
 Заклади припинили 
свою роботу, підприємства 
скорочують працівників, а 
курс долара — продовжує 
зростати. Як поводитися 
з грішми у такій ситуації 
та не панікувати, а почати 
розумно витрачати

Козятин на Карантині
kazatin.com

Куди звертатися за медичною допомогою. КонтаКти ліКарів
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У перший день квітня серед 
козятинчан пішли чутки, що в 
районі є один підтверджений тест 
на коронавірус у чоловіка, який, 
чи то нещодавно повернувся 
з-за кордону, чи контактував з 
хворим лікарем у Вінниці. Що з 
цього приводу кажуть у районній 
лікарні, скільки у місті та районі 
було підозр на коронавірус, та як 
у Козятині протидіють поширенню 
інфекції?

У неділю, 29 березня, близько 
22 години рятувальники 
розгортали палатку неподалік 
в’їзду до приймального 
відділення райлікарні. Зовні вона 
схожа на польовий шпиталь. 
Наших читачів зацікавило, що 
це? Ми спробували дізнатися, що 
це за намет, проте ані головний 
лікар, ані начальник ДСНС не 
дали нам чіткої відповіді. Для 
чого ця палатка, стало відомо 
лише у вівторок
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ввели нові правила 
обмеження у місті

яК і чим продезінфіКувати 
свою Квартиру

Розповідь про 
письменника, чиї батьки 
родом з Миколаївки. 
Певний час він жив у 
рідному селі батька, 
після війни — працював 
у Козятині. Кілька 
років тому в його честь 
назвали вулицю

готуємося до Кризиписав про наш воКзал

палатку встановили у неділю ввечері. Зовні вона схожа на польовий шпиталь
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олена удвуд

У Козятині ввели нові обмеження 
на період карантину. Рішення про 
це прийняли на позачерговому 
засіданні комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій, яке відбулося 30 
березня. Відтак карантинні заходи 
посилили.

Усі дитячі та спортивні майдан-
чики у місті вирішили закрити. Це 
стосується не лише майданчиків 
у сквері, а й майданчиків у дво-
рах багатоквартирних будинків. Ці 
місця мають огородити стрічками 
і встановити таблички та інформа-
ційні знаки.

Поліцейські перевірятимуть, чи 
обгородили майданчики і чи корис-

туються ними містяни. Зазначимо, 
що у дворах багатоквартирних 
будинків закривати майданчики 
має правління ОСББ, «Управляюча 
компанія» чи балансоутримувач,  
залежно від форми керування 
будинком. Майданчики по місту 
закриватимуть Управління освіти та 
спорту і відділ культури.

Обмежили рух міського тран-
спорту. Зокрема, тимчасово відмі-
нили усі міські маршрути, крім №7 
та №3. Виняток становить лише 
транспорт, що перевозить ме-
дичних працівників та працівників 
екстрених служб, а також людей, 
що працюють на підприємствах 
та установах, які забезпечують 
життєдіяльність міста.

Для осіб з інвалідністю, людей 

похилого віку та малозахищених 
верств населення організують 
доставку продуктів харчування та 
предметів першої необхідності. 
Для цього залучать працівників 
соціальних служб, волонтерів та 
громадські організації.

Також козятинчанам різних 
вікових груп рекомендують від-
відувати магазини у різний час. 
Людям віком 60+ радять робити 
покупки з 8 до 12 години, тим, 
кому менше 59-ти років, - з 12 до 
24 години.

А керівників установ, підпри-
ємств та організацій зобов’язали 
організувати дезінфекцію у жит-
лових, виробничих, навчальних, 
санітарно-побутових приміщеннях 
та на прилеглих територіях.

олена удвуд

Підприємець Юрій Завальний 
вже вісім років займається сто-
лярними роботами. В основному 
він виготовляє садово-паркові ви-
роби: альтанки, лавки, гойдалки, 
декоративні криниці.

— Робимо будівельні роботи 
по столярству. Зараз робимо 
церкву в Летичеві. Це у Хмель-
ницькій області. Ставимо вагонку 
і будемо перекривати блок-
хаусом залізним, — розповідає 
Юрій.

Минулого року чоловік почав 
співпрацювати з ОСББ. Тепер він 
також обслуговує багатоквартирні 
будинки: проводить будівельні 
роботи, ремонт, міняє електрику, 
проводить чистку каналізації, 
прибирання, а також індивідуаль-
не опалення. Тобто, більшість з 
того, чим раніше займалося «Від-
родження».

Із людьми Юрій багато не кон-

тактує. Та, попри це, від початку 
карантину користується захисною 
маскою. Хоча в основному спіл-
кується з клієнтами у телефон-
ному режимі.

— Кажуть, що треба те і те 
зробити, гроші перераховують. 
Матеріали я купую сам. Приїж-
джаю, у хлопців ставлю. У мене, 
де можна, один працює, де можна 
— двоє хлопців. З одним-двома 
контактуємо, з головами ОСББ. А 
з людьми менше. Продавати ми не 
продаємо, тільки під замовлення, 
— розповідає підприємець.

Те саме стосується і столярних 
виробів. Замовлення Юрій при-
ймає або телефоном, або онлайн. 
Здебільшого клієнти скидають 
фотографії того, що хочуть за-
мовити, на вайбер.

— У мене є виставка на Біло-
церківській, 5, — продовжує 
чоловік. — Люди дзвонять на но-
мер, я відповідаю. Якщо в даний 
момент вони хочуть, щоб я при-

їхав і подивився, то я під’їжджаю. 
Це одна-дві людини, якщо вони 
разом приїжджають.

З початку карантину замовлень 
на столярні вироби у Юрія по-
меншало. Підприємець пояснює 
це тим, що козятинчани зараз 
більше економлять.

— Люди не знають, що буде, 
на що розраховувати, — каже 
Юрій. — А гроші закінчаться. 
Тому зараз купують більше то-
варів першої необхідності, їжу, а 
вироби з дерева вже почекають.

Проте навіть якщо столярні 
вироби і замовлятимуть і треба 
буде зустрітися з клієнтом, Юрій 
каже, що буде використовувати 
засоби індивідуального захисту.

— Я в масці ходжу. За людей 
не відповідаю. Якщо чесно, у нас, 
я так зрозумів, ніхто серйозно 
це не сприймає. Бо я у Вінницю 
їжджу за матеріалами, то там всі 
в масках. А в нас ще поки дума-
ють, мабуть, що це жарти, — під-

сумовує підприємець.
Зв’язатися з Юрієм Завальним 

можна за номером телефону 
(073) 218–92–48.

олена удвуд

У неділю ввечері до приймально-
го відділення Центральної районної 
лікарні приїхало дві машини ряту-
вальників. Одна — пожежна маши-
на, інша — білий бус з емблемою 
ДСНС. Рятувальники кілька годин 
облаштовували палатку з брезенту, 
після чого поїхали.

Ця палатка привернула увагу ко-
зятинчан, тож ще зранку понеділка 
читачі почали нас про неї питати.

«А що то за палатку розгорну-
ли біля приймального відділення 
ЦРЛ???» — написав нам у Фейсбук 
Олег Козачук.

Щоб з’ясувати це, зателефонува-
ли до Олександра Кравчука, голов-
ного лікаря ЦРЛ.

— Ми співпрацюємо з усіма 
службами. Ті, хто встановлювали, 
ви їм, будь ласка, і зателефонуйте. 
Встановили, тому що спільне рішен-
ня прийняте щодо потреби зони 
обслуговування додатково людей, 
якщо це буде потрібно, розташуван-
ня ДСНС-ників, — сказав Кравчук 
телефоном.

Також ми зателефонували до 
Сергія Войтюка, начальника дер-
жавної пожежно-рятувальної части-

ни № 11 міста Козятин.
— Усі питання до начальника сек-

тору нашого, Світлишина, тому що 
він цими питаннями займався, і до 
головного лікаря. Я в цих питаннях 
не компетентний, — сказав Сергій 
Войтюк.

Згодом на сайті Вінницької об-
ласної державної адміністрації 
з’явилась інформація про те, що 
по всій країні біля лікарень першої 
хвилі госпіталізації розгорнули 
тимчасові пункти скринінгового ме-
дичного сортування. Скринінговий 
пункт, зображений на ілюстрації до 
публікації, зовні схожий на намет, 
який встановили на території Козя-
тинської ЦРЛ.

«Всі пацієнти з респіраторними 
симптомами, які звертаються у 
заклад охорони здоров’я (само-
звернення, направлення лікарем 
чи транспортування бригадою 
екстреної медичної допомоги) по-
винні пройти первинне скринінгове 
медичне розподілення ще до входу 
у приймальне відділення (відділення 
екстреної медичної допомоги).

Первинне скринінгове медичне 
сортування включає:

— надягання медичної маски на 
пацієнта та його супровід;

— безконтактне вимірювання 
температури тіла пацієнта;

— короткий збір анамнезу на 
виявлення респіраторних симптомів 
(кашель, нежить, задишка тощо)», 
— йдеться на сайті Вінницької ОДА.

Зазначимо, що наша районна лі-
карня входить до переліку медичних 
закладів першої хвилі, де приймати-
муть хворих із COVID-19. Інформа-
цію про це також оприлюднили на 
сайті Вінницької ОДА.

«Пацієнти, які відчувають симпто-
ми COVID-19, не можуть звертатися 
самостійно до цих закладів охорони 
здоров’я. Це може загрожувати 

їхньому здоров’ю. При виявленні 
симптомів COVID-19 пацієнтам по-
трібно зателефонувати своєму 
сімейному лікарю. А при наявності 
важких симптомів — температура 
вище 38, яка не збивається, та 
утруднене дихання — дзвонити до 
103», — пишуть на сайті Вінницької 
облдержадміністрації.

Згодом ми побачили на сторінці 
Козятинської райдержадміністрації 
у Фейсбук повідомлення про те, що 
палатка на території ЦРЛ слугувати-
ме пунктом санітарного сортування 
хворих. Інформацію оприлюднили у 
вівторок, 31 березня, о 8.27. 

новининовини

«я в масці ходжу». про 
роботу на Карантині

для чого біля ліКарні 
встановили палатКу?

за два дні зібрали 200 тисяч гривень

нові обмеження і правила у місті через Карантин

на вулиці грушевсьКого безКоштовно роздавали масКи

гуртуємося. Газета «RIA» продовжує медіа-кампанію з підтримки малого бізнесу на час 
карантину. Ми й надалі розповідатимемо вам про наших місцевих підприємців. Сьогодні герой 
нашої публікації — Юрій Завальний

протиепідемічні заходи. У неділю, 29 березня, близько 22 години рятувальники 
розгортали палатку неподалік в’їзду до приймального відділення райлікарні. Зовні 
вона схожа на польовий шпиталь. Наших читачів зацікавило, що це. Ми спробували 
дізнатися, що це за намет, проте ані головний лікар, ані начальник ДСНС не дали нам 
чіткої відповіді. Для чого ця палатка, стало відомо лише у вівторок

ми запитали у Козятинчан

Jasia Porozhniakova: 
- Ніяких змін, пра-
цюємо далі, але пе-
реважно після робо-
ти весь час сидимо 
з чоловіком вдома. 
Ніяких прогулянок. 

виКтория седлецКая: – 
Найважче - це пояс-
нити меншiй дитинi, 
чому не можна гуля-
ти, а старшiй - допо-
могти з алгеброю) 

оленьКа росКальнюК: – 
Найважче спостерігати 
за неуками, які не до-
тримуються карантину і 
продовжують нам термін 
самоізоляції.

наталія швачій: – Через 
карантин лікарні не 
приймають. Потребую 
дообстеження, яке не 
встигла пройти. Біопсію 
по телефону не зроблять. 

алла луцКова: - Морально 
добиває телебачення, ма-
теріально - ціни в магази-
нах. Дистанційне навчан-
ня - це дуже важко, адже 
маємо троє школярів і 
студента.

Щосереди ми 
публікували 
коментарі пере-
хожих козятинчан 
щодо актуальних 
подій міста. Тепер 
нам доводиться 
проводити таке 
опитування на 
сторінці у Фей-
сбуці. Ми дотри-
муємось каранти-
ну, і радимо для 
вашої ж безпеки 
без особливих по-
треб не виходити 
з дому

як змінилося ваше життя в умовах карантину? Що для вас найважче?

дитячий майданчик у міському парку, архівне фото. 
Його вже обгородили стрічкою

такі альтанки юрій виготовляє з дерева. Фото зі 
сторінки підприємця у Фейсбук

КОРОТКО
знайшли 
боєприпаси
 У Козятинському ра-

йоні знайшли міну та ар-
тснаряд. На вибухонебез-
печні предмети напередод-
ні натрапили у Кордишівці 
та Перемозі.

Піротехніки знищили 
два боєприпаси часів Дру-
гої світової війни у поне-
ділок, 30 березня. Про це 
повідомляє ГУ ДСНС у 
Вінницькій області.

На боєприпаси натрапи-
ли під час обробітку землі. 
Артснаряд калібром 76 мм 
та протитанкову міну ТМІ-
35 підірвали у безпечному 
місці.

шукають 
волонтерів
 У Козятині формують 

волонтерські групи для до-
ставки харчів людям похи-
лого віку.

Зв'язатися з волонтер-
ськими групами можна за 
телефонами: (063)319-58-87; 
(068)930-35-10.

Усі, хто втратив можливість 
самостійно забезпечити себе 
найнеобхіднішими продукта-
ми харчування та особливо 
потребують допомоги, мо-
жуть звертатися до Козятин-
ського міського терцентру.

Контактні телефони: 5-21-
96; (063) 319-58-87; (067) 425-
89-83.

загинув боєць з 
вінниччини
  У зоні проведення 

операції об’єднаних сил 
загинув молодший сержант 
Володимир Мовчанюк. 
Куля снайпера обірвала 
його життя у понеділок, 30 
березня, в районі населе-
ного пункту Первомайське 
Ясинуватського району, 
що на Донеччині. Бійцю 
було 37 років.

Військовослужбовець 
проживав у селі Андру-
шівка Погребищенського 
району Вінницької облас-
ті, служив за контрактом 
з травня 2015 року. Нео-
дружений.

Попередньо поховання 
бійця планується у рідно-
му селі Андрушівка, дата 
уточнюється.

У ході проведення анти-
терористичної операції та 
операції об’єднаних сил у 
Донецькій та Луганській 
областях загинуло 160 на-
ших земляків-вінничан, 
померли від ран і хвороб 
73 учасники бойових дій, 
двоє безвісти зникли. Ко-
зятинщина за роки війни 
втратила 17 бійців.

палатку встановили у неділю ввечері. Зовні вона 
схожа на польовий шпиталь

анастасія КвітКа

У минулому номері ми писали 
про біду, яка трапилася в роди-
ні Бальшанек з Козятина. Їхня 
донечка, 12-річна Оля, неспо-
дівано захворіла. У суботу, 21 
березня, ввечері дівчинці стало 
зле, раптово відчула головні 

болі. Рідні відразу кинулися до 
лікарів. Дитину госпіталізували 
спочатку у Вінницьку обласну 
дитячу лікарню з діагнозом 
гематома головного мозку. По-
тім транспортували в Київський 
інститут нейрохірургії, де плану-
ється операція. Орієнтовна сума 
для лікування — 200 000 гри-

вень. Знайомі та рідні Олексія 
організували збір коштів через 
соціальні мережі. Опублікували 
пост з проханням допомогти і 
не бути байдужими. За два дні 
зібрали необхідні гроші. 

Про це нам повідомив батько 
Олі Олексій Бальшанек.

— Я щиро вдячний всім, хто 

відгукнувся на нашу біду і пере-
рахував гроші, — каже Олексій. 
— Ми навіть і думати не могли, 
що це можливо. Дякую всім! 
Наразі збір припиняємо. Адже 
Олю готують до операції, лікарі 
встановлюють причину, прово-
дяться всі необхідні аналізи та 
обстеження.

в’ячеслав гончаруК

Поки що в аптеках на медичні 
маски дефіцит і невідомо, чи 
з’являться вони в достатній кіль-
кості найближчим часом. Щоб 
трохи виправити ситуацію, за 
справу взялися громадські орга-
нізації та волонтери. Вони маски 
шиють власноруч і безкоштовно 
роздають козятинській громаді. 

Вслід за депутатом Малишев-
ським, який з трьома волонте-
рами організував пошиття масок 
для пенсіонерів, до людей ви-
йшли з пропозицію масок  ГО 
«Зміни Козятин». Першу партію, 
100  захисних масок, ця орга-
нізація роздавали всім охочим 
біля супермаркету «Фора». 
Сергій Матвіюк роздавав маски, 
а Руслан Кухар обробляв анти-

септичним засобом руки усім 
охочим.

– Хто ще, крім вас, бере 
участь у благодійній акції? – за-
питали ми у голови громадського 
об’єднання Сергій Матвіюка.

— Першу партію, 100 шт., 
пошила жінка, яка вважає себе 
людиною не публічною і не хоче 
фігурувати в пресі. Значить вихо-
дить, що шиємо маски власними 

силами.
— Сергію, де берете матеріал 

для пошиву і який у них ступінь 
захисту?

— Матеріал з натуральної 
тканини закупили в торговельній 
точці. Маска багаторазового ви-
користання з високим ступенем 
захисту. Головне – правильно 
одягнути її.

— З другою партією масок 

будете виходити?
— Так, будемо. Маски майже 

пошиті. Будемо виходити до 
тих пір, поки в цьому буде така 
необхідність. У четвер, 2 квітня, 
чи у п’ятницю, 3 квітня, плануємо 
роздати маски в ЦРЛ і в трьох 
точках міста. А саме: біля швей-
ної фабрики, біля «Господароч-
ки», що на вулиці Винниченка, 
та магазину «Візит», що на ПРБ.
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КозятинсьКий місьКий центр надання первинної 
медиКо-санітарної допомоги

Перед тим, як звернутися за медичною допомогою до 
сімейного лікаря, варто обов’язково зв'язатися з ним у 
телефонному режимі (за мобільним телефоном вашого 
лікаря або через реєстратуру). Сімейний лікар прийме 
рішення про необхідність консультації в амбулаторії або в 
домашніх умовах.

Телефони сімейних лікарів козятинської міської сімейної 
медицини:

Реєстратура – (04342)2 22 44; 063 635 67 77; 096 008 
40 85; 

Асафова Наталія Віталіївна (лікар загальної практики – 
сімейний лікар) 098 422 93 87; 

Булега Віталій Андрійович (лікар загальної практики – 
сімейний лікар) 098 422 97 61; Костюк Любов Миколаївна 
(лікар-педіатр дільничний) 098 729 86 54; 

Кудраш Михайло Володимирович (лікар загальної прак-
тики – сімейний лікар) 098 729 92 30; 

Кульчицький Павло Володимирович (лікар загальної 
практики – сімейний лікар) 098 817 75 82; 

Лукашевич Олена Анатоліївна (лікар загальної практики 
– сімейний лікар) 068 325 95 13; 

Малащук Аліна Олександрівна (лікар загальної практики 
– сімейний лікар) 098 729 95 45; 

Науменко-Чачашвілі Зоя Віталіївна (лікар загальної прак-
тики – сімейний лікар) 098 654 12 10; 

Радогощина Юлія Володимирівна (лікар загальної прак-
тики – сімейний лікар) 098 654 13 02; 

Рожанська Людмила Анатоліївна (лікар загальної прак-
тики – сімейний лікар) 068 366 06 14; 

Трофимов Володимир Петрович (лікар загальної практи-
ки – сімейний лікар) 098 395 21 41; 

Цвик Ольга Григорівна (лікар загальної практики – сімей-
ний лікар) 098 395 17 43; 

Чуба Олена Володимирівна (лікар загальної практики – 

сімейний лікар) 098 030 58 73. 
Виписка електронних рецептів відбуватиметься також у 

телефонному режимі. Виписка рецептів згідно з Постано-
вою №1303 здійснюватиметься за попереднім дзвінком до 
сімейного лікаря.

 
поліКлінічне відділення Кп «КозятинсьКа црл Ко-
зятинсьКої районної ради»

Для отримання консультативної медичної допомоги спе-
ціалістами поліклінічного відділення КП «Козятинська ЦРЛ 
Козятинської районної ради» звертатися за телефонами: 

Пилипчук Алла Михайлівна, зав. відділення 093 752 03 05 
Міклуха Тамара Миколаївна, лікар-інфекціоніст 063 946 

28 17
Гуцол Валентина Леонідівна, лікар-інфекціоніст 097 757 

44 89 
Кравчук Лілія Олександрівна, лікар-терапевт 063 694 70 47 
Березняк Олена Федорівна, лікар-кардіолог 097 690 98 01
Шавлюк Олена Василівна, лікар-ендокринолог 093 415 

94 19
Андрусенко Людмила Анатоліївна, лікар-фтизіатр 097 483 

81 88
Васалатій Ірина Володимирівна, лікар-невролог 068 216 

33 66
Трач Іван В’ячеславович, лікар-невролог 093 023 23 99
Железняк Антон Євгенійович, лікар-невролог 093 933 14 

68
Кравчук Наталія Іванівна, лікар-психіатр 063 746 80 09
Дівавіна Тетяна Олександрівна, лікар-нарколог 063 622 

37 79
Костюк Іван Васильович, лікар-хірург 097 130 66 75
Любимий Микола Васильович, лікар-травматолог 097 566 

21 88 
Шевчук Юрій Миколайович, лікар-травматолог 063 179 

44 37
Радогощин Олександр Вікторович, оториноларинголог 

067 347 96 95 
Ляшенко Юрій Миколайович, лікар-онколог 068 210 05 63
Гриненко Сергій Васильович, лікар-уролог 093 627 79 29
Мельник Андрій Миколайович, лікар-уролог 097 682 51 26
Грабчак Тетяна Петрівна, лікар-офтальмолог 063 623 12 16 
Охріменко Лілія Вікторівна, лікар-офтальмолог 073 463 

15 78 
Бабій Валерія Романівна, лікар-дерматолог 093 766 54 94 
Піліпонов Володимир Васильович, лікар-ендоскопіст 063 

502 51 24

жіноча Консультація
Відвідування вагітними жінками жіночої консультації на 

час карантину тимчасово припинили. На цей період від-
міняється скринінг на вроджені вади розвитку у плода, 
УЗД та планові консультації в обласній лікарні ім. М. І. 
Пирогова. Консультування вагітних жінок здійснюється в 
телефонному режимі. При цьому обов’язковим є: 

1. Щоденне вимірювання температури тіла (двічі на 
добу). 

2. При підвищенні температури тіла, нежитю, кашлю – 
виклик сімейного лікаря додому. 

3. Проведення тесту рухів плода (згідно з рекоменда-
ціями). 

4. При відходженні навколоплідних вод або початку 
перейм – госпіталізація в пологове відділення. 

5. Обмеження спілкування з особами поза межами 
сім’ї, відвідування громадських місць: магазинів, базарів, 
церков, костелів. 

Контактні телефони спеціалістів жіночої консультації: 
• завідувачка жіночої консультації Шлапак Т. Й. 067 

932 49 25 
• лікар акушер-гінеколог Склярова Л. Е. 067 729 81 27 
• лікар акушер-гінеколог Тюрін М. І.  098 666 77 21 
• акушерка Мотрич А. Л. 098 270 82 41 
• медична сестра Вонсович Н. А. 097 195 57 22

в’ячеслав гончаруК,
ірина шевчуК,
олена удвуд

Власні джерела нам повідо-
мили, що COVID-19 нібито ви-
явили у мешканця одного з сіл 
Козятинського району. У чоло-
віка легка форма захворювання, 
тому він лікується вдома. Відпо-
відні служби провели на подвір’ї 
та вдома дезінфекцію. Кажуть, 
що чоловік нещодавно повернув-
ся з-за кордону.

Зранку, 1 квітня, ми зв’язалися 
з головним лікарем ЦРЛ Олек-
сандром Кравчуком. На момент 
нашого дзвінка він проводив 
нараду з лікарями. Інформацію 
про результати тестів на корона-
вірусну інфекцію дав начальник 
медичної частини Центральної 
районної лікарні Ігор Грубеляс. 
Він сказав, що було проведено 
чотири тести і всі вони, включа-
ючи особу, про яку йшла мова, 
у козятинчан були негативними.

— Тож станом на ранок, 1 

квітня, коронавірусної інфекції 
ні в кого з жителів Козятинщини 
лабораторно не виявлено, — 
сказав Ігор Грубеляс.

Зазначимо, що на сайті Ві-
нницького обласного лабора-
торного центру МОЗ у переліку 
населених пунктів, де виявлено 
коронавірус Козятина та Козя-
тинського району немає. 

Із початку світової пандемії 
у Козятинському районі всього 
було зареєстровано 5 підозр 
на COVID-19. Чотири випадки 
опрацьовані, лабораторно не 
підтверджені, діагнози-підозри 
на COVID-19 зняті. Наразі ще 
одна підозра перевіряється. В 
останньому випадку спрацював 
швидкий тест, який показав по-
зитивний результат. Але відомо 
— якщо експрес-тест виявив у 
людини COVID-19, лікарі повинні 
взяти додатковий зразок мате-
ріалу для його підтвердження в 
обласній вірусологічній лабора-
торії методом ПЛР. Де фіксували 
і звідки приїхали люди, у яких 

перевіряли коронавірус на Ко-
зятинщині — коментує завідувач 
козятинського міжрайонного від-
ділу лабораторних досліджень 
Леонід Ящук.

— Три перших підозри було 
зареєстровано по місту і дві 
останніх — з сіл району. Одна 
особа приїхала з Німеччини, ще 
по одній — з Болгарії, Івано-
Франківська, Чехії. Також був 
пацієнт з хірургічного відділення, 
який їздив в онкодиспансер у Ві-
нницю і контактував з хворим лі-
карем. Попередні чотири підозри 
мали обтяжений епіданамнез, че-
рез ймовірний контакт. А п’ятий 
випадок — через позитивний 
показник швидкого тесту. Але 
це не підтверджує діагноз коро-
навірусу на 100 %. Ще потрібно 
обстежити хворого додатково у 
вірусологічній лабораторії.

Згідно з інформацією з сайту 
Вінницького обласного лабора-
торного центру МОЗ, станом на 
11 ранку 1 квітня у Вінницькій 
області було зареєстровано 

49 випадків захворювання на 
COVID-19, з них 13 — за остан-
ню добу. Коронавірус виявили 
у Вінниці та Ладижині, а також 

у Гайсинському, Жмеринському, 
Крижопільському, Липовецькому, 
Вінницькому, Хмільницькому та 
Чернівецькому районах.

зоряна богуславсьКа

Днями адміністрація та колек-
тив Козятинської центральної 
районної лікарні через соц ме-
режі опублікували звернення до 
всіх небайдужих з проханням 
надати благодійну допомогу. Аби 
забезпечити медзаклади необ-
хідними засобами для боротьби 
з коронавірусною інфекцією 
(дезінфекційні засоби, засоби 
індивідуального захисту та інше). 

Реакція козятинчан була 
мит тєвою. Багато міс тян 
та підприємств відгукнулися. 

Про це повідомив на своїй 
сторінці у Фейсбук Олександр 
Барський — завідувач відділення 
екстреної (невідкладної) допо-
моги. Так, ТОВ «Сігнет центр» 

перерахував 70 тисяч гривень, 
агрофірма СТОВ «Світанок» 
та особисто Микола Мельник 
придбав постільну білизну на 
суму 20 тисяч гривень. Олена 
та Марк Кирилюки надали фі-
нансову допомогу в розмірі 10 
тисяч гривень. «Козятинська Рада 
сільськогосподарських підпри-
ємств» перерахувала 100 тисяч. 

Володимир Козаченко допоміг 
з продуктами харчування. Ви-
словили своє бажання допомогти 
лікарні й багато інших меценатів. 

Уже придбали пральні маши-
ни у відділення для обробки 
спецодягу, нову апаратуру, за-
соби індивідуального захисту, 
оргтехніку, ноші, відсмокту-
вачі, засоби індивідуального 
захисту, ліки та багато іншого.

Водночас, як повідомляють в 
Департаменті охорони здоров’я 
облдержадміністрації, лікувальні 
заклади восьми районів області 
31 березня отримали індивідуаль-
ні засоби захисту для медиків. 
Це Жмеринська, Калинівська, 
Могилів-Подільська, Тростянець-
ка, Шаргородська, Хмільницька, 
Козятинська та Вінницька ра-
йонні лікарні. До Козятинської 
центральної районної лікарні 
надійшло 5600 масок, 2 пульсок-
симетри, 2 інфузомати, 200 швид-
ких тестів, 347 респіраторів, 25 
латексних костюмів біозахисту, 
6300 пар рукавичок, 100 бахіл. 
Від ГО «Подільська громада» 
— 73 фільтрувальних півмаски.

Реквізити для благодійних 

внесків 
Отримувач: Комунальне під-

приємство «Козятинська цен-
тральна районна лікарня Ко-

зятинської районної ради», 
ЄДРПОУ 35814729,  МФО 
351005 в AT «УкрСиббанк», p/
pUA023510050000026001490991501

в’ячеслав гончаруК

У четвер, 26 березня, ведуча 
ТСН Соломія Вітвіцька повідоми-
ла, що на коронавірус в Україні 
заразилося 196 людей з яких 18 
– діти. Два останніх випадки за-
хворювання дітей -  з Вінниччини 
та Волині. Для підтвердження 
слів ведучої журналістки ТСН по-
казали відео однієї з лікарень Ві-
нниччини. Козятинчани побачили у 
відеоролику ТСН приймальне від-
ділення Козятинської центральної 
районної лікарні. 

Більшість наших земляків при-

гадали, що ці кадри вони вже 
бачили, коли лікарі доставили па-
цієнта, якого вирвали з крижаної 
пастки двоє школярів.

Побачивши знайому лікарню 
під час повідомлення про захво-
рювання на коронавірус, деякі 
налякані мешканці міста стали 
телефонувати на номер гарячої 
лінії редакції після 21 години. У 
телефонних зверненнях люди за-
питували, чи нам відомо, хто саме 
захворів і скільки хворих пере-
буває в ЦРЛ?

Ми пояснили, що ЦРЛ потрапи-
ла за збігом обставин як лікарня 

Вінниччини. Адже іншої лікарні в 
ТСНівців могло просто не бути і 
вони показали Козятинську ЦРЛ.

27 березня ми зв’язалися з 
головним лікарем ЦРЛ Олексан-
дром Кравчуком. Він підтвердив, 
що в ТСН дійсно показали кадри, 
коли бригада екстреної медицини 
доставила в прийомне відділення 
хворого ще задовго до коронаві-
русу в Україні. 

– На Козятинщині, станом на 
ранок 27 березня, жодного хво-
рого на коронавірусну інфекцію 
не виявлено, – сказав головний 
лікар ЦРЛ.

аКтуально

не всі козятинчани переймаються своєю безпекою. 
Черга біля банкомату на вулиці Пилипа Орлика

фото з допису у фб олександра барського 

аКтуально

Центральну районну лікарню визначи-
ли як медичний заклад першої хвилі, де 
будуть лікувати хворих на COVID-19. У 
лікарні є 13 апаратів штучної вентиляції 
легенів, концентратори кисню та інше 
необхідне обладнання. Додатково на 
базі Міської лікарні планують замовити 
обладнання для підтримки життєдіяль-
ності хворих. Воно буде переносним, 
тож за потреби його можна буде тран-
спортувати до ЦРЛ.

Інфекційне відділення ЦРЛ облашто-
ване на 40 ліжок. Дві палати - напів-
бокс. У лікарні є достатня кількість 
необхідних медичних засобів: жароз-
нижуючі та антибактеріальні препарати, 
інфузійні розчини, засоби для дезін-
фекції тощо.

За кошти, які надійшли на рахунок 
ГО «Суспільні ініціативи Козятинщини», 
придбали 300 респіраторів. Двісті з них 
передали на ЦРЛ.

Для Козятина замовили експрес-
тести на виявлення антитіл до коро-
навірусу. Додатково замовили тести 
на визначення грипу типу А та В, для 
того, щоб відрізняти хворих. Зазначи-
мо, що експрес-тести показують пози-
тивний результат лише на 5–7-ий день 
захворювання. Виявити коронавірус на 
ранній стадії можна лише за допомо-
гою ПЛР дослідження. Його проводять 
у Вінниці.

Для ДСНС виділили кошти на закупів-
лю дезінфікуючих засобів. За минулий 
тиждень ми вже бачили, як дезінфікува-
ли територію біля ЦРЛ, а також вулицю 
Героїв Майдану. Що стосується знеза-
раження під’їздів багатоквартирних бу-
динків, то цим у нашому місті займаєть-
ся Козятинський лабораторний центр. 
Це колишня СЕС. Голови ОСББ мають 
звертатися до лабораторного центру та 
замовляти послугу самостійно.

як у Козятині протидіють поширенню коронавірусу?

яК тсн сюжетом про Коронавірус наляКав Козятинчан

КозятинсьКа црл відКрила збір Коштів: чим вже допомогли?

актуально. У перший день квітня серед козятинчан пішли чутки, що в районі є один підтверджений 
тест на коронавірус у чоловіка, який, чи то нещодавно повернувся з-за кордону, чи контактував з хворим 
лікарем у Вінниці. Що з цього приводу кажуть у районній лікарні, скільки у місті та районі було підозр на 
коронавірус, та як у Козятині протидіють поширенню інфекції?

чи є Коронавірус на 
Козятинщині?

Куди звертатися за 
медичною допомогою
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у Козятині посилюють обмежувальні заходи через Коронавірус

дорогі жителі територіальної громади!старі, висоКі та небезпечні — видалення аварійних 
дерев триває у Козятині

471802471801

      телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

на махнівському блокпосту водіям та пасажирам проводиться 
температурний скринінг

на махнівсьКому блоКпосту міряють температуру та 
дезінфіКують автотранспорт

перед селянами постав вибір: пусКати Корів під ніж, чи 
шуКати, де продати молоКо

Під час позачергового засі-
дання міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій при-
йнято ряд наступних рішень.

Комісія вирішила:
1. Засідання міської комісії з 

питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних си-
туацій проводити у режимі ре-
ального часу, з використанням 
відповідних технічних засобів, 
зокрема телефонів, мережі 
Інтернет.

Термін виконання: у період 
карантину 

2. Закрити на території міста 
всі дитячі та спортивні май-
данчики, доручити керівникам 
управління освіти та спорту 
(Касаткіна О. Ю.), в ідділу 
культури (Рибінська С. Ф.), 
КП «Управляюча компанія» 
(Шевчук О. П.),  ОСББ, іншим 
балансоутримувачам та відпо-
відальним особам забезпечити 
встановлення інформаційних 
знаків, табличок, обмежуваль-
них стрічок про закриття май-
данчиків на період карантину, 
а Козятинському відділенню 
поліції Калинівського ВП ГУНП 
у Вінницькій області (Андрущак 
Р. Л.)  проводити періодичні пе-
ревірки майданчиків на предмет 
виконання цього рішення.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
31.03.2020 на період карантину 

3. У зв’язку з постійними 
змінами на державному рівні 
переліку суб’єктів господа-
рювання, яким заборонено 
роботу у період карантину 
вказати, що в місті Козятині 
заборонено роботу суб’єктам 
господарювання, згідно з пере-
ліком, визначеним Постановою 
Кабінету міністрів України від 
11.03.2020 р. №211 “Про запо-
бігання поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” зі 
змінами.

4. Визначити старшими груп 
на контрольно -пропускних 
пунктах працівника поліції з 
вищим спеціальним званням.

5. Козятинському відділенню 
поліції Калинівського ВП ГУНП 
у Вінницькій області (Андрущак 
Р. Л.) забезпечити:

-  визначення меж територій 
карантину в місті, дислокацію 
місць суцільного перекриття 
в’їздів і виїздів з території 
карантину та контрольно-про-
пускних пунктів, організацію їх 
маркування шляхом встанов-
лення інформаційних знаків, 
табличок про введення осо-
бливого режиму проведення 
протиепідемічних заходів.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  д о 
31.03.2020 

- пропуск осіб, які залиша-
ють територію карантину або 
в’їжджають у неї через контр-
ольно-пропускні пункти, за 
умови проведення медичного 
огляду з безконтактною термо-
метрією і наявності медико-са-
нітарної декларації та направ-
лення на обстеження осіб з 
підозрою на гострі респіраторні 
захворювання; 

Термін виконання: після вве-
дення режиму карантину 

6. Інженерній спеціалізова-
ній службі цивільного захисту 
(Давидов О. М.) провести роз-
рахунки необхідних інженерних 
засобів (бетонні блоки, шлаг-
бауми, освітлення, санітарні 
бар’єри, вантажопідйомна тех-
ніка, вантажні автомобілі тощо) 
та пропозиції щодо обладнання 
контрольно-пропускних пунктів 
на в’їздах і виїздах з території 
карантину, осередків спалаху 
інфекційної хвороби, які подати 
міському голові.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  д о 
01.04.2020 

7. Відділу міського господар-
ства управління житлово-кому-
нального господарства міської 
ради (Вовкодав І. В.) обмежити 
рух міського транспорту, за ви-
нятком перевезення персоналу 
медичних та екстрених служб, 
підприємств та установ, які 
забезпечують життєдіяльність 
населення.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
31.03.2020 

8. Управлінню соціальної 

політики міської ради (Вечера 
В. В.):

- організувати роботу з на-
дання допомоги особам з ін-
валідністю, особам похилого 
віку та іншим малозахищеним 
верствам населення щодо отри-
мання пенсій, оплати комуналь-
них послуг, доставки продуктів 
харчування та предметів першої 
необхідності, з метою зниження 
ризику їх зараження із залу-
ченням працівників соціальних 
служб, громадських та волон-
терських організацій;

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
31.03.2020 

- забезпечити перехід ста-
ціонарного відділення терито-
ріального центру соціального 
обслуговування на роботу в 
режимі ізоляції.

Т е р м і н  в и к о н а н н я :  з 
30.03.2020 

9. Комунальному підприєм-
ству «Міська лікарня» (Євтушок 
О. П.) забезпечити харчування 
додаткових сил 2 (двох) праців-
ників ДСНС України, залучених 
до несення служби на контр-
ольно -пропускних пунктах, 
за рахунок раніше виділених 
коштів та за аналогічним меню.

 Те р м і н  в и ко н а н н я :  з 
30.03.2020

10. Зобов’язати Козятинський 
міський територіальний центр 
соціального обслуговування 
(Дацюк О. О.) достроково 
розірвати договір оренди при-
міщення, що знаходиться на 
першому поверсі будівлі тери-
торіального центру, з Держав-
ною реабілітаційною установою 
«Центр комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю «Про-
мінь» для забезпечення мак-
симальної ізоляції підопічних, 
що не можуть рухатись без 
сторонньої допомоги.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  д о 
31.03.2020

11. Управлінню Держпрод-
споживслужби у Козятинському 
районі 

(Кравець В. В.) здійсню-
вати постійний контроль за 
суб’єктами господарювання 
щодо проведення ними поточ-
ної дезінфекції приміщень та 
реалізації продуктів харчування 
в фасованому та ізольованому 
вигляді, проведення маркування 

(позначення) на входах, вихо-
дах, біля кас місць перебування 
відвідувачів, для забезпечення 
дотримання ними безпечних 
(санітарних) відстаней;

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
30.03.2020 

12. Керівникам підприємств, 
установ і організацій, неза-
лежно від форми власності, 
організувати та забезпечити 
проведення дезінфекційних за-
ходів у житлових, виробничих, 
навчальних, санітарно-побу-
тових та інших приміщеннях, 
будівлях і спорудах, щоденної 
дезінфекції прилеглої території.

Термін виконання: у період 
карантину 

13.  З метою зменшення 
контактів найбільш вразливої 
до коронавірусу вікової групи 
старше 60 років з молодшими 
людьми, які є більш мобільни-
ми та відповідно можуть бути 
вірусоносіями, рекомендувати 
населенню міста Козятина на-
ступні години відвідування про-
довольчих магазинів:

- вікова група 60 років і стар-
ші – з 08.00 год. до 12.00 год.;

- вікова група до 59 років – з 
12.00 год. до 24.00 год.

Термін виконання: у період 
карантину 

14. Міському голові Пузирю 
О. Д. звернутись до власників 
та адміністрацій продовольчих 
магазинів, супермаркетів щодо 
проведення ранкової дезінфек-

ції торговельних об’єктів до 
08.00 год., в т.ч. дезінфекції ві-
зочків, корзин, обеззараження 
всіх поверхонь, до яких можуть 
доторкатись люди, періодично-
го провітрювання приміщень, а 
також дотримуватись рекомен-
дацій щодо дотримання годин 
в ідв ідування продовольчих 
магазинів віковою групою 60 
років і старші – з 08.00 год. до 
12.00 год.

Термін виконання: у період 
карантину 

15. Відділу у справах преси 
та інформації міської ради (Ро-
сінська Н. С.) забезпечити: 

- висвітлення в засобах масо-
вої інформації, поширення че-
рез мережу Інтернет та макси-
мальне доведення до населення 
інформації про визначення меж 
карантину на території міста, 
а також впровадження профі-
лактичних, протиепідемічних та 
інших заходів.

Термін виконання: у разі вве-
дення режиму карантину 

- доведення до населення 
рекомендацій щодо обмеження 
пересування громадян на влас-
ному автомобільному транспор-
ті між населеними пунктами, 
районами та регіонами України.

Термін виконання: у період 
карантину 

16. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти місь-
кого голову 

Пузиря О. Д.

7 квітня ми святкуємо одне з 12 головних церковних свят – величне і світле свято 
Благовіщення Пресвятої Богородиці  це свято «благої вісті» про народження у Діви 
Марії божественного немовляти, Спасителя роду людського.

Бажаю кожній козятинській родині миру, добробуту, міцного здоров’я, віри та 
любові. Нехай всі ваші сподівання обов’язково справджуються та вас ніколи не по-
лишає бажання робити добрі справи, допомагати тим, хто цього потребує. Добрих 
звісток вам, шановні земляки, чистих помислів, світлої віри, взаємоповаги. Нехай 
всі біди обходять ваші домівки стороною та життя дарує якомога більше приємних 
подій. 

Зі святом Благовіщення!

З найкращими вітаннями, міський голова 
Олександр Пузир

ірина шевчуК

З 30 березня 2020 року працівники Ко-
зятинського районного управління Дер-
жпродспоживслужби беруть участь в роботі 
стаціонарного посту в ОТГ Махнівка. Про 
це газету повідомила головний спеціаліст 
відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Любов Бугрим. 

Нагадаємо, що близько тижня тому по 
всіх областях України розгорнулися блок-
пости. На території Вінницької області, на 
під’їздах до населених пунктів, їх більше 
п’яти десятків. На Козятинщині таких блок-
постів два. Один розташований на території 
Махнівської ОТГ, другий у місті Козятині 
— на перехресті вулиці Білоцерківської 

та 8-мої Гвардійської. Нагляд здійснюють 
козятинські правоохоронці, з допомогою 
громадських формувань, нацгвардійців та 
працівників ДСНС. Усе це для підтримання 
безпеки, виконання карантинних заходів та 
запобігання поширенню на території району 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом COVID-2019.  З 30 березня 
2020 року підключилися і працівники Козя-
тинського районного управління Держпрод-
споживслужби

— При необхідності водіям та пассажи-
рам проводиться температурний скринінг та 
дезінфекційна обробка автотранспорту. На 
даний час осіб з підвищеною температурою 
та симптомами хвороби не виявлено, — роз-
повіла Любов Бугрим.

в’ячеслав гончаруК

На гарячу  лінію газети «RIA-
Козятин» надійшло повідомлен-
ня від мешканки села 

Михайлин. Вона розказала, 
що три роки здавала молоко 
за ціною 6 гривень за літр. 
У березні підприємець, яка в 
михайлинців приймає молоко, 
встановила ціну 5 гривень за 
літр, і попередила, що з квітня 
платитиме 4,50 гривні.

–  Як на такі гроші можна 
вижити? У мене дві корови і я 
живу з молока, – казала жінка, 
що звернулася у редакцію. – 
Така ціна не вигідна, а подітися 

немає куди. До кого можна 
звернутися, щоб встановили 
справедливу ціну на молочну 
продукцію?

У питанні молочної продукції 
на селі ми розбиралися в листо-
паді минулого року. Зверталися 
до спеціалістів збуту молочної 
продукції та фахівців права. 
Спеціалісти молочки казали, 
що молоко повинне коштувати 
значно дорожче і лад на ринку 
молочної продукції треба на-
вести на рівні держави або ж 
домовлятися з підприємцем за 
більш-менш справедливу ціну.

Хаос на ринку молока виник 
не у 2020 році. Селяни четвер-

тий рік стоять перед вибором 
- пускати корів під ніж, чи шу-
кати нові шляхи збуту молочної 
продукції.

До вашої уваги лист Євгенія 
Божованця, з яким він звернув-
ся до президента ще в далекому 
2016 році.

«ш а новний п а не пре-
зидент! Звертаюсь від імені 
українського села. З кожним 
днем жити у селі все складні-
ше. Єдиним доходом середнього 
селянина залишається вирощу-
вання худоби та продаж молока 
приватним підприємствам для 
подальшої обробки та продажу. 

У магазині середня ціна за 1 л 
молока коштує 12-15 грн. В той 
же час у селі скуповують молоко 
у середньому за ціною 2,80 грн 
за 1 л. Тому звертаємось до Вас 
з проханням встановити і контр-
олювати мінімально допустимий 
рівень цін на молоко в селі на 
рівні 4,50-5 грн за 1 л молока».

Тобто питання, яке турбує 
селян щодо здачі молока, не 
нове і стосується воно не тільки 
Козятинщини. Восени минулого 
року подібна ситуація була в 
одному з сіл нашого району, 
де фермер, який проводив збір 
молока, заявив селянам: «Крім 
мене до вас ніхто не приїде, а 

ви думайте». Селяни спочатку 
молоком годували свиней. По-
тім частина селян стали реа-
лізовувати молоко на ринку, а 
інша частина змирилися і стали 
здавати молоко за ціною, яку 
встановив фермер.

Спеціалісти права кажуть: такі 
правові відносини усних домов-
леностей. Фермер платить ту 
ціну, яка йому вигідна. Селянин 
погоджується на неї чи шукають 
інші шляхи реалізації. 

Це той випадок, коли селянин 
допомагає державі виконувати її 
функції — годувати населення і 
не має за свою роботу підтрим-
ки від держави.

Чотири ОСББ отрима-
ли дозвіл виконавчого 
комітету міської ради на 
видалення небезпечних 
дерев та узгодили з 
управлінням ЖКГ фор-
мувальну обрізку дерев. 
Збирання нарізаного 
гілля, пресування та ви-
віз здійснює КП "Чисте 
місто" по укладеному 
договору.
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олена удвуд

У центрі нашого міста біля 
ринку «Хлібодар», що се-
ред місцевих також відомий 
як «хитрий» чи «маленький» 
базарчик, є коротка вулиця. 
Вона веде від вулиці Гру-
шевського до Незалежності.

Зазвичай удень тут дуже 
людно, бо ця вулиця у нашо-
му місті - справжній епіцентр 
стихійної торгівлі. Проте від 
початку карантину тут тихо.

Раніше ця вулиця носила 
назву Клари Цеткін. Коли 
прийняли «закон про деко-
мунізацію», ї ї перейменува-
ли на Василя Земляка. Роз-
повімо вам, хто це такий.

від вацеКа до земляКа. 
Василь Земляк родом із села 
у Липовецькому районі. Його  
справжнє ім’я — Вацлав Вацек. 
Він етнічний чех. Як стверджує 
Вікіпедія, батько Земляка був 
родом з нашої Миколаївки, але 
переїхав до Конюшівки, що у 
Липовецькому районі.

Коли Земляку виповнилося 10 
років, він разом із сім’єю при-
їхав до Миколаївки, де мешкав 
багато років. Ходив у місцеву 
школу до восьмого класу, потім 
перевівся до школи в Йосипів-
ці. А вже у 1940-му вступив до 
авіаційного училища в Харкові.

Як йдеться на сайті Козя-
тинської центральної район-
ної бібліотеки, напередодні 
Другої світової війни Василь 
Земляк повернувся до Микола-
ївки. Приїхати його попросила 
мати. Вона занедужала. Тут 
і застала письменника війна.

У часи німецької окупації 
Вацлав Вацек був підпільни-
ком. Він разом з товаришами 
робив диверсі ї у Самгоро-
доцькому районі. Це терито-
рія, що об’єднувала кілька сіл 
Погребищенського району та 
Сквирського, що на Київщині.

Через дизертирську діяль-
ність могла постраждати ро-
дина Вацека. Тому він вирішив 
змінити ім’я. Так Вацлав Ва-

цек став Василем Земляком.
Після війни Василь Земляк 

кілька років працював у ви-
конкомі Козятинської рай-
ради. Згодом переїхав на 
Житомирщину і почав писати.

КозятинсьКий воКзал. Се-
ред творів Василя Земляка — 
повість «Підполковник Шиман-
ський». Вона вийшла друком у 
1966 році. У одному з фрагмен-
тів цього твору розповідається 
про наше місто у часи німецької 
окупації. Хоча автор називає Ко-
зятин по-іншому.

«Є у книзі і сторінки з опи-
сом життя вокзалу в період 

окупації, де автор зазначив, що 
тут збирався весь окупаційний 
цвіт міста. Описує автор, як 
спостерігав проїзд по залізниці 
самого Гітлера у спецпотязі з 
двох паровозів, двох чи трьох 
пасажирських вагонів та плат-
форм-фортець з гарматами, 
чотириствольними зенітними ку-
леметами, біля яких напоготові 
стояли охоронці-німці в касках. 
У своєму творі Василь Земляк 
завіряє, що навіть бачив з-за 
відгорнутої жовтої фіраночки 
одного з вагонів самого Фю-
рера», — писала в одній зі 
своїх статей Лілія Макаревич, 
директор Музею історії міста.

Один із примірників «Підпол-
ковника Шиманського» зберіга-
ється у фондах нашого музею.

У 1971-му цю повість екра-
нізували. Сценарій написав 
сам Василь Земляк. Стріч-

ка «Відвага» спершу вийшла 
на широкі екрани в україн-
ському дубляжі. Проте ця 
версія втрачена. Фільм мож-
на переглянути за посилан-
ням https://bit.ly/3bG2SLx.

наталія Корпан

У зв'язку з пандемією ко-
ронавірусу, в Україні введені 
карантинні заходи до 24 квітня. 
У цей час багато бізнесів нама-
гаються вижити в умовах ска-
сування замовлень, через що 
змушені скорочувати персонал. 
Відповідно, люди втрачають 
робочі місця або отримують на 
час карантину меншу зарплату. 
Як не панікувати та підготува-
тись до кризи? Ми розібралися 
разом з експертами у фінансо-
вій грамотності. 

жодна еКономіКа не гото-
ва до таКого. — До  такого  
розвитку подій готовим бути не-
можливо, — розповідає голова 
«Асоціації власників малого та 
середнього бізнесу» та підпри-
ємець Руслан Соболь. — Жодна 
економіка та країна не готова 
до такого. Відповідно, підготу-
ватись — не можна, але можна 
благополучно для свого бюджету 
вижити у таких обставинах. 

За словами Руслана Соболя, 
потрібно ввімкнути максималь-
ний режим економії, адже ніхто 
не знає, наскільки затягнеться 

карантин і вся ця ситуація, в 
якій ми знаходимося. 

— Треба знизити свої запити 
як споживача, купувати лише 
найнеобхідніше. Незалежно від 
того, ви керуєте сімейним бю-
джетом чи цілого підприємства, 
економія — порада для всіх, 
— розповідає підприємець. — 
Зараз ми точно прийдемо до 
моменту, коли отримаємо зрос-
тання безробіття. Виплачувати 
заробітні плати припинять як 
у приватному секторі, так і у 
державному. У бюджеті дірка, 
грошей брати немає звідки. 
Ми зупинили підприємства і 

точно прийдемо до дефіциту 
бюджету. Тому, якщо ви маєте 
якісь заощадження, то саме 
час почати  використовувати їх 
максимально раціонально.

не пусКати Кризу в голову. 
За словами Руслана Соболя, в 
таких стресових ситуаціях по-
трібно готуватися до найгіршого 
розвитку подій, автоматично, ко-
жен з нас буде готовий до будь-
якого іншого розвитку. Найгірша 
ситуація — це, уявіть, що гроші, 
які у вас є на руках — останні. 

Радник Торгово-промислової 
палати України Олег Лихо-
вид вважає, що найважливіше 
— не пускати кризу в голову. 
Наприклад, за його словами, 
не варто реагувати на кожну 
«страшну» новину.

— Треба спостерігати. Зна-
чення мають не події, а тен-
денції. Тільки одна подія має 
вирішальне значення — коли 
влучає куля. Про все інше тре-
ба судити з огляду на тенденції. 
Ну і дотримуватися запобіжних 
заходів, щоб куля, чи то пак 
вірус, не втрапив, — каже 
Олег Лиховид. — Взагалі, лег-
ше пройти кризу тому, хто до 
кризи поводив себе правильно: 
формував фінансовий запас, 
займався фізкультурою, мив 
руки, дбав про власний роз-
виток, перш за все інтелекту-
альний. Тому, якщо не робили 
цього раніше — зараз саме час 
починати, особливо з фінансо-
вої врівноваженості.

у яКій валюті та де КраЩе 
зберігати гроші? На найближ-
чу перспективу, на думку голо-
ви «Асоціації власників малого 
та середнього бізнесу», треба 
тримати гроші у твердій валюті 
— долар, євро. 

Якщо говорити про середньо-
строкову перспективу — до-
лар. Надалі, як каже фахівець, 
ніхто не скаже, у якій валюті 
правильно зберігати, бо не-
зрозуміло, що взагалі буде з 
фінансовим сектором та між-
народним ринком.

— Гроші варто тримати у го-
тівці, адже за такої умови у вас 
найкоротший шлях доступу до 
них, — вважає Руслан Соболь. 
— Зараз банківський сектор 
точно включить запобіжні за-
ходи. Наприклад,  обмеження 
на суму, на кількість транзакцій 

в день і тому подібне.
За словами Олега Лихови-

да, тримати гроші краще в тій 
валюті, якою розраховуєтесь. 
Бо, як пояснює експерт, якщо 
постійно морочитися з обмі-
ном, то ви втратите більше, ніж 
виграєте. 

— Якщо грошей більше, як 
на кілька місяців життя, то їх 
треба інвестувати. Будь-яка 
валюта — не інвестиційний 
інструмент, — каже фахівець. 
— Хто лякається курсу, той 
має зрозуміти, що на невеликих 
сумах і втрати невеликі. Тому 
вони не варті нервувань. А з 
великими сумами думати треба 
про інвестиції.

Підприємець Михайло Ізюм-
ський також вважає, що одно-
значно певну суму коштів треба 
тримати в готівці, адже може 
виникнути ажіотаж і будуть 
проблеми з отриманням коштів 
у банкоматах чи відділеннях 
банків. 

— Стосовно депозитів, зніма-
ти не варто, банківська система 
набагато міцніша зараз,  ніж за 
попередніх криз, — розповідає 
підприємець. — Правда, нещо-
давно знизили облікові ставки 
і відповідно просіли відсоткові 
ставки за депозитами, тому, 
можливо варто почекати піднят-
тя облікових ставок або класти 

кошти на валютні депозити. 

я хотів здійснити серйозну 
поКупКу. Чи варто купувати 
зараз? На думку підприємця 
Руслана Соболя, зараз не най-
кращий час купувати. Хоча, як 
пояснює фахівець, якщо гово-
римо про те, що було у планах 
купити щось дуже дороге, то це 
щось — точно стане дешевшим. 
Звичайно, якщо питання стоїть 
гостро, то можна купувати, але 
поторгувавшись попередньо. 

— Дороговартісні речі вар-
то зараз купувати тільки як 
капітал, тобто, якщо вони до-

помагають або спрощують за-
робляння грошей, — каже Олег 
Лиховид. — Ми ж зараз тільки 
вповзаємо в кризу, і поки не 
зрозуміло, на що будуть по-
трібні гроші.

Підприємець Михайло Із-
юмський вважає, якщо  у вас 
є достатньо заощаджень і 
нічого не загрожує доходам, 
а гроші відкладені вже давно, 
то можливо, саме час купувати 
в кризові часи. Адже, за його 
словами, ринок перенасичений 
пропозиціями і майже немає 
попиту, тому ціни падають і 
можна зекономити.

василь земляк. Фото з Вікіпедії

будинок у миколаївці, де мешкав письменник. Фото з 
Вікіпедії

меморіальна дошка на будинку в миколаївці. Фото з 
Вікіпедії

«Треба знизити свої 
запити як споживача, 
купувати лише 
найнеобхідніше. 
Незалежно від того, 
ви керуєте сімейним 
бюджетом чи цілого 
підприємства, 
економія — порада 
для всіх»

Через роботу поза офіса-
ми на удаленому режимі та 
навчання дітей он-лайн спо-
живання електроенергії та 
води відповідно збільшується.

— Ще поки не відома статисти-
ка, на скільки саме енерговитрати 
у березні зростуть у житловому 
секторі, — розповідає керівник 
відділу рішень з енергоефек-
тивності та електромобільності 
YASNO Антон Ковалишин. — 
Аби скоротити свої витрати на 
електроенергію удвічі, необхідний 
простий, але комплексний підхід: 
встановити двозонний лічильник 

електроенергії, що дозволяє 
сплачувати удвічі менше за елек-
троенергію, спожиту з 23 до 7 го-
дини. Також замінити всі лампоч-
ки на LED, що споживають до 10 
разів менше електроенергії, ніж 
звичайні лампи розжарювання. 

А за допомогою розумних 
розеток, за словами Антона Ко-
валишина, можна налаштувати 
автоматичне вмикання-вимикання 
електроприладів у потрібний час, 
або у час пільгового тарифу: 
бойлер, обігрівач, кондиціонер, 
зарядка ноутбуків та смарт-
фонів, посудомийка та інше.

зверніть увагу на витрати електроенергії

Про наше місто у часи Другої 
світової війни можна прочитати у 
книзі «Невідправлені листи» Ірини 
Машевської. Письменниця — наша 
землячка. Вона народилася у селі 
Коритувата , що на Козятинщині .

Ірина довгий час жила у само-
му Козятині. Проте переїхала до 
Оде си ,  де  пр ацюва ла  в чи те ль -
кою німецької та англійської мови.

Свою книжку «Невідправлені лис-

ти» вона написала у 70-х роках, 
але за часів СРСР видати ї ї не 
змогла , оскільки текст не прой-
шов цензуру. «Невідправлені лис-
ти» вийшла друком аж у 2003 році.

Книга написана у вигляді листів до 
коханого, який пішов на фронт. У них 
авторка описувала події, які трапилися 
в Козятині під час німецької окупації.

У р и в о к  з  к н и г и :
«Годинника я не мала, визначити 

точний час не могла. Але коли ми 
дісталися до Козятина, сонце стояло 
над головою. Був полудень. З Чер-
воноармійської вулиці я пішла тією 
ж дорогою, якою ми ходили вчора».

Згадка про наше місто є також у 
творі сучасної письменниці Наталії 
Довгопол. Вона родом з Київщини, 
але вже кілька років мешкає у Греції.

Наше місто згадується у книзі 
«Шпигунки з притулку Артеміда». 

Це пригодницький роман із дуже 
динамічним сюжетом. Він розпові-
дає історію чотирьох дівчат, різних, 
як сторони світу, їхню боротьбу з 
«внутрішніми демонами» та пригоди.

Взимку 2019-го Наталія Довгопол 
презентувала свій роман «Шпигун-
ки з притулку Артеміда» у Козятині. 
Ця книжка виграла другу премію 
«Коронації слова». Це другий ро-
ман авторки, що вийшов друком.

Козятин у літературі

історія ситуація

писав про наш воКзал увімКнути еКоном-режим. 
готуємося до Кризиісторична постать. Наша розповідь про письменника, чиї батьки родом з Миколаївки, що на 

Козятинщині. Певний час він жив у рідному селі батька, після війни — працював у Козятині. А в 
одному зі своїх творів описував наш вокзал

гроші. Заклади припинили свою роботу, підприємства скорочують працівників, а курс долара — 
продовжує зростати. Як поводитися з грішми у такій ситуації та не панікувати, а почати розумно 
витрачати?

певну суму грошей треба тримати в готівці, адже може виникнути проблеми з 
отриманням коштів у банкоматах чи відділеннях банків
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михайло КурдюКов

У випадках, коли у людини 
проявляються клінічні симптоми 
застуди, ГРВІ, грипу — треба 
лікуватися і не витрачати сили 
на прибирання. Лікарка-епіде-
міолог Наталія Пономарьова 
радить обмежитись лише про-
вітрюванням приміщення. 

Якщо поряд є рідні або 
близькі, які доглядають за хво-
рим, то їм варто дотримуватися 
кількох правил прибирання. Ці 
правила також розповсюджу-
ються і на тих людей, які зараз 
знаходяться на самоізоляції.

Проводьте дворазове що-
денне вологе прибирання з 
застосуванням дезінфекційних 
засобів. Одне з деззасобами, 
інше — з миючими засобами. 
Професійні деззасоби потріб-
но використовувати винятково 
згідно з інструкцією. 

Ні в якому разі не порушуйте 
концентрацію робочого роз-
чину, яка вказана на упаковці. 
Не застосовуйте самостійно 
метод розпилення. Натомість 
протирайте поверхні чистою 
ганчіркою або мопами (насадка 
для швабри чи щітки). 

Можна використовувати по-
бутову хімію, яка містить хлор, 
наприклад, білизну. Вона про-
дається в багатьох магазинах 
за доступною ціною. Крім того, 
білизна проста у використанні. 
Але інструкції все одно варто 
дотримуватися. 

Якщо ви не маєте миючого 
дезінфекційного засобу вдома, 
його можна зробити самостій-
но. Лікарка радить підходити 
до цього обережно і обмежити-
ся найпростішим — 2-відсотко-
вим мильно-содовим розчином. 

Для цього вам необхідно 
буде додати 100 грамів гос-

подарського мила у два літри 
води і підігріти до розчинення 
мила. Потім додати в ємність 
п’ять столових ложок соди і 
одну столову ложку сухої гір-
чиці. Довести суміш до кипіння, 
але не кип’ятити.

В інтернеті з легкістю можна 
знайти й інші рецепти приготу-
вання цього розчину. Такий за-
сіб чудово підійде для обробки 
іграшок, дезінфекції посуду і 
для проведення поточного при-
бирання квартири.

провітрювання. В умовах 
карантину лікарка-епідеміолог 
радить провітрювати приміщення 
один  раз на годину, залишаючи 
вікно  відкритим на 15 хвилин. 
За умови хорошої погоди, мож-
на надовго залишати вікно на 
мікропровітрюванні. 

Під час проведення поточно-
го і генерального прибирання, 
особливо за умови використан-
ня деззасобів, також необхідно 
робити провітрювання. Коли 
у приміщенні немає людей, а 
розташування вікон дозволяє, 
провітрюйте його на протязі. 

дезінфеКція. Лікарка пояснює, 
що дезінфекція ванної кімнати, 
туалету та умивальника має від-
буватися щоденно. З тією ж пері-
одичністю треба протирати ручки 
дверей і холодильника — для 
цього можна використовувати во-
логі серветки, в яких міститься 
спирт або змочену у деззасобі 
ганчірку. 

— Дуже важливо при домаш-
ньому використанні професій-
ного деззасобу, подивитися в 
інструкції про його властивості 
до біологічного розпаду. Якщо 
такої властивості немає, то не-
обхідно змивати залишки з по-
верхні ганчірки за допомогою 
звичайної теплої води, — роз-
повідає Наталія Пономарьова. 
— Не забувайте 1-2 рази на 
добу протирати підвіконня. Пил 
з вулиці часто і швидко осідає 
саме на них. 

Для людей, які постійно ви-
ходять на вулицю і не дотри-
муються режиму самоізоляції, 
лікарка дає ще кілька реко-
мендацій. 

— Прийшовши додому, нама-
гайтеся одразу знімати з себе 
вуличний одяг. Змінюйте його 
на свіжий, чистий. Частіше про-

тирайте ручки вхідних дверей 
деззасобами, — продовжує 
Наталія. — Намагайтеся ви-
користовувати індивідуальний 
посуд, особливо чашки. Добре 
обробляйте їх миючим або де-
зінфікуючим засобом, а потім 
ретельно вимийте.

генеральне прибирання. В 
ідеалі його  потрібно  проводити 
раз на сім днів, або  після повного  
одужання хворого  — така про-
цедура називається заключною 
дезінфекцією. Якщо  таке при-
бирання в вашій оселі не про-
водилося вже давно, зробіть це 
у найближчі вихідні. В умовах 
карантину, це точно піде на ко-
ристь. 

Не варто оминати увагою по-
стільну білизну, особливо на-
волочки, — змінюйте її раз на 
сім днів. Постіль хворих людей 
Наталія радить змінювати кожні 
3-4 дні. Усі речі, якими ви не 
користуєтеся, також краще за-
ховати подалі. Несезонні речі 
та м’які іграшки — складіть у 
пакети, килими скрутіть і зали-

ште на балконі або коморі до 
літа. Вікна промийте зовні та 
зсередини — зробити це можна 
будь-яким склоочищувачем. 

— Спробуйте зробити так, 
щоб у квартирі було макси-
мально багато вільного про-
стору. Не захаращуйте її непо-
трібними речами, — говорить 
Наталія Пономарьова. — Під 
час прибирань спробуйте не 
користуватися класичним по-
бутовим пилососом. Виперіть 
штори та гардини, а металеві 
жалюзі протріть мильним роз-

чином. Для миття туалету, кухні 
та іншої частини квартири, ви-
користовуйте різні ганчірки. 

Також лікарка нагадує, що 
при використанні будь-яких 
деззасобів важливо не пере-
старатися. Адже будь-яка хімія, 
якщо її використовувати без-
контрольно, може викликати 
алергічну реакцію. 

Після використання хімічних 
дезінфекційних засобів, не кла-
діть ганчірки сушитися на теплі 
батареї. З них можуть виділяти-
ся шкідливі речовини.

олена удвуд

Віталіна (ім’я змінене) нині 
живе у Камеруні. Це держава 
у центральній Африці. Сама 
жінка з Козятина. Кілька років 
тому вона вийшла заміж за 
африканця і виїхала з України 
на батьківщину свого чоловіка.

Ми поспілкувалися з нашою 
землячкою через WhatsApp у 
четвер, 26 березня. Як розпо-
віла Віталіна, на той момент 
у Камеруні було вже понад 
70 випадків захворювання на 
COVID-19. Найбільше хворих у 
столиці Яунде. Саме там меш-
кає наша співвітчизниця.

Попри те, що у країні досить 
багато хворих, повний каран-
тин, як у нас, там не запрова-
дили. Відправили на карантин 
лише навчальні заклади: школи, 
садочки та університети. Зро-
били це 12 березня. Так само, 
як і в Україні. Але діти не на 
дистанційному навчанні.

А ще перекрили міжнародне 
сполучення.

— Тітка мого чоловіка живе 
у Франції, але напередодні при-
їхала до Камеруну, — розпові-
дає Віталіна. — То її не випус-

тили, бо закрили кордони. Вона 
вже більше двох тижнів тут.

Натомість з одного міста в 
інше можна поїхати без про-
блем. Міжміське сполучення у 
Камеруні не скасовували.

Наша землячка каже, що 
COVID-19 завезли у Камерун 
туристи з Європи. Імовірно, 
саме тому країна одразу за-
крила кордони. Першими, хто 
захворів, були двоє камерунців, 
що відпочивали у Франції. Але 
вони вже вилікувалися.

Що стосується обмежень, 
які запровадили у Камеруні, то 
там трохи змінили режим ро-
боти розважальних закладів та 
базарів. Барам та ресторанам 
дозволили працювати лише до 
18.00, а ринкам — до 16.00.

— Але вони, як роблять, піс-
ля шостої вечора відкривають 
чорний вхід і запускають від-
відувачів в бари, — каже наша 
землячка.

Загалом Віталіна каже, що 
карантину ніхто не дотримуєть-
ся. Сама козятинчанка до цього 
ставиться серйозніше. Вона що-
дня робить вологе прибирання і 
протирає ручки та поверхні, до 
яких часто торкається, хлором.

А ще у Камеруні є в продажу 
маски, респіратори, рукавички 
та антисептики. Їх закупила 
держава.

— Але у нас немає захисних 
костюмів, — додає жінка.

Чоловік нашої землячки пра-
цює у лікарні. Лікарів не ви-
стачає, тому і в нього роботи 
додалося.

— Додому він приходить, 
але якщо раніше у нього було 
чергування двічі на місяць, то 
тепер через коронавірус двічі 
на тиждень. Але з хворими на 
коронавірус він не контактує, 
— каже Віталіна.

У середу, 1 квітня, Віталіна 
повідомила, що кількість хво-
рих у Камеруні стрімко зросла. 
На COVID-19 захворіло вже 
500 людей, четверо пацієнтів 
померли.

— Перед великим магазином 
у нас стоїть діжка з водою. У 
цій воді порошок, мило і хлор. 
Є кран, він відкривається, вода 
тече і так люди миють руки пе-
ред входом у великий магазин 
і в лікарню. Люди, коли при-
ходять з вулиці, скидають свої 
речі, одразу миють і сушать, — 
каже наша землячка.

анастасія КвітКа

В Україні через COVID-19 ввели 
режим надзвичайної ситуації на 
30 днів. Також продовжили й ка-
рантин. У МОЗ наголошують, що 
у разі посиленої самоізоляції на-
селення, кількість нових випадків 
зараження коронавірусу істотно 
сповільнюється. 

Що означає «самоізоляція» і як 
правильно її дотримуватися?

Самоізоляція – це, в першу чер-
гу, утримання від контакту з інши-
ми, для того, щоб зменшити ризик 
інфікування. Самоізоляція виключає 
будь-які ситуації, коли ви тісно 
контактуєте з іншими людьми (на-
приклад, близький контакт віч-на-
віч на відстані менше, ніж 2 метри, 
або тривалістю понад 15 хвилин). 
Виключенням є лише звернення за 
медичною допомогою (тільки після 
консультації телефоном).

для Кого потрібна самоізо-
ляція? Якщо ви очікуєте результатів 
тесту на новий коронавірус COVID-19.

Якщо ви близько контактува-
ли з особами, що захворіли на 
COVID-19.

Якщо ви нещодавно повернулися 
з країн, де зафіксовано спалах за-
хворювань на коронавірус. Навіть 
якщо у вас відсутні симптоми.

сКільКи триває самоізоля-
ція? Якщо вам було рекомендовано 
або ви прийняли рішення про само-
ізоляцію, вона повинна тривати не 
менше, ніж 14 днів з дати настання 
випадку, який став причиною само-
ізоляції (подорож, контакт з хворим 
тощо).

яК підготуватися до само-
ізоляції? Спробуйте спланувати час 
самоізоляції так, щоб у вас не ви-
никало необхідності виходити з дому 
чи приймати відвідувачів та гостей. 
Поясність це друзям та родичам, а 
також обговоріть можливість дис-
танційної роботи з роботодавцем.

Збережіть контакти вашого ліка-
ря, та попередньо повідомте його 
про причини рішення про самоізо-

ляцію, а також оберіть контактну 
особу з кола ваших друзів або ро-
дичів, до кого ви будете звертатись 
в першу чергу за допомогою.

Що робити, яКЩо прожива-
єте не одні. Якщо ви проживаєте 
з сім’єю чи сусідами, потрібно ізолю-
ватися в окремій кімнаті, яка добре 
провітрюється. Якщо є можливість 
користуватись окремою ванною 
кімнатою та/або туалетом, а також 
готувати їжу та харчуватись окремо 
– зробіть це.

Не забувайте про загальну гігіє-
ну, регулярне миття рук із милом, 
прибирання, в тому числі вологе 
прибирання поверхонь, гігієну 
кашлю, використовуйте однора-
зові серветки та хустинки. Під час 
необхідних контактів з людьми 
завжди одягайте медичну маску та 
викидайте її після використання або 
забруднення.

яК організувати доставКу 
продуКтів. Спробуйте мінімізувати 
походи в магазини. Якщо є можли-

вість, попросіть друзів або родичів 
доставляти вам продукти харчуван-
ня та необхідні покупки до вхідних 
дверей або користуйтесь послугами 
доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, яКЩо вам необ-
хідно поКинути житло? Якщо 
у вас виникла гостра необхідність по-
кинути місце самоізоляції – одягайте 
маску та мінімізуйте контакти з людь-
ми. Користуйтесь антисептиком для 

рук та дотримуйтесь гігієни кашлю.

Що робити, яКЩо у вас 
з’явились симптоми? Якщо 
під час самоізоляції у вас з’явилися 
симптоми (кашель, ускладнене дихан-
ня, підвищена температура, діарея) 
– негайно зверніться за медичною 
допомогою та повідомте про свою 
історію подорожей та можливі кон-
такти з особами, хворими на гострі 
вірусні захворювання.

аКтуально Коронавірус

Сьогодні в магазинах можна 
знайти чимало дезінфікую-
чих засобів. Але при їх при-
дбанні варто звернути увагу 
на кілька моментів: наявність 
сертифіката якості, свідоцтво 
держреєстрації, дозвіл від 
контролюючих органів. Епі-
деміолог радить надавати 
перевагу відомим брендам. 

— У такому засобі має вказу-

ватися склад і клас небезпеки. 
Найбезпечніший для викорис-
тання — 4 клас. Дієвою буде і 
побутова хімія, що має в своєму 
складі хлор, — пояснює Ната-
лія. — Не забувайте, що приби-
рання потрібно проводити лише 
у гумових рукавичках. Перед 
початком роботи їх треба одя-
гати на сухі і чисті руки. Після 
зняття, помийте руки з милом. 

як вибрати деззасіб?

поради епідеміолога, яК 
прибирати Квартиру

КозятинчанКа про ситуацію 
з COVID-19 в африці

антисептика. Під час карантину стало актуальним питання про те, як правильно і за допомогою 
яких деззасобів робити прибирання в своїх помешканнях. Як дезінфікувати квартиру, якщо там хвора 
людина? А що робити, якщо я на самоізоляції? З цими та іншими питаннями ми звернулися до лікарки-
епідеміолога Наталії Пономарьової 

з перших вуст. Ми поспілкувалися з нашою землячкою, яка нині мешкає в Центральній Африці. Вона 
розповіла нам, скільки там хворих, як країна протидіє поширенню вірусу та чому одразу перекрили 
міжнародне сполучення

епідеміолог радить проводити дворазове щоденне вологе прибирання з 
застосуванням дезінфекційних засобів. Одне з деззасобами, інше — з миючими 
засобами

лікарня у Камеруні. Перед входом поставили діжку з 
водою, милом та хлором

«Намагайтеся 
використовувати 
індивідуальний посуд, 
особливо чашки. 
Добре обробляйте 
їх миючим або 
дезінфікуючим 
засобом, а потім 
ретельно вимийте».

самоізоляція: Кому вона потрібна і сКільКи триває
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Продам цуценят Хаскі (Елітні), 
голубоокі. 

067-757-89-25, 093-092-40-04

робота
На роботу потрібен перукар - універсал. 097-
560-54-33
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, продавець, 
різноробочий, прибиральниця, водій ЗІЛ-130, 
помічник бухгалтера. Ми гарантуємо: з/п 
5500-9000 грн (з податками). Компенсація 
харчування. 067-430-02-80
На роботу потрібні збиральниці грибів пе-
чериць (з/п від 450 грн в день) різноробочі, 
водій на екскаватор (з/п від 14000 грн 
за вахту).  Вахтовий метод. Житлом 
забезпечуємо. Місце роботи - м. Фастів. 
Телефонувати 098-634-12-45, 096-185-59-50 
в будні дні з 8.00 до 17.00 год
В кафе Сіті-парк потрібен бармен, повар. 
Вчасна з/п від 7-8000. Працевлаштування 
т. 0935996833. Зі шкідливими звичками не-
турбувати

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 
Всі види ремонтних робіт. 098-928-29-29
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Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

 продам
  6 øòóê äåðåâèí ñîêîðèíè ïî 5 ìåòð³â íà 
äîñêè. 097-736-90-46
  Àâòîìîá³ëüíèé ïðè÷èï. 068-170-47-89, 068-
170-47-89
  Áäæîëîñ³ì¿ (áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè 
óêðà¿íñüêà). Ðóæèí 096-120-98-37 Ïåòðî 
²âàíîâè÷
  Áäæîëîñ³ì’¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
  Áðîëåð ²ñïàíêà, Ìàñòåð ãðåé, ðåäáðî, êà÷êè 
³ ³íäèêè ñóòî÷í³, ï³äðîùåí³. 067-173-31-50, 063-
604-26-79, 096-458-74-21
  Áóäèíîê íîâèé, öåãëÿíèé, ãîñï. áóä³âë³, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàçîâå îïàëåííÿ, ñàäîê, ãîðîä 25 ñîò. ñ. 
Ïëÿõîâà, âóë. Øê³ëüíà, 36. ²âàí. 098-651-42-66, 
063-523-80-94. 
  Áóðÿê êîðìîâèé, ñ. Ïåðåìîãà. 063-209-26-23
  Áóðÿê êîðìîâèé, âåëèêà êàðòîïëÿ ñ. Кîçÿòèí. 
093-090-97-13
  Âåëîñèïåä Àðäèñ, ï³äâ³ñíèé 1 600 ãðí. 098-
400-91-20
  Âåëîñèïåäè ð³çí³ çàï÷àñòèíè á/ó, äèâàí 
ìàëþòêà, ñàäæàíö³ ãîð³õà òîíêîøêóðîãî 100 øò., 
ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë., íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â ð³çíîãî 
ñîðòó, êë³òêà êðîëÿ÷à, òðóáà à/ö 4 ì. 120 ìì., 
ì³äíèé êàáåëü 3-õ æèëüíèé áðîíüîâàíèé, ì³í³ 
ïðè÷³ï. 068-334-66-72, 093-940-96-11
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У зв’язку із поширенням вірусу COVID-19 
ГО Райагрооб’єднання «Козятинська Рада 
сільськогосподарських підприємств» ініці-
ювала збір коштів для фінансування за-
купівель необхідних медичних виробів та 
медичного обладнання, призначеного для 
запобігання поширення COVID-19 на те-
риторії Козятинщини, лікування хворих 
та збереження здоров’я медичного пер-
соналу. Радазакликає усіх аграріїв райо-
нудолучитись до благодійної ініціативи.

«КозятинсьКа рада 
сільсьКогосподарсьКих 
підприємств» повідомляє:

анеКдоти

Нашу дорогу, чарівну

Матвійчук 
Ніну Євгеніївну

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день я від душі
Всього найкращого бажаю.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.
Бажаю від сонця – золота, від людей – добра,
Від друзів – вірності, від рідних – любові і ніж-
ності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта

З шаною та повагою вся велика родина

  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, êíóð 2 ðîêè, ìåòàëåâèé 
ê³îñê 2 õ 2 ì. 098-928-29-29
  Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³, ðîçòàøîâàíèé â 
çðó÷íîìó ì³ñö³ ² áëîê, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó 
(óòåïëåííÿ, ïîêð³âëÿ - ºâðîðóáåðî¿ä, íîâà 
åëåêòðèêà), ð.5.6 õ 3.8 õ 2.2.ì, âîðîòà 2.5 õ 1.8 
ì. 093-430-38-47
  Ãàðàæ. 093-270-59-37
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 11 ñîò. â ð-í³ ñîñîíîê, ïîðó÷ 
ñòàâîê, º êîíòåéíåð, ïîãð³á, ñàäîê. Ï³äñîáíå 
ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³. Кàòóêîâà, 29. 096-686-17-
88, 093-46-16-836
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ äåðåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, ëþñòðè 
³ áðà, äçåðêàëî, ìóçè÷íèé öåíòð «Ïàíàñîí³ê», 
ñòîëèê 2-õ ÿðóñíèé ï³ä âàçîíè. 096-312-42-90, 
093-892-12-44     
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-
704-95-73
  Äèâàí  - ñîôà, äèòÿ÷à ñò³íêà. 067-797-68-40
  Äèâàí êóòîâèé 2,65 õ 1,75, äèòÿ÷å ë³æêî 2 õ 
0,85,  øàôà 2 õ 0,8 õ 0,52, êîìîä 1 õ 0,88 õ 0,44. 
067-253-41-06
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà2/1 â õîðîøîìó ñòàí³. 098-
400-91-10
  Äîñêè äóáîâ³. 097-355-92-26
  Äð³áíó êàðòîïëþ. 067-271-52-14,
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Åëåêòðî äâèãóí 1.5 КâÒ. 067-855-28-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 
093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà â Кîçÿòèí³ 7 ñîò., âóë.Âèãîâñüêîãî, 
â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó ïî âóë. 
Кóòóçîâà. 093-181-95-89
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó ïî âóë. 
Кóòóçîâà. 093-181-95-89
  Çåðíî. 097-417-10-79
  Кàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³ííåâó, ìîðêâó, ãàðáóçè 
êàøîâ³, äîìàøí³ ÿéöÿ, ³íêóáàòîð ïîáóòîâèé ÈÁ 
1001, ìåõàí³÷íèé ïåðåâîðîò. 067-903-75-46, 
093-408-75-25
  Кàðòîïëþ âåëèêó. 097-027-12-60
  Кàðòîïëþ íàñ³ííåâó, ðîçîâó. 096-291-25-78
  Кàðòîïëþ, âåëèêó íàñ³ííåâó, êîðìîâèé áóðÿê. 
067-280-98-21
  Кàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
  Кàðòîïëÿ íàñ³íåâà «Ñàíòå» 15 â³äåð, «Ëàáåëà» 
9 â³äåð, íåäîðîãî. 093-037-92-48
  Кàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 066-178-00-95
  Кîìïüþòåð-Ñîêe 15-4570+ 8 GB-034 ÁÏ-
Gooler Master+ âèäåî-Radeon 580-4GB + 
ìîíèòîð «Samsung 17» + DVD RW/ Ó³íà 10000 
ãðí. Âèäåîêàìåðà Ïàíàñîíèê, ìèíèêàñåòà 650 
ãðí. 096-797-90-53
  Кîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Кîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-682-
30-91
  Кîðìîâèé áóðÿê, íåäîðîãî, ìîæëèâà äîñòàâêà. 
073-124-23-63
  Кîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè. Ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Кîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 063-275-28-15
  Кîðìîâ³ áóðÿêè. 063-533-06-96
  Кîðìîâ³ áóðÿêè. 067-855-28-35
  Кîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 ì³ñ., 
ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-10 Ìàøà
  Кîðîâà, òåëèöÿ 1,3 ðîêó, ïîðîñÿòà. 068-880-
14-57, 063-617-06-44
  Кóëüòèâàòîð Ò-40, ÌÒÇ, êîñ³ëêà Ïîëüñüêà 
ñ³ãìåíòíà, ñèä³ííÿ ÌÒÇ ³ äâà ñêàòè ÌÒÇ ïåðåäí³. 
068-025-47-76
  Ìåáåëü øê³ðÿíà íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³, 2 
äèâàíà + 2 êð³ñëî. 063-622-64-98
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê 
á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé 

ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  Ìîðîçèëüíó êàìåðó â íîâîìó ñòàí³ 4500 ãðí., 
õîëîäèëüíà âåðòèêàëüíà â³òðèíà äëÿ ïëÿøîê  
4500 ãðí. Ìåáë³ ç ï³ääîíó - ö³íà äîãîâ³ðíà.  073-
424-19-43
  Ïëèòêà ãëàçóðîâàíà 15 õ 15 ð³çíîêîëüîðîâà. 
097-307-52-09, 073-060-52-42
  Ïîðîñÿòà ñ. Кîðäèø³âêà. 098-91-96-064
  Ïøåíèöÿ ôóðàæíà íà ìóêó. 097-577-26-86
  Ñâèí³ òóøêîþ. 098-826-21-02
  Ñâèíþ âàãîþ 170 êã. íà äîìàøí³õ õàð÷àõ. 
063-412-30-04
  Ñìàðòôîí Ìåéçó 3/32 ã êàìåðà 13 ìï. 1 700 
ãðí. 098-400-91-10
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³. 098-
824-34-41
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Æóðáèíö³. 096-983-28-78
  Ñò³ë êîìïþòåðíî - ïèñüìîâèé â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, áðóñ õâ. 10 õ 10 4 ì. 20 øò., íåäîðîãî, 
ùèòè ³ç æåñò³ â 40 óãîëêó 2.9 õ 1.40 2 øò., 
êàñòðþëÿ àëþì. 20 ë. 063-736-47-19
  Òåëèö³ ò³ëüí³ 2 øò. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-
772-01-94
  Òóøêè ñâèíåé òà æèâà âàãà. 097-827-81-95
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-31-
69, 067-429-73-29
  Òþêè ñîëîìÿí³, àâòîêëàâ, ñâàðî÷íèé àïàðàò, 
áåíçîïèëà. 067-745-69-92, 097-021-19-64
  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», ïðàëüíà ìàøèíêà 
«Ëèáèäü», òåëåâ³çîð «LG», íîâèé åëåêòðî 
ñàìîâàð, âåëèêèé ïîë³ðîâàíèé ñò³ë, êèëèìè 2 õ 
3 - 3 øò.073-003-80-10, 067-843-59-16
  Öèðêóëÿðêà, ñ³íî äåøåâî, áàíêè 3-õ ë. ïî 13 
ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
  Ùåïè:ÿáëóíÿ, ãðóøà, ÷åðåøíÿ, êóù³ ºæåâèêè. 
067-151-26-11, 063-776-65-12
  ß÷ì³íü íàñ³íüîâèé ²-²² ðåïðîäóêö³¿. 097-577-
26-86

 Кàðòîïëþ  âåëèêó òà íàñ³ííåâó, á³ëîðîñó, 
ìîæëèâà äîñòàâêà, ñ³íî, áåíçîïèëêó á\â â 
õîðîøîìó ñòàí³ - 800 ãðí., ãóäëàê ³ øòèëü. 068-
216-34-20
 Äðîâà òâåðÄèõ ïîð³Ä ç Äîñòàâêîþ, íåÄîðîãî. 
063-960-26-33
 Кîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-
766-99-97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., 2/5 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 103à 
ì.Кîçÿòèí, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé. 
067-329-31-07, 067-658-48-16
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí.êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  2-õ ê³ì. êâ., öåíòð, 5-òèé ïîâ., 46,5 êâ. ì. 063-
155-26-92, 063-748-23-55
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2 ïîâåðñ³. 063-418-
31-52
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-
359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 
097-067-90-85 ç 16:00 äî 19:00
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ â Íîâîáóäîâ³, 12 500 
ãðí./êâ.ì. 097-352-95-36, 063-286-35-15
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Кîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12, 
êâ.18 á³ëÿ 3 øêîëè, 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, 
áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ (êîòåë «Áåðåòà»), 
êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ. 093-563-
75-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 15 êâ.ì., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 

- Піти в лікарню і ска-
зати, що розмовляли на 
вокзалі з заробітчаниими 
з Італії і у вас появилась 
температура!

- 14 днів, з харчуванням 
і безкоштовною діагнос-
тикою організму та відпо-
чинком у диспансері - Вам 
гарантовано!

***
Як тіки мене хапне коро-

навірус, зобовязуюсь по-
їхати на Москву до Путіна!

***

По кладовищу їде процесія з джипів, 
до останього причіплена лодка з тру-
ною, зупиняються біля ями починається 
панахида. Хтось цікавиться....

- напевне померший був заядлий 
рибак?

- чому був? Зараз тещу поховаємо і 
на рибу....

***
Чоловік назвав дружину куркою...
Вона не стала засмучуватись, просто зне-

сла йому два яйця. З розгону!
***

- Мамо, а що таке ШЛЮБ?
- це, доню, коли жінка, бере собі на 

виховання дорослого хлопчика, чиї батьки 
вже з ним не справляються!

***
Політики - вони, як голуби! Коли вони 

внизу - вони їдять у вас з рук, а коли 
злітають на верх - вони гадять вам на 
голову.

***
-Альо, то воєнкомат ?
-Так .
-А ви можете мене забрати тепер в 

армію?
-Можемо, де ви знаходитеся?
-Я в тюрмі

***
Жінка ніколи не зрадить чоловікові 

якого кохає.
Ну хіба що, псіханула, або випила, або 

такий красунчик попався... А так - ніколи!
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øêîëè. 067-754-44-65
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
30, 60 êâ.ì., òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, º ï³äâàëüíå 

ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-
66-46, 067-506-17-00
  Áóäèíîê 11 õ 7, 4 æèë³ ê³ìíàòè, âåðàíäà 
7 õ 3.8, ãîðèùå (âõ³ä ç äâîðó), îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ï³äâåäåíà âîäà, ãàðÿ÷à âîäà (ãàç. 
êîëîíêà), âàííà, â³äëèâ, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, 
õë³â, ãàðàæ, ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, âåëèêå 
ïîäâ³ðÿ, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çàã. ïëîùà çåì. ä³ë-êè 

0.65 ãà, ñ.Ïëÿõîâà - 170 000 ãðí. 063-845-37-85, 
097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 067-976-
03-92 Ìèêîëà
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Кîçÿòèí ç óñ³ìà áóä³âëÿìè 
òà ìåáëÿìè. 063-879-11-07
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. 
ïëîùà 209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëüíà 
ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è 
îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-0186-

181, 067-58-36-894   
  Áóäèíîê 59.4 êâ.ì., ñ.Кîçÿòèí, âóë.
Öåíòðàëüíà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàðàé, 15 ñîò. çåìë³ âèõîäÿòü äî ñòàâó. 
096-215-55-79
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, íå ãàçèô³êîâàíèé, 
ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-617-
07-47
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 
2 âõîäè, ð-í âóë.².Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-
314-53-68
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  Áóäèíîê â Кîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ 
âóë.×åõîâà, ð.6 õ 9 ì., çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º 
êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, â áóäèíêó ãàç, 
âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, â³ä âëàñíèêà. 097-
523-09-50
  Áóäèíîê â Кîçÿòèí³. 093-807-98-50
  Áóäèíîê â ì.Кîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. 
çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ 
îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 
063-026-75-03
  Áóäèíîê â ñ. Кîðäèø³âêà ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì 
îïàëåííÿì. Ñàä, ãîðîä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 067-415-23-49   
  Áóäèíîê â ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðàÿ, ïîãð³á, 
ìîëîäèé ñàäîê, ãîðîä 60 ñîò. â ê³íö³ ñòàâîê, 
êðèíèöÿ, íà âóë. ãàç. 093-822-90-19, 098-229-
45-50
  Áóäèíîê âåëèêèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
êîìóí³êàö³ÿìè, ó÷àñòîê 14 ñîò., çðó÷íå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî, çàã. ïëîùà 60 
êâ.ì., ãàç., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. ð-í êðóãà. 098-991-11-83
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 
ñîò. çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ. 067-368-56-14, 
2-23-74
  Áóäèíîê âóë.Ãîí÷àðîâà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, çàã. ïëîùà 110 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 16 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïîðó÷ 
øêîëà, ìàãàçèí òà àâòîáóñíà çóïèíêà. 096-932-
45-12, 097-753-65-54
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115, ç 2-õ ïîëîâèí, º 
äâà îêðåì³ âõîäè, çàã. ïëîùà 123.5 êâ.ì., ãîñï. 
áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-565-78-48, 063-804-
94-80 Кàòÿ
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áîéëåð, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 068-
176-43-38
  Áóäèíîê ãàç. 3 ê³ìíàòè, êîòåë Âàéëàíò, 
çðîáëåíî ºâðî-ðåìîíò, ïðîâåäåíà âîäà, âàííà, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñòü çàáîð. 093-
937-65-00, 093-153-91-14
  Áóäèíîê ãàç. 44 êâ.ì., âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 
(êîëèøíÿ К.Ìàðêñà 137), ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 
15 ñîò., º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè - 300 000 ãðí. 
093-920-77-06, 098-429-91-94
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 
13, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-
004-12-68
  Áóäèíîê æèëèé íåçàê³í÷åíèé ñ.²âàíê³âö³ öåíòð 
ñåëà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, õîðîøèé ïîãð³á, 32 ñîò. 
çåìë³, ñàä 097-978-21-88
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., 

ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç 3-õ ê³ìí. ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãîðîä 40 ñîò., êðèíèöÿ â ñ. Кîçÿòèí. 098-
707-26-10
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â Кîçÿòèí³, 
ïëîùà 86.7 êâ.ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ãàç. êîòåë + òâåðäîïàëåâíèé. 098-111-
08-19
  Áóäèíîê ì.Кîçÿòèí  âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, 
êðèíèöÿ, ïîãî³á, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 008-476-
07-40, 063-069-64-68
  Áóäèíîê ì.Кîçÿòèí âóë.².Ìàçåïè, ãàç, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä 0.06 ãà. 067-972-
22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê ïðîâ. Äæåðåëüíà, 8 (К³ðîâà). 096-
107-00-47
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
15 ñîò. 063-145-75-11, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 
25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ñ.Кîçÿòèí 6 õ 12, ãàç. îïàëåííÿ, 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-
103-90-58
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Âîðîøèëîâà 4 (á³ëÿ 
øêîëè), âóëèöÿ àñôàëüòîâàíà, ïî âóëèö³ ãàç, 3 
ê³ìíàòè, êîìîðà, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä 
ð³âíèé, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 068-692-87-15, 095-
919-71-67
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. ïðèâàòèç., ãàðàæ, 
ñàðàé, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò 
ãîñóäàðñâò. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³êíà 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³, â áóäèíêó âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, 
òóàëåò, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà. 067-409-35-37
  Äà÷íà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 097-
307-52-09, 073-060-52-42
  Çåì. ó÷àñòîê ðàçîì 70 ñîò., áóäèíîê, ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîðãð³á, ñàðàé, 
íåäîðîãî. 095-808-54-65
  Кàðòîïëÿ íàñ³ííºâà 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ³ç 
ñïåö³àë³çîâàíîãî ãîñïîäàðñòâà í³ìåöüêî¿ òà 
ãîëëàíäñüêî¿ ñåëåêö³¿ íîâèõ ðàíí³õ, ñåðåäíüî-
ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â. 093-411-27-92, 098-
026-42-45
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º 
ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Ï³â áóäèíêó (êâàðòèðà), ð-í ÐÅÑà, òåïëèé ç 
ðÿêóøíÿêà, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå òà ï³÷íå, âîäà 
ç ñêâàæèíè. 096-082-87-28
  ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 3 
ê³ìíàòè, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êóõíÿ, ñàíâóçîë 
ñóì³ñíèé, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ 
øêîëà, àâòîáóñíà çóïèíêà. 096-429-87-28, 063-
624-12-07
  ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.
Ãîðüêîãî 8/2 (á³ëÿ 3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, 
òóàëåò ç âàííîþ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 
093-091-65-42, 097-642-08-12

  аВтомото
  2 ñêóòåðà 101 ³ 50 êóá. Õîíäà Ëåàä. 098-400-

91-10
  Àóä³ 100 (Ñ4), 1992 ð.â., 2.4 äèçåëü, êîë³ð 
÷åðâîíèé. 063-058-78-88
  ÂÀÇ 2105 î.ä. 1.300, 1990 ð.â., êîë³ð ãîëóáèé, 
áåíçèí - ãàç íå âïèñàíèé. 063-112-72-59
  ÂÀÇ 21098 1990 ð.â., î.ä. 1.499, êîë³ð 
áåæåâèé, КÏ 5 ñò., ãàç (âïèñàíèé) -áåíçèí , 
ïåðåêóïàì íå òóðáóâàòè. 063-744-10-08
  Кîìáàéí Кëàññ Кîíñóë 3 ì. æàòêà, ç ðàïñîâà 
æàòêà. 097-577-26-86
  Ìîòîöèêë Õîíäà ÑÂ - 125 Å, â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-646-35-22
  Ñëàâóòà 2004 ð.â. ãàç\áåíçèí â ãàðíîìó ñòàí³. 
097-623-70-91
  Òðàêòîð Ò-40, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-762-96-61
  Ôîðä òðàíçèí 2003 ð.â., ãðóç. ïàñ, 5 äâåðíèé, 
2ë., äèçåëü, 1 âëàñíèê. 097-431-61-00
 Òðàêòîð Кóáîòà 280 32 ê.ñ. + ôðåçà. 097-577-
26-86

  КуплЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-917-31-80
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. 
äâèãóíè. 067-456-66-51
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.
íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, 
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â äàð, â 
ð-í³ Кîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82       
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà 
ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Кàðòîïëþ âåëèêó. 097-027-12-60
  Кàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Кîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó 
òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, 
ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè 
ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-103-
89-90 Íåëÿ
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ 
òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
 âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21

  мінЯЮ
  Áóäèíîê 90 êâ.ì. íà 2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ. 
â öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗне
  Â³çìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî 
ñòóäåíòêó. 063-628-59-25, 063-628-59-15
  Çäàì áóäèíîê ãàðÿ÷à âîäà, òóàëåò, âàííà. 
063-065-45-94
  Çäàì â áóäèíêó 1 ê³ìíàòó 21 êâ.ì., òóàëåò, 
âàííà, ãàç, âîäà, Wi-Fi. 063-065-45-94
  Çäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó 21 êâ.ì., òóàëåò, 
âàííà, ãàðÿ÷à âîäà. 096-935-12-47
  ×îëîâ³ê 45 ðîê³â 170/70 îäèíîêèé, 
çàáåçïå÷åíèé áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç æ³íêîþ äî 
45 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, íå ïàë.. ÂÀëåðà. 
098-651-42-66, 063-523-80-94
  ×îëîâ³ê 51 ð. øóêàº æ³íêó äëÿ çóñòð³÷ òà ñ³ì¿. 
098-686-20-15
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в’ячеслав гончаруК

Карантин, який запровадже-
ний в Україні через коронаві-
рус, вніс корективи в трену-
вальний процес легкоатлетів 
козятинської районної команди. 
Як тренуються спортсмени в 
умовах карантину, нам розпо-
віла лідер команди стрибунів 
у висоту Єлизавета Чорна. 

– Я тренуюся за індивідуаль-
ною програмою тренера Воло-
димира Галицького. Він кожного 
дня телефонує до мене, іноді 
вносить корективи в мій інди-
відуальний тренувальний про-
цес, – каже спортсменка. – А 
ще ми спілкуємося з подругами 
по команді, вони також займа-
ються за програмою тренера.

— Єлизавето, ти неодно-

разова учасниця чемпіонату 
України з легкої атлетики. У 
Києві  стала срібним призе-
ром в секторі стрибків у ви-
соту. У Сумах встановила свій 
особистий рекорд, виконала 
норматив І дорослого розря-
ду і не увійшла в трійку при-
зерів. У Сумах був сильніший 
склад учасників, ніж у столиці?

— Ні. В Сумах я висту-
пала з травмованою ногою. 
Під час стрибка розтягну-
л а  з в ’я з ки  г ом і лко с то па .

— Батьки після отриманої 
травми не казали, щоб ти при-
пиняла займатися спортом?

– Ні. Тато з мамою під-
т р имуют ь  м е н е .  О со бли -
во тато, він також спортс-
мен, займається плаванням.

— Зараз карантин. Немає 

можливост і  зус тр ічатися з 
друзями чи великою ком-
пан і єю.  Як розважаєшся? 

— У мене є багато захоплень. 
Найбільше я люблю читати кни-
ги. Спілкуюся з подругами по 
команді, зі шкільними друзями. 
А ще в мене є чотирилапа по-
друга Ельза. Вона настільки 
хитра, що все розуміє, тільки 
не говорить. Вона також зми-
рилася з карантином, бігає 
тільки в подвір’ї. Завершиться 
карантин, будуть у нас поїздки 
в інші міста, будемо відпочи-
вати в колі друзів на природі.

— Лізо, планами на май-
бу тнє в спортивному жит-
т і  м о ж е ш  п о д і л и т и с я ?

— У спортивному житті все 
планує мій тренер. Я тіль-
ки виконую його вказівки. 

дмитро артемчуК

З першого квітня в лісах стартує сезон тиші. Він 
триватиме на період масового розмноження диких 
тварин, до 15 червня. Під забороною будь-які за-
ходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспо-
кою. Як буде проходити «тиша» на Козятинщині, 
розповів лісничий лісових угідь «Сестринівська 
дача» Василь Сауляк.

— До сезону тиші ми були готові більше тижня 
тому, – каже лісничий. – Саме в цю пору в зайців 
з’являється молодняк. Тому за тиждень до сезону 
тиші ми припиняємо всі планові і санітарні вируб-
ки. Взагалі, тварини цього року перезимували, як 
то кажуть, «на широку ногу». Морозів не було, їжі 
для них достатньо, крім багатств лісу, на полях є 
озимина. Єдине, чого бракує – в лісі майже немає 
води. Є вода тільки в низинах, що під Верниго-
родком. 

Василь Сауляк також наголосив на шкоді при-
роді, яке завдає спалювання сухої трави. Адже 
у  вогнищі гинуть комахи та дрібні тваринки, які 
живуть у верхніх шарах грунту, нищаться ранньок-
вітучі рослини. У вогняних пастках гинуть яйця в 
гніздах птиці. 

– Спалювання сухої трави, я б сказав, це зло-
чин, а не пустощі. Я за те, щоб на законодавчому 
рівні за спалювання трави ввели штрафи навіть 
більш, як за водіння автівки на напідпитку, –  під-
сумував Василь Сауляк.

Нагадаємо, за порушення режиму тиші законом 
передбачений штраф - від 510 до 850 гривень, а 
посадовим особам 850-1190 гривень.

новини

середа, 8 кВІТня

  + 3 0С    + 8 0С
  + 17 0с  + 11 0С

ВІВТорок, 7 кВІТня

  + 2 0С      + 5 0С
 + 17 0С    + 9 0С

понедІЛок, 6 кВІТня

  -  3  0С     + 2 0С
  + 13  0С   + 6 0С

субоТа, 4 кВІТня

  + 3  0С    + 3 0С
  + 11 0С   + 4 0С

п'яТниця, 3 кВІТня

      0 0С    + 2 0С
  + 12 0С   + 7 0С

недІЛя, 5 кВІТня

     0 0С     + 2 0С
  + 10 0С   + 3 0С

чеТВер, 2 кВІТня

  - 1 0с      + 1 0С
  + 11 0С    + 4 0С

Погода у Козятині 

у сумах єлизавета виконала норматив першого 
дорослого розряду

єлизавета чорна, через Карантин, 
тренується за програмою тренера

з першого Квітня в уКраїні 
стартував сезон тиші
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ГОРОСКОП
з 2.04 по 8.04

овен 
Тиждень для Овнів пролетить непомітно, 
однак це не означає, що ви нічого не 
встигнете. Майже всі справи вдасться 

вирішили без зайвих зусиль. Тому заряджай-
тесь гарним настроєм та знайдіть собі заняття 
до душі.

тельці 
Тельців очікує сонячний та легкий тиж-
день, сповнений позитивних моментів. 
Не ображайтесь на жарти інших. Звісно 

ж, все потрібно робити розумно, щоб весело 
було всім.

близнюКи 
Близнюки зі своїм запальним характером 
зроблять цей тиждень справді яскравим. 
Щоправда, є одна умова: не панікуйте на 

пустому місці та не створюйте драму.
раК 
 У Раків тиждень промайне дуже легко та 
спокійно, тому не напружуйтесь та не по-
спішайте зі справами. Саме час зайнятись 

саморозвитком та випробувати щось нове. Зна-
йдіть хобі для душі та серця.

лев 
Левів очікує справді позитивний 
тиждень, коли можна дозволити собі 
сміятись над усім. Попереду у вас чи-

мало пригод у місцях, які зовсім не нагадують 
кухню та спальню.

діва
Дівам зараз пора потурбуватись про себе, а 
вже тоді думати про інших. Ваша доброзич-
ливість часто грає проти вас, і з цим варто 

боротись. Влаштуйте собі тиждень з маленькими 
приємними дрібницями.

терези 
Терезів очікує справді веселий тиж-
день, адже без гумору сьогодні не 

обійтись. Виконайте всі важливі справи та 
проведіть час максимально весело. А також 
не перегинайте з атаками на холодильник, 
зайві калорії не на користь. 

сКорпіон 
Скорпіонам пора трішки опуститись на 
землю та проявити максимальний рівень 

доброти, на який ви здатні. Не всі люди мислять 
у тому ж напрямку, але це не означає, що вони 
чимось гірші. Пора йти на поступки.

стрілець 
Стрільців чекає доволі традиційний 
тиждень, тож пора трішки змінити 
свій режим, щоб отримати хоча б якісь 

зміни. Спробуйте щось нове, дізнайтесь ці-
каву інформацію чи просто покращуйте свої 
вміння в якійсь сфері.

Козеріг 
Козероги сяють, наче діаманти, як 
співає Рі. Тому не можна ховати цей 
позитивний заряд енергії! Діліться ним 

з оточенням, але не покидайте затишний та 
безпечний дім. Дозвольте собі відпочити та 
розслабитись.

водолій
Водоліям початок квітня принесе порцію 
хорошого настрою та бажання розви-
ватись у чомусь новому. Тож беріть 

ситуацію у свої руки та рухайтесь вперед. У вас 
все вийде, якщо докласти хоч трішки зусиль. 

риби 
У Риб тиждень пройде доволі спокійно, 
але відчуття дня бабака можуть не по-
кидати. Не зациклюйтесь на цьому та не 

зважайте на дрібний негатив. Зараз найкраще 
зберігати спокій, тішитись приємними спогадами 
та планувати тиждень.


