
Із початку поширення 
у Козятині та районі 
коронавірусної хвороби 
підтвердилося вже 
десять випадків. За 
цей тиждень маємо 
як хороші, так і погані 
новини
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Про старовинні храми 
нашого району

У будинку на Катукова 
не стало води, а коли 
її увімкнули, вона була 
брудна. Люди обурені 
тим, що за таку воду 
мусять платити 41 гривню 
за куб. Чому з крана 
текло болото?

тижнева хроніка 
коронавірусу

Замість води 
Потекло болото

оля знаходиться вдома на реабілітації, під наглядом невролога 
та сімейного лікаря

Приємна новина. Шестикласницю Олю Бальшанек прооперували першого квітня в Київському 
інституті нейрохірургії. Наразі дівчинка знаходиться вдома, на реабілітації під наглядом 
невролога та сімейного лікаря. З батьками тренує мовлення, вчиться тримати олівця та ручку

ірина шевчук

Історія родини Бальшанек зачепила чи 
не кожного, хто її читав. Діагноз старшої 
донечки Олі — ангіовенозна мальформація 
головного мозку (гематома) — шокував рід-
них та близьких. Але в такий нелегкий для 
всіх час, люди згуртувалися. За два дні на-
збирали гроші на лікування. А це 200 тисяч 
гривень. Саме така сума стала ціною життя 
юної козятинчанки.

Нагадаємо, у суботу, 21 березня, ввечері 
дівчинці стало зле, раптово відчула голо-
вні болі. Рідні відразу кинулися до лікарів. 
Дитина була госпіталізована у Вінницьку 
обласну дитячу лікарню з діагнозом гемато-
ма головного мозку. Та обласні спеціалісти 
перенаправили її до столичних. Каретою 
швидкої допомоги її транспортували в Київ-
ський інститут нейрохірургії. Першого квітня 
Олю успішно прооперували. 

Таку приємну новину газеті повідомила 
мама Олі Тамара Бальшанек. Жінка надзви-
чайно вдячна всім, хто відгукнувся і допоміг.

— Шановні земляки, щиро вітаємо вас зі 
Світлим Христовим Воскресінням! Дякуємо 
за ваші християнські чесноти — любов до 
ближнього, благодійність, доброту, готов-
ність до пожертви. Коли біда прийшла в 
нашу оселю, ми не залишились на самоті. 
Дякуємо за небайдужість, людяність, — ска-
зала Тамара. — Зараз дитина знаходяться 
вдома на реабілітації під наглядом невро-
лога та сімейного лікаря, робимо масаж. 

Тренуємо мовлення, приймаємо ліки. Ще не 
все у нас виходить: не так міцно стискається 
кулачок, ручка та олівець не дуже слухають-
ся, але ми віримо, що все буде добре.

За словами мами, Оля почувається нор-
мально, наскільки це можливо після такої 
операції. Нервується, що не все виходить 
так, як виходило до цього. Що стосується 
терміну реабілітації — ніхто прогнозів не 
дає. Лікарі з Київського інституту нейрохі-
рургії чекають дівчинку на обстеження через 
3-6 місяців.

Через газету родина Бальшанек дякує 
усім, хто допоміг їм морально і матеріаль-
но. А саме працівникам та керівництву АТ 
«Вінницягаз», сільським радам та громадам 
сіл Козятина та Миколаївки, Козятинській 
районній раді, працівникам центральної ра-
йонної лікарні, дітям, батькам та педагогам 
спеціалізованої школи № 1 імені Тараса 
Шевченка, користувачам соціальних мереж, 
кумам, знайомим, друзям, сусідам, близьким 
та рідним.

— Вдячні також редакції газети «RIA-
Козятин» за висвітлення нашого питання на 
своїх сторінках, — продовжує Тамара. —  
Велика подяка настоятелям храмів Покрови 
Пресвятої Богородиці, Святого Луки, Ікони 
Почаївської Божої матері, що молилися і 
продовжують молитися за здоров'я нашої 
дівчинки. Щиро бажаємо вам та вашим 
родинам міцного здоров'я, добра, злагоди, 
миру, Божого благословення.

 Низький усім уклін від сім'ї Бальшанек.
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в’ячеслав гончарук

Влітку 2018 року на вулиці Гру-
шевського біля будинку 23 праців-
никами міської ради та за участі 
мешканців будинку були висаджені 
черемхи віргінські з мелодійною 
назвою «Шуберт».  Посадили де-
рева разом з грунтом в горщику. 
Протягом тривалого періоду на 
вулиці Грушевського стояла єм-
ність з водою, з якої працівники 
міської ради щоденно поливали 
«Шуберти».  Дерева перезимували 
і розпустилися навесні, наче росли 
там не один рік. Тільки в кінці літа 
минулого року дерева залишилися 
без листя. Ми звернулися до від-
повідального за озеленення в місті 
заступника начальника по ЖКГ  
Олени Шацької з питанням, що 
сталося з деревами?

Вона пояснила, що за деревами 
був постійний контроль як з боку 
працівників міської ради, так і меш-

канців будинку Грушевського, 23. 
Наприкінці літа, коли на деревах 
з’явилися  перші ознаки хвороби, 
Олена Шацька звернулася до лісо-
патологів. Вони дерева оглянули і 
порадили обірвати з «Шубертів» 
листя та обробити їх препаратом.  
Черемхи мали так зимувати, а після 
танення снігу повторно дерева об-
робили препаратом.

Тільки не всі «Шуберти» після 
призначених процедур вдалося 
реанімувати. Чи то на віргінську по-
роду дерев тепла зима вплинула, чи 
подіяла якась інша причина – не-
відомо. Умови для всіх дерев були 
однакові.

Два «Шуберти» з 18, що були 
висаджені на Грушевського, роз-
пустилися. Чотири деревця трохи 
відстають у розвитку. Вони по-
требують подальшого лікування. 
Для п’яти дерев, які знаходяться 
між життям і смертю, потрібна по-
дальша реанімація. Хоча, як кажуть 

знавці лісу, в дерев рідко буває 
діагноз 50 х 50. Напівживе дерево 
ближче  до всихання. Для семи  
черемх «Шуберт» шелест листя як 
симфонія припинився навічно.  

Думки спеціалістів щодо того, 
що сталося з деревами, різняться. 
Лісопатологи припускають, що  
деревам  добре прижитися на 
новому місці завадила літня спека. 
Пересадка для дерева – стрес. 
Тож  посадку дерев потрібно про-
водити в період, коли рослина має 
впадати в сплячку, але ще має час, 
щоб вкоренитися до морозів. Чи 
посадка навесні, коли дерево про-
кидається від сплячки і на рослині 
не з’явилося листя.

Біологи кажуть, що дерево з 
контейнера можна висаджувати 
в будь-яку пору року, але кращий 
період для посадки дерев у гор-
щику – осінь, коли дерево почи-
нає скидати листя. Не спеціалісти 
рослинного світу висловлюють 

свою думку. Кажуть: купиш вазон 
в магазині, він красивий півтора-
два роки, потім починає хворіти і 
пропадає. Купуємо щепу в садів-
ника на ринку, рідко яке дерево 
доживає до 10 років.  Немає вже 

тих фруктових дерев, які плодо-
носили по 60-70 років. Чи ми ро-
зучилися за деревами доглядати, 
чи в продавців декоративних та 
фруктових дерев нічого особис-
того, тільки бізнес? 

в’ячеслав гончарук,
олена удвуд

За тиждень маємо три нових випадки корона-
вірусу. Якщо минулого четверга на Козятинщині 
було зареєстровано 7 позитивних результатів 
аналізів на COVID-19, то станом на ранок ві-
вторка, 22 квітня, пацієнтів, що лікуються від 
коронавірусу, було вже десять. Про це нам по-
відомив Леонід Ящук, завідувач Козятинського 
міжрайонного відділу лабораторних досліджень.

Кількість хворих почала зростати у п’ятницю, 
17 квітня. Тоді зареєстрували восьмий випадок. 

Також з’явилася інформація про те, що ко-
ронавірус ніби-то підтвердився у ще одного 
козятинчанина. Виявилося, що це мешканець 
Погребища, який має козятинську прописку.

- За статистичними даними, він рахується як 
мешканець Козятина. Тому з Погребища його 
передали нам. За фактом він житель Погребища 
і рахувати його як мешканця Козятина немає 
сенсу, - пояснив Леонід Ящук.

За інформацією Леоніда Ящука, позитивна 
тест-проба виявилась у медпрацівників хірур-
гічного та терапевтичного відділення районної 
лікарні. Близько 30 працівників лікарні здали 
тести на коронавірус. У ЦРЛ закрили приймаль-
не відділення. У хірургічному і терапевтичному 
відділеннях тільки доліковували хворих, а нових 
не приймали. Медпрацівники хірургічного та 
терапевтичного відділення чекали результатів 
взятих у них тестів.

За інформацією Олександра Кравчука, го-
ловного лікаря ЦРЛ, усі проби, які відібрали у 
працівників лікарні, виявилися негативними. Тому 
вже з 13 години дня понеділка, 21 квітня, ЦРЛ 

відновила роботу у звичному режимі. Пацієнтів 
знову почали приймати.

Впродовж вихідних статистика залишилася 
незмінною. Ранок понеділка, 20 квітня, почався 
із гірших новин. На Козятинщині виявили два 
нових випадки.

– До восьми раніше відомих випадків до-
далися чоловік і жінка з сусідніх сіл. Чоловік 
був госпіталізований з високою температурою 
в Хмільник,  – розповів газеті «RIA-Козятин» 
Леонід Ящук. 

Пізніше з'ясувалося, що у жінки, у якої під-
озрювали COVID-19 – харчове отруєння.

За цей тиждень маємо і хороші новини: двоє 
козятинчан вилікувалися від коронавірусу. Як 
розповів нам Леонід Ящук, це перший пацієнт, 
що захворів на COVID-19. Чоловіка вже виписа-
ли з лікарні. Його дружина також вилікувалася. 
Все добре з батьками чоловіка та донькою.

Працівник ремонтної бригади, який заразився 
в інфекційному відділенні лікарні, перебуває 
під наглядом сімейного лікаря. Він переносить 
коронавірусну інфекцію безсимтомно.

Проте маємо і погані новини: цього тижня 
у нашій області зафіксували перші випадки 
смертей від COVID-19. Серед трьох мешканців 
Вінниччини, що померли, жінка зі Збаража, що 
у Козятинському районі.

За інформацією Леоніда Ящука, 52-річна 
жінка заразилася від київської знайомої. Спер-
шу вона лікувалася в інфекційному відділенні 
Козятинської ЦРЛ. Та коли її стан погіршився, її 
перевели до лікарні у Вінниці. Там її підключили 
до апарату штучної вентиляції легень. Проте у 
вівторок, 21 квітня, вона померла.

Людмила Лавренюк, сільська голова Збаража, 

написала у коментарях до одного із дописів у 
групі «Типовий Козятин» на Фейсбук, що похо-
вали жінку у Збаражі.

«На цвинтарі присутні були діти і ті люди, які 
копали яму. Згідно рекомендацій, всі прізвища 
їхні передали в санстанцію», - написала Людми-
ла Лавренюк у коментарі.

Із коментаря Людмили Лавренюк у соцмережі 
стало відомо, що перший аналіз у жінки зі Зба-
ража взяли ще в Козятині. Результат був нега-
тивний. Другий аналіз відправили на Вінницю, де 
й показало позитивний результат. Контактували 
з жінкою 11 осіб. У них відібрали проби на ана-
ліз і ні в кого коронавірус не виявили.

новининовини

Зробив і не хиЗувався. на вулиці Франка підприємець 
облаштував автобусну Зупинку

хотів Зробити добру справу, не думаючи про наслідки?

у коЗятині в пацієнтів З підоЗрою на COVID-19 
беруть аналіЗи вдома

хроніка. Із початку поширення у Козятині та районі коронавірусної хвороби 
підтвердилося вже десять випадків. За цей тиждень маємо як хороші, так і 
погані новини. Адже вилікувалися два перших пацієнти, проте вже маємо 
першу зафіксовану смерть

одужали повністю всього 2 черемхи з 18, що посадили 
2 роки тому

КОРОТКО
перенесли 
призов
 Цьогоріч весняний при-

зов відбудеться не у квітні-
травні, а у травні-липні. Рі-
шення про це прийняли на 
засіданні Кабміну.

Лави української армії по-
повнять майже 16,5 тисячі 
призовників.

Із загального числа при-
зовників 9 тисяч чоловіків 
будуть спрямовані в Збройні 
сили України, 5460 - в На-
ціональну гвардію, 1,3 тисячі 
- до Державної прикордонної 
служби та ще 700 осіб - до 
Державної спеціальної служ-
би транспорту.

На проведення весняного 
призову з держбюджету виді-
лять 70,73 мільйона гривень.

Обсяг видатків на одного 
призовника становить 4297,13 
грн, з них 4 тисячі 204 грив-
ні - грошова допомога тим, 
кого призивають на строкову 
службу, а 93 гривні - на підго-
товку та проведення призову.

індексація 
пенсій
 Як повідомила під час 

онлайн-брифінгу Олена Кор-
чака, начальниця Головного 
управління пенсійного фонду 
у Вінницькій області, цього-
річ індексація пенсії буде у 
розмірі 11%. Уже у травні 
пенсіонери отримають на 
11% більшу пенсію, ніж у 
квітні.

«У разі, коли розмір під-
вищення в результаті пере-
рахунку пенсії буде меншим 
за 100 гривень, до пенсії 
встановлять доплату в сумі, 
якої не вистачає до зазначе-
ного розміру. Коли ж після 
проведення індексації пен-
сійної виплати розмір пенсії, 
з урахуванням усіх надбавок, 
в осіб, які мають страховий 
стаж не менше 35 років (для 
чоловіків) та 30 років (для 
жінок), не досягає 2100 гри-
вень, таким особам надається 
доплата в сумі, що не виста-
чає до зазначеного розміру», 
- йдеться у повідомленні на 
сайті Вінницької ОДА.

Також згідно із постановою 
Кабінету міністрів, пенсіоне-
рам, які отримують пенсію, 
меншу за 5 тисяч гривень, ви-
платять одноразову допомо-
гу. Вона становить 1 тисячу 
гривень.

Як зазначають на сайті 
Вінницької облдержадміні-
страції, у нашій області таку 
допомогу отримають 94% 
пенсіонерів. Одноразова 
грошова допомога виплачу-
ватиметься через негативні 
наслідки, спричинені поши-
ренням COVID-19 в Україні.

медична сестра кП «козятинський міський центр 
Пмсд» готова для виїзду на забір біологічного 
матеріалу від хворих з підозрою на коронавірус

на грушевського вижили 
не всі «шуберти»

на коЗятинщині вже 
10 випадків COVID-19

в’ячеслав гончарук

Минулого тижня під час рейду 
містом журналісти газети «RIA-
Козятин» помітили, що на евакуа-
торі стоїть конструкція з покрівлею 
над головою. Було це на розвороті 
зупинки 1-го та 4-го маршруту ву-
лиці Франка. Четверо чоловіків зні-
мали з автівки споруду для посадки 
і висадки пасажирів. У народі таку 
конструкцію називають простіше — 
автобусна зупинка. Знявши каркас 
зупинки на землю, чоловіки стали 
готуватися до зварювальних робіт. 

Адже на евакуаторі автобусна зу-
пинка була не в повному зборі.  

Запитуємо у хлопців, які поста-
вили металевий каркас на землю: 

— Ви що, ще бокові стінки буде-
те приварювати? 

—Так, – відповіли вони і стали 
розкручувати переноску електро-
струму до приватного помешкання.

— А хто замовник автобусної зу-
пинки? –  поцікавилися ми у наших 
співрозмовників.

— Міська рада, – відповіли вони.
Зателефонували до начальника 

житлово-комунального господар-

ства Євгена Малащука. Запитали, 
скільки коштує така зупинка і скіль-
ки таких зупинок буде розставлено 
по місту? 

— Ми ставимо зупинки зі скла. 
Такого формату буде тільки одна 
зупинка, – каже Євген Малащук. 
– Це наш місцевий підприємець до-
лучився до програми благоустрою 
міста. Тільки він просив не згаду-
вати його ім’я ні в соцмережах, ні 
в друкованих ЗМІ. У нього своя 
позиція, підприємець зауважив, 
що не всі добрі справи потрібно 
афішувати.

в’ячеслав гончарук

Про стихійне сміттєзвалище в 
лісосмузі біля вулиці Джерельної 
журналісти газети «RIA-Козятин» 
написали не одну статтю. Окремі 
мешканці Джерельної створили 
смітник майже біля власних будин-
ків. Були випадки, як кажуть, під 
шумок, до засмічення лісосмуги 
долучалися особи з інших місць, 
які підвозили домашній непотріб 
автівками. Мешканці Джерельної 
навіть створили групу, щоб від-
слідковувати тих, хто засмічує лісо-
смугу. Місцеві активісти декілька 
разів намагалися зробити суботник 
на всій території лісосмуги. Тільки 
вулиця Джерельна - одна з найдо-

вших в нашому місті, тому зібратися 
всім в один день було важко. Люди 
збиралися невеликими групами і 
прибирали лісосмугу тільки поблизу 
своїх домівок.

Минулого тижня знайшовся 
такий собі добродій (хоча цю 
особу можна назвати по-іншому), 
вирішив позбутися смітника шля-
хом підпалу. Усе, що могло там 
згоріти, згоріло, як кажуть, дотла. 
Від задимлення «Посьолок», так 
називають в народі мікрорайон, 
куди входить вулиця Джерельна, 
постраждав не сильно.

– Справа в тому, що в той день 
був вітер змінних напрямків. У кого 
білизна висіла на дворі чи були 
вікна відчинені, тим людям трохи 

дісталося. В основному дим при-
ходив полем, – зауважив місцевий 
мешканець пан Петро.

От самій лісосмузі чиясь без-
глузда витівка принесла багато 
шкоди. Вогнем в більшості дерев 
була пошкоджена кора. Переважній 
більшості дерев лісосмуги вже під 
70 років,  деякі з них ще до підпалу 
були аварійними. За рослинність 
лісосмуги годі й казати. Не скоро в 
ній з’являться фіалки чи первоцвіти. 
Довго там доведеться чекати появи 
грибів.

А можливо це не чиясь витівка, а 
продуманий розрахунок? Тільки не 
хочеться вірити, що в нашому ти-
хенькому Козятині з’явилися девер-
санти, які промишляють підпалами. 

З 1 квітня при Козятинському місь-
кому центрі ПМСД працюють мобільні 
бригади, які за призначенням сімейно-
го лікаря проводять забір біологічного 
матеріалу від пацієнтів з підозрою на 
COVID-19.

Про це повідомляє КП «Козятин-
ський міський центр ПМСД».  До 
складу мобільних бригад входять ме-
дичні сестри, які забезпечені засобами 
індивідуального захисту, деззасобами 
та антисептиками, транспортним засо-
бом для ПЛР-діагностики та швидкими 
тестами на COVID-19.

Вони проводитимуть забори біо-
логічних матеріалів від пацієнтів з 
підозрою на COVID-19 з дотриманням 
всіх норм і правил забору та транспор-
тування біологічного матеріалу, індиві-
дуального захисту та дезінфекції. Це 

значно зменшить мобільність людей, 
які мають симптоми гострого вірусного 
захворювання та потребують здавання 
відповідних аналізів.

Варто зауважити, є два види тес-
тів: експрес-тести й лабораторний 
тест ПЛР (полімеразної ланцюгової 
реакції). При експрес-тесті у людини 
беруть кров із пальця, результат го-
товий через 15 хвилин. Тест визначає 
антитіла до COVID-19, які утворюються 
через декілька днів хвороби. Тому у 
перші дні зараження тест нічого не 
покаже і сенсу його робити немає. 
Точність експрес-тесту залежить від 
виробника, але ніколи не дає 100%. 
Тому експрес-тести підтверджують 
лабораторним методом. У людини 
беруть зішкріб із носа і горла та тес-
тують на системі для ампліфікації.
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олена удвуд

На гарячу лінію газети «RIA» 
зателефонувала Наталія. Жінка 
мешкає у багатоповерхівці на 
вулиці Катукова, 41. У середу 
по обіді у неї в будинку зникла 
вода. Не було її кілька годин. 
Близько п’ятої години вечора 
водопостачання відновилося. 
Але коли жінка відкрила кран 
— жахнулася. Звідти потекло 
болото.

— А чоловік вирішив помити 
бойлера, бо ж вода смердить, 
— розповідає Наталія. — Він 
каже: «Поки немає води, я по-
мию». Як він став цього бойле-
ра мити — звідти повно болота. 
Чи вода з болотом летіла, чи 
як. Потім дали воду, поставили 
фільтри і знову болото. Воно 
ж чорне. Мало того, що фільтр 
щотижня міняємо, то це жах. 
Сорок одна гривня! Це просто 
знущання над людьми!

Жінка зателефонувала су-
сідці. Та сказала, що у неї теж 
тече болото. Потім зателефону-
вала до міської ради. Слухавку 
взяв черговий. Він попросив 
перетелефонувати у четвер. До 
КТУ, структури, яка, власне, 
відповідає у нашому місті за 
водопостачання, не телефону-
вала, бо не має номера.

Чоловік Наталії зняв відео, на 
якому чітко видно, що з крана 

тече не прозора, а чорна вода. 
Чорна у прямому сенсі цього 
слова. А ще чоловік показав, 
що така неякісна вода робить 
із теном, який стоїть у бойлері.

Зараз вода вже чистіша, але 
фільтри, які поставили у се-
реду, вже чорні. Наталія та її 
чоловік — пенсіонери. Жінка 
каже, на фільтри вже витратили 
багато грошей. Воду з крана 
використовують лише для тех-
нічних потреб. Але болотом 
навіть посуд не помиєш.

Для приготування їжі вони 
з чоловіком возять воду аж із 
Махаринців. У дворі багато-
поверхівки є криниця, але від 
води сильний накип. Тому що-
тижня подружжя мусить їздити 
по воду.

— Набираємо 4 бутлі по 10 
літрів, щоб хоч було на чому 
їсти зварити і напитися, — про-
довжує Наталія. — Є люди, 
що беруть з криниці в дворі і 
відстоюють, але в ній стільки 
накипу, що аж біле вапно. А 
купляти… У нас тут стоїть ав-
томат. Чоловік купив цю воду. 
Вона постояла у нас з добу, а в 
неї на дні червоне щось осіло. 
Теж страшно пити. Там заправ-
ляли цю воду, ми спитали, звід-
ки вона? То на нас напали, що 
хороша вода. Теж гроші викинь 
і невідомо, що п’єш.

Ми зателефонували до Ві-

ктора Герасимюка, головного 
інженера Київського територі-
ального управління. Він каже, 
що така ситуація у будинку на 
Катукова, 41 трапляється вже 
не вперше. А причина у цьому 
— старі внутрішньобудинкові 
мережі, які треба промити.

Труби ніхто не промивав 
років тридцять. Коли воду пе-
рекривають і її немає кілька 
годин, через відсутність тиску 
мул відлипає від труб. І коли 
подається вода, вона тече ра-
зом із мулом.

— Ситуація однакова по всіх 
будинках, що в місті, що на 
ПРБ, — каже Віктор Гераси-
мюк. — От у нас кооператив 
«Ювілейний», голова прийшов, 
усе погодив і каже: «Я всі 
труби викидаю і ставлю нові 
труби пластикові по стояках, по 
під’їздах». 

Це правильний підхід. Ко-
лись було в НГЧ домоуправ-
ління і колись була ВодЧ. Це 
була організація, яка подавала 
воду. Так як вони були в од-
ній структурі, зовнішні мережі 
і магістральні обслуговували 
ВодЧ, внутрішні мережі об-
слуговувало НГЧ. І коли було 
хлорування, промивка води, 
то відповідно зворотними по-
токами це все промивалося у 
комплексі. Але з 92-го року 
ніхто цим не займається.

олена удвуд

На період карантину ввели 
обмеження у магазинах, як от 
один покупець на 10 квадратних 
метрів площі, обов’язкові засоби 
захисту як для продавців, так і 
відвідувачів, лише фасовані про-
дукти. Але, схоже, у нашому місті 
цих правил дотримуються не всі.

У п’ятницю, 17 квітня, нам 
зателефонувала наша читачка 
Людмила. Жінку обурила кар-
тина, яку вона побачила у двох 
магазинах у центрі міста, коли 
пішла робити покупки.

У одному з магазинів при вході 
стояв працівник, як і має бути. 
Він мав би контролювати, чи всі 
відвідувачі заходять у масках та 
рукавичках. А також слідкувати 

за тим, щоб до приміщення не 
зайшло більше норми. А норма, 
як ми вже казали, одна людина 
на 10 квадратних метрів площі 
магазину.

— Біля кас десь людей 7–8, 
одне коло одного близько сто-
ять, за сантиметрів 20–30 одне 
від одного, — розповідає Люд-
мила. — На вході, щоправда, 
стоїть представник цього мага-
зину. Я питаю його: «Навіщо ви 
допускаєте таке, щоб біля кас 
було 7–8 чоловік?! Ви ж стоїте 
на вході, то коригуйте чергу!» А 
він: «А що я можу їм сказати?!»

Людмила зайшла до магазину 
поруч. Ситуація там обурила 
жінку не менше. Деякі продавці 
були без рукавичок зовсім, а ті, 
що стояли в рукавичках, мали би 

вже давно їх замінити.
— Я була десь о 12 годині, 

— продовжує жінка. — Про-
давчиня, як вдягнула їх зранку, 
ці рукавички вже чорні. А в од-
нієї продавчині взагалі не було 
рукавичок. Вона цими руками 
брудними бере і капусту, і огір-
ки, накладає людям. Всі стоять 
і мовчать. Це ж не нормально! 
Ми ніколи з цього карантину не 
вийдемо!

До того ж, товари у обох ма-
газинах продавали не фасовані. 
А згідно з новими правилами, у 
магазинах мають продавати про-
дукти або в упаковці виробника, 
або фасовані безпосередньо на 
місці продажу.

Далі трапилося найцікавіше. 
Вийшла завідувачка магазину. 

Людмила запитала, чому її пра-
цівники обслуговують людей без 
рукавичок.

— А вона мені: «А чого ви під 
час карантину ходите по мага-
зинах?!» Я кажу: «Так я пішла 
в магазин купити продуктів і в 
аптеку вийшла за ліками. Яке 
це має відношення?» Вона ще 
зробила мене винною. Вона не 
сказала своїй працівниці: «Вдяг-
ни рукавички, інакше я тебе по-
збавлю премії». Вона дверима 
грюкнула, щоб я її більше не 
турбувала, і пішла в свій кабінет.

Людмила каже, що цей магазин 
користується неабиякою популяр-
ністю у козятинчан. Там завжди 
багато відвідувачів. А тому не 
розуміє, як так трапилося, що 
керівництво не може забезпе-

чити своїх працівників засобами 
захисту.

— Там завжди натовп людей. 
І завідувачка не може забезпе-
чити продавців, щоб вони мали 
рукавички?! Ці рукавички такі 
вже чорні! А вона бере ними все 
— цукерки, печиво, огірки, ков-
баси. Вона бере руками гроші. 
Я, наприклад, принесла додому 
пакет із крупою. Оббризкала бі-
лизною, потім спиртом протерла 
і я спокійна. А огірок? Що я з 
ним зроблю? Під краном буду 
мити?! Так коронавірус не вмирає 
від води, — підсумувала наша 
співрозмовниця.

Людмила каже, якби не за-
була вдома телефон, зняла б 
усе це на відео і виклала у со-
цмережі.

анастасія квітка

Карантинні впровадження че-
рез пандемію коронавірусу роз-
ширилися та стосуються уже не 
тільки прогулянок в парках та 
лісах, а й перебування на кладо-
вищі. Вони пов’язані з поминаль-
ними днями, які зазвичай від-
значають після великодніх свят. 
Щоб зменшити контакти людей 
на цвинтарях Козятина, комісія 
з питань безпеки і надзвичайних 
ситуацій ухвалила рішення об-
межити доступ громадян до мо-
гилок рідних. Дозволяється лише 
здійснення обрядів поховань з 
дотриманням заходів особистої 
безпеки та за наявності засобів 
захисту. Для цього на вході місь-
кого кладовища розмістили ого-
шення про тимчасові обмеження. 
Автобуси до цвинтарів також не 
їздитимуть. Відповідальність за 
припинення руху громадського 
транспорту, крім вантажного, 

задіяного в обрядах поховання, 
покладена на управління житло-
во-комунального господарства 
міської ради. Термін виконання: 
у період з 20 квітня по 3 травня 
2020 року. За виконання рішень 
комісії — відповідальний  на-
чальник козятинського відділен-
ня поліції Романі Андрущак.

Мы запитали, як відбувається 
процедура перевірки у старшого  
інспектора сектору моніторингу, 
лейтенанта поліції Тетяни Коч-
невської.

— Постійного несення служби 
поліцейськими на кладовищі не-
має, — каже Тетяна Кочневська. 
— Але наші патрулі періодично 
заїжджають, щоб перевірити та 
здійснити контроль виконання 
обмежень перебування на цвин-
тарі.

Також комісія вирішила пере-
нести поминальні дні з 25-26 
квітня на 6 червня — поминаль-
ну Троїцьку суботу. Додамо, 

що в Козятині, у місті та селі, 
проводи щороку проводились 
у неділю, через тиждень після 
Великодня. Та вірус корони цьо-
горіч вніс свої корективи.

“Просимо з розумінням по-
ставитися до таких обмежуваль-
них заходів, пом’янути рідних 
та близьких вдома, а місця їх 
поховання відвідати вже після 

покращення ситуації щодо за-
хворювання на коронавірусну 
інфекцію та завершення ка-
рантину”, — йдеться  на сайті 
міськради.

олена удвуд

Ганна Мацула — мати трьох дітей. 
Вона отримує соцвиплати. У квітні жінці 
не прийшли на картку гроші, тому що в 
березні закінчився термін дії довідки. 
Про це нам розповіла мама жінки, Те-
тяна Костюк. Вона зателефонувала на 
гарячу лінію газети «RIA». Каже, дочка 
не хотіла висвітлювати цю проблему у 
пресі.

Як розповіла нам Тетяна, проплати за-
звичай надходять на рахунок 11–12 чис-
ла кожного місяця. Коли у квітні дочка 
не отримала грошей, зателефонувала до 
міського соцзахисту. Там відповіли, що 
проплату відмінили через те, що закін-
чився термін дії довідки і запропонували 
заново зібрати увесь пакет документів.

— Але я трішечки підняла правову 
базу, подивилася, згідно з наказом уря-
ду заборонено це робити, автоматично 
подовжуються усі виплати, — каже 
Тетяна Костюк. — Знаючи це все, я 
обурилася. Більше того, я додзвонила-
ся на урядову гарячу лінію. Розказала 
цю ситуацію. Мені сказали, що зі мною 
поступили неправильно. Я в обласний 
соцвідділ звернулася. “Такого не може 
бути, — сказали мені. — Ми проведемо 
роз’яснювальну роботу зі спеціалістом”. 
Але спеціаліст не від себе це робила! Їм 
були якісь документи подані.

Дочка Тетяни, Ганна Мацула працює 
вчителькою у школі № 1. Зараз спілку-
ється з учнями дистанційно, а з дому 
виходить лише в аптеку чи магазин. А 
для того, щоб зібрати усі довідки, треба 
оббігати п’ять інстанцій. У РЕМ, «Вінни-
цягаз», «Чистому місті», «Управляючій 
компанії», КТУ треба взяти довідки про 
відсутність боргів. До того ж, потрібна 
довідка з місця роботи та довідка про 
доходи.

— Більше того, вона спробувала це 
зробити, звернулася в КТУ, пробувала 
взяти довідки. Усе закрито, — каже 
Тетяна Костюк.

Тетяні Костюк пообіцяли надати пись-
мову відповідь від уряду. Але який із неї 
сенс, каже жінка, коли проплат немає.

— Толку з того! — додає Тетя-
на. — Вони сказали, що проведуть 
роз’яснювальну роботу. Зараз свято, 
Великдень, та й взагалі жити треба. А 
проплати немає. Якщо дадуть її, то це 
буде лише в травні.

Ми зателефонували до Олени Черняк, 
заступниці начальника відділу соціальної 
допомоги. За її словами, до квітня Ганна 
Мацула отримувала три соцвиплати: до-
помогу при народженні дитини, допо-
могу як багатодітна родина і допомогу 
одинокій матері. Перші дві виплачуються 
до досягнення наймолодшою дитиною 
шестирічного віку. Шість років дитині 

виповнилося у березні, тому з квітня ці 
дві проплати їй скасували. А допомогу 
як матір-одиначка жінка цього місяця 
отримала.

— Документи Ганні Мацулі треба по-
новлювати тільки у травні. Вона в травні 
отримає кошти автоматично, перераху-
нок ми зробили. Але мова йде всього 
за 600 гривень. А тисячу сімсот і тисячу 
п’ятсот вона вже ніколи не отримає. 
Тому що дитинці виповнилося шість ро-
ків. Вони отримали всі виплати по бере-
зень включно. І коли людина отримала 

у квітні 600 гривень, вона подумала, що 
їй не продовжили автоматично. А як 
продовжити, якщо за законом порядок 
такий, що платиться тільки до 6 років?! 
— пояснює Олена Черняк.

Виплати на час карантину перерахо-
вуються автоматично. Але у випадку, 
якщо у людини є перевищення доходів і 
їй треба здавати документи знову, вона 
може подати довідки. Соцзахист працює 
з 8 до 17 години, обідня перерва з 13 
до 14-ої. А всі довідки можна замовити 
у відповідних організаціях по телефону.

проблема

скріншот із відео, яке зняв чоловік наталії. Видно, що з 
крана тече чорна рідина

гроші. До нас звернулася Тетяна Костюк і розповіла ситуацію, яка трапилася з її дочкою Ганною. 
Жінка отримує соціальну допомогу на дітей. Але цього місяця кошти на картку не прийшли, бо 
закінчився термін дії довідки. Чому жінка не отримала виплати — дізнавалися наші журналісти

новини

«біля кас десь людей сім-вісім». наша читачка про те, як 
дотримуються правил у магаЗинах

нові карантинні правила. обмежили доступ до 
коЗятинських кладовищ та перенесли проводи

Проблема. У багатоповерхівці в районі училища не стало води, а коли її увімкнули, вона була брудна. 
Люди обурені тим, що за таку воду мусять платити не маленькі гроші — 41 гривню за куб. Чому замість 
чистої води з крана текло болото — дізнавалися наші журналісти

Замість води З крана 
потекло болото

чому коЗятинчанці не 
продовжили соцвиплати?
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в’ячеслав гончарук

Журналісти газети «RIA-Козятин» 
напередодні Великодня, з самого ран-
ку, 18 квітня, проінспектували ринок 
«Хлібодар» і торговельні точки міста. 
Від побаченого склалося враження, що 
в Козятині обмеження, які викликані 
карантином, вже зняті. У магазинах, 
мабуть вчетверо більше людей, ніж має 
бути при карантині. Така ж ситуація була 
в окремих точках ринку «Хлібодар».

Після 16 години цього ж дня ми поїха-
ли подивитися, чи йдуть мешканці міста 
у храми.

У храми люди не пішли. Тільки крича-
ти: «ура!» не варто. Навіть в приватному 
секторі біля деяких будинків стояло по 
кілька автівок. Це до батьківських осель 
приїхали діти. 

Ми запитали в пані Марії, яка при-
їхала з чоловіком і двома онуками зі 
столиці, чи не боїться вона заразити 
батьків?

— А що, по мені можна зробити діа-
гноз, що я хвора? – каже Марія. 

– Нехай Господь милує, – сказали 
ми і поїхали в бік церкви. Першим на 
нашому маршруті був храм Покрови 
Пресвятої Богородиці. На подвір’ ї 
церкви нікого. Не побачили ми, щоб 
хтось виходив чи підходив до церкви з 
пасхальним кошиком.

У церкві Серафима Саровського во-

рота закриті. Біля воріт скринька для 
благодійних внесків.

У церкві Ікони Почаївської Божої Ма-
тері також ворота закриті. Біля каплички 
зібралося трохи більше десятка людей, 
які чекали на освячення пасхальних ко-
шиків. Більша частина вірян у захисних 
масках. Потрібного інтервалу між людь-
ми не витримано.

На вулиці Матросова ми помітили 
двох жінок, які наводили красу біля 
свого будинку. Спочатку красуні-україн-
ки подумали, що ми хочемо зафіксувати 
їх, що вони працюють на вулиці без за-
хисних масок. Коли ми пояснили суть 
нашої зупинки, дівчата посміхнулись 
і погодились на фото. Висадити квіти 
біля будинку — це також благоустрій 
міста і він повинен бути поміченим.

На вулиці Франка також зібралися 
люди з пасхальними кошиками. Там 
з маленькою натяжкою можна сказа-
ти, що правила карантину близькі до 
норми. Адже мова йшла про те, що 
мешканці вулиці поставлять пасхальні 
кошики біля воріт. А отець Роман освя-
тить їх, не маючи контакту з вірянами.

Біля магазину на вулиці Франка ми 
помітили хлопчика приблизно дошкіль-
ного віку. Його тато з сусідом біля ма-
газину смакують пивом. Одне радує, що 
вдома голова того сімейства, мабуть, 
правила карантину виконує. Адже на 
малечу він захисну маску надягнув.

офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

Козятинська районна 
державна адміністра-
ція та Козятинська 
районна рада глибоко 
сумують з приводу 
смерті ветерана ор-
ганів місцевого само-
врядування – Яроша 
Дмитра Прокоповича 
та висловлюють щирі 
сп івчу т тя р ідним і 
близьким покійного.

Заступник голови рай-
держадміністрації 

Ігор Булавський
Голова районної ради 
Віктор Слободянюк

шановний олександре дмитровичу!

в коЗятині посилили карантинні Заходи — список нових обмежень

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

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Пляхівського сільського голову РОМАНЮКА Олександра Петровича (23.04), начальника загального відділу райдержадміністрації ПАВЛЮК Валентину Леонідівну 

(24.04), в. о. начальника Козятинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області АНДРУЩАКА Романа Леонідовича (25.04),
головного спеціаліста загального відділу райдержадміністрації САЛЕНКО Лілію Петрівну (26.04)
Хай ваші життєві орбіти завжди будуть високими, зорі життєлюбства освітлюють шлях, мрії втілюються в реальність, слова перетворюються в дії, а важлива мета – у 

досягнення! Божого вам благословення, здоров’я, енергії, радості та наснаги!

З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

віряни чекають освячення пасхальних кошиків

мешканці вулиці івана Франка в очікуванні отця романа

пасхальні кошики наші Земляки освячували в 
капличках та на вулиці

26 квітня – міжнародний день пам’яті про 
чорнобильську катастроФу

відбулась 34 поЗачергова сесія районної ради

кульбаба допомагає від багатьох недуг

Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди Вашого особистого свята – Дня народження!
Вам випала честь бути головою міста обласного значення. Пощастило належати до професії, від якої залежить розвиток територіальної 

громади, добробут громадян, покращання умов їх життя, праці та відпочинку, їх впевненість у майбутньому.
Ви є ініціатором багатьох позитивних перетворень, що відбуваються Козятині. Завдяки Вашій роботі реалізується потенціал міста - удо-

сконалюється інфраструктура, реалізуються нові проекти, успішно вирішуються питання соціальної сфери в інтересах козятинчан.
Бажаємо Вам, щоб досягнуті успіхи стали надійним фундаментом нових звершень, а ініціативи завжди знаходили розуміння і підтримку 

мешканців міста, соратників і друзів.
Нехай і надалі кожен Ваш день буде наповнений творчим служінням суспільству, реальними справами, що підтверджують Вашу вірність 

своїй життєвій концепції!
Хай у всіх планах і починаннях Вас супроводжують яскравий успіх і творчі перемоги, робота приносить тільки задоволення й щедрі резуль-

тати, нові відкриття і звершення в ім’я побудови нашого краю та всієї України.

З повагою, колектив, профспілковий комітет Козятинської міської ради та її виконавчий комітет

У зв’язку із необхідністю до-
тримання санітарних та проти-
епідемічних заходів, зменшення 
контактів осіб задля зниження 
рівня поширення коронавірусної 
хвороби (COVID-19), запобіган-
ня її поширенню на території 
міста під час поминальних днів, 
враховуючи норми постанови 
Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 
змінами),  постанови Головного 
державного санітарного лікаря 
України від 16.04.2020 №10 
«Щодо протидії коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» та на вико-
нання рішення обласної комісії 

з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситу-
ацій від 17.04.2020 (протокол 
№24), результатами доповідей 
і обговорення міська комісія з 
питань ТЕБ та НС ВИРІШИЛА:

1. Заборонити роздрібну тор-
гівлю товарами з лотків і на рин-
ках на території міста Козятина.

Те рм і н  в и ко н а н н я :   з 
21.04.2020 на період карантину 

2. Перенести поминальні дні з 
25-26 квітня на Троїцьку поми-
нальну суботу  (6 червня 2020 р.)

Термін виконання:  вказано 
3. Запровадити на території 

міста Козятина особливий режим 
пересування - обмеження пере-
бування громадян у громадських 
місцях у період вихідних та свят-
кових днів з 13.00 год. суботи 

до 06. 00 год. першого робочого 
дня після вихідних (святкових 
днів).

Термін виконання:  на період 
карантину

4. Запровадити  обмеження 
доступу громадян до кладовищ, 
крім здійснення обрядів по-
ховань з дотриманням заходів 
особистої безпеки та за наяв-
ності засобів захисту.

Термін виконання:у період 
з 20 квітня по 03 травня 2020 
року 

5. ФОП Занюку П.Я. розміс-
тити на входах до кладовища 
оголошення про тимчасове об-
меження щодо їх відвідування.

Термін виконання:   21.04.2020
6. Управлінню житлово-кому-

нального господарства міської 

ради (Малащук Є.М.)  вжити за-
ходів з припинення руху громад-
ського транспорту до кладовищ, 
крім вантажних транспорту, 
задіяного в обрядах поховання.

Термін виконання:у період 
з 20 квітня по 03 травня 2020 
року 

6. Відділу у справах преси та 
інформації міської ради (Росін-
ська Н.С.) забезпечити посилене 
інформування населення про об-
меження відвідування кладовищ 
у період з 20 квітня по 03 травня 
2020 року шляхом розміщення 
повідомлень на відповідних веб-
ресурсах та в засобах масової 
інформації.

Термін виконання:  протягом 
21-25.04.2020

7. Управлінню Держпродспо-

живслужби у Козятинському ра-
йоні (Кравець В.В.) забезпечити 
виконання п.п. 1 цього рішення 
комісії.

Т е р м і н  в и к о н а н н я :  з  
21.04.2020 

8. Козятинському відділенню 
поліції Калинівського ВП ГУНП 
у Вінницькій області (Андрущак 
Р.Л забезпечити виконання п.п. 
1-4 цього рішення комісії.

Т е р м і н  в и к о н а н н я :  з  
21.04.2020 

22 квітня в сесійній залі ра-
йонної ради відбулось засідання 
34 позачергової сесії, яку провів 
голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк.

В роботі пленарного засідання 
взяли участь 24 депутати районної 
ради.

Віктор Слободянюк зазначив, 
що позачергова сесія скликана у 
зв’язку з нагальністю виділення 
коштів на заходи по запобіганню 
поширенню хвороби, спричиненої 
коронавірусом  COVID-19.

Приступивши до роботи, депу-
тати внесли зміни до рішення  32 
сесії районної ради 7 скликання 
від 20.12.2019 № 02-32-07 «Про 
районний бюджет на 2020 рік». 
Рішенням передбачено збільшення 
видатків районного бюджету на 
суму  1 908 100 грн. 07 коп. За-
значені кошти спрямовуються на 
проведення видатків по загальному 
та спеціальному фондах районного 
бюджету. 

908 400 грн. виділено на захо-
ди  щодо запобігання занесенню 

і поширенню на території Козя-
тинського району гострої респі-
раторної хвороби, спричиненої 
короновірусом COVID-19; у галузі 
Державне управління виділено 60 
000 грн.; охорона здоров’я  - 169 
700 грн. 07 коп.; соціальний за-
хист населення  -  20 000 грн.; по 
міжбюджетних трансфертах – 750 
000 грн.

Депутати підтримали пропозицію 
депутата Діденко А.А. про виді-
лення 130 тис. грн. на співфінансу-
вання «Нової української школи».

У зв’язку з реформуванням 
медичної галузі внесено зміни до 
Статутів КП «Козятинська цен-
тральна районна лікарня» та КП 
«Козятинська районна стоматоло-
гічна поліклініка». 

Прийнято рішення Про укладан-
ня строкового договору з директо-
рами  закладів загальної середньої 
освіти, що   перебувають у спільній 
комунальній власності територіаль-
них громад Козятинського району, 
Про затвердження  проектів земле-
устрою щодо встановлення  межі  

с.Туча та с.Куманівка Козятинсько-
го району.

Підтримано 2 звернення:
 - Про звернення депутатів 

Козятинської районної ради до 
Міністерства охорони здоров?я 
та Вінницької ОДА щодо запро-
вадження обов’язкового  держав-
ного страхування медичних пра-
цівників та інших осіб на випадок 
інфікування коронавірусом під 
час виконання ними професійних 
обов’язків.

- Про звернення депутатів Козя-
тинської районної ради до голо-
ви Вінницької ОДА Владислава 
Скальського, Міністра охорони 
здоров’я Максима Степанова, 
голови Комітету Верховної Ради 
України з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного 
страхування Михайла Радуцького 
щодо утримання від прийняття 
необдуманих кадрових рішень 
в частині розірвання трудового 
договору з начальником Департа-
менту охорони здоров’я Грабович 
Людмилою Олексіївною. 

дмитро артемчук

Для лікувальних настоянок з 
кульбаби можна брати корінь, 
листя, стрілки, на яких тримається 
суцвіття кульбаби, і самі квіти. 
Тільки жодного рецепту ми по-
відомити не можемо, оскільки 
лікуватися кульбабою можна не 
кожній людині, але розкажемо, як 
готувати варення з цих квітів. 

Те, що кульбаба є лікарською 
рослиною, визнають навіть в офі-

ційній медицині. Корінь кульбаби 
багатий на таку речовину як інулін. 
Інулін сприяє нормалізації роботи 
печінки, знижує вміст холестерину 
в крові і пригнічує ендокринні 
хвороби. Квіти та бутони кульбаби 
насичені природними вітамінами 
і мікроелементами, які необхідні 
людському організму. Кульбаба є 
рослиною, яка в деякій мірі вирі-
шує проблему зниження імунітету, 
слабкості організму. З квітів куль-
баби можна приготувати варення, 

яке сприяє виведенню з організму 
людини паразитів.

Дуже корисне листя кульбаб. У 
ньому містяться такі мікроелементи 
як залізо, фосфор, калій, кальцій, 
магній, вітаміни А, В, С, Е.

Крім лікувальних властивостей 
кульбаба має ряд протипоказань. 
Хоч ця рослина вважається без-
печною, все ж не рекомендовано 
вживати кульбабу людям з підви-
щеною кислотністю шлункового 
соку та жовчокам’яною хворобою 

чи з ризиком закупорки жовчних 
протоків. Та й не треба забувати, 
що в будь-якому лікувальному про-
цесі є міра. Як кажуть медики, «по 
нормі – то ліки, більше норми, то 
— отрута» Написати рецепти, які 
для когось можуть стати отрутою, 
ми не будемо, а як приготувати 
варення з квітів кульбаби – поді-
лимось.

400 суцвіть кульбаби замочуємо 
у воді на 24 години. Це потрібно 
для того, щоб з суцвіть вийшла 

гіркота. У каструлю наливаємо 
півлітра води і доводимо її до 
кипіння. Кидаємо суцвіття кульба-
би та лимон і варимо 20 хвилин. 
Каструлю знімаємо з вогню. Після 
того, як відвар прохолоне, те, що 
залишилось від квітів і лимона, 
через друшляк треба відділити. 
Відвар ще раз ставимо на вогонь. 
Коли він закипить, додати 1 кг 
цукру. Варити доти, поки цукор у 
відварі з кульбаби не стане одно-
рідною масою.

26 квітня 1986 року після планового 20-секундного відключення Чорнобильського реактора стався різкий стрибок напруги, що призвів до  хімічного 
вибуху: до атмосфери було викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів.

За ці 20 секунд Чорнобиль атомним лезом провів по багатьох людських долях. Від опромінення постраждали майже 8,4 мільйона жителів України, 
Білорусі та Росії. На ліквідацію наслідків аварії (враховуючи наступні роки) були задіяні близько 600 тис. осіб.

Пожежники, вчені, водії, військові, лікарі, будівельники, відомі і безіменні герої, об’єднані тепер одним словом – “ліквідатори” – кинулися на 
амбразуру радіації, захищаючи від зайвих рентгенів усіх, хто опинився поза епіцентром. 

Ми не в силі перекреслити минуле, але здатні засвоїти його уроки, один з яких – «людський фактор». Від свідомості й відповідальності кожного, 
дисципліни, організованості, професіоналізму можуть залежати долі багатьох людей. Цей урок актуальний і нині, коли кожен з нас відповідальний 
за своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

Чистота сумління, чистота оселі й чистота довкілля – те, до чого бажаємо кожному. Низький уклін рятувальникам-ліквідаторам, а усім – здоров’я, 
щастя та благополуччя!

 
З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ
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леся кесарчук

Іван Войтко вподобав Олену на 
сільській виставі. Красива 17-річ-
на дівчина грала головну роль, 
любила сцену і художню само-
діяльність. Між молодими відразу 
блиснув вогник кохання. 

— Тато прийшов з армії, а 
мама була аматоркою-артисткою. 
Після цієї вистави познайомили-
ся, стали зустрічатися. Згодом, 
19 квітня, на третій день Велико-
дня, вони подали заяву в РАГС, 
— розповідає донька Тетяна Цю-
цюра. Розписали закоханих того 
ж дня. Цікаво, через 60 років 
діамантове весілля теж припало 
на Великоднє свято. 

– У батьків була подвійна ра-
дість. Проте як згадати, життя 
прожили не легке. Бідність, важ-
ка праця, – каже Тетяна. – Тато 
спершу працював кондуктором 
на залізниці, потім механіком. 
Згодом керівником потяга. Мама 
теж працювала на залізниці меха-
ніком. Обоє сумлінно виконували 
свою роботу, мають чимало на-
город та грамот.

не доЗволяли горю Зруйну-
вати родину. Родину Войтків 
труднощі спіткали часто. Пліч-о-
пліч долали їх, оберігали родинне 
гніздечко. Пан Іван завжди мріяв 
мати сина. Доля двічі випробову-
вала його. Перший син помер у сім 
місяців, а другий хлопчик прожив 
лише три дні. Подружжя  не до-
зволило горю зруйнувати їх міцну 
любов та родину.  

— Мої батьки виховали трьох 
дівчат. У меншої сестри – 5 ді-
тей. Вона теж по батьківській 
лінії пішла на залізницю. Мама 
з татом жили важко, але трима-
лись одне за одного. Будували 
дім. Моє дитинство пройшло 
в бабусиній малій хатині, де 
проживало разом 12 осіб. Усі 
тіснилися, були при купі. Мама 
з батьком щовечора гаптували 
при старій лампі занавіски, про-

давали їх, аби заробити грошей 
на дошки та балки для будівни-
цтва. Як не було важко, вони 
завжди одне одного розуміли із 
півслова. Ніколи не ображалися 
на дрібниці.

Одного дня Олена Войтко по-
трапила до лікарні. Їй зробили 
важку операцію.

 — У мами було зараження 
крові, багато містян здавали 
кров, аби її врятувати. На щастя, 
все обійшлося і вона вижила, 
проте залишилась інвалідом пер-
шої групи, — розповідає донька. 
– Крім того, в неї астма. Зараз 
вона пересувається на інвалідно-
му візочку, іноді на милицях. У 
батька навіть думки не було за-
лишити маму. Мама моя завжди 
оптимістично ставиться до життя, 
жартує, посміється, іноді лікарів 
заспокоювала, аби не хвилюва-
лись за неї. Завдяки цьому опти-
мізму і радості, – вона всупереч 

усім недугам – досі живе і радіє 
життю.
Зв’яЗав костюм та куПаль-
ник. Іван Войтко  не зловживав 
алкоголем. Жінка цінувала його. 
Родина ніколи не виносила супер-
ечки далі порогу. Усе вирішували 
двоє, навіть так, що і діти не зна-
ли про це. Донька розповіла, що 
батько дуже хотів догодити мамі, 
якусь нову річ придбати на день 
народження. Проте грошей інколи 
не було. Колись були журнали «Ра-
дянська жінка». З цих журналів пан 
Іван сам робив викрійки, купував 
тканину, викроював. 

– У нас було дві швейні ма-
шинки. Перший костюм він пошив 
з легкої гарної тканини. Мама 
казала, що буде його до смерті 
зберігати, – каже Тетяна Цюцюра. 
– Ще батько гарно в’яже, і светри 
мамі зв’язав і купальник. У сестри 
служив син в АТО. Бабуся і дідусь 
більше сотні шкарпетків зв’язали і 

передали воїнам. Після того бійці 
дуже дякували, а батьки були на 
сьомому небі від щастя, що змо-
гли поділитися своїм добром.
на Золоте весілля – вінча-
лися. —   Мама моя завжди до-
годжає батькові. На кожне свято 
спече, накрутить ковбаси, шинки по-
робить, — ділиться Тетяна. - Бать-
ко любить борщ готувати. Ніхто 
так не вміє готувати як він. Дуже 
смачно! Зараз я уже доглядаю за 
ними, готую, прибираю.  

Десять років тому організувала 
батькам золоте весілля. Вони об-
вінчалися у церкві, ставали знову 
на рушник. Усе, як в молодості: 
були дружби, грала музика, самі 
приготували на стіл, запросили 
чимало гостей. Батьки були дуже 
щасливі. 

– Зараз ми не могли пишно 
відсвяткувати діамантове весілля 
у зв’язку з карантином. Проте 
мої батьки молодці, завжди під-
тримують одне одного, – розпо-
відає Тетяна. – Дай Боже усім 
так разом старість доживати, в 
мирі, злагоді. Батьки саме так і 
нас виховали, і ми за це їм дуже 
вдячні. Я зараз не можу і дня 
прожити, аби їм не зателефону-
вати. Тато жартома називає мене 
«наш волонтер».

Має родина Войтків зараз 11 
онуків та 8 правнуків. Усіх дуже 
люблять і бажають усім парам 
любові, терпіння і взаєморозумін-
ня. А секрет щастя, кажуть, дуже 
простий —  спілкуватися частіше 
одне з одним і дослухатися одне 
до одного. 

олена удвуд

Наближається початок міся-
ця, а це означає, що саме час 
передати показники лічильни-
ків за газ та електроенергію. 
«Енера Вінниця» просить своїх 
споживачів передавати показ-
ники з 1 по 4 число місяця, а 
«Вінницягаз» — з 1 по 5 число. 
Ми розповімо, як зробити це 
самостійно за допомогою Інтер-
нету та комп’ютера.

Крок 1

Почнемо з газу. Для початку 
вам треба зайти на сайт 104.
ua. Далі треба увійти до свого 
особистого кабінету. Натисніть 
кнопку «Увійти» у верхньому 
лівому кутку, або «Авторизація 
(Вхід)» у нижньому правому 

кутку. Якщо ви не зареєстрова-
ні і не читали нашу публікацію 
у минулому номері, дивіться 
текст у рамочці «Як зареєстру-
ватися. Газ».

Коли ви натиснете кноп-
ку «Увійти» чи «Авторизація 
(Вхід)», пропишіть у відповід-
них полях ваш логін та пароль. 
Натисніть кнопку «Увійти». 
Слідкуйте, щоб позначка стояла 
біля пункту «Особистий кабі-
нет», а не «Бізнес онлайн».

Коли ви зайдете в особистий 
кабінет, відкриється сторінка, 
яку ви бачите на фото. Тут бу-
дуть усі ваші дані: ПІБ, номер 
рахунку, опалювальна площа.

Унизу праворуч є кнопка «Пе-
редати показання». Натисніть її.

Крок 2

На наступній сторінці під но-
мером лічильника буде інфор-

мація про попередні фактичні 
показники. У рядку нижче сто-
їть дата, поруч біле поле, далі 
— кнопка «Надіслати».

У полі напишіть свої показни-
ки лічильника і натисніть кноп-
ку «Надіслати».

Якщо все пройде успішно, 
відкриється нова сторінка з 
написом «Показання успішно 
передані». На цьому все.

Крок 3

Тепер перейдемо до світла. 
Зайдіть на сайт enera.vn.ua. 
Щоб увійти в особистий кабі-
нет, введіть свій логін та па-
роль. Якщо ви не зареєстровані 
і не читали нашу публікацію 
у минулому номері, дивіться 
текст у рамочці «Як зареєстру-
ватися. Світло».

Коли ви увійдете в систему, 
відкриється сторінка з вашими 
особистими даними. Її ви мо-
жете бачити на світлині. Зараз 
ви на вкладці «Дані особового 
рахунку». Перейдіть на вкладку 
«Показання лічильника», на-
тиснувши там лівою кнопкою 
мишки.

Крок 4

У вкладці «Показання лічиль-
ника» ви побачите розділ «Нові 
показання лічильника». Нижче 
є дата знімання, поле біля на-

пису «Показання лічильника» і 
нижче кнопка «Розрахувати».

Введіть цифри з вашого лі-
чильника у поле «Показання 
лічильника» і натисніть кнопку 
«Розрахувати».

Зверніть увагу, якщо у вас 
дво- чи тритарифний лічильник, 
полів «Показання лічильника» 
буде два чи три відповідно.

Далі з’явиться спливаюче ві-
кно з повідомленням про те, як 
формується рахунок на внесені 
показники лічильника. Натис-
ніть кнопку «Ок» і зачекайте, 
доки відбувається обробка 
даних. Це може тривати кілька 
хвилин.

Після цього показники лі-
чильника будуть передані.

У неділю, 26 квітня 2020 
року, минають тридцять четверті 
роковини Чорнобильської ката-
строфи. Аварія, що сталася на 
атомній електростанції в квітні 
1986 року, мабуть, найважча за 
своїми наслідками катастрофа 
в сучасній історії. Адже і за-
раз впливає на життя мільйонів 

людей. 
Масштаби Чорнобиля могли 

б бути незрівнянно більшими, 
якби не мужність і самопо-
жертва сотень тисяч учасників 
ліквідації наслідків аварії. Адже 
ризикуючи своїм життям та 
здоров'ям, вони виконали свій 
обов'язок і захистили людство 

від згубного впливу і подаль-
шого розповсюдження радіації. 
Серед ліквідаторів є і чимало 
козятинських міліціонерів.

Так, за інформацією Ради 
ветеранів та колективу Козя-
тинського відділення поліції, з 
травня 1986 року по 1990 рік 
у ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС взяли участь 1059 праців-
ників міліції. Серед них праців-
ники Козятинського районного 
відділу Віктор Щаблевський, 
Василь Черняєв, Анатолій Яри-
чевський, Сергій Горовенко Ми-
хайло Мельник, Володимир По-
лічковський, Леонід Свінціцький, 
Петро Левчук, Олександр Гаври-

люк, Віктор Швець, Олександр 
Грошовенко, Степан Демчик.

Вічна пам'ять: Олексію Пан-
чуку, Сергію Бондарчуку, Олек-
сандру Тихенькому, Володимиру 
Воловику,  Володимиру Табаш-
нюку. Доземно схиляємося в 
подяці перед ліквідаторами цієї 
страшної аварії. 

життя. Літнє подружжя козятинчан відсвяткувало діамантове весілля. У молоді роки пара побралась на 
третій день Великодня. Через 60 років Великдень знову припав на річницю їх подружнього життя

поліцейські пам’ятають про своїх героїв

Подружжя войтків прожили в парі 60 років і пережили 
разом чимало труднощів

Щоб зареєструватися на сайті 
https://104.ua/, натисніть на 
кнопку «Реєстрація». Вона роз-
ташована праворуч.

Відкриється наступне вікно. 
Слідкуйте за тим, щоб крапочка 
стояла біля функції «Особистий 
кабінет». Натисніть «Продовжи-
ти». Ця кнопка внизу ліворуч.

Наступний крок — погодитися 
на передачу особистих даних 
сервісу. Натисніть на квадратик 
поруч з написом «Я згоден з 
умовами».

Після цього відкриється ре-
єстраційна форма, яку треба 
заповнити. Спершу треба об-
рати газову компанію. Натисніть 
на помаранчеву стрілочку вниз 
поруч з білим полем у розділі 
«Газова компанія». У спливаю-
чому вікні виберіть перший пункт 
«Вінницягаззбут». У білому полі 
праворуч напишіть номер осо-
бового рахунку. Його можна 
подивитися у рахунку за газ чи у 
заяві-приєднанні.

Нижче стоїть галочка біля 
пункту «Сума останнього плате-

жу». У полі під написом ви мо-
жете прописати суму останнього 
платежу з останньої проплаченої 
квитанції. Або поставити галочку 
біля пункту праворуч «Номер 
лічильника газу» і у тому самому 
білому полі ввести номер лічиль-
ника. Подивитися номер можна 
на корпусі чи у документах на 
лічильник.

Прокрутіть сторінку вниз. 
Введіть свій номер телефону у 
полі ліворуч. А в полі праворуч, 
там, де написано EMAIL — свою 
електронну адресу. Натисніть 
кнопку «Продовжити».

Після цього відкрийте сторінку 
своєї електронної пошти і чекай-
те, поки з сайту 104.ua прийде 
лист-підтвердження. Коли лист 
прийде, відкрийте його, знайдіть 
у тексті листа посилання для ак-
тивації і клікніть на нього.

Якщо активація пройде успіш-
но, з’явиться повідомлення про 
те, що вам має прийти ще один 
лист з логіном та паролем. Логін 
і пароль потрібно запам’ятати 
або виписати.

як зареєструватися. газ

Якщо ви не маєте доступу до інтер-
нету, показники лічильника можна 
передати по телефону. Щоб передати 
показники лічильника електроенер-
гії, зателефонуйте до кол-центру за 
номером (0432) 32 97 77. Натисніть 
кнопку 3 «Прийом показань». Після 
цього введіть свій номер особового 
рахунку електроенергії (він склада-
ється з 11 цифр) і показники лічиль-
ника.

Зверніть увагу, що датою внесення 
показників буде та дата, коли ви за-
телефонували до кол-центру. Таким 
способом передачі показників можуть 
скористатися лише власники однота-
рифного лічильника.

Щоб передати показники газо-
вого лічильника, надішліть СМС-
повідомлення на номер 7104 у фор-
маті: номер особового рахунку пробіл 
показники лічильника. Зверніть увагу, 
що номер особового рахунку склада-
ється з 10 цифр, а показники — з 5.

Також можна зателефонувати до 
кол-центру за номерами (0432) 509–
104, 605–304, 067–01–10–104. Слі-
дуйте вказівкам оператора в автома-
тичному режимі і натисніть кнопку «2».

якщо немає інтернету

Зайдіть на сайт enera.
vn.ua. Ліворуч внизу на-
тисніть «Зареєструватися».

На наступній сторінці 
поставте внизу галочку 
біля рядка «Користувач 
підтверджує, що ознайом-
лений з пунктами цієї Уго-
ди і безумовно сприймає 
(схвалює) їх». Після цього 
натисніть «Продовжити 
реєстрацію».

Відкриється сторінка з 
формою про ваші дані. Її 
треба заповнити. У поле 
«ПІБ» впишіть прізвище, 
ім’я, по батькові користу-
вача, «логін» — ваше ім’я 
для входу на сайт (його 
придумайте самостійно), 
«e-mail» — електронну 
адресу. У полі «Область» 
виберіть «Вінницька», у 
полі «ЦОК» — «Вінницькі 
ЕМ».

Нижче введіть номер 
особового рахунку. Його 
можна подивитися на пла-
тіжці. Він позначається 

двома великими літерами 
О/Р. Після цього введіть 
EIC-код. Його теж можна 
подивитися у платіжці. Він 
написаний під особовим 
рахунком.

Нижче введіть свій но-
мер телефону.

Придумайте пароль , 
запам’ятайте його чи за-
пишіть. Пропишіть пароль 
двічі: в передостанньому 
та останньому полі. Натис-
ніть «Далі».

Відкриється сторінка з 
вашими даними. Перевірте, 
чи все правильно. Натис-
ніть «Завершити реєстра-
цію». Якщо ви щось вказа-
ли неправильно, натисніть 
«Повторити реєстрацію».

Далі на вказану вами 
електронну адресу прийде 
лист для підтвердження 
реєстрації. Відкрийте лист 
і перейдіть за посиланням 
у тексті листа. Після цього 
ваш особистий кабінет 
буде активований.

як зареєструватися. світло

наші люди гроші

діамантове весілля. 60 
років раЗом – в горі і радості

як подати покаЗники 
лічильника: інструкція
вчимося разом. У № 15 газети «RIA-Козятин» ми розповідали, як заплатити за газ та світло, 
не виходячи з дому. Цього разу детально опишемо вам, як передати показники лічильника за 
допомогою сайту. А також розповімо, як подати показники лічильника, якщо немає інтернету
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олена удвуд

У смт Глухівці є православна 
церква Святої мучениці Параскеви. 
Цій святині більше ста років і вона 
збереглася до наших часів цілою та 
неушкодженою.

Як вказано у «Сказаннях про на-
селені пункти Київської губернії» за 
1864 рік, ця церква була кам’яною 
і мала кам’яну дзвіницю. Звели її у 
1851 році завдяки священику Павлу 
Бакалинському. Вона була зарахо-
вана до 6 класу.

Церква мала 65 десятин землі. 
У той рік у Глухівцях налічувалося 
820 православних мешканців.

Храм розташований у мальов-
ничому місці: він стоїть на пагорбі 
над ставом.

чудо у глухівцях. Цікаво, що  
п’ять років тому на зрубі дерева, що  
росте на подвір’ї храму, проявився 
образ. Цікавинку помітив церковний 
староста. Він зрубав дерево, яке не 
давало пофарбувати дзвіницю. Аж 
раптом озирнувся і побачив щось 
на пеньку. Одні вгледіли у цьому 
зображенні Богородицю, комусь 
здалося, що це образ священика 
Іоана Дубровського.

Отець Іоан Дубровський був на-
стоятелем церкви святої мучениці 
Параскеви. Він мав медичну освіту. 
Тож коли у Глухівцях у 1918 році 
спалахнула епідемія тифу, священик 
рятував односельчан від смерті.

Чотири роки тому, коли у храмі 
робили ремонт, у вівтарі знайшли 
пляшку із запискою. Її авторство 
приписують саме отцю Іоану. У 
посланні з минулого йшлося про 
освячення престолу церкви і пере-
раховано імена священнослужите-
лів, які до цього долучилися.

У той же час під підлогою зна-
йшли склеп. Звідти дістали три 
труни: одну маленьку і дві більші. Є 
припущення, що у склепі під церк-
вою міг бути похований перший 
настоятель храму Павло Балаклин-
ський, його дружина та дитина.

католики їЗдили до мах-
нівки. До революції у Глухівцях 
був і римо-католицький приход. Він 
налічував 59 осіб у 1864 році. І якщо 
православ’я сповідували звичайні се-
ляни, то католиками були поміщики. 
А їх у Глухівцях було не мало — аж 
14. Вони володіли більшою частиною 
земель селища.

Попри те, що римо-католики 
мешкали у Глухівцях, католицького 

храму там не було. Принаймні, у  
«Словнику географічному Коро-
лівства Польського» у розділі про 
наші Глухівці немає жодного слова 
про костел. Лише вказано, що була 
церква і школа.

Очевидно, католики їздили на 
службу до Махнівки. Там був кос-
тел Яна Непомуцького. У метричних 
книгах цього храму початку XIX 
століття ми знайшли записи хре-
щення дітей із Глухівців.

використали Фундамент 
католицької каПлиці. За 25 
кілометрів від Глуховець розташоване 
ще одне давнє село нашого району 
— Махаринці. У дореволюційну добу 
воно носило назву «Волоські Маха-
ринці». Тут також збереглася церква 
з давніх часів. Це православний храм 
Успіння Пресвятої Богородиці.

У «Сказаннях про населені пунк-
ти Київської губернії» за 1864 рік 
вказано, що церква зведена у 1723 
році. На відміну від храму у Глухів-
цях, який споруджений з каменю, 

церква Успіння Пресвятої Бого-
родиці дерев’яна. Але також за-
рахована до храмів шостого класу.

«Останні кілька разів була від-
реставрована і піднята на кам’яний 
фундамент, так само, як і дзвіниця. 
На візиті зазначено, що тодішній 
Махаринецький священик Іоакім 
Гераскевич був посвячений у 1722 
році Волоським митрополитом 
Митрофаном Коринеським, а підпо-
рядкувався уніатському митрополи-
ту лише у 1727 році», — йдеться у 
старовинному джерелі. Зазначимо, 
що значення слова «візита» ми не 
знайшли. Імовірно це або пам’ятна 
табличка, або якийсь документ.

У 1864 році у Махаринцях було 
992 православних мешканці і лише 
30 римо-католиків. Тому зрозуміло, 
чому у селі звели православний 
храм, а не костел.

Згадка про церкву Успіння Пре-
святої Богородиці є навіть у метрич-
них книгах Київської Консисторії, 
що датовані 1840–45 роками.

Є цікава історія, пов’язана з 

кам’яним фундаментом, на який 
підняли церкву під час однієї з 
реставрацій. Подейкують, ніби 
цей фундамент — залишок від 
костела, що був зруйнований у 
1872 році.

На підтвердження цієї історії 
може слугувати інформація з «Ге-

ографічного словника Королівства 
Польського». Там вказано, що ко-
лись у Махаринцях був не костел, 
а лиш католицька каплиця. Вона 
належала до Білилівської парафії.

Сьогодні храм Успіння Пре-
святої Богородиці входить до по-
місної церкви.

робота історія

старовинні храми 
коЗятинського району
святині. У деяких селах нашого району збереглися стародавці церкви, яким вдалося пережити 
антирелігійну радянську добу. У Глухівцях є храм, під яким в наші часи знайшли склеп із похованнями. А 
церква у Махаринцях, що збудована ще у XVIII столітті, за легендою поставлена на кам’яний фундамент, 
що є залишком католицької каплички

церква святої Параскеви у глухівцях. Фото з сайту 
mista.ua

глухівці на карті шуберта. Виділене місце — церква 
святої Параскеви

церква успіння Пресвятої богородиці у махаринцях. 
Фото з сайту esu.com.ua

Під час ремонту у вівтарі глуховецького храму 
знайшли записку у пляшці. Фото з сайту vn.depo.ua

образ, що виступив на зрубі дерева біля церкви. 
Скріншот із сюжету новин каналу «Україна»

наталя корПан

У час пандемії і запровадження карантину 
бізнес та суспільство стали заручниками 
ситуації, яка диктує свої правила. За даними 
всеукраїнського національно репрезентатив-
ного опитування Info Sapiens, проведеного в 
кінці березня, 38% українців зазначили змен-
шення регулярного доходу родини внаслідок 
епідемії, 16% — повну втрату доходу, 14% 
— втрату роботи, 10% — фінансові збитки. 
Загалом 60% українців назвали щонайменше 
один вид фінансових збитків. А кількість без-
робітних в Україні під час карантину зросла 
на 500 тисяч людей —  це оцінка Торгово-
промислової палати. Чи щось змінилось у 
трудовому законодавстві під час карантину? 
Чи мають право роботодавці звільняти людей 
або відправляти їх у відпустку?

Оскільки чимало працівників часто не зна-
ють своїх прав та не розуміють, що робити 
при їх порушенні, ми вирішили запитати це 
у фахівців. 

Що нового у трудовому законодавстві?
— По-перше, варто зазначити, що під 

час карантину було прийнято низку змін до 
чинного законодавства, що регулюють дис-
танційну роботу, адже це питання не було 
належним чином регламентоване, — пояснює 
юрист Георгій Сандул. — По-друге, треба від-
значити, що на період карантину були зняті 
обмеження на кількість днів відпустки «за 
власний рахунок».

За словами члена Асоціації правників Укра-
їни Валерії Савчук, майже одразу після за-
провадження карантину було запроваджено 
ряд змін до трудового законодавства.

— Наприкінці березня відбулися чергові 
зміни. Цього разу було врегульовано порядок 
дистанційної роботи та гнучкого графіка, зо-
крема, передбачено, що у період карантину 
такі методи роботи можуть запроваджуватися 
роботодавцем в односторонньому порядку 
шляхом видання наказу, — каже Валерія 
Савчук. — Також було чітко встановлено, 
що період простою, тобто, неможливості 
виконання трудових обов’язків з об’єктивних 
причин, введеного наказом роботодавця на 
період карантину, оплачується працівникам у 
розмірі 2/3 посадового окладу. 

Окремі зміни також торкнулися порядку 
видачі лікарняних листків на період само-
ізоляції та можливості отримання допомоги з 
часткового безробіття у зв’язку з припинен-
ням діяльності малих та середніх підприємств.

За яких умов під час карантину працівника 
можуть звільнити?

— Звичайно, під час карантину залишаєть-
ся можливість звільнення працівника за його 
власним бажанням, на підставі ст. 38 Кодексу 
законів про працю, — розповідає адвокатка 
Вікторія Ковальчук. — Для цього працівнику 
необхідно подати заяву і, відпрацювавши 14 
днів, він буде звільнений. Або ж за угодою 
сторін — аналогічно на підставі заяви пра-

цівника, але вже без обов'язку працівника 
відпрацювати 14 днів.

Щодо звільнення з ініціативи роботодав-
ця. Як пояснює адвокатка, за загальними 
приписами трудового законодавства, запро-
вадження карантину — не є самостійною 
правовою підставою для звільнення працівни-
ка з ініціативи роботодавця. Карантин може 
розглядатися як передумова для проведення 
роботодавцем процесу скорочення чисель-
ності або штату працівників. 

— Працівник не може бути звільнений в 
період його тимчасової непрацездатності, а 
також в період перебування у відпустці, також 
не допускається звільнення вагітних жінок та 
жінок, які мають дітей віком до трьох років 
(до шести років – у разі, якщо дитина потре-
бує домашнього догляду), одиноких матерів 
при наявності дитини віком до 14 років або 
дитини з інвалідністю, — пояснює адвокатка. 

Що робити, якщо примушують звільнитися 
через карантин, це законно?

— Карантин сам по собі не є підставою 
для звільнення. Звільнити працівника можна, 
як і у період до карантину, лише з підстав 
визначених Кодексом законів про працю 
— прогул, невідповідність займаній посаді, 
скорочення тощо, — розповідає юрист. — 
Будь-які примушування до написання заяви 
на звільнення «за власним бажанням» є не-
законними. 

Проте, за словами Георгія Сандула, робо-
тодавці доволі часто вдаються до тиску на 
працівника, адже звільнити особу «за стат-
тею» без належних підстав не можна. Втім, 
якщо вас таки звільняють «через карантин» 
— це діяння має ознаки складу злочину, 
передбаченого статтею 172 Кримінального 
кодексу України, яка передбачає покарання 
до 51 тисячі гривень штрафу за незаконне 
звільнення.

Чи можуть людину відправити в неоплачу-
вану відпустку не за своїм бажанням?

— Ні, відпустка — це право, а не обов'язок 
працівника, — продовжує Сандул. — Незва-
жаючи на те, що «антивірусними» змінами 
до трудового законодавства було знято об-
меження у 15 днів на тривалість відпустки 
«за власний рахунок», дана відпустка може 
мати місце лише за умови волевиявлення 
працівника. 

Як пояснює фахівець, «відправити» пра-
цівника у відпустку роботодавець не має 
жодного права. А Валерія Савчук додає, що 
фактично, неоплачувана відпустка надається 
винятково за заявою працівника.

Роботодавець вирішив скоротити людям 
зарплату —  він має на це право?

— За наявності певних обґрунтованих 
підстав, наприклад, значного зменшення об-
сягів виробництва чи інших змін в організації 
виробництва і праці, роботодавець має право 
змінити істотні умови праці працівника, у тому 
числі зменшити розмір заробітної плати, — 
каже Савчук. — Про такі зміни роботодавець 
зобов’язаний повідомити працівника не менш 

ніж за 2 місяці до введення таких змін.

Що робити працівнику в разі звіль-
нення?

За словами Георгія Сандула, в разі неза-
конного звільнення під час карантину можна 
звертатися до Національної поліції. Оскільки 
таке діяння має ознаки складу злочину ст. 
172 Кримінального кодексу України. Втім, 
щодо поновлення на роботі можна зверну-
тися до суду і в разі позитивного вирішення 
справи отримати ще й чималу компенсації з 
роботодавця.

— Втім, найбільш ефективним шляхом є 
превентивний, в даному випадку — проф-
спілковий шлях. За чинним законодавством 
члена профспілки не можна звільнити без по-
годження з профспілкою, — каже фахівець. 
— Якщо ви — член профспілки, зверніться 
до своєї організації в даній ситуації. Якщо ж 
профспілки на підприємстві немає — ви мо-
жете її доволі легко створити і убезпечитися 
від ризиків подібних ситуацій.

Валерія Савчук пояснює, що у випадку не-
законного звільнення, працівник має право 
звернутися до суду за своїм місцем про-
живання або місцем знаходження робото-
давця з позовом про поновлення на роботі. 
Стандартно термін подання такого позову 
обмежується 1 місяцем, однак у зв’язку із 
запровадженням карантину цей строк продо-
вжується на увесь період карантину.

Скільки можна отримати
Правила розрахунку виплат по безробіттю 

залишилися без змін.  Допомога по безробіт-
тю призначається відповідно до страхового 
стажу та з врахуванням тієї заробітної плати 
та доходу, який людина мала за останні шість 
місяців, коли працювала на роботі.

При стажі до двох років можна отримати 
допомогу в розмірі 50% від доходу людини; 
при стажі від двох до шести років — 55%; 
від шести до десяти років – 60%, понад 

десять років — 70%. При цьому, служба за-
йнятості буде поступово зменшувати розмір 
виплат: перші 90 днів — 100%, наступні 90 
днів — 80%, надалі — 70%.

Однак на період карантину встановили 
мінімальний розмір виплат по безробіттю 
— 1000 гривень. Таку допомогу отримають 
люди, які мають страховий стаж менше шести 
місяців. Водночас, служба зайнятості буде 
пропонувати місця для роботи, заявки на які 
надійшли від вінницьких роботодавців.

Отримати консультацію телефоном можна 
за цими номерами: (0432) 55-17-93, (0432) 55-
17-96 (Вінницький обласний центр зайнятості).

Козятинська  міськрайонна філія Вінниць-
кого обласного центру зайнятості: м Козятин, 
22100 вулиця Пилипа Орлика, 19, телефон 
2-16-01, електронна адреса kozyatin@vnocz.
gov.ua

Звільнення під час 
карантину. як Захиститися?
варто знати. Звільнення, відпустка чи зменшення заробітної плати — на що має право роботодавець 
та працівник під час карантину? Про те, що робити, коли керівник порушує ваші права та як їх можна 
захистити під час пандемії, ми запитали у фахівців

Станом на квітень у Вінницькій об-
ласті 31 тисяча безробітних. Вакансій 
є 2800. Серед затребуваних під час 
карантину — кур'єри, IT-фахівці, 
працівники аграрної сфери та ті, хто 
готовий працювати дистанційно.

Зараз центри зайнятості працюють 
дистанційно — без особистого при-
йому громадян. Подати заяву, щоб 
стати на облік, можна онлайн чи за-
кинути пакет документів у скриньку 
для кореспонденції, яка стоїть перед 
службою зайнятості. Але спочатку 
потрібно роздрукувати дві заяви: про 
надання статусу безробітного та про 

призначення виплати допомоги по 
безробіттю. Їх потрібно заповнити від 
руки, поставити свій підпис та відска-
нувати (зробити фото). Заяви треба 

писати на ім’я директора служби за-
йнятості та відправити через електро-
нну форму або на адресу електронної 
пошти центру зайнятості. Після цього 
треба чекати дзвінка від фахівця 
служби. Реєстрація статусу безро-
бітного має бути призначена за один 
день після звернення. Допомога по 
безробіттю призначається з першого 
дня реєстрації у статусі безробітного.

Важливо, що після завершення ка-
рантину, безробітний має протягом 
десяти днів надати оригінали своїх 
документів у ту службу зайнятості, в 
якій людина є на обліку.

Покрокова інструкція та бланки 
заяв є на офіційному сайті служби 
зайнятості за цим посиланням: cutt.
ly/e-doc

як отримати допомогу з безробіття під час карантину
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робота
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, з/п 5500 
грн (з податками). Компенсація харчування. 
067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир, Продавець, 
Різноробочий, Водій ЗІЛ-130, Помічник бух-
галтера. Ми гарантуємо: З/п 5500-9000 грн 
(з податками). 067-430-02-80
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 автомийку потрібен працівник. 067-920-
67-94
Запрошуємо на роботу працівника на посаду 
столяра. 073-218-92-48
Шукаємо працівника на посаду сантехніка. 
073-218-92-48
Додатковий заробіток. Водій з легковим 
авто. 063-66-20-675, 067-68-78-940

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, 
Москвич, Нива у будь-якому стані 

098-682-50-85

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

основі. 097-830-01-77

Водій з власним легковим авто 
067-687-89-40, 063-66-20-675

проДам
  5 òè òîííèé êîíòåéíåð, ñàìîâèç òà 2 òèòàíîâèõ 
ä³ñêà íà 13. 097-393-70-43
  Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
  Áäæîëîïàêåòè. 093-645-99-79 Âàä³ì
  Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêó, êîìïðåñîð, áîëãàðêó, ïëóæîê, ñïó 
íà êîëåñ³, Àâó-350, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, 
åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò, 3000 îáåðò³â, âåëîñèïåä äëÿ 
ä³â÷èíêè 6-10 ðîê³â, ñòàí â³äì³ííèé. 068-216-34-20
  Áîðîíè âåëèê³, äèñêè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4, äèñêè 
PIS ç àâòîìîá³ëÿ Ìàçäà3, ãàðíèé ñòàí. 067-422-
36-17
  Áóðÿê êîðìîâèé ³ ìîðêâó. 097-297-81-71
  Âàêóìí³ áàíêè, îðòîïåäè÷í³ ïàëèö³, ñàíòåõí³÷íó 
ïëèòêó, ðàìêè äëÿ êàðòèí, ìæÿñîðóáêó, ÄÂÏ, 
åëåêòðîñêîâîðîäêó, ìåáëåâ³ çàìêè, ãàëüì³âí³ îñ³ 
òà êîëîäêè. 068-323-01-72
  Â³ñëîâóõó êèöþ, ãîëóáîãî êîëüîðó, äåøåâî, à 
òàêîæ ï³ê³íåñà. 073-793-55-95
  Ãàçîâèé êîòåë íåäîðîãî â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò. íà Ïëàíîâîìó, íåäîðîãî. 
098-321-74-24
  Ãàðàæ. 093-270-59-37
  Äà÷íó ä³ëÿíêó â ð-í³ ñîñîíîê, 11 ñîò., ãàðíèé 
ñàä, êîíòåéíåð, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê, êîíòåéíåð, 
ïîãð³á, ï³ñîáíå ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³, ì. Êîçÿòèí, 
âóë. Êàòóêîâà,29. 096-686-17-88, 093-46-16-836
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîì, 2-õ ïîâ. áóäèíîê ç 
ïîãðåáîì, 6 ñîò.  096-999-24-61
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-704-
95-73
  Ä³ëÿíêà 15 ñîò. è äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-
27-63
  Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, 
òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 
063-719-63-76
  Äîøêè äóáîâ³. 097-35-59-226
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Çàï÷àñòèíè äî ñ³âàëêè ÑÇ 3,6, ÌÒÇ 80, 
êóëüòèâàòîð äî ì³í³òðàêòîðà. 068-02-42-705
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 
093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà â Êîçÿòèí³ 7 ñîò., âóë.Âèãîâñüêîãî, 

â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Çåìåëüíà ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. íåïîäàë³ê 
â³ä öåíòðó. 093-704-31-57
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-
090-96-90, 067-151-15-98
  Çåìåëüíó ä³ë-êó ïî âóë. Êàðëà ÌÀðêñà. 097-
69-124-53
  ²íâàë³äíà êàëÿñêà, ³ìïîðòà, ðîçá³ðíà, ïàìïåðñè, 
ñòóë-òóàëåò, äðîâà ñàìîâèâ³ç (ìàøèíà), øâåéíà 
ÿïîíñüêà ìàøèíà Ñ³íãåð, îâðëîã «ßìàòî», 
âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ. 093-058-78-43
  Êàëÿñêó. 097-131-00-72, 093-129-11-05
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó, íåäîðîãî. 097-
027-12-60
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ñåðåäíþ. 2-30-43, 097-
255-51-60
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-027-12-60
  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîìíîâèé áóðÿê. 067-682-
30-91
  Êàðòîïëþ êðóïíó òà íàñ³ííååâó, ñ³íî ëþöåðêè, 
êâàñîëþ òà êàïóñòó. 068-038-29-84
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó, áóðÿê. ì. Êîçÿòèí. 097-
873-36-62
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó. 093-002-43-05, 098-876-
41-40
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó. 093-409-34-54
  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 097-056-07-06
  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 097-690-98-18
  Êàðòîïëÿ äð³áíà òà íàñ³ííåâà. 063-784-38-75, 
068-042-03-34
  Êîáèëó ç âîçîì. 098-700-26-07
  Êîëèñêó ç øóõëÿäîþ ó â³äì³ííîìó ñòàí³. ì. 
Êîçÿòèí. 063-692-52-91
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè, ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè, ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 ì³ñ., 
ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðîëèöþ âàã³òíó, êðîëÿò, ï³âåíü íà ðîçâ³ä, 
ÿéöÿ äîìàøí³ êóðÿ÷³. 096-963-73-52
  Êîòåë äëÿ âåëèêîãî áóäèíêó íà äðîâàõ, âóãóëë³ 
ç áàêîì íà âîäó 2,5 êóáà, ãåíåðàòîð 3-õ ôàçíèé, 

471777

íîâèé. 073-424-19-43
  Êð³ñëî-êà÷àëêó ïëåòåíó ç ëîçè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé 
ñòîëèê-êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñòóëà.  093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êóð÷àòà äîìàøí³, â³êîì 25 äí³â, âèïîºí³. 068-
082-41-28, 093-531-97-08
  Êóõíþ á\â 1,8 ì., íåäîðîãî. 098-974-44-48
  Êóõíþ äîâæ. 2,7 ì. ç óñòàíîâêîþ. 093-181-
95-71
  Ë³æêî äèòÿ÷å  1 ñïàëüíå ðîçì. 2 õ 08, äèâàí 
êóõîííèé 1,6 ì. 067-253-41-06
  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
  Íàïèëüíèêè, òî÷èëüí³ äèñêè, ï³íîïëàñò 10 ñì., 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, âåëèê³ ðèíâè, á³äîí, ìåòàëåâ³ 
êàí³ñòðè, ðîóòåð, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè. 063-207-
40-79
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ëèá³äü», äèâàí ðîçêëàäíèé, 
óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ òà áåç íå¿. 067-502-10-70
  Ïðàëüíó ìàøèíêó íàï³âàâòîìàò «Ñàòóðí» ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-892-12-51
  Ïðåäìåíòè ñòàðîâèíè òà ³íøå, ñìîëó, áàê äëÿ 
íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, ñàíòåõí³÷í³ òà åëåêòðîòåõí³÷í³ 
êîìïëåêòóþ÷³. 068-323-01-72
  Ðîññàäè êàïóñòè ðàííüî¿ òàì ï³çíüî¿, îã³ðêè 
êâàøåí³, êàðòîïëþ âåëèêó. 093-408-75-25, 067-
903-75-46
  Ñàäæàíö³ ãîð³õ³â (äåøåâî), íàñ³ííÿ êâ³ò³â 
(äîìàøíå), 1-ð³÷í³ ðîçñàäè êâ³ò³â áàãàòîð³÷íèõ, 
âåëèêèé âèá³ð. 093-961-09-62, 098-273-98-91. 
Ëþáà
  Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, 

ïåðåìåíêîþ, âóãëåì øîâ íà ì³äü äëÿ àâòî, 
öåíòðîá³æíèé åëåêòðîíàñîñ 1 êÂò äëÿ ïîëèâó, 
íîâèé åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 2 ê²Âò, íîâó áåíçèíîâó 
åëåêòðîñòàíö³þ 800 Âò, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 
íàêëàäêó ÌÄÑ íà âõ³äí³ äâåð³ 30 õ 2. 068-216-
34-20
  Ñîþ ïîñ³âíó. ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-
239-92-05
  Ñò³íêó äëÿ â³òàëüí³, 3,25 ì, ñâ³òëîãî êîëüîðó â 
ãàðíîìó ñòàí³. 098-462-79-12
  Òåëåâ³çîð «Ôóíàé» ç òþíåðîì 250 ãðí. 093-
541-29-80
  òåëèöþ íà êîðîâó. 096-751-76-82
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä êîðîâè, 
ÿêà äàº 30 ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 øò. 096-
443-42-39
  Òåðì³íîâî ä³ëÿíêó 15 ñîò. òà äåðåâî íà êîðíþ. 
093-552-27-63
  Ò³ëüí³ äâ³ òåëèö³ â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ 
íàñ³ííåâà, ñîðò «Á³ëà ðîñà». 096-77-20-194
  Òþêè ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³ñÿíêè. 067-929-72-46
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-31-
69, 067-429-73-29
  Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-927-46-11
  Õîëîäèëüíèå ïîáóòîâèé â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, á\â, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-
622-64-98
  Ùåá³íü. 093-050-15-50
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1-ê³ìí êâ. íà ñò. Ìàõàðèíö³, ãîðîä, êðèíèöÿ, 
ñàðàé ïîãð³á, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-321-74-24
  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.Êîçÿòèí, 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
  2-õ ê³ìí. êâ. ïë. 60 êâ.ì. ç ðåìîíòîì ïî âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, 7. 095-813-35-48, 093-937-27-54
  3-õ ê³ìí êâ. â öåíòð³ 5 ïîâ. ãàðíå ïëàíóâàííÿ 
âóë. Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí êâ. ïëîù. 64 êâ. ì. 1 ïîâ. öåíòð, ï³ä 
îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3\9, öåíòð, ðåìîíò ç ìåáëÿìè. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33, 5 ïîâ. 
âáóäîâàíà êóõíÿ. ðåìîíò. 063-207-01-18, 063-47-
47-330
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33, 5 ïîâ. 
âáóäîâàíà êóõíÿ. ðåìîíò. 063-207-01-18, 063-47-
47-330
  3-õ ê³ìí. êâ. ç ºâðîðåìîíòîì, öåíòð, âáóäîâàí³ 
ìåáë³ íà 4 ïîâ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-
46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-
46, 067-506-17-00
  4-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. öåíòð, ñòàí æèëèé. 093-
704-31-57
  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 120 êâ.ì. ð-í èíòåðíàòó, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí 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.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 
15 ñîò. çåìë³ âèõîäÿòü äî ñòàâó. 096-215-55-79
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³ 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 ì. Êîçÿòèí, âóë. Ìàçåïè ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 6 ñîò. 
063-606-61-24-, 067-972-22-83
  áóäèíîê â ð=í³ â³ää³ëåííÿ äîðîãè, ðåìîíò, 
ìåáëè, ä³ë-êà 10 ñîò. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè,  ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, 
15 ñîò. çåì. ä³ëêè. 093-704-31-57

  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ç 
ãîñï. áóä³âëÿìè, íåäîðîãî. 068-216-34-20
  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòí³, ñàðàé ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
20 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ãàç, âóë. Â³ííèöüêà, 18. 
098-321-74-24
  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 â ì. Êîçÿòèí, ð-í øâåéíî¿ 
ôàáðèêè íà 2 ïîëîâèíè ç îäíèì âõîäîì, çàã. 
ïëîù. 90 êâ.ì., öåíòð. âîäà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò.093-058-78-43
  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. 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
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  Áóäèíîê ãàçèô. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ñèãíàë 
(3 êì. â³ä Êîçÿòèíà), ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 25 ñîò. 095 769-97-36
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ñ. Ðóáàíêà, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 1 ãà. 067-391-47-14, 073-428-
52-14

  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé, íà ïîäâ³ðÒ¿ öåíòðàëüíà 
âîäà â ñ. Éîñèï³âêà âóë. Ë³ñîâà, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ç 3-õ ê³ìí. ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãîðîä 40 ñîò., êðèíèöÿ â ñ. Êîçÿòèí. 098-
707-26-10

  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 
097-186-99-34   
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â Êîçÿòèí³, 
ïëîùà 86.7 êâ.ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ãàç. êîòåë + òâåðäîïàëåâíèé. 098-111-
08-19
  Áóäèíîê íîâèé 1 ïîâåð. 90 êâ. ì., 2 âèäè 
îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. çåì. ä³ëêà 8 ñîò., 
ïîðó÷ çöåòðîì.093-704-31-57
  Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, 7 ñîò. çåì. ä³ëêè, 
ïîðó÷ ç öåíòðîì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêî, 79, çàã. ïë. 48 êâ.ì., 
çåì. ä³ë-êà 14 ñîò. ãàç âîäà. 098-782-71-51, 093-
007-09-85
  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 ãîñï. áóä³âëÿìè, ñàä, ïîðó÷ ãàç, 
âîäîâ³ä â ñ. Ñåñòðåí³âêà, âóë. Ñàäîâà, 17, ä³ë-êà 
90 ñîò. 098-321-74-24
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-
103-90-58
  Áóäèíîê, âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, 4À. 095-813-35-
48, 093-937-27-54
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-
18, 068-898-10-84  
  Äà÷à â êîîï. «Âèøåíüêà». 063-664-85-44, 098-
025-22-07
  Äà÷íèé áóäèíîê áåç âíòóòð³øí³õ ðîá³ò â ð-í³ 
âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50, 093-88-79-777   
  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, 
åëåêòðîïðîâîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà.
  Ìàãàçèí 120 êâ. ì. 093-704-31-57
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º 
ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ. ì. ï³ä îô³ñ ïåðóêàðíþ, 
ìàãàçèí, â öåíòð³ ÏÐÁ. 093-704-31-57
  ×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
  ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. Ìàòðîñîâà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 
063-46-26-120

  аВтомото
  ÂÀÇ 21099, 2002 ð.â., íåäîðîãî. 096-26-47-592

  ÂÀÇ 2110, 2006 ð.â. áåíçèí 1.6, â ÷óäîâîìó 
ñòàí³. 093-27-94-780 Ñàøà
  Ìîñêâè÷ 412, 1987 ð.â., ãàç\áåíçèí, ãàðíèé 
ñòàí. 067-422-36-17

  КуплЮ
  1-õ ê³ìí. êâ. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-
704-31-57
  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 Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82    
  Äîðîãî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-
430-02-80
  Êàðòîïëþ . 067-159-28-54
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Êîðìîâèé á³ðÿê ïî 1,5 ãðí. 063-398-52-10, 
097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà 
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-
793-55-95
   Íåðîáî÷ ³  áåíçîêîñè ,  ìîòîáëîêè , 
å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í è ,  ì ë è í è  ( ì î æ ë è â î 
ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20

  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

  раЗное
  Âèêîíóºìî áóä³âåëüí³ ðîáîòè. 096-42-37-584
  Â³ääàì â äîáð³ òà ëþþëÿ÷³ ðóêè öóöåíÿòêî-
äèâ÷èíêó 2 ì³ñ. ãðàéëèâà, ìèëà, ìð³º ïðî 
äáàéëèéëèâó ëþäèíó, ìîæëèâî ñàìå ïðî íå¿ âè 

ìð³ÿëè, íå íà öåï. 063-605-92-04, 096-562-81-90
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. Âñ³ çðó÷íîñò³. 063-
553-29-38
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, ãàçîâå îïàëåííÿ â ð-í³ 
ÏÐÁ. 063-320-98-35
  Çí³ìó êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â Êîçÿòèí³. 093-
895-70-02
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, í³í³ 
³ ò.ä., ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, 
äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Øóêàþ áóäü ÿêó ðîáîòó. 093-106-09-21
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в’ячеслав гончарук

З учнем школи № 5 Кирилом 
Луценком ми познайомились 
на відкритому кубку Козятина 
минулого року. Тоді спортсмен 
подолав планку на висоті 180 
сантиметрів. На тих змаганнях 
дев’ятикласник Луценко став 
бронзовим призером. Поступив-
ся срібному медалісту Олексан-
дру Ільницькому та чемпіону тих 
змагань Владиславу Єгорову. 
У цьому році стрибун у висоту 
— десятикласник Луценко вже 
сам визнаний лідер команди. 
Як тренується стрибун у висоту 
№1, ми попросили розповісти 
тренера спортсмена Володимира 
Галицького.

– Якби Кирилу хоч трохи 
підтягнути «фізику», він міг би 
подолати планку на висоті два 
метри, 2,05 вже в цьому році і 
це не фантастика, – каже тре-
нер. – Він, коли до мене прий-
шов, поступався результатам 
Максима Гайдучка, Іллі Бейзака, 
Влада Поліщука. Він би вже 
досяг такого результату (2,05), 
якби не втратив трохи більше 
року в Бердичеві. Батьки Кирила 
знали, що в Бердичеві є чудові 
дитячі тренери з легкої атлетики. 
Це багатьом відома школа Ігоря 
Лонського і Сергія Шеремета. 
Віддали козятинчанина на тре-
нування до Сергія Шеремета. 
Бердичівський наставник, який 
виховав не одне покоління 
спортсменів високого рівня, 
наполягав на щоденному трену-
ванні Кирила. А хлопець, крім 
занять спортом, брав участь в 
шкільних олімпіадах різного рів-
ня. Тож з тренуванням у Берди-
чеві за певних причин в нього не 
склалось і він прийшов до мене. 
За час, що хлопець займається 
в мене, він став лідером комади. 

Зараз карантин,  деяких 
змагань, які мали відбутися 
весною, вже не повернути. Спо-
діваємося на осінній чемпіонат 
України, плануємо, що Кирило 
візьме висоту, не менше, ніж 
два метри. Тренувальний про-
цес, який я розробив для нього, 
дає підстави надіятися, що на 
осінь спортсмен досягне таких 
результатів.

— А який у нього зараз ре-
зультат?

— Він в цьому році виконав 
норматив першого дорослого 
розряду, взявши висоту 195 см. 
Як тільки він трохи додасть у 
«фізиці», результат у нього буде 
кращий. До тренувань він ста-
виться відповідально. У цьому 
плані з ним працювати легко.

— Володимире Йосиповичу, ви 
маєте великий спортивний стаж 

і досвід. Пам’ятаєте, яким ціка-
вим було суперництво не тільки 
спортсменів, а й змагання двох 
стилів стрибка «Перекидний» і 
«Фосбері-флоп». «Перекидний» 
таки здався?

— Так, здався. Після того, 
як Володимир Ященко встано-
вив два світових рекорди 2,34 
для стадіонів і 2,35 для за-
лів, більше з геніїв висотників 
«Перекидним» вже ніхто не 

стрибав. Зараз всі стрибають в 
стилі «Фосбері-флоп». З точки 
зору біомеханіки, цей спосіб є 
найраціональнішим з тих, що іс-
нують. Ми спортсменів навчаємо 
стрибати цим способом, щоб 
іншим тренерам не доводилося 
їх перенавчати.

З Кирилом ми поспілкувалися 
в телефонному режимі. 

– У мене для занять спортом 
під час карантину з’явилося на-

віть більше часу, ніж до каранти-
ну. Справа в тому, що я не беру 
участь в шкільних олімпіадах, які 
в звичайному ритмі шкільного 
життя для мене є традиційними, 
– каже хлопець.

— А з яких предметів ти брав 
участь у конкурсах чи олімпіа-
дах?

— Вони відбулися ще до ка-
рантину. Це обласні олімпіади з 
математики, географії, фізики.

Як тренуєшся в умовах ка-
рантину?

— Бігаю кроси, займаюся си-
ловими вправами, які розробив 
мій тренер. Удосконалюємо з 
ним техніку стрибка.

новини

сеРеда, 29 кВІтня

  +  5 0с    + 10 0Ñ
  + 16 0с   + 11 0Ñ

ВІВтоРок, 28 кВІтня

  +  4 0Ñ     + 8 0Ñ
  + 13 0Ñ    + 9 0Ñ

ПонедІЛок, 27 кВІтня

  +  4  0Ñ     + 7 0Ñ
  + 13  0Ñ    + 8 0Ñ

субота, 25 кВІтня

  + 10  0с   + 13 0Ñ
  + 17 0с    + 13 0Ñ

П'ятниця, 24 кВІтня

  +  8 0с    + 11 0Ñ
  + 17 0с   + 13 0Ñ

недІЛя, 26 кВІтня

  +  8 0Ñ    + 6 0Ñ
  + 12 0Ñ   + 9 0Ñ

четВеР, 23 кВІтня

  +  4 0Ñ      + 9 0Ñ
  + 17 0с    + 11 0Ñ

Погода у Козятині 

«для кирила не межа 
навіть 2,05 метра»

ГОРОСКОП
з 23.04 по 29.04
овен 
Овнам вдасться зробити все те, що вони 
планували протягом останніх місяців. Ви 
нарешті знайдете час, аби перебрати шафу 

та навести лад не лише в оселі, а й в голові. Позбав-
ляйтесь усього зайвого, аби воно не заважало вам 
іти далі та досягати поставлених цілей!

тельці 
Тільцям слід присвятити максимум часу 
своєму здоров'ю. Ви можете нарешті вла-
штувати собі спа-процедури вдома або ж 

стати учасником якогось крутого марафону, після 
якого ви себе буквально не впізнаєте. 

блиЗнюки 
Зорі рекомендують Близнюкам заощаджу-
вати. Попереду не найлегші часи, тож по-
трібно розставляти пріоритети та здійсню-

вати лише ті покупки, які потребують нагальності.
рак 
Запасіться смаколиками, хорошим і якіс-
ним кіно та гайда обговорювати все, що по-
бачите. Саме такими мають бути ваші дні, 

проведені з найдорожчими людьми. Пам'ятайте, 
що комунікація – ключ до щасливих стосунків.

лев 
У вас з'явився час для саморозвитку: 
візьміться за хороше та якісне чтиво 
або ж перегляньте кілька роликів 

на TEDx. Також можна влаштувати круту 
вечерю для рідних, аби потішити їх.

діва
Налаштуйтесь на позитив і сприймайте 
будь-яку проблему по-філософськи: 
можете вирішити її – не марнуйте 

часу, не можете – дайте їй спокій. Якось саме 
владнається.

тереЗи 
Тиждень для Терезів буде насиченим. 
Утім за цей тиждень ви так багато встиг-

нете зробити, що не похвалити себе за це – 
справжній злочин. Вам необхідно буде трохи 
лестощів і запевнень в тому, що ви прекрасно 
з усім впораєтеся.

скорПіон 
Скорпіони дещо розслабилися. Вам пора 
нарешті перестати себе вічно шкодувати 

та шукати всілякі відмазки. Ви цілком і повністю 
здатні щось змінити у своєму житті, але для 
цього потрібно докласти чималих зусиль.

стрілець 
У цей тиждень Стрільці будуть закло-
потаними. Втім, зорі заспокоюють, це 
будуть приємні турботи та клопоти. 

Другу половину тижня рекомендується 
присвятити дітям, адже вони особливо по-
требують вашої уваги та спілкування з вами.

коЗеріг 
Козерогам зорі рекомендують не брати 
все так близько до серця. Ви надто пере-
ймаєтесь через те, що про вас думають інші, 

а дарма. Спробуйте робити так, як підказує ваше 
серце та не очікувати реакції інших. Пам'ятайте 
про те, що за власні вчинки відповідаєте ви самі.

водолій
Водолії, цей тиждень ідеально підходить 
для нових починань. Спробуйте взятися за 
те, до чого ніяк не доходили руки. Результат 

вам настільки сподобається, що ви не зможете 
втриматися, повністю пірнувши у нову стихію.

риби 
Рибам зорі рекомендують перестати так 
емоційно реагувати на все, що відбувається 
довкола вас. Цілком імовірно, що життя 

підкидує вам нові випробування, аби ви з ними 
впоралися. Пірніть з головою у нове та незвідане. 
Вам сподобається!


