли-
ве несподіване вирішення 
психологічних та фінансових 
проблем.
 
водолій 
Багато проблем, що хвилю-
ють вас, благополучно ви-
рішаться. тільки виявіть обе-
режність стосовно до нових 
ідей та віянь. не виключено, 
що вас чимось спантеличать 
друзі, підкинувши якусь 
проблему. 

риби 
По можливості зведіть об-
сяг роботи до розумного 
мінімуму та більше відпо-
чивайте. дозволивши собі 
зупинитися та розслабитися, 
ви зможете побачити нові 
можливості та перспективи. 
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