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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: 
ВИКЛИК ВЧИТЕЛЯМ ТА МОРОКА БАТЬКАМ 
 У карантин козятинські школи 
увійшли без чіткої інструкції 
від Міністерства освіти і науки 
України. «Проборсавшись» у вирі 
скидання «домашок» та їх хаотичних 
перевірок, навчальні заклади почали 
налагоджували роботу, хто як міг 

 То ж як навчатись онлайн, як іти в ногу 
з часом, як підтримувати мотивацію 
дітей до засвоєння матеріалу, розпитали 
у директора та вчителів Козятинської 
школи-ліцею, вчителів інших шкіл міста

Третьокласник Артем Юдін 
каже, що йому набридло 

вчитися вдома. Дуже скучив 
за однокласниками

РЕКЛАМА

с. 8



2 RIA-Ê, ×åòâåð, 14 òðàâíÿ 2020                                              Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÍÎÂÈÍÈ

Ветеранам 
вручили медалі
 Öüîãî ðîêó ïðîâåñòè 
Äåíü Ïåðåìîãè ó çâè÷-
íîìó ôîðìàò³ ç óðî÷èñ-
òîñòÿìè á³ëÿ ìåìîð³àëó 
«Â³÷íèé âîãîíü», âøà-
íóâàííÿì âåòåðàí³â òà 
òðàäèö³éíîþ ñîëäàòñüêîþ 
êàøåþ íå âäàëîñÿ ÷åðåç 
êàðàíòèí. Òîæ âèçâî-
ëèòåë³â â³òàëè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ.
×îòèðüîì ìåøêàíöÿì 
íàøîãî ì³ñòà áóëè âðó-
÷åí³ ïàì’ÿòí³ ìåäàë³ «Çà 
áîéîâ³ çàñëóãè. 75 ðîê³â 
Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì». 
Ñåðåä íèõ — Âàñèëü 
Îìåëÿíîâè÷ Êîâàëåíêî, 
Âàëåíòèí Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 
Êë³ìîâ, Ïåòðî Âàñèëüî-
âè÷ Ñàëüíèê òà Ñòàí³ñëàâ 
Ëóê’ÿíîâè÷ ×óëîâñüêèé. 
Îäèí ç âåòåðàí³â, Îëåê-
ñàíäð Ðîìàíîâè÷ Áàáóø-
êî, íåùîäàâíî â³ä³éøîâ 
ó â³÷í³ñòü, òîìó â³òàííÿ 
ïðèéìàëà éîãî ðîäèíà.

Збували 
наркотики 
 Êàëèí³âñüêà ì³ñöåâà 
ïðîêóðàòóðà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ âèÿâèëà òà ïðè-
ïèíèëà ä³ÿëüí³ñòü îñ³á, 
ÿê³ íåçàêîííî çáóâàëè 
íàðêîòè÷í³ òà ïñèõîòðîï-
í³ ðå÷îâèíè íà òåðèòîð³¿ 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.
Ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, ùî 
22-ð³÷íèé òà 24-ð³÷íèé 
æèòåë³ Êîçÿòèíà çáóâàëè 
îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ íàð-
êîòè÷í³ çàñîáè — êàíàá³ñ 
òà àìôåòàì³í.
— Ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ 
ìîëîäèê³â çà ì³ñöåì ¿õ 
ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ 
âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî åëåê-
òðîíí³ âàãè, ïàêåòèêè äëÿ 
ôàñóâàííÿ òà ï³äãîòîâëåí³ 
äëÿ ïðîäàæó çàáîðîíåí³ 
ðå÷îâèíè. Äî ñóäó ãîòóºòü-
ñÿ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàí-
íÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíèõ 
çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó âè-
ãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 
Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ 
òðèâàº. Íàðàç³ ïðîêóðîðîì 
ïîãîäæåíî òà âðó÷åíî ï³ä-
îçðþâàíèì ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ï³äîçðó çà ÷. ÷. 1, 2 ñò. 
307 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (íåçàêîííå âè-
ðîáíèöòâî, âèãîòîâëåííÿ, 
ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ, 
ïåðåâåçåííÿ, ïåðåñèëàííÿ 
÷è çáóò íàðêîòè÷íèõ çàñî-
á³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí 
àáî ¿õ àíàëîã³â), — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³.

КОРОТКОКОРОТКО

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè 
«RIA-Êîçÿòèí» ìè ïîâ³äîìëÿ-
ëè, ùî çàñèïàëè âåëèêó âèáî-
¿íó íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî 
òà çàëàòàëè ãëèáîêó âïàäèíó 
íà ïåðåõðåñò³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó ³ 
Äàíèëà Ãàëèöüêîãî. Ï³ñëÿ ïó-
áë³êàö³¿ ñòàòò³ íà ñàéò³ ãàçåòè ìè 
îòðèìàëè â³äãóêè ùîäî ³íøèõ 
äîð³ã íàøîãî ì³ñòà. ×èòà÷³ çãà-
äóþòü âóëèö³ Øì³äòà òà Îëåãà 
Êîøîâîãî, ÿê³ ïîðà ðåìîíòóâà-
òè. Ñïðàâä³, ³ âóëèöÿ Øì³äòà, 
³ âóëèöÿ Êîøîâîãî âæå ïîòðå-
áóþòü êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. ² 
òàêèõ âóëèöü ó Êîçÿòèí³ áàãàòî. 
Ðàçîì ç òèì, òðåáà ñêàçàòè, ùî 
â öüîìó ðîö³ äîðîãè ðåìîíòó-
þòüñÿ êðàùå, í³æ ðåìîíòóâàëè 
¿õ ìèíóëîãî ³ ïîçàìèíóëîãî ðî-
ê³â. Íåìàº òèõ êðè÷óùèõ ôàêò³â, 
ÿê³ áóëè â ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó, 
êîëè ðåìîíòóâàëè âóëèöþ Âè-
ííè÷åíêà. Äîðîæíèêè ïîêðèâà-
ëè àñôàëüòîì êàëþæó ç âîäîþ.

Ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó â óïðàâ-
ë³íí³ ÆÊÃ ñòàëè á³ëüøå êîíòð-
îëþâàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò äî-
ðîæí³ìè ñëóæáàìè. Äîðîãè 
ðîáëÿòüñÿ ìàëåíüêèìè øìà-
òî÷êàìè, àëå ÿê³ñòü çðîáëåíîãî 
ïîäîáàºòüñÿ ëþäÿì.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó Ãåðî¿â Ìàé-
äàíó, 42 Ìàð³ÿ, Ïîë³íà, Âîëîäè-
ìèð, Âàëåíòèíà, Ãàëèíà, æèòåë³ 

âóëèö³ Øåâ÷åíêà Àðòåì, Ñåðã³é, 
Â³êòîð êàæóòü, êîëè íà âóëèö³ Äà-
íèëà Ãàëèöüêîãî áóëà êàëþæà, 
¿¿ áåç ãóìîâèõ ÷îá³ò ïðîéòè áóëî 
âàæêî. Òåïåð â³ä âóëèö³ Øåâ÷åí-
êà äî Ãåðî¿â Ìàéäàíó ïðîêëàëè 
àñôàëüò, òî ö³ºþ ä³ëÿíêîþ äîðîãè 
ïðîéòè ïðèºìíî.

Ä³ëÿíêó äîðîãè â³ä âóëèö³ 
Ãðóøåâñüêîãî äî Ãåðî¿â Ìàéäà-
íó âèð³âíÿëè êàì³ííÿì. Íà í³é 
òàêîæ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðî-
êëàäóòü àñôàëüò.

Ò³ëüêè âóëèöÿ Äàíèëà Ãà-
ëèöüêîãî âóëèöåþ Ãðóøåâñüêî-
ãî íå çàâåðøóºòüñÿ, òÿãíåòüñÿ 
âîíà äî ñåëà Êîçÿòèíà. Ëþäè 
õî÷óòü, ùîá âóëèöÿ, ÿêà íîñèòü 
³ì’ÿ îñòàííüîãî ñàìîñò³éíîãî 
âåëèêîãî êíÿçÿ êè¿âñüêîãî, áóëà 
â ãàðíîìó ñòàí³ ïîâí³ñòþ.

Âóëèöÿ Øì³äòà â ïîë³ íàøîãî 
çîðó ìàéæå êîæåí äåíü, íà âó-
ëèöþ Êîøîâîãî òðîõè ð³äøå 
íàâ³äóºìîñÿ, àëå òàêîæ áóâàº-
ìî íà í³é ÷àñòî. Îáèäâ³ âóëèö³ 
â æàõëèâîìó ñòàí³ ³ ïîòðåáóþòü 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Ðàçîì 
ç òèì, õî÷ äîðîæíº ïîêðèòòÿ 
íà âóëèö³ Øì³äòà, ÿê êàæóòü 
àâòîìîá³ë³ñòè — «ÿìà íà ÿì³», 
âîíà íå ã³ðøà â³ä âóëèö³ Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî, ÿêó íå äîðîáèëè 
íà ä³ëÿíö³ — â³ä âóëèö³ Øåâ÷åí-
êà, âóëèö³ Ä. Íå÷àÿ, ïðîâóëêó 
Ïåòð³âñüêîãî òà áàãàòî ³íøèõ.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ïðî¿æäæàþ÷è â ÷åòâåð, 
7 òðàâíÿ, âóëèöåþ Êîøîâî-
ãî, æóðíàë³ñò íàøî¿ ãàçåòè 
ïîì³òèâ, ÿê ì³ñöåâà ìåøêàí-
êà æáóðíóëà â êóïó ã³ëëÿ, ÿêå 
ëåæàëî ï³ñëÿ îáð³çêè äåðåâ, 
ïàêåò äîìàøíüîãî íåïîòðåáó. 
Íà çàïèòàííÿ ïðåäñòàâíèêà 
ïðåñè: «Ùî âè ðîáèòå? Ïî-
ïåðåäó ñòîÿòü ñì³òòºâ³ áàêè». 
Á³ëÿâêà ïðîìîâ÷àëà ³ çðîáèëà 
âèãëÿä, ùî íå ÷óëà òèõ ñë³â.

Êîëè æ³íêà ï³øëà, à êîðåñ-
ïîíäåíò ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
ôîòîãðàôóâàâ ã³ëëÿ, â ÿêîìó 
ìåøêàíö³ âóëèö³ Îëåãà Êî-
øîâîãî âëàøòóâàëè ñòèõ³éíå 
ñì³òòºçâàëèùå, ïîâç ïðîõîäè-
ëè äâîº ìîëîäèõ ëþäåé. Æóð-
íàë³ñò çâåðíóâñÿ äî íèõ, ÷è 
íå çíàþòü âîíè, õòî ï³ä â³êíà 
áóäèíê³â âèêèäàº ñì³òòÿ?

— Çà ñì³òòÿ íå çíàºìî, — 
ñêàçàëè ïåðåõîæ³. — À ã³ëëÿ 
òóò ïîêëàëè ï³ñëÿ ï³ä÷èñòêè 
äåðåâ. Ó ìèíóë³ ðîêè äåðåâà, 
ùî ðîñòóòü á³ëÿ áóäèíê³â, ï³ä-
÷èùàëè, à ã³ëëÿ äåðåâ ñêëàäàëè 
áëèçüêî äîðîãè íà êóïó. Êîëè 
ì³ñüêà ðàäà äàâàëà òðàíñïîðò, 
âèâîçèëè éîãî.

À âèâîçèòè òóò º ùî. Êð³ì 
çãàäàíîãî ã³ëëÿ ³ äîìàøíüîãî 
íåïîòðåáó, ÿêèì ðÿñíî âñòåëè-
ëè ñàìå ã³ëëÿ, äîáàâèëè ùå é 

çåëåí³. ×îãî òóò ò³ëüêè íåìàº. 
Ç êâ³òíèê³â ïðèëåãëèõ áóäèí-
ê³â çíåñëè øîâêîâèñòó òðàâó, 
õòîñü ïðèí³ñ ñòåáëà ÷èñòîò³ëó 
òà êóïè äèêîðîñëî¿ òðàâè, ÿêó 
ïîêîñèëè á³ëÿ áóäèíê³â.

Çàïèòóºìî ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
ïðîõîäèâ á³ëÿ ñì³òòºçâàëèùà, 
÷è â³äîìî éîìó, êîìó öå âàæ-
êî íåñòè äîìàøí³é íåïîòðåá 
äî ñì³òòºâîãî áàêà? Ò³ëüêè, ÿê 
âèÿâèëîñÿ, íàø ñï³âðîçìîâíèê 
â öüîìó ì³êðîðàéîí³ íå ïðî-
æèâàº. Â³í ïðèéøîâ íà âóëè-
öþ Êîøîâîãî äî ñâîãî áëèçü-
êîãî ïðèÿòåëÿ.

×è òî 7 òðàâíÿ âèäàâñÿ äåíü 
òàêèì íåâäàëèì íà ñï³âðîç-
ìîâíèê³â, ÷è ä³éñíî áóëî ñï³â-
ïàä³ííÿì, ùî ç òèõ, êîãî ìè 
çóñòð³ëè, ìàéæå âñ³ âèÿâèëèñÿ 
ãîñòÿìè íà ö³é òåðèòîð³¿. Êð³ì 
ìîëîäîãî ïîäðóææÿ, ÿêå çóñòð³-
ëîñÿ íàì íà ïî÷àòêó íàøîãî 
â³çèòó, âñ³ ³íø³ êàçàëè «ìè òóò 
íå ïðîæèâàºìî». Ùîïðàâäà, 
ïàí Êîñòÿíòèí âèñëîâèâ ñâîþ 
äóìêó ç öüîãî ïðèâîäó:

— ßêáè òóò íå áóëî êóïè 
ã³ëëÿ, ïàêåòè ç³ ñì³òòÿì òóò 
áè í³õòî íå êèäàâ. Ëþäè òóò 
íå âèíí³, âèííà çâè÷êà óêðà-
¿íö³â: ÿêùî º êóïà ÷îãîñü, 
çíà÷èòü òóäè ìîæíà âèêèäàòè 
ñì³òòÿ, — ñêàçàâ íàø îñòàíí³é 
ñï³âðîçìîâíèê.

ОЛЕНА УДВУД 

  Ïî÷èíàþ÷è ç â³âòîðêà, 
12 òðàâíÿ, êàðàíòèíí³ îáìå-
æåííÿ äåùî ïîñëàáèëèñÿ. Òîìó 
íèçêà îá'ºêò³â ïî÷àëà ðîáîòó. 
Ïðî öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ïîâ³äî-
ìèëà Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà. 
Çîêðåìà, äîçâîëèëè ïðàöþâàòè:
 íåïðîäîâîëü÷èì ìàãàçèíàì 

ïëîùåþ äî 300 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â;
 ñàëîíàì êðàñè, ïåðóêàðíÿì, 

êîñìåòîëîã³÷íèì êàá³íåòàì ïëî-
ùåþ äî 300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â;
 íåâåëèêèì âèðîáíèöòâàì 

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà àòåëüº;
 àäâîêàòñüêèì, íîòàð³àëüíèì 

áþðî òà àóäèòîðàì.
Óñ³ ö³ çàêëàäè ìàþòü âïóñêàòè 

îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà-
÷³â ³ç ðîçðàõóíêó — 1 ëþäèíà 
íà 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïëîù³.

Òàêîæ äîçâîëèëè ïðàöþâà-
òè çàêëàäàì êóëüòóðè, àëå áåç 
â³äâ³äóâà÷³â ³ ç ïåâíèìè îáìå-
æåííÿìè. Çîêðåìà, ïðàö³âíè-
ê³â, ÿêèì ïîíàä 60 ðîê³â, ìà-
þòü òèì÷àñîâî â³äñòîðîíèòè â³ä 
ðîáîòè, îñê³ëüêè âîíè â ãðóï³ 
ðèçèêó.

Äîçâîëèëè õîäèòè â ïàð-
êè, âèêîðèñòîâóâàòè äèòÿ÷³ 
òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, àëå 

òåæ ç ïåâíèìè îáìåæåííÿìè. 
Ìîæíà â³äâ³äóâàòè ¿õ ãðóïà-
ìè íå á³ëüøå äâîõ ëþäåé, à ç 
ä³òüìè — íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ 
(äâîº äîðîñëèõ ³ äâîº ä³òåé). Âè-
íÿòîê — áàãàòîä³òí³ ñ³ì'¿. Äî íèõ 
öå ïðàâèëî íå çàñòîñîâóºòüñÿ.

Äîñ³ çàêðèòèìè çàëèøà-
þòüñÿ øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, 
ó÷èëèùå, ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, 
áàñåéí, ô³òíåñ-öåíòðè, ëàçí³, 
êàá³íåòè ìàñàæó, ÑÏÀ-ñàëîíè, 
íåïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè ïëî-
ùåþ ïîíàä 300 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â, ðèíêè (îêð³ì àãðîïðî-
äîâîëü÷èõ). Ãðîìàäñüêèé òðàí-
ñïîðò ïî ì³ñòó äîñ³ ïðàöþº ç 
îáìåæåííÿìè.

Ïîïðè òå, ùî êàðàíòèí äåùî 
ïîñëàáèëè, ìàñêîâèé ðåæèì 
íå â³äì³íèëè. Òîìó ó ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ òðåáà âèêîðèñòî-
âóâàòè çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó (ìàñêè ÷è ðåñï³ðàòîðè, 
ðóêàâè÷êè), à òàêîæ äîòðèìóâà-
òèñÿ äèñòàíö³¿ ó ï³âòîðà ìåòðà. 
Ä³òÿì äî 14 ðîê³â äîñ³ çàáîðî-
íåíî ïåðåáóâàòè ó ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ áåç ñóïðîâîäó äîðîñëèõ.

Çàâ³äóâà÷ Ì³ñüêðàéîííîãî â³ä-
ä³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³ä ßùóê ââàæàº, ùî íå çâà-
æàþ÷è íà ïîñëàáëåííÿ êàðàí-

Карантин послабили, але не відмінили

Ремонтують дороги 
шматками

Не вивезли гілля – 
тепер там смітник

òèíó, êîçÿòèí÷àíàì íå âàðòî 
çàáóâàòè ïðî íåáåçïåêó.

— Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óðÿä 
îáìåæåííÿ êàðàíòèííèõ çàõî-
ä³â çíÿâ ÷àñòêîâî. ²íøà ð³÷, ÿê 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ñïðèé-
íÿëè ìåøêàíö³ íàøîãî ì³ñòà. 
Îêðåì³ ãðîìàäÿíè ñïðèéíÿëè 

öå ÿê ïåðåìîãó íàä êîðîíàâ³-
ðóñîì, — êàæå Ëåîí³ä ßùóê. — 
Ðîçñëàáëÿòèñÿ êîçÿòèí÷àíàì 
íå ìîæíà í³ â ÿêîìó ðàç³. Ùå 
íåìàº ðåçóëüòàò³â ëàáîðàòîðíî-
ãî òåñòó ïî äåñÿòîìó âèïàäêó. ² 
ùå áàãàòî òåñò³â íàøèõ çåìëÿê³â 
â ëàáîðàòîð³¿ Â³ííèö³.

На вулицях Козятина стало людно. 
Карантину ніби й не було 
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ОЛЕНА УДВУД 

²äåÿ îá'ºäíàòè ñåëà â òåðèòî-
ð³àëüí³ ãðîìàäè ç'ÿâèëàñÿ ï'ÿòü 
ðîê³â òîìó. Ó ãðóäí³ 2015-ãî 
Êàáì³í çàòâåðäèâ ïåðøèé ïåð-
ñïåêòèâíèé ïëàí ôîðìóâàííÿ 
ÎÒÃ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³.

Ñïåðøó ó ïëàí³ íà òåðèòîð³¿ 
íàøîãî ðàéîíó áóëî ÷³òêî îêðåñ-
ëåíî ëèøå ìåæ³ ìàéáóòíüî¿ 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ. Çã³äíî ç 
òèì ïëàíîì, äî ãðîìàäè ìàâ óâ³-
éòè àæ 21 íàñåëåíèé ïóíêò. Ï³â-
í³÷íà ìåæà ãðîìàäè ç öåíòðîì 
ó Ñàìãîðîäêó ìàëà ïðîõîäèòè 
çà ñåëàìè Æóðáèíö³, Éîñèï³âêà 
òà Âåëèêèé Ñòåï.

Àæ ó ëþòîìó 2018-ãî äî ïåð-
ñïåêòèâíîãî ïëàíó âêëþ÷èëè 
Ãëóõîâåöüêó ÎÒÃ. Ñïåðøó ïëà-
íóâàëîñÿ, ùî äî íå¿ óâ³éäå ëèøå 
äâ³ ñ³ëüðàäè — Ãëóõîâåöüêà òà 
Íåïåä³âñüêà. ×åðåç äåâ’ÿòü ì³-
ñÿö³â äî Ãëóõîâåöü òà Íåïåä³âêè 
äîäàëîñÿ ùå é Áðîäåöüêå.

Ó ÷åðâí³ 2019-ãî áóëî âè-
çíà÷åíî, ùî íà Êîçÿòèíùèí³ 
ñòâîðÿòü 4 ÎÒÃ: Ãëóõîâåöüêà, 
Ñàìãîðîäîöüêà, Ìàõí³âñüêà ³ 
Êîçÿòèíñüêà. ² ÿêùî äâ³ îñòàíí³ 
ëèøå ç'ÿâèëèñÿ ó ïëàí³, òî äâ³ 
ïîïåðåäí³ çàçíàëè çì³í. Â³äòàê 
Ãëóõîâåöüêó ÎÒÃ ðîçøèðèëè, 
âêëþ÷èâøè äî íå¿ ùå 6 ñ³ëü-
ñüêèõ ðàä. Ìåæà ãðîìàäè ìàëà 
ïðîõîäèòè çà ñåëàìè Æåæåë³â, 
Ïëÿõîâà, Íåïåä³âêà, Âåðíèãî-
ðîäîê. Ñàìãîðîäîöüêà ÎÒÃ 
«ñõóäëà» íà îäíå ñåëî — ç ïå-
ðåë³êó âèêëþ÷èëè Æóðáèíö³, 
òîæ òåïåð ï³âí³÷íà ìåæà ìàëà 
ïðîõîäèòè çà ñåëàìè Äóáîâ³ 
Ìàõàðèíö³, Éîñèï³âêà, Âåëè-
êèé Ñòåï.

Äî Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ ìàëè 
óâ³éòè 20 íàñåëåíèõ ïóíêò³â. 
Ìåæà ãðîìàäè ìàëà ïðîõîäè-
òè çà ñåëèùåì Äóáèíà, ñåëàìè 

Ìåäâåä³âêà, Ñàäîâå, Ìøàíåöü, 
Êóìàí³âêà.

Ó ÷åðâí³ 2019-ãî ó ïåðñïåê-
òèâíîìó ïëàí³ íàðåøò³ ç'ÿâèëàñÿ 
Êîçÿòèíñüêà ÎÒÃ. Ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ, ùî íàâêîëî ì³ñòà òà ñåëèùà 
Çàë³çíè÷íå ìàëî îá'ºäíàòèñÿ 
14 ñ³ë. Æóðáèíö³, ÿê³ ñïåðøó 
ïëàíóâàëè âêëþ÷èòè äî Ñàìãî-
ðîäîöüêî¿ ÎÒÃ, óâ³éøëè â Êîçÿ-
òèíñüêó. Ãåîãðàô³÷íî Êîçÿòèí-
ñüêó ÎÒÃ ìàëè îòî÷óâàòè òðè 
³íø³ ãðîìàäè: Ñàìãîðîäîöüêà, 
Ìàõí³âñüêà ³ Ãëóõîâåöüêà.

ПРОПОНУВАЛИ ТРИ 
ГРОМАДИ 

Çà ö³ ï'ÿòü ðîê³â ïåðñïåêòèâ-
íèé ïëàí íåîäíîðàçîâî ïåðåãëÿ-
äàëè. Ðîçãëÿäàëè íàâ³òü âàð³àíò 
óòâîðåííÿ òðüîõ ÎÒÃ íà òåðè-
òîð³¿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó: 
Êîçÿòèíñüêî¿, Ãëóõîâåöüêî¿ òà 
Ìàõí³âñüêî¿. Ïðî öå íà ïî÷àòêó 
ëþòîãî 2020 ðîêó ïèñàëà ó ñâî-
ºìó Ôåéñáóê äåïóòàò îáëàñíî¿ 
ðàäè ²ðèíà Êîëåñíèê.

«Íà çàñ³äàíí³ Ì³íðåã³îíó 
áóëî âíåñåíî ïðîïîçèö³þ ïðî 
ôîðìóâàííÿ íà Êîçÿòèíùèí³ 
òðüîõ îá'ºäíàíèõ ãðîìàä çàì³ñòü 
÷îòèðüîõ, ÿê³ áóëè çàòâåðäæåí³ 
êîì³ñ³ºþ, à çãîäîì ³ ñåñ³ºþ îá-
ëàñíî¿ ðàäè», — éøëîñÿ ó äîïèñ³ 
²ðèíè Êîëåñíèê.

ПЕРШІ ДВІ ВЖЕ Є 
Ïîêè ïåðñïåêòèâíèé ïëàí 

ïåðåãëÿäàâñÿ, ñåëà ó ðàéîí³ 
ïî÷àëè îá'ºäíóâàòèñÿ. Ïåðøîþ 
íà êàðò³ Êîçÿòèíùèíè ç'ÿâèëàñÿ 
Ãëóõîâåöüêà ÎÒÃ. Òðàïèëîñÿ öå 
ó æîâòí³ 2017 ðîêó. Äî ñìò Ãëó-
õ³âö³ ïðèºäíàëàñÿ Íåïåä³âñüêà 
ñ³ëüñüêà ðàäà. Ãîëîâîþ ãðîìà-
äè îáðàëè Îëåêñàíäðà Àìîíñà. 
Äî öüîãî â³í î÷îëþâàâ Ãëóõî-
âåöüêó ñåëèùíó ðàäó.

Íîâîñòâîðåíà ÎÒÃ ñïåðøó 

НА КОЗЯТИНЩИНІ БУДЕ ЧОТИРИ ОТГ 
Децентралізація  Минулого 
тижня Кабінет міністрів затвердив 
перспективний план формування 
громад Вінницької області. Для 
Козятинщини усе залишиться фактично 
без змін. Окрім Журбинців, які знову 
включили до Самгородоцької ОТГ

íàë³÷óâàëà ëèøå òðè íàñåëå-
íèõ ïóíêòè: Ãëóõ³âö³, Íåïåä³âêó 
òà Ãóð³âö³. Ó 2019 ðîö³ äî íå¿ 
ïðèºäíàëèñÿ ùå äâ³ ðàäè: Ïóçè-
ðåöüêà òà Áðîäåöüêà. Íà ê³íåöü 
ãðóäíÿ ïðèçíà÷èëè âèáîðè. Òîæ 
íèí³ Ãëóõîâåöüêà ÎÒÃ îá'ºäíóº 
ùå ñåëà Ïóçèðêè, Äåðæàí³âêà, 
ñåëèùå Äóáèíà òà Áðîäåöüêå.

Òîãî æ 2019 ðîêó íà êàðò³ íà-
øîãî ðàéîíó ç'ÿâèëàñÿ ùå îäíà 
ÎÒÃ — Ìàõí³âñüêà. Ãîëîâîþ ¿¿ 
îáðàëè Ïàâëà Êóçüì³íñüêîãî. 
Äî öüîãî â³í î÷îëþâàâ Ìàõ-
í³âñüêó ñ³ëüñüêó ðàäó.

Íèí³ äî Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ 
âõîäÿòü ñåëà Ìàõí³âêà, Ìåä-
âåä³âêà, Ìàðê³âö³, Ìøàíåöü, 
ñåëèùå Ñàäîâå, ñåëà Ïåðåìî-
ãà, Íåìèðèíö³, Âîâ÷èíåöü òà 
ñåëèùå Êàòåðèí³âêà.

Îá’ºäíóþòüñÿ ãðîìàäè â ÎÒÃ 
äîáðîâ³ëüíî. Ïðèíàéìí³ äîáðî-

â³ëüíèì öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü 
ó çàêîí³, ÿêèé òàê ³ çâó÷èòü «Çà-
êîí Óêðà¿íè ïðî äîáðîâ³ëüíå 
îá'ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä». Õî÷à ó ö³é ïðîöåäóð³ º 
ïåâí³ íþàíñè, çà ÿêèõ ñåëî ÷è 
ñåëèùå ìîæå óâ³éòè ÷è íå óâ³-
éòè äî ïåâíî¿ ÎÒÃ.

Çîêðåìà, ó çàêîí³ ÷³òêî âêà-
çàíî, ùî òåðèòîð³ÿ ãðîìàäè ìàº 
áóòè íåðîçðèâíîþ, à îá'ºäíàííÿ 
çä³éñíþþòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî ïåðñïåêòèâíèõ ïëàí³â îáëàñ-
ò³. À äî âæå ñòâîðåíî¿ ãðîìàäè 
ìîæå ïðèºäíàòèñÿ ñ³ëüñüêà ÷è 
ñåëèùíà ðàäà, ÿêà ãåîãðàô³÷-
íî ìåæóº ç ÎÒÃ ³ â³äïîâ³äíî 
äî ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó âõî-
äèòü äî ö³º¿ ãðîìàäè. Òîæ ÿêùî, 
ñêàæ³ìî, Á³ëîï³ëëÿ õîò³ëî á ïðè-
ºäíàòèñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, 
öå íåìîæëèâî áóëî á çðîáèòè ç 
äâîõ ïðè÷èí: ïî-ïåðøå, ñ³ëüðàäà 
íå ìàº ñï³ëüíèõ ìåæ ç Êîçÿòèí-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ; ïî-äðóãå, 
çà ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì Á³ëî-
ï³ëëÿ òà Ñåëèùå ìàþòü óâ³éòè 
äî Ãëóõîâåöüêî¿ ÎÒÃ.

Õî÷à ñåðåä ìåøêàíö³â ñ³ë òà 

ñåëèù º ò³, õòî íå áàæàº ïðè-
ºäíóâàòèñÿ äî ãðîìàäè â³ä-
ïîâ³äíî äî ïåðñïåêòèâíîãî 
ïëàíó. Îäèí ç òàêèõ ïðèêëà-
ä³â — ñåëî Âåëèêå, ùî âõîäèòü 
äî Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüðàäè. 
Çà ïëàíîì âîíè ìàþòü óâ³éòè 
äî Ãëóõîâåöüêî¿ ÎÒÃ. Ïðîòå 
³í³ö³àòèâíà ãðóïà ñåëà, íà ÷îë³ 
ç Ôåäîðîì Ñâ³äç³íñüêèì, ïðî-
âåëà îïèòóâàííÿ ó Âåëèêîìó. 
Ìàéæå 80 â³äñîòê³â âèñëîâèëèñÿ 
çà ïðèºäíàííÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÎÒÃ. Àëå ÷åðåç íþàíñè, ÿê³ ìè 
ïîÿñíèëè âèùå, Âåðíèãîðîäîöü-
êà ñ³ëüñüêà ðàäà íå ìîæå ïðè-
ºäíàòèñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ.

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ³ â Áëàæ³¿âö³ 
òà Äóáîâèõ Ìàõàðèíöÿõ. Ö³ äâà 
ñåëà ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ Äóáî-
âîìàõàðèíåöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³. 
Ó ëþòîìó öüîãî ðîêó òàì ïðîâåëè 
ñõ³ä ñåëà, íà ÿêîìó á³ëüø³ñòü âè-
ñëîâèëàñÿ çà ïðèºäíàííÿ äî Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Õî÷à çã³äíî ç 
ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì, Äîáîâî-
ìàõàðèíåöüêà ñ³ëüðàäà ìàº ñòàòè 
÷àñòèíîþ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ.

НОВІ ЗМІНИ 
Ìèíóëîãî òèæíÿ Êàáì³í çà-

òâåðäèâ ïåðñïåêòèâíèé ïëàí 
ôîðìóâàííÿ ÎÒÃ íà Â³ííè÷÷è-
í³. Ïîêè äîêóìåíòà ùå íå îïðè-
ëþäíåíî, àëå â³äîìî, ùî ó Â³-

ííèöüê³é îáëàñò³ áóäå 63 ãðîìà-
äè, à íà Êîçÿòèíùèí³ — ÷îòèðè.

Àíäð³é Êàâóíåöü, ãîëîâà ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåñóðñíèé 
òà ³íôîðìàö³éíèé öåíòð «Ãðî-
ìàäè Â³ííè÷÷èíè», ïðîàíàë³çó-
âàâ ïðîåêòè ³ çðîáèâ ïîïåðåäí³é 
àíàë³ç ïëàíó. Â³í ïðèïóñòèâ, ÿê³ 
ñàìå íàñåëåí³ ïóíêòè óâ³éäóòü 
äî êîæíî¿ ç ãðîìàä. Çã³äíî ç 
öèì ïîïåðåäí³ì àíàë³çîì, äëÿ 
Êîçÿòèíùèíè óñå çàëèøèòü-
ñÿ ôàêòè÷íî áåç çì³í. Îêð³ì 
Æóðáèíö³â, ÿê³ çíîâó âêëþ÷èëè 
äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ.

Ãðîìàäà Æóðáèíö³â ó á³ëü-
øîñò³ âèñòóïàº çà ïðèºäíàííÿ 
äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Ó ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³ êàæóòü, ùî ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ïðîãîëî-
ñóâàëà çà òå, ùîá éòè â Êîçÿòèí, 
à íå äî Ñàìãîðîäêà.

— Ó íàñ äî Êîçÿòèíà 12 ê³ëî-
ìåòð³â ³ òóò àâòîáóñ ÷àñòî õîäèòü 
³ íàì çðó÷íî ñþäè, — ïîÿñíþº 
Òåòÿíà Ëåøêî, ñåêðåòàð ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè. — Äî Ñàìãîðîäêà 
ó íàñ ï³ä'¿çäó ÿê òàêîãî íåìàº ³ 
öå íàáàãàòî äàë³, ìàéæå 20 ê³-
ëîìåòð³â. Âèõîäèòü, ÿêèé ñåíñ 
¿õàòè äî Ñàìãîðîäêà, êîëè 
ùî-íåáóäü òàì ïîòð³áíî ó ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³ âçÿòè, à ïîò³ì âñå 
îäíî âåçòè â Êîçÿòèí, ÷è äî íî-
òàð³óñà, ÷è ùå êóäè.

САМГОРОДОЦЬКА ОТГ 

2019 2020 

Самгородоцька с/р Самгородоцька с/р

Вівсяницька с/р Вівсяницька с/р

Воскодавинська с/р Воскодавинська с/р

Дубовомахаринецька с/р Дубовомахаринецька с/р

Журбинецька с/р

Збаразька с/р Збаразька с/р

Зозулинецька с/р Зозулинецька с/р

Йосипівська с/р Йосипівська с/р

Миколаївська с/р Миколаївська с/р

Михайлинська с/р Михайлинська с/р

МАХНІВСЬКА ОТГ 

2019 2020 

Махнівська с/р Махнівська с/р

Безіменська с/р Безіменська с/р

Вовчинецька с/р Вовчинецька с/р

Куманівська с/р Куманівська с/р

Переможнянська с/р Переможнянська с/р

Поличинська с/р Поличинська с/р

Тернівська с/р Тернівська с/р

Юрівська с/р Юрівська с/р

ГЛУХОВЕЦЬКА ОТГ 

2019 2020 

Глуховецька с/р Глуховецька с/р

Білопільська с/р Білопільська с/р

Бродецька с/р Бродецька с/р

Вернигородоцька с/р Вернигородоцька с/р

Жежелівська с/р Жежелівська с/р

Кашперівська с/р Кашперівська с/р

Непедівська с/р Непедівська с/р

Пляхівська с/р Пляхівська с/р

Пузирківська с/р Пузирківська с/р

КОЗЯТИНСЬКА ОТГ 

2019 2020

Козятинська м/р Козятинська м/р 

Журбинецька с/р

Козятинська с/р Козятинська с/р

Коридишівська с/р Кордишівська с/р

Махаринецька с/р Махаринецька с/р

Пиковецька с/р Пиковецька с/р

Сестринівська с/р Сестринівська с/р

Сокілецька с/р Сокілецька с/р

Флоріанівська с/р Флоріанівська с/р

Межі об’єднаних територіальних громад Козятинщини. 
Джерело: сайт Вінницької облдержадміністрації

Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â 
Æóðáèíö³â 
ïðîãîëîñóâàëè 
çà ïðèºäíàííÿ äî 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, à 
íå äî Ñàìãîðîäêà
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ОЛЕНА УДВУД 

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïîë³öåéñüê³ 
ðîçøóêóâàëè 14-ð³÷íó êîçÿòèí-
÷àíêó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî 
øêîëÿðêà çíèêëà, îïóáë³êóâà-
ëè ó Ôåéñáóê íà ñòîð³íö³ ãðóïè 
«Ðîçøóê ä³òåé ÃÓÍÏ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³». Ó äîïèñ³ éøëîñÿ 
ïðî òå, ùî þíó êîçÿòèí÷àí-
êó âîñòàííº áà÷èëè ó ñåðåäó, 
6 òðàâíÿ, áëèçüêî 13 ãîäèíè.

Ìàìà ä³â÷èíêè ðîçïîâ³ëà ïî-
ë³ö³¿, ùî äèòèíà ï³øëà ç äîìó 
ï³ñëÿ ñâàðêè. Äëÿ ïîøóêó øêî-
ëÿðêè çàëó÷èëè êîçÿòèíñüêèõ òà 
â³ííèöüêèõ ïîë³öåéñüêèõ ³ ïà-
òðóëüíèõ. Âîíè ïåðåâ³ðÿëè âîêçà-
ëè, ãðîìàäñüê³ ì³ñöÿ, îïèòóâàëè 
äðóç³â òà çíàéîìèõ ä³â÷èíêè. Ïðî 
öå ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà Êóçíºöî-
âà, íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ 
ïðåâåíö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.

Ïðàâîîõîðîíöÿì âäàëîñÿ âñòà-
íîâèòè, ùî êîçÿòèí÷àíêà ïðè¿-
õàëà â îäíå ç ñ³ë ó Êàëèí³âñüêîìó 
ðàéîí³ äî ñâîãî ïðèÿòåëÿ. Óíî÷³ 
¿õ áà÷èëè ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³. Òà 
êîëè ïîë³öåéñüê³ òóäè ïðè¿õàëè, 
øêîëÿðêè âæå òàì íå áóëî.

Óðàíö³ â ï’ÿòíèöþ, 8 òðàâíÿ, 
ïîë³ö³þ ïîâ³äîìèëè ïðî òå, ùî 
áà÷èëè ñõîæó çà îïèñîì ä³â÷èíó 
ó êîìïàí³¿ îäíîë³òêà ó Êàëèí³â-
ñüêîìó ðàéîí³. Öå äîïîìîãëî 
ïðàâîîõîðîíöÿì çíàéòè øêî-
ëÿðêó. Âîíà ðàçîì ç ïðèÿòåëåì 
éøëà çàë³çíè÷íîþ êîë³ºþ ó íà-
ïðÿìêó Â³ííèö³, êîëè íà ì³ñöå 
ïîä³¿ ïðèáóëè ïîë³öåéñüê³.

ЯКІ МОТИВИ?
Öå íå ïåðøèé âèïàäîê, êîëè 

14-ð³÷íà ä³â÷èíà ò³êàëà ç äîìó. 
Òà é íå ïåðøèé ïîä³áíèé âè-
ïàäîê çà öåé ð³ê ó Êîçÿòèí³. 
Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2020-ãî ïîë³-
ö³ÿ ïîâ³äîìëÿëà ïðî çíèêíåííÿ 
15-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè. Âîíà ï³øëà ç 
äîìó 5 ñ³÷íÿ, òðè äîáè íå ïîâåð-
òàëàñÿ ³ íå âèõîäèëà íà çâ’ÿçîê 
ç ð³äíèìè. Àæ 9 ñ³÷íÿ âðàíö³ 
ñàìà ïðèéøëà äîäîìó.

Ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó ïñèõîëîãà 
Òåòÿíè ßêîâëºâî¿, ÷îìó ï³äë³ò-

êè ò³êàþòü ç äîìó? ßê ïîÿñíèëà 
íàì åêñïåðò, ïðè÷èí ìîæå áóòè 
äåê³ëüêà. Ïåðø çà âñå, äàºòüñÿ 
âçíàêè ï³äë³òêîâèé â³ê.

— Âîíè ââàæàþòü ñåáå äîðîñ-
ëèìè, — ïîÿñíþº Òåòÿíà ßêîâ-
ëºâà. — Íà ÷èñòî ô³ç³îëîã³÷íîìó 
ð³âí³ ¿ì âàæêî, áî íåðâîâà ñèñòå-
ìà ³ ô³ç³îëîã³÷íèé ðîçâèòîê ³äóòü 
íåîäíàêîâî. Íà öüîìó ´ðóíòó-
þòüñÿ ³ êîíôë³êòè â ñ³ì’¿. Áî çà-
çâè÷àé áàòüêè íå çâàæàþòü íà ö³ 
â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ñâîº¿ äèòèíè.

Äðóãà ³, ïåâíî, îñíîâíà ïðè-
÷èíà òàêî¿ ïîâåä³íêè — ñòî-
ñóíêè ó ñ³ì’¿. ×àñòî áàòüêè 

ОДНІ ТІКАЮТЬ — В СВІЙ 
КУТОК, ІНШІ — СВІТ ЗА ОЧІ 
Батьки-діти  Минулого тижня 
Козятинщину сколихнула новина про 
зникнення дівчинки підліткового віку. 
Кілька днів її шукали правоохоронці. 
А коли знайшли, виявилося, що вона 
втекла з дому. Ми поспілкувалися з 
психологом і дізналися, чому підлітки 
так чинять і що робити батькам, 
аби уникнути подібної ситуації

íå ïðèñëóõàþòüñÿ äî äèòèíè 
³ òîä³ ó íå¿ âèíèêàº áàæàííÿ 
áóíòóâàòè. Âòå÷à — öå îäèí ³ç 
ïðîÿâ³â áóíòó. Òàêîæ äî öüîãî 
ìîæóòü ñïîíóêàòè çàâèùåí³ âè-
ìîãè áàòüê³â, êîëè âîíè î÷³êó-
þòü â³ä äèòèíè çàáàãàòî.

Òðåòÿ ïðè÷èíà — äðóç³, òîá-
òî íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ äèòèíè. 
Òå, ÿê³ âîíè, ÿê³ ¿õí³ ñ³ì’¿. ² òóò 
éäåòüñÿ çîâñ³ì íå ïðî íåáëàãî-
ïîëó÷í³ ñ³ì’¿, à ò³, äå áàòüêè çà-
ì³ñòü çðîçóì³òè ³ ïðèä³ëèòè óâà-
ãó ñâî¿é äèòèí³, ëèøå âèìàãàþòü 
³ êîìàíäóþòü. Òàêîæ äî âòå÷³ 
ìîæå ñïîíóêàòè çàêîõàí³ñòü.

— Êîæíà äèòèíà ò³êàº. Ò³ëüêè 
îäí³ — ç óðîêó, ³íø³ — â ñâîþ 
ê³ìíàòó, òðåò³ — ìàíäðóþòü, — 
çàçíà÷àº ïñèõîëîã.

ЯК ЦЕ ПОПЕРЕДИТИ?
Òåòÿíà ßêîâëºâà ðàäèòü ñï³ë-

êóâàòèñÿ ç ï³äë³òêàìè, ÿê ç äî-
ðîñëèìè. Òàê ìîæíà óíèêíóòè 
áàãàòüîõ íåïîðîçóì³íü. Âàðòî 
ãîâîðèòè ïðî íåáåçïåêè, ç ÿêè-
ìè ìîæå ç³øòîâõíóòèñÿ äèòèíà, 
ïîÿñíþâàòè, ùî ëþäè, ÿê³ ïðî-
ïîíóþòü äîïîìîãó, íå çàâæäè 
ìàþòü äîáð³ íàì³ðè.

Âèçíà÷èòè çà ïîâåä³íêîþ, ùî 
ï³äë³òîê ìàº íàì³ð âòåêòè, äî-
ñèòü ñêëàäíî. Àäæå ÷àñòî áà-
æàííÿ âòå÷³ âèíèêàº ñïîíòàííî 
ï³ñëÿ ñâàðêè. À ùå º ð³çí³ ìî-
òèâè ³ âèäè âòå÷³. Öå òåæ âàðòî 
âðàõîâóâàòè.

— Áóâàþòü âòå÷³ òèì÷àñîâ³ òà 
íàâìèñí³, — ïîÿñíþº åêñïåðò. — 
Òèì÷àñîâ³ ìàþòü ìîòèâîì ñòðàõ 
ïîêàðàííÿ, àáî öå äåìîíñòðàòèâ-
íèé øàíòàæ áàòüê³â. Çàçâè÷àé òàê³ 
ä³òè ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó ïðîòÿ-

ãîì ïåðøèõ 48 ãîäèí. Äðóãà ãðóïà 
º äóæå íåîäíîð³äíîþ çà ïðè÷è-
íàìè. ²íêîëè äèòèíà ò³êàº äëÿ 
ïîçáóòòÿ çîâí³øíüîãî êîíòðîëþ ç 
áîêó áàòüê³â. Òîä³ ïðèâ³ä — ñâàð-
êà. Áóâàº ³ìïóëüñèâíà âòå÷à âíà-
ñë³äîê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç 
ä³òüìè. Öÿ âòå÷à íåáåçïå÷íà, áî 
çä³éñíþºòüñÿ ñàìîñò³éíî, ³ ³ñíóº 
íåáåçïåêà àóòîàãðåñ³¿ àæ äî ñó¿-
öèäàëüíèõ íàì³ð³â. ² º âòå÷³ äðî-
ìîìàí³÷í³ (äðîìîìàí³ÿ — íåçäî-
ëàííå áàæàííÿ äî áðîäÿæíèöòâà. 
Âîíè â³äáóâàþòüñÿ ðàïòîâî, ï³ä 
âïëèâîì êîëèâàíü íàñòðîþ).

Ãðóïîâà âòå÷à — ºäèíà, ïåðå-
äóìîâè äî ÿêî¿ ìîæíà ïîì³òèòè 
ó ïîâåä³íö³ ï³äë³òêà çàçäàëåã³äü. 
Àäæå âñå çàçâè÷àé ïî÷èíàºòüñÿ 
ç òîãî, ùî äèòèíà ïðîãóëþº óðî-
êè, ïî÷èíàº âæèâàòè àëêîãîëü. 
Áóâàþòü òàêîæ ïîâòîðí³ âòå÷³. 
Òîä³ ìîæëèâ³ ïðîÿâè äåâ³àíòíî¿ 
ïîâåä³íêè. Öå ïîâåä³íêà, ùî ñó-
ïåðå÷èòü ïðèéíÿòèì ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ íîðìàì.

À îñü ³ìïóëüñèâíó âòå÷ó ïîïå-
ðåäèòè âçàãàë³ íåìîæëèâî, òîìó 
ùî äèòèíà ò³êàº äëÿ çàäîâîëåí-
íÿ ìèòòºâî¿ ïîòðåáè ÷è ðîçâàãè. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîâòîðíèõ âòå÷, 
òî òðåáà ç’ÿñóâàòè, ùî ñïîíóêà-
ëî äèòèíó âòåêòè ïåðøèé ðàç.

Áóâàº òàêîæ, ùî âòå÷à — öå 
ïðîÿâ ïðîòåñòó ÷åðåç ïðîáëåìè 
ó ñòîñóíêàõ ç îäíîë³òêàìè, áàòü-
êàìè ÷è â÷èòåëÿìè, êîëè íà äè-
òèíó ñâàðÿòüñÿ ÷è ïðèíèæóþòü, 
àáî òðóäíîù³â ó øêîë³. Òîä³ òåæ 
òðåáà ä³çíàòèñÿ ïðè÷èíó. Äëÿ 
öüîãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî ïñèõîëîãà, àáî æ 
ïîïðîñèòè ïîãîâîðèòè ç äèòè-
íîþ ëþäèíó, ÿê³é âîíà äîâ³ðÿº.

Тетяна Яковлєва наголошує, 
що втеча — це захисна реакція 
дитини на несприятливі для неї 
обставини. Тобто, ті обставини, 
у яких опинилася дитина, не-
сприятливі саме з її точки зору, 
а не точки зору батьків. Тому 
дуже важливо правильно від-
реагувати, коли дитина повер-
нулася додому.
— Батьки можуть відчувати 
сором, гнів, роздратування, 

страх, — продовжує психолог. — 
І залежно від цього дитина буде 
знову втікати, або щоб маніпу-
лювати, або від напруги. Тому 
важливо батькам говорити з 
дитиною про те, що вони пе-
реживали, а не про те, що вона 
зробила.
Експерт радить у таких випад-
ках звертатися за допомогою 
до психолога. Але це має бути 
сімейна терапія.

Як реагувати, коли дитина повернулася?

Ãðóïîâà âòå÷à — 
ºäèíà, ïåðåäóìîâè 
äî ÿêî¿ áàòüêè ÷è 
â÷èòåë³ ìîæóòü 
ïîì³òèòè ó ïîâåä³íö³ 
ï³äë³òêà çàçäàëåã³äü

14-річну козятинчанку, що втекла минулого тижня, 
вдалося знайти. Її розшукували два дні
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Лікарні не 
перевантажені 
 Â³ííèöüêà îáëàñíà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îïðèëþäíèëà ³íôîðìàö³þ 
ïðî çàâàíòàæåííÿ ë³æîê 
õâîðèìè íà COVID-19 
â îïîðíèõ ë³êàðíÿõ îáëàñò³ 
ïåðøî¿ õâèë³.
Ñòàíîì íà 11 òðàâíÿ, 
íà Â³ííè÷÷èí³ â äåâ’ÿòè 
îïîðíèõ ë³êàðíÿõ ïåð-
øî¿ õâèë³ ðîçãîðíóòî 
339 ë³æîê äëÿ ë³êóâàííÿ 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñíó 
³íôåêö³þ. Ó ë³êóâàëüíèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³ ïåðåáóâàº 
54 äîðîñëèõ òà 8 ä³òåé ç 
ï³äòâåðäæåíèì COVID-19.
Â³äñîòîê çàéíÿòèõ ë³æîê 
â ö³ëîìó ïî îáëàñò³ ñòà-
íîâèòü 18,3 %. Íàéá³ëüøå 
ïàö³ºíò³â ó Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ 
¹ 1–29, ë³êàðíÿ çàâàíòà-
æåíà íà 49,2 %.
Íàòîì³ñòü ó Êîçÿòèí-
ñüê³é ÖÐË íåìàº æîäíîãî 
ïàö³ºíòà ç êîðîíàâ³ðóñîì. 
Çàçíà÷èìî, ùî ó íàø³é 
ðàéîíí³é ë³êàðí³ äëÿ ë³êó-
âàííÿ õâîðèõ íà COVID-19 
âèä³ëèëè 40 ë³æêîì³ñöü, 
ùå 30 ãîòîâ³ âèêîðèñòîâó-
âàòè äîäàòêîâî çà ïîòðåáè.

Зміни для 
вступників 
 Öüîãîð³÷ çì³íèëè 
äàòè ïðîâåäåííÿ âñòóï-
íî¿ êàìïàí³¿. Á³ëüø³ñòü 
ïðîöåäóð ïåðåíåñëè 
íà ñåðïåíü. Äëÿ âñòóïó 
íà áàêàëàâðà ðåºñòðàö³ÿ 
åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â 
ðîçïî÷íåòüñÿ 1 ñåðïíÿ. 
Ïðèéîì çàÿâ â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ç 13 ïî 22 ñåðïíÿ, 
à äëÿ òèõ, õòî çàì³ñòü ÇÍÎ 
ñêëàäàº âñòóïí³ ³ñïèòè — 
äî 6 ñåðïíÿ. Ê³íöåâèé 
òåðì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â 
íà áþäæåò — 18 ãîäèíà 
31 ñåðïíÿ. Çàðàõóâàííÿ 
íà áþäæåò â³äáóäåòüñÿ 
5 âåðåñíÿ, à íà êîíòðàêò — 
äî 30 âåðåñíÿ.
Îíëàéí-ðåºñòðàö³ÿ äëÿ 
âñòóïó íà ìàã³ñòðàòóðó 
â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 12 òðàâ-
íÿ ïî 5 ÷åðâíÿ. Ïðè-
éîì çàÿâ ïðîõîäèòèìå ç 
5 ïî 22 ñåðïíÿ. Ê³íöåâèé 
òåðì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â 
äëÿ çàðàõóâàííÿ íà áþ-
äæåò — 18 ãîäèíà 6 âå-
ðåñíÿ. À çàðàõóâàííÿ 
íà áþäæåò â³äáóäåòüñÿ 
11 âåðåñíÿ.
Òàêîæ öüîãîð³÷ îðèã³íàëè 
äîêóìåíò³â ìîæíà áóäå ïî-
äàòè ïîøòîþ.

КОРОТКОКОРОТКО
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ Äðèãà íà-
ðîäèâñÿ 16 âåðåñíÿ 1925 ðîêó 
â ñåë³ Êîðäèø³âêà. Ó ðîäèí³ 
áóëî ÷åòâåðî ä³òåé. Æèëè äóæå 
á³äíî. ×îëîâ³ê çàê³í÷èâ ï’ÿòü 
êëàñ³â. Ïîò³ì ï³øîâ íà ðîáîòó 
â êîëãîñï. Êîëè ðîçïî÷àëàñü 
â³éíà, ìîëîäîìó Ëåîí³äó áóëî 
16 ðîê³â. Éîãî òà ³íøó ìîëîäü 
â 1943 ðîö³ çàáðàëè í³ìåöüê³ 
ñîëäàòè íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè 
äî Òðåòüîãî Ðåéõó.

ВТЕЧА І ДОВГА ДОРОГА 
ДОДОМУ 

— Ïîãðóçèëè íàñ â åøåëîíè, 
íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, äàëè ìåä 
â íåâåëèêèõ áðèêåòàõ ³ êîâáà-
ñó. ß âèð³øèâ, ÿê âòå÷ó, çàíå-
ñó ìàëåíüêîìó ïëåì³ííèêó ö³ 
ëàñîù³, — çãàäóº Ëåîí³ä Äðè-
ãà. — Âòåêòè íà ð³äí³é çåìë³ 
íå âäàëîñÿ. Íà òåðèòîð³¿ Ïîëü-
ù³ ìè äîìîâèëèñÿ ç êîíâî¿ðîì. 
Ñîâ³ñíèé ÷îëîâ³ê áóâ. Ìè ïî-
ïðîñèëè, ùîá â³í íå çàêðèâàâ 
äâåðåé âàãîíà. Ò³ëüêè åøåëîí 
ïî÷àâ íàáèðàòè øâèäê³ñòü, ìè 
ö³ äâåð³ â³äêðèëè. Âèñòðèáíóëî 
ê³ëüêà ÷îëîâ³ê. Í³ìö³ â³äêðèëè 
âîãîíü. Áîã ïîìèëóâàâ, åøåëîí 
íàáðàâ øâèäê³ñòü ³ éîãî íå ìî-
ãëè çóïèíèòè. Òàê ìè âòåêëè 
äî ë³ñó.

Äàë³ êîæåí ç âò³êà÷³â ï³øîâ 
ñâîºþ ñòåæêîþ. Ëåîí³ä Äðèãà 
çàëèøèâñÿ ñàì. Äîðîãîþ ç’¿â 
ìåä òà êîâáàñó.

— Ä³éøîâ äî ì³ñòà. Áà÷ó, íà-
ïèñàíî ïî-í³ìåöüêè — Êðàê³â. 
Çàæóðèâñÿ, ÿê öå ÿ äîäîìó âòðà-
ïëþ? Íà ùàñòÿ, çîð³ºíòóâàâñÿ, äå 
ðîñòå ìîõ, çâ³äêè ñîíöå ñõîäèòü, 
òàê ³ éøîâ íà Ñõ³ä, — ðîçïîâ³äàº 
âåòåðàí. — Íàéñòðàøí³øå áóëî 
ïåðåéòè ð³÷êó, íà ìîñòó í³ìåöüê³ 
êîíâî¿ðè. Äâà äí³ ñèä³â ãîëîäíèé, 
¿â òðàâó. Âðåøò³ íàâàæèâñÿ ³òè 
ðàçîì ç ïîëüñüêèìè ðîá³òíè-
êàìè. Êàðòóçà íàñóíóâ íà î÷³, 
ðóêè — â êèøåí³ ³ ðàçîì ç óñ³ìà 
òàê ïåðåéøîâ öåé ì³ñò. Ó ïðè-
êîðäîíí³é çîí³ æèëè óêðà¿íö³ òà 
ïîëÿêè. Áà÷ó, õàòà ñòî¿òü, ÷îëîâ³ê 
õîäèòü, ï³äõîäæó ³ ïðîøó: «Äàé-
òå ùîñü ïî¿ñòè», òîé ðîçïèòàâ, 
õòî ÿ òàêèé. Ãîâîðèâ äî ìåíå 
óêðà¿íñüêîþ. ß ïðèäóìàâ ÿêóñü 
áàéêó, ïðîòå ÷îëîâ³ê íå äóðíèé, 
âñå çðîçóì³â. Êàæå äî ìåíå: «Òè 
õîâàéñÿ â êëóíþ, — ï³äó ¿ñòè ïðè-
íåñó». ß çâåðíóâ óâàãó, ùî â³í 
æîâòó êëóíþ íà çàìîê çàêðèâ. 
Êîëè ï³øîâ, ÿ ïî÷àâ ó ù³ëèíè çà-
ãëÿäàòè, áà÷ó, â³í äî í³ìö³â éäå, 
ùîá çäàòè ìåíå. ß ç òî¿ êëóí³ 
âèðâàâñÿ, ³ ïî êàðòîïë³ ïî÷àâ 
ïî áîëîò³ ò³êàòè.

ДО УКРАЇНИ ДІЙШОВ 
ЗА 2,5 МІСЯЦІ 

Ùîá âèæèòè Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ 
¿â ìàëèíó, ùî òðàïëÿëàñü äî-
ðîãîþ, ÿãîäè. ßêîñü íàòðàïèâ 
íà äîáðîãî ïîëüñüêîãî ãîñïîäà-
ðÿ. Òîé íàëèâ êðèíî÷êó ìîëîêà, 
äàâ õë³áà, ñàëà òà öèáóëèíó. Ïî-
ðàäèâ, ÿêèì øëÿõîì ³òè äàë³.

ОЛЕНА УДВУД 

 Äî Äíÿ ìåäè÷íèõ ñåñòåð, 
ÿêèé â³äçíà÷àþòü ó ñâ³ò³ 12 òðàâ-
íÿ, ìè ðîçïîâ³ìî ïðî Òåòÿíó 
ßðîâó. Âîíà ïðàöþº ìîëîäøîþ 
ìåäè÷íîþ ñåñòðîþ ó â³ää³ëåíí³ 
åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàäíî¿) äîïî-
ìîãè Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË.

Óæå òðè ðîêè á³ëèé õàëàò º 
îáîâ’ÿçêîâèì àòðèáóòîì ðî-
áî÷îãî îäÿãó êîçÿòèí÷àíêè. 
Â îáîâ'ÿçêè Òåòÿíè âõîäèòü 
äîñòàâëÿòè õâîðèõ, ÿêèõ ïðè-
âåçëà øâèäêà, äî ïîòð³áíîãî â³ä-
ä³ëåííÿ, à òàêîæ ï³äòðèìóâàòè 
÷èñòîòó íà «ïðèéìàëüíîìó».

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ 
â ë³êàðí³ ïðàöþâàòè, — ðîçïîâ³-
äàº Òåòÿíà ßðîâà, — äîïîìàãàòè 
õâîðèì, ï³êëóâàòèñÿ ïðî íèõ.

Âîäíî÷àñ íàøà ñï³âðîçìîâíè-
öÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî ³ â ¿¿ ðîáîò³ 
áóâàþòü òðóäíîù³. ×àñîì áóâàº 
âàæêî ïñèõîëîã³÷íî.

— Íàéâàæ÷å, ìîæå, ìîðàëüíî 
ïåðåæèòè ëþäñüêèé á³ëü, ñòðàæ-
äàííÿ, áî òè íå ìîæåø îäðàçó 
äîïîìîãòè, — ïîÿñíþº æ³íêà. — 
² äîêè ëþäèíó äîñòàâèø ó ïî-
òð³áíå â³ää³ëåííÿ, òóðáóºøñÿ, 
ùî ¿é çëå ³ ùîñü áîëèòü. Õî÷åø 
ÿêîìîãà øâèäøå ¿¿ äîñòàâèòè, 
ùîá ïîëåãøèòè ñòðàæäàííÿ.

Òåòÿíà çàâæäè õîò³ëà ïðàöþ-
âàòè ñàìå ó ë³êàðí³, àëå ðàí³øå 
íå áóëî ìîæëèâîñò³ âëàøòóâàòè-
ñÿ, ïîçàÿê áóâ óêîìïëåêòîâàíèé 
øòàò. Òà òðè ðîêè òîìó ôîðòóíà 
ïîñì³õíóëàñÿ ¿é ³ ìð³ÿ íàðåøò³ 
çä³éñíèëàñÿ.

— Ç â³êîì âæå ÿ íå ìîæó 
îòðèìàòè ìåäè÷íó îñâ³òó ³ ï³òè 
äåñü äàë³. Àëå ìîæó ùîñü çðî-
áèòè õî÷à á òàê, äîïîìàãàþ÷è, 
ùîá áóëî ÷èñòî, ãàðíî, ³ ëþäÿì 
ïîëåãøèòè òðîõè æèòòÿ, — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ.

²ç ïî÷àòêîì ïàíäåì³¿ êîðî-
íàâ³ðóñó ðîáîòà æ³íêè íå íàä-
òî çì³íèëàñÿ. Õ³áà ùî äî á³ëîãî 
õàëàòó äîäàëèñÿ ùå äîäàòêîâ³ 
îáîâ'ÿçêîâ³ àòðèáóòè, ÿê³ òðåáà 
íîñèòè êîæíî¿ çì³íè.

— ß á íå ñêàçàëà, ùî ùîñü 
äóæå êàðäèíàëüíî çì³íèëîñÿ. 
Ò³ëüêè ùî ìàñêè íîñèìî, õàëàòè 
äîäàòêîâ³, ðóêàâè÷êè. ² òåõí³êà 
áåçïåêè. À ñòàâëåííÿ íå ïîì³-
íÿëîñÿ í³ â ëþäåé äî íàñ, í³ 
ó íàñ äî õâîðèõ, — äîäàº Òåòÿíà.

«Мені подобається допомагати хворим»

Тетяна Ярова вже три роки працює в медичній сфері. 
Фото зі сторінки Інни П’ясецької у Фейсбук 

ТІКАВ, ВОЮВАВ І ЛЕДЬ НЕ ЗАГИНУВ 
Пам'ять  Історія 95-річного 
фронтовика з Кордишівки Леоніда 
Дриги. На його долю випало чимало 
випробувань: тікав від примусових робіт, 
воював, і дивом вижив після поранення

— Çóñòð³âñÿ ïîò³ì â ë³ñ³ ç 
õëîïöÿìè, — ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè 
âåòåðàí. — Íà êàðòóçàõ òðèçó-
áè, òî î÷åâèäíî áóëè ÎÓÍ³âö³. 
Ðîçãîâîðèëèñÿ, ÿ ðîçïîâ³â óñþ 
ïðàâäó. Âîíè ïðîïîíóâàëè çà-
ëèøèòèñÿ ç íèìè, àëå ÿ äóæå 
õîò³â ïðèéòè äîäîìó. Ïðèâå-
ëè ìåíå â ñåëî ³ îäèí õëîïåöü 
êàæå äî ñâîº¿ ìàòåð³: «Ìàìî, äàé 
íî öüîìó õëîïîâ³ ïî¿ñòè, áî â³í 
äóæå ãîëîäíèé». Æ³íêà íàñèïàëà 
áîðùó. Òàêîãî áîðùó ÿ á³ëüøå 
í³êîëè íå êóøòóâàâ. Â³í òàêèé 
áóâ ñìà÷íèé, ùî íà âñå æèòòÿ 
çàêàðáóâàâñÿ â ïàì’ÿò³.

ДИВОМ ВЦІЛІВ 
Ó 1944 ðîö³ Ëåîí³äà Äðèãó 

ïðèçâàëè íà ôðîíò. Â³í âîþâàâ 
íà òðåòüîìó á³ëîðóñüêîìó ôðîíò³. 
Çâ³ëüíÿâ Ëèòâó. Ó 1944 ðîö³ éîãî 

âàæêî ïîðàíèëè ï³ä Êàóíàñîì 
íà òåðèòîð³¿ Ïðèáàëòèêè. Ó âå-
òåðàíà áóëà âàæêà êîíòóç³ÿ, á³ëÿ 
õðåáòà äîñ³ ÿòðèòü ðâàíà ðàíà. 
Ó ò³ë³ çàëèøèëèñü îñêîëêè. Äè-
âîì âèæèâ. Âðÿòóâàëè æèòòÿ 
ôðîíòîâèêó êîðîáêè ç-ï³ä ïàòðî-
í³â íà ïëå÷àõ ³ ì³øîê äëÿ ðå÷åé.

— Ïàì’ÿòàþ, ðîç³ðâàâñÿ ñíà-
ðÿä ³ ìåíå çàñèïàëî çåìëåþ. 
ßêáè íå öÿ êîðîáêà, çàãèíóâ 
áè. Òîä³ íàì âèäàâàëè ïàòðîíè 
ç ³í³ö³àëàìè. Êîëè ïðèéøîâ 
äî òÿìè, ìåíå íåñëè íà ïëàù-
ïàëàòö³ ³ ïîâåçëè â ãîñï³òàëü. 
À öåé ïàòðîí ç ìî¿ìè äàíèìè 
çàãóáèâñÿ, — äîäàº Ëåîí³ä Ïå-
òðîâè÷.

Íàä³éøëà ïîõîðîíêà â Êîð-
äèø³âêó. Ð³äí³ óæå îïëàêóâàëè 
ìîëîäîãî ñîëäàòà. Òèì ÷àñîì 
éîìó â÷àñíî íàäàëè ìåäè÷íó 
äîïîìîãó. Ó 1945 ðîö³ â ëþòîìó 
éîãî óæå âèïèñàëè ç Êóðñüêîãî 
â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ ³ íàïðà-
âèëè ó ×åëÿá³íñüê íà íàâ÷àííÿ 
â òàíêîâó øêîëó.

ПЕРЕМОГА БУЛА, АЛЕ 
ВІДРАЗУ ЇЇ НЕ ВІДЧУВАЛИ 

Âåòåðàíà ðàçîì ç ³íøèìè ïî-
áðàòèìàìè ïîâåçëè äî Í³ìå÷-
÷èíè. Íå äî¿æäæàþ÷è äî Áåðë³íà, 
õëîïö³ ïî÷óëè ñòð³ëüáó, êðèêè.

— ×óºìî, êðè÷àòü íàø³: «Ïå-
ðåìîãà, í³ìö³ êàï³òóëþâàëè, 
ï³äïèñàëè ïåðåìèð’ÿ!» Ïðîòå ç 
ïåðøèõ äí³â öÿ ïåðåìîãà áóëà 
â³äíîñíà. Êîëè ÿ ñëóæèâ ó Í³-

ìå÷÷èí³ çà êîæíèì áóäèíêîì ³ 
êóùåì íàñ ÷åêàëè ï³äï³ëüíèêè, 
ñòð³ëÿëè. Áàãàòî íàøèõ õëîïö³â 
ó òîé ÷àñ çàãèíóëî. Çãîäîì öåé 
³äåéíèé íàöèñòñüêèé ï³äï³ëüíèé 
ðóõ ïðèäóøèëè.

Ïðîñëóæèâ ²âàí Äðèãà ó Í³-
ìå÷÷èí³ òðè ðîêè — ç 1945 äî 
1947. Ó 1950 ðîö³ ìîá³ë³çóâàâñÿ ³ 
ïîâåðíóâñÿ ó ð³äíó Êîðäèø³âêó. 
Äîâãî íå ðîçïîâ³äàâ í³ ð³äíèì, 
í³ áëèçüêèì ïðî ïåðåæèòå. Ö³ 
ñïîãàäè ùîðàçó ç áîëåì ç³ ñêó-
ïîþ ÷îëîâ³÷îþ ñëüîçîþ ñêðà-
ïóâàëè â äóø³.

Çà ó÷àñòü ó â³éí³ ²âàí Äðèãà 
íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè «Çà â³ä-
âàãó», «Çà ïåðåìîãó íàä Í³ìå÷-
÷èíîþ», «Çà áîéîâ³ çàñëóãè» òà 
Îðäåíîì «Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 
äðóãîãî ñòóïåíÿ».

Солдат Іван Дрига (ліворуч) разом з побратимами. 
Війна забрала багатьох його товаришів 

«Ïàì’ÿòàþ, 
ðîç³ðâàâñÿ ñíàðÿä 
³ ìåíå çàñèïàëî 
çåìëåþ. ßêáè íå 
êîðîáêà ç ïàòðîíàìè, 
çàãèíóâ áè» 
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Люди, від яких залежить наше оду-
жання в лікарнях — це не тільки лікарі. 
У першу чергу, це медичні сестри — адже 
саме вони вчасно подадуть ліки і вимі-
ряють температуру, відзначать зміни са-
мопочуття і проведуть аналіз, зроблять 
перев’язку і укол. 

Усі необхідні процедури лягають на пле-
чі медсестер, і така самовіддана праця по-
винна бути оцінена по достоїнству. У знак 
визнання їх заслуг міжнародна спільнота 
заснувала особливе професійне свято — 
День медсестри.

12 травня секретар міської ради Костянтин 
Марченко та керуючий справами виконкому 
Сергій Заїчко завітали до колективів місь-
кого Центру первинної медико-санітарної 
допомоги, міської лікарні, філії «Хмель-
ницька станція екстреної медичної допо-

моги» Козятинського відділення екстреної 
медичної допомоги, аби особисто привітати 
наших медсестер з професійним святом. 
Працівниці Центральної районної лікарні та 
міського терцентру приймали віншування 
в залі адмінбудівлі.

«Бачимо, що ви люди з великою душею, 
знаєте свою роботу. Це одна з тих профе-
сій, яка об’єднує у собі професіоналізм, 
людяність та чуйність. Ви лікуєте не лише 
лікарськими препаратами та медичними 
процедурами, а й серцем», — говорить Кос-
тянтин Володимирович.

Кращі з кращих медичних сестер за ба-
гаторічну сумлінну працю, добросовісне 
виконання професійних обов’язків були 
відзначені грамотами та грошовими ви-
нагородами. Приємним додатком стали 
і квіти.

Як зменшити тариф на житлові по-
слуги та як обрати форму управління 
багатоквартирним будинком. 

Відповідно до Закону України від 
09.11.2017 року № 2189 «Про житло-
во-комунальні послуги», який вводиться 
в дію з 01 травня 2019 року, мешканці 
кожного багатоквартирного будинку по-
винні обрати форму управління будин-
ком. Адже саме співвласники повинні 
нести відповідальність за стан свого 
будинку та його майбутнє.

За ст. 9 ЗУ «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному бу-
динку» управління багатоквартирним 
будинком здійснюють його співвлас-
ники. Форму цього управління обирають 
самі співвласники на загальних зборах. 
Передбачено наступні форми управління 
будинку:
 Управління співвласниками (само-

стійно) — тобто всі питання, які виникають 
під час експлуатації будинку, його ремон-
ту, прибирання прибудинкової території, 
величина тарифу та інше вирішуються 
спільно всіма мешканцями будинку.
 Управління управителем (керуюча 

компанія) — фізична особа-підприємець 
або приватна фірма. Є прибутковою ор-
ганізацією. Всі питання, які виникають під 
час експлуатації будинку та прибудинко-
вої території, вирішуються Управителем 
на підставі договору із співвласниками 
цього будинку. Основна функція упра-
вителя — забезпечити належні умови 
проживання і задоволення господар-
сько-побутових потреб, належне утри-
мання та ремонт спільного майна бага-

токвартирного будинку і прибудинкової 
території. Ціну на послуги з управління 
визначатимуть мешканці разом з упра-
вителем на етапі укладання договору. 
За утримання будинку мешканцям до-
ведеться платити більше, оскільки туди 
увійде і зарплата управителя та кошти 
на капітальний ремонт вашого будинку. 
Обрати управителя можна двома спо-
собами:

1) Через конкурс, оголошений місь-
кою радою.

2) Укласти індивідуальний договір між 
співвласниками та управителем. Даний 
спосіб є пріоритетним, так як співвласник 
особисто обирає перелік послуг, а також 
періодичність виконання даних послуг з 
утримання багатоквартирного будинку 
та прибудинкової території таким чином 
тариф на житлові послуги в рази мен-
ший, ніж на конкурсній основі.
 Створення ОСББ (об’єднання спів-

власників багатоквартирного будинку) — 
є юридичною особою, створеною влас-
никами квартир у відповідності до ЗУ 
«Про об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку» для утримання 
і використання спільного майна. Для 
ухвалення такого рішення необхідно, 
щоб «за» було понад 50% голосів спів-
власників будинку. ОСББ — неприбуткова 
організація.

За інформацією звертатися в управ-
ління житлово–комунального госпо-
дарства міської ради: вул. Грушев-
ського, 23, каб.13. Тел. 2–02–08 або 
в ПК «Управляюча компанія», вул. 
Незалежності, 31 тел. 2–00–98.

9 травня — 75-та річниця Пе-
ремоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.

Представники влади — секретар 
міської ради Костянтин Марченко, 
керуючий справами виконкому 
Сергій Заїчко, голова міської ор-
ганізації ветеранів Федір Кропива 
та її представники, історик, краєз-
навець Микола Купчик поклали 
живі квіти до всіх пам’ятних та 
скорботних місць Козятина.

Суботнього дня дорога пам’яті 
пролягла до пам’ятника геро-
ям-підпільникам І. Сербіну та 
Г. Кондрацькому, до пам’ятника 
визволителям «Танк» та до бюсту 
І. Н. Бойку на території МВПУЗТ, 
меморіального комплексу «Вічний 
вогонь», до могил невідомим сол-
датам на міському кладовищі, 
пам’ятному знаку «Захисникам 
Козятина — командирам і чер-
воноармійцям 6-ої загальновій-
ськової армії генерал-лейтенанта 
Музиченка І. М., які загинули при 
захисті міста 15 липня 1941 року» 
(на території школи-інтернату-
гімназії), до меморіалу «Жертвам 
фашизму» на місці страти тисяч 
мирних жителів та військово-

полонених під час окупації Ко-
зятинщини у 1941–1943 роках 
в Талимонівському яру.

Напередодні всі місця, присвя-
чені історичним дням 8–9 травня, 
приведено до ладу та облашто-
вано території навколо обелісків. 
На меморіалах «Вічний вогонь» 
та «Жертвам фашизму» встанов-
лено додаткові інформаційні та-
блички та завершуються роботи 
щодо облаштування пам’ятника 
невідомим солдатам (карантин-
ні заходи уповільнили процес). 
На вищезазначене міська влада 
виділила 100 тис. грн.

«Карантинні обмеження вне-
сли корективи в цьогорічні за-
ходи. Але ми бережемо пам’ять 
про тих, хто здобув Перемогу. Ми 
гордимося нашими українськими 
воїнами різних часів, дякуємо їм 
за мужність та героїзм, схиляємось 
у скорботі за тими, кого забрала 
війна», — зауважив Костянтин 
Марченко.

Присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять загиблих 
у Другій світовій війні та тих, хто 
віддав своє життя за Україну.

Потім міські посадовці відвіда-

ли фронтовиків та інвалідів війни. 
Подякували їм за подвиги та смі-
ливість, виявлені в роки Другої 
світової війни, а також побажали 
добра, здоров’я, бадьорості духу 
на довгі роки, незгасної любові 
рідних та близьких, мирного неба 
над головою.

Невід’ємною складовою поба-
жань стали квіти, вітальні листів-
ки за підписом міського голови 
Олександра Пузиря, продуктові 
набори, грошові винагороди та 
пам’ятні медалі «За бойові за-
слуги. 75 років Перемоги над 
нацизмом». Нещодавно відій-
шов у вічність один з ветеранів 
Олександр Романович Бабушко, 
тому щирі зичення та вияв уваги з 
боку міської влади приймала його 
родина.

Для наших земляків, що зазна-
ли страшних лихоліть війни, учас-
ників бойових дій ці травневі дні 
особливі, досі ветерани зустріча-
ють свято перемоги зі сльозами 
на очах.

Слова «Ніколи знову» ми має-
мо запам’ятати на все життя, як 
символ найбільшої трагедії 20-го 
століття.

МИ ПАМ’ЯТЬ ПРО НИХ ЗБЕРЕЖЕМО!

Медсестра — не професія, 
а покликання

Шановні мешканці 
багатоквартирних будинків!
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Забрав собаку разом з козячим цепом 

15 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ СІМ’Ї 

Саме родина — це опора та надія для 
кожної людини. У колі близьких і рідних 
ми відчуваємо себе по-справжньому 
потрібними і незамінними, а наші спра-
ви та вчинки знаходять сенс.

Тож бажаємо кожній родині благо-
получчя, щастя, добробуту. Нехай у ва-
ших домівках панують мир, злагода 
та порозуміння. Цінуйте своє сімейне 
вогнище, бережіть його, не шкодуйте 
своєї любові для найдорожчих, най-
ближчих людей!

16 ТРАВНЯ — 
ДЕНЬ ЄВРОПИ 

Шановні жителі Козятинщини!
Щиро вітаємо вас з Днем Європи, 

який згідно з Указом Президента Укра-
їни святкується в Україні щорічно в тре-
тю суботу травня. Це свято в черговий 
раз нагадує нам, що Європа почина-
ється не за кордоном України — вона 
починається у серці кожного українця. 
Відзначаючи цей день, ми підтверджу-
ємо своє прагнення стати частиною 
європейської спільноти. І цей вибір є 
вільним і усвідомленим. Тому цього 
дня давайте побажаємо собі терпін-
ня та рішучості у справі становлення 
України як дійсно Європейської дер-

жави. Здоров’я вам, дорогі земляки, 
здійснення планів і задумів, миру, до-
статку, благополуччя кожній родині!

18 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЇВ 

Завдяки самовідданій творчій праці 
тих, хто присвятив своє життя розвитку 
музейної справи, дбайливо зберігаєть-
ся й примножується історична спадщи-
на, поєднується минуле, сьогодення 
й майбутнє, виховується почуття пре-
красного, повага до народних традицій 
і любов до національного мистецтва.

Зичимо всім музейним працівникам 
району успіхів у трудовій діяльності, 
поповнень музейних зібрань, роз-
ширення наукових та професійних 
доробок, здоров’я й щастя вам!

19 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 

Цей День встановлено згідно з 
Указом Президента від 21 травня 
2007 року, з метою належного вша-
нування пам'яті жертв політичних ре-
пресій, привернення уваги суспільства 
до трагічних подій в історії України, 
викликаних насильницьким впро-
вадженням комуністичної ідеології, 
відродження національної пам'яті, 
утвердження нетерпимості до будь-

яких проявів насильства проти люд-
ства та у зв'язку з 70-ми роковинами 
Великого терору — масових політичних 
репресій 1937–1938 років.

Схилімо ж голови і помолімося 
за вічний спокій тих, хто загинув уна-
слідок політичних репресій, а також 
за визволення та повернення додому 
сучасних в’язнів.

Вічна пам’ять загиблим, честь і слава 
живим героям!

20 ТРАВНЯ — ДЕНЬ БАНКІВСЬКИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ 

У цей святковий день вітаємо всіх 
банківських працівників Козятинщини 
та висловлюємо впевненість у тому, що 
ваш професіоналізм і наполеглива пра-
ця сприятимуть підвищенню добробуту 
українського народу, зміцненню та роз-
будові фінансово-кредитної системи 
не лише району, а й всієї держави. Міц-
ного здоров’я вам, взаєморозуміння 
та злагоди, і нехай кожен новий день 
дарує вам радість життя, втілює надії 
та сподівання краще.

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

Велич свята Перемоги не згасає 
з плином літ. Щороку з почуттям 
глибокої шани ми йдемо до Ме-
моріалів Слави, пам'ятників Неві-
домому Солдату, щоб віддати да-
нину вдячності, низько вклонити-
ся ратному подвигу захисників, 
вшанувати доблесть ветеранів, 
які власним життям подарували 
нам право вільно жити на своїй 
землі.

На жаль, карантин вніс свої ко-
рективи у відзначення 75-ї річниці 
Великої Перемоги — через панде-
мію коронавірусу Україна змушена 
відмовитися від масових заходів. 

Тому цьогоріч на Козятинщині 
звичні мітинги не проводилися.

Але з метою належного від-
значення мужності та героїзму 
переможців нацизму у Другій 
світовій війні, видатного внеску 
українського народу у перемогу 
Антигітлерівської коаліції, вша-
нування пам'яті жертв Другої 
світової війни 8 травня, в День 
пам’яті та примирення, голова 
районної ради Віктор Слободя-
нюк, заступник голови Анатолій 
Задорожнюк, заступник голо-
ви райдержадміністрації Ігор 
Булавський, представники ра-

йонної ветеранської організації, 
керівники комунальних установ 
поклали квіти до пам’ятників ге-
роям-підпільникам І. Сербіну та 
Г. Кондрацькому, пам’ятника ви-
зволителям «Танк», до погруддя 
І. Н. Бойка, що на території міжре-
гіонального вищого професійного 
училища залізничного транспор-
ту, до меморіалу жертвам Другої 
світової війни, меморіалу жертв 
фашизму 1941–43 рр. «Талимо-
нівський яр» 

Пам’ять про полеглих героїв 
Другої світової війни вшанували 
хвилиною мовчання.

ВІТАЮ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
заступника голови райдержадміністрації 

БУЛАВСЬКОГО Ігоря Олександровича (14.05) 

Зичу здоров'я, щастя, добробуту Вам і Вашій родині, 
щасливих років життя у міцному родинному колі та 

серед вірних друзів, подальших успіхів у праці, наснаги 
та здобутків на ниві державної діяльності.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК 

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

заступника голови райдержадміністрації 
БУЛАВСЬКОГО Ігоря Олександровича!

Хай Ваші життєві орбіти будуть завжди високими, як 
травневі небеса, шляхи — широкими та ясними, поля 

діяльності — просторими та урожайними, а люди, задля 
яких Ви працюєте й живете, — щасливими і вдячними! 
Мудрості й наснаги Вам, сил і здоров'я на многая літа!

З повагою, колектив райдержадміністрації

ЩИРО ВІТАЄМО!
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

начальника фінансового управління 
райдержадміністрації 

ВЕЛЬГУС Світлану Цезарівну (19.05), 
головного спеціаліста відділу культури, молоді 

та спорту райдержадміністрації 
ШВЕЦЯ Валерія Станіславовича (19.05) 

Прийміть найщиріші вітання та побажання міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, достатку, злагоди, здійснення 

всіх ваших задумів. Нехай кожен новий день буде щедрим 
на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні 

події, особисті досягнення і благородні справи! Хай завжди 
вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, 

а у вашому домі панують любов, злагода та добробут!
З повагою, голова районної ради 

Віктор СЛОБОДЯНЮК, заступник голови 
райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ìåøêàíêà âó-
ëèö³ Ëåîíòîâè÷à ïàí³ Íàä³ÿ. Âîíà 
ïîâ³äîìèëà, ùî â ¿õíüîìó ì³êðîðà-
éîí³ ç’ÿâèâñÿ ñîáàêà âåëèêî¿ ïîðîäè 
ñõîæèé íà â³â÷àðêó. Â³í ó íàøèé-
íèêó, êàçàëà æ³íêà, ³ çà ìàíåðîþ 
ïîâåä³íêè äîáðå âèõîâàíèé. Âèäíî, 
ùî ÷îòèðèëàïèé ãîëîäíèé, ò³ëüêè 
í³ êóðåé, í³ ê³ç íå ÷³ïàº.

Ùîá ïåñ íå á³ãàâ ãîðîäàìè ³ 
íå òîïòàâ ëþäÿì ãðÿäêè, æ³íêà 
çàìàíèëà ñîáàêó ó âîëüºð.

— ß íàä³þñü, ùî çíàéäåòüñÿ ãîñ-
ïîäàð öüîãî ñîáàêè. Òâàðèíè, ÿê 
ëþäè — ìàþòü ïðàâî íà ñâîº ñîáà÷å 
ùàñòÿ, — êàçàëà òîä³ ïàí³ Íàä³ÿ.

Ó ãîñïîäèí³ âæå º ñîáàêà âå-
ëèêî¿ ïîðîäè. ² ïðîãîäóâàòè äâîõ 
âåëèêèõ ïñ³â íà ì³çåðíó ïåíñ³þ 
¿é ñêëàäíî.

Çà ê³ëüêà äí³â çà ïñîì ïðèéøîâ 
ãîñïîäàð. Âçÿâ éîãî íà ëàíöþã, 
ÿêèé äàëà éîìó ïàí³ Íàä³ÿ, çíÿâøè 
ç³ ñâîº¿ êîçè, ³ ïîâ³â ïåñèêà äîäîìó. 
Ëàíöþã îá³öÿâ ïîâåðíóòè, àëå âæå 
ïðîéøëî ï’ÿòü äí³â, à äîáðîä³é í³ÿê 
íå ìîæå äîíåñòè òå, ùî âçÿâ. Áàáóñÿ 
Íàäÿ çíàº, ùî íîâèé ãîñïîäàð ãàçå-
òè ÷èòàº, òîæ çâåðòàºòüñÿ äî íüîãî, 
ùîá ïîâåðíóâ ëàíöþãà, ÿêèì âîíà 
êîçó âèâîäèòü íà ïàñîâèñüêî.

Покладання квітів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення 
і 75-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ 
З НАГОДИ ДНЯ ПАМ’ЯТІ
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВИКЛИК 
ВЧИТЕЛЯМ ТА МОРОКА БАТЬКАМ 
Навчання по новому  Чому 
несподівані канікули дітям «не зайшли», 
як навчають дистанційно вчителі різних 
шкіл міста своїх учнів та чи приживеться 
дистанційне навчання у школах? Про це 
розповіли освітяни Козятина та району

ТЕТЯНА ГРИНЮК

Í³õòî é íå î÷³êóâàâ, ùî â³-
ðóñ çà÷èíèòü ö³ëèé ñâ³ò óäîìà 
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. Ñïî-
÷àòêó çäàâàëîñü, ùî âñå øâèä-
êî ìèíåòüñÿ. Ïðîòå, ïðîæèâøè 
ê³ëüêà òèæí³â «äèâíèõ êàí³êóë» 
çà íîâèìè ïðàâèëàìè, ä³òÿì òà 
é óñ³ì íàì ñòàëî çðîçóì³ëî ïðî 
ïîìèëêîâ³ñòü òàêîãî ñóäæåííÿ.

Ó êàðàíòèí êîçÿòèíñüê³ øêî-
ëè óâ³éøëè áåç ÷³òêî¿ ³íñòðóêö³¿ 
â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè. «Ïðîáîðñàâøèñü» ó 
âèð³ ñêèäàííÿ «äîìàøîê» òà 
¿õ õàîòè÷íèõ ïåðåâ³ðîê ïåâíèé 
ïåð³îä ÷àñó, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
ïî÷àëè âèõîäèòè ç³ ñòàíîâèùà 
òà íàëàãîäæóâàëè ðîáîòó, õòî ÿê 
ì³ã. Îêðåì³ øêîëè ìàéæå îäðàçó 
îáðàëè ïðîâåäåííÿ óðîê³â-êîí-
ôåðåíö³é íà îíëàéí-ïëàòôîð-
ìàõ. ²íø³ îáìåæèëèñü ðîçñèë-
êîþ çàâäàíü ó ñîöìåðåæàõ ç ¿õ 
äóáëþâàííÿì íà ñàéò³ øêîëè. 
Ùå ³íøà ÷àñòèíà ä³òåé îòðè-
ìóþòü çíàííÿ íà ìàéäàí÷èêó 
«Âñåóêðà¿íñüêà øêîëà îíëàéí».

Òî æ ÿê íàâ÷àòèñü îíëàéí, 
ÿê ³òè â íîãó ç ÷àñîì, ÿê ï³ä-
òðèìóâàòè ìîòèâàö³þ ä³òåé äî 
çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, ðîçïèòàëè 
ó äèðåêòîðà òà â÷èòåë³â Êîçÿ-
òèíñüêî¿ øêîëè-ë³öåþ, â÷èòåë³â 
³íøèõ øê³ë ì³ñòà òà ðàéîíó.

«ПРОЖИЛИ» ВСІ ТРУДНОЩІ
Îëåíà Àíàòîë³¿âíà Á³ëÿíåöü, 

äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêî¿ øêîëè-
ë³öåþ.

— Ñïî÷àòêó ìè íàëàøòóâà-
ëèñÿ íà îïòèì³ñòè÷íèé âàð³àíò 
òðèòèæíåâîãî êàðàíòèíó ³ îðãà-
í³çóâàëè ñóïðîâ³ä ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ó÷í³â çà äîïîìîãîþ ìå-
ñåíäæåð³â. Îäíàê ðîçâèòîê ïî-
ä³é íå çàëèøèâ íàä³¿ íà øâèäêå 
çàâåðøåííÿ åï³äåì³¿. Çà äóæå êî-
ðîòêèé òåðì³í ìè «ïðîæèëè» âñ³ 
òðóäíîù³ é íåäîë³êè ïåðøîãî 
äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, êîëè 
âàéáåð-ãðóïè ðîçðèâàþòüñÿ â³ä 
êóïè ïîâ³äîìëåíü ³ç çàâäàííÿ-
ìè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàòüê³â 
(³ öå çðîçóì³ëî) íå áóëà ãîòîâà 
àâòîìàòè÷íî ñòàòè ùå é âèêëà-
äà÷àìè, ñóì³ùàþ÷è ³ ðîáîòó ç 
äîìó, ³ ïðîõîäæåííÿ íîâèõ òåì 
ç óñ³õ ïðåäìåò³â ç ä³òüìè, ³ äî-

ìàøí³ êëîïîòè. Êð³ì òîãî, íå 
âñ³ ä³òè íàñò³ëüêè â³äïîâ³äàëü-
í³, ùîá âèâ÷àòè íîâèé ìàòåð³àë 
ñàìîñò³éíî. Ñàìå ö³ îáñòàâèíè 
ñïîíóêàëè àäì³í³ñòðàö³þ ë³öåþ-
øêîëè ñòèìóëþâàòè â÷èòåë³â ïå-
ðåîð³ºíòóâàòèñÿ íà ïðîâåäåííÿ 
óðîê³â íà îíëàéí-ïëàòôîðìàõ, 
ùî äîçâîëÿº ïîâåðíóòè æèâå 
ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ç ä³òüìè.

Íàéïåðøèìè âèõîäèòè íà 
«æèâèé» çâ’ÿçîê ç ó÷íÿìè ïî-
÷àëè â÷èòåë³ ìàòåìàòèêè, óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè, ³íîçåìíî¿ ìîâè, 
õ³ì³¿ òîùî. Öå é çðîçóì³ëî: 
ÿêùî ïðî÷èòàòè õóäîæí³é òâ³ð 
÷è îïðàöþâàòè ìàòåð³àë ç îñíîâ 
çäîðîâ’ÿ ó÷åíü ìîæå ñàìîñò³éíî, 
òî çðîçóì³òè íîâó òåìó, íàïðè-
êëàä, ç ãåîìåòð³¿ áåç äîïîìîãè 
â÷èòåëÿ – ìàéæå íåðåàëüíî. Ç 
êîæíèì äíåì óñå á³ëüøå ïåäàãî-
ã³â íàøîãî çàêëàäó îïàíîâóþòü 
ðîáîòó ç ñó÷àñíèìè åëåêòðîííè-
ìè ñåðâ³ñàìè, óäîñêîíàëþþ÷è 
ÿê³ñòü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
Äëÿ ìåíå îñîáèñòî öå º ïîêàç-
íèêîì ïðîôåñ³îíàë³çìó.

Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ âêàçóº 
íà âåëèêó éìîâ³ðí³ñòü çàñòîñó-
âàííÿ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ â ìàéáóòíüîìó. Òîìó 
íàøîìó êîëåêòèâó íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâî øâèäêî íàïðàöþâàòè 
íàéá³ëüø åôåêòèâíó ìîäåëü ðî-
áîòè ç ó÷íÿìè â óìîâàõ êàðàí-
òèíó. Ïðîàíàë³çóâàòè íàáóòèé 
äîñâ³ä é íàäàë³ óäîñêîíàëþâàòè 
éîãî – «äîìàøíº çàâäàííÿ» êî-
ëåêòèâó ë³öåþ-øêîëè, ç ÿêèì ìè 
îáîâ’ÿçêîâî ñïðàâèìîñÿ.

 «ДО КОЖНОГО ЗАНЯТТЯ 
ГОТУЮ ПРЕЗЕНТАЦІЇ»

Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà Äîìáðîâ-
ñüêà, â÷èòåëüêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè øêîëè-ë³öåþ 

— Ç ïåðøèõ äí³â êàðàíòèíó 
âñ³ì ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî îäíè-
ìè ëèøå äîìàøí³ìè çàâäàííÿ-
ìè íàì íå îá³éòèñü. Àäæå ìîâà 
éøëà íå ò³ëüêè ïðî ïîâòîðåí-
íÿ ïðîéäåíîãî ìàòåð³àëó, à é 
ïðî çàñâîºííÿ íîâîãî. Ç òàêèì 
ä³òè ñàìîòóæêè, çâè÷àéíî æ, 
âïîðàòèñü íå çìîãëè á. Àäì³-
í³ñòðàö³ºþ íàøî¿ øêîëè áóëè 
ñòâîðåí³ ³í³ö³àòèâí³ ãðóïè. Ìè 
ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä âèð³øåí-
íÿì òîãî, ÿê ïðîâåñòè òàê³ æ 
ïîâíîö³íí³ óðîêè, ÿê ³ ðàí³øå, 

àëå îíëàéí. Í³ äëÿ êîãî íå ñå-
êðåò, ùî ñüîãîäí³ äëÿ ðîáîòè 
â÷èòåëÿ ïðîïîíóºòüñÿ áåçë³÷ 
ïëàòôîðì, â³äåî óðîê³â, åëåê-
òðîííèõ æóðíàë³â, ðîçðîáëåíèõ 
óðîê³â ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè 
³ íàóêè òîùî… Àëå â ïð³îðèòå-
ò³ ñòàâ òîé ôàêò, ùî ä³òè çâè-
êëè äî ñâîãî â÷èòåëÿ, ùî æèâå 
ñï³ëêóâàííÿ ïðîñòî íåîáõ³äíå 
äëÿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó. Òîìó ³ îáðàëè äëÿ ðîáîòè 
ïëàòôîðìó ZOOM. Íàø³ ó÷í³ 
³ç çàäîâîëåííÿì ðåºñòðóþòüñÿ 
òà ïðàöþþòü íà óðîêàõ-â³äåî-
êîíôåðåíö³ÿõ. Äëÿ íèõ öå íîâà 
ôîðìà ðîáîòè, à íîâå çàâæäè 
âèêëèêàº ³íòåðåñ. Óðîêè ïðî-
âîäèòè ìåí³ íå ñêëàäíî, áî ³ 
ïðè êëàñíî-óðî÷í³é ôîðì³ íà-
â÷àííÿ ÿ ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëà 
åëåìåíòè â³äåîóðîê³â. Çâè÷àéíî, 
öå íåëåãêî. Áî äî êîæíîãî çà-
íÿòòÿ ãîòóþ ïðåçåíòàö³¿. Òàêîæ 
ïàðàëåëüíî ï³äêëþ÷àþ ôðàãìåíò 
ÿêîãîñü â³äåîóðîêó òà âèêîðèñ-
òîâóþ ð³çíîìàí³òí³ ñõåìè òîùî.

Àëå ïðîáëåì âèñòà÷àº. Çîâñ³ì 
íå ïðîñòî ïåðåâ³ðèòè ïèñüìî-
â³ ðîáîòè. Àäæå íàäñèëàþòüñÿ 

âîíè ó ð³çíèõ ôîðìàòàõ òà íà 
ð³çí³ ìåñåíäæåðè ÷è ïðîñòî çâè-
÷àéíîþ åëåêòðîíêîþ. Ñêëàäíî 
ïðîâåñòè êîíòðîëüí³ ðîáîòè. 
Íàâ³òü ÷àñ ðîáîòè (áåçêîøòîâ-
íèé) íà â³äåîêîíôåðåíö³¿ òåæ 
îáìåæåíèé… À ùå ïîòð³áíî ðîç-
ðîáèòè ³íñòðóêö³¿ äëÿ ä³òåé äî 
âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, 
ðîçðîáèòè òà ðîç³ñëàòè çàïðî-
øåííÿ íà â³äåîêîíôåðåíö³¿. 
Òà é ó÷àñòü ä³òåé â ïðåäìåòíèõ 
îíëàéí-îë³ìï³àäàõ òåæ í³õòî íå 
â³äì³íÿâ. Íàâ³òü ñàìà ï³äãîòîâêà 
äî óðîêó âèìàãàº á³ëüøå ÷àñó òà 
çóñèëü, í³æ ðàí³øå. À ùå º ðÿä 
ïðîáëåì, ÿê³ òåæ äîáðÿ÷å «ñîòà-
þòü íåðâè» ÿê ìåí³, òàê ³ ä³òÿì. 
Öå ³ ñëàáêå ³íòåðíåò-ïîêðèòòÿ, 
öå ³ â³äñóòí³ñòü êîìï’þòåðíî¿ 
òåõí³êè, ÿêà á äàâàëà ìîæëèâ³ñòü 
ï³äòðèìóâàòè òó ÷è ³íøó ³íòåð-
íåò-ïðîãðàìó. ² öå äàëåêî íå ïî-
âíèé ïåðåë³ê òàêèõ ìîìåíò³â, 
ùî âèìàãàþòü óâàãè â÷èòåëÿ.

Àëå äëÿ ìåíå ³ ó òàêîìó ñêëàä-
íîìó ñüîãîäåíí³ íàéâàæëèâ³øå 
— öå ìî¿ ó÷í³. Áî êîæíîãî ðàçó, 
êîëè ìî¿ âèõîâàíö³ ïîêàçóþòü 
ãàðí³ ðåçóëüòàòè çíàíü, ÿ íåéìî-
â³ðíî ðàä³þ çà íèõ. ² öå º ãîëî-
âíèì ìîòèâàòîðîì ìîº¿ ðîáîòè.

«ВАЖКО ПРАЦЮВАТИ, КОЛИ 
Я НЕ БАЧУ ОЧЕЙ ДІТОК»

²ðèíà Ìèêîëà¿âíà Çà¿÷êî, â÷è-
òåëüêà 3 êëàñó øêîëè ¹1

— Êîëè ïîñòàëî çàâäàííÿ 
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ îíëàéí, 
òî, ïîðàäèâøèñü ç áàòüêàìè, 
áóëî âèð³øåíî ïðîäîâæóâàòè 
ïðàöþâàòè ó Viber. Öåé äîäàòîê 
ìè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ðîáîòè 
ùå é äî êàðàíòèíó. Òîìó îñâî-
ºííÿ ÿêî¿ñü íîâî¿ ôîðìè ðîáî-
òè îíëàéí ìîãëî âíåñòè ïåâíèé 
äèñêîìôîðò òà íàïðóãó. À òàêîãî 
³ òàê âèñòà÷àº. Òîæ ìîº çàâäàí-
íÿ ÿê ó÷èòåëÿ ïîëÿãàëî â òîìó, 
ùîá ñòâîðèòè ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòí³ óìîâè ÿê äëÿ áàòü-
ê³â, òàê ³ äëÿ ó÷í³â. ß çàïèñóþ 
â³äåî, äå º ïîÿñíåííÿ íîâîãî 
ìàòåð³àëó. Òàêîæ êîæåí ó÷åíü 
ìîæå ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïî 
ìàòåð³àëó ³ òîä³ ÿ éîìó íàäñèëàþ 
â³äåî â³äïîâ³äü ç ïîÿñíåííÿì. À 
ùå äàþ ïîñèëàííÿ-ðåêîìåíäàö³¿ 
ó ãðóïó, ùîá ä³òè ìîãëè ïîäè-
âèòèñü ïîÿñíåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ 
òåìè ç ³íøèõ äæåðåë òà, çâè÷àé-
íî, çà áàæàííÿì, îïðàöþâàòè 
äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ. Ä³òè íàä-
ñèëàþòü ìåí³ âèêîíàí³ ðîáîòè 
òàêîæ íà Âàéáåð. Ïðîòå ìåí³ 
íåéìîâ³ðíî âàæêî ïðàöþâàòè, 
êîëè ÿ íå áà÷ó î÷åé ñâî¿õ ä³òîê. 
Çâè÷àéíî, òàêà ñèñòåìà ðîáîòè 
çàáèðàº íàáàãàòî á³ëüøå ÷àñó 
òà çóñèëü. Öå ³ ïåðåâ³ðêà ðîá³ò 
ó÷í³â, öå ³ íàëàãîäæåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè. Àäæå 
ïðè êëàñíî-óðî÷í³é ôîðì³ íà-
â÷àííÿ ÿ ìîãëà â³äñë³äêîâóâàòè 
³ ìèòòºâî ðåàãóâàòè íà ðîçóì³í-
íÿ-íåðîçóì³ííÿ ó÷íÿìè íîâî-
ãî ìàòåð³àëó. Âèêîðèñòàâøè ùå 

ÿêóñü äîäàòêîâó ôîðìó ðîáîòè 
äëÿ ãëèáøîãî ïîÿñíåííÿ òåìè, 
ÿ ìîãëà óíèêíóòè ïðîãàëèí ó 
çíàííÿõ.

Êð³ì òîãî, ùî ìè ïðàöþºìî ç 
ó÷íÿìè, í³õòî íå â³äì³íÿâ ðîáî-
òó ç ñàìîîñâ³òè, ïåäðàäè òà íà-
ðàäè ïðè äèðåêòîðîâ³, ô³êñàö³þ 
òà ùîäåííå ïëàíóâàííÿ íàøî¿ 
ðîáîòè ç ó÷íÿìè… Òà é äîìàø-
í³ íå äóæå ðàä³ñíî ðåàãóþòü íà 
«øêîëó ùå é âäîìà», áî ¿ì òåæ 
õî÷åòüñÿ ìîº¿ óâàãè.

СТОМИЛИСЯ ВІД ЦЬОГО УСІ
Êîëè ï³äñóìóâàòè ñêàçàíå, òî 

âèÿâëÿºòüñÿ, ùî íå ³ñíóº çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî áåçêîøòîâíîãî 
îíëàéí-ïîðòàëó äëÿ òîãî, ùîá 
â÷èòåëü òà ó÷í³ áóëè íå îáìå-
æåí³ ó ÷àñ³ ï³ä ÷àñ â³äåîêîíôå-
ðåíö³¿, ïðîãðàìè ïåðåâàíòàæåí³ 
îáñÿãàìè ìàòåð³àëó, óðîêè çí³-
ìàþòüñÿ ó ñòàí³ àâðàëó…

ßê áà÷èìî, âàæêî âñ³ì: ³ â÷è-
òåëÿì, ³ áàòüêàì, ³, â ïåðøó ÷åð-
ãó, ä³òÿì. Áàòüêè ñòîìèëèñÿ â³ä 
íåñê³í÷åííîãî «òèë³ìêàííÿ» ìå-
ñåíäæåð³â, êóäè íàäõîäÿòü ö³ë³ 
ïðîñòèðàäëà øê³ëüíèõ çàâäàíü. 
Ä³òè - â³ä äîâãîãî ñèä³ííÿ ïåðåä 
åêðàíàìè ìîí³òîð³â ³ âèêîíàííÿ 
ñàìîòóæêè, ÷àñîì ³ íå äóæå, çà-
âäàíü. Â÷èòåë³, â ñâîþ ÷åðãó, â³ä 
íåäîñêîíàëîñò³ ñèñòåìè â³ääà-
ëåíîãî íàâ÷àííÿ ³ â³ä íàìàãàíü 
âñå æ òàêè, õî÷ ³ «ç êîë³ñ», àëå 
çíàéòè âèõ³ä.

Àëå, öå ÿê âàð³àíò, ùî øêîëà 
ìàéáóòíüîãî áóäå ì³ñòèòè åëå-
ìåíòè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
² ò³ëüêè îòîé «îñâ³òí³é òðèêóò-
íèê» â÷èòåë³-ä³òè-áàòüêè äîïî-
ìîæå íàì âèñòîÿòè.

«Ç ïåðøèõ äí³â 
êàðàíòèíó âñ³ì ñòàëî 
çðîçóì³ëî, ùî îäíèìè 
ëèøå äîìàøí³ìè 
çàâäàííÿìè íàì íå 
îá³éòèñü»

Восьмикласник Денис Юдін вже звик до дистанційного 
навчання. Але каже, що вчитися у школі значно легше 
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²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Íåïîäàë³ê Ìàõí³âêè á³ëÿ 
ð³÷êè ðîçòàøîâàíå ñåëî Âîâ-
÷èíåöü. ²ñíóº âåðñ³ÿ, ùî ïåðø³ 
ìåøêàíö³ ïîñåëèëèñÿ â óðî÷èù³ 
íåïîäàë³ê, äå é çàñíóâàëè ïî-
ñåëåííÿ. À ñàì³ Âîâ÷èíö³ ó ¿õ 
ñó÷àñíîìó ãåîãðàô³÷íîìó ðîçòà-
øóâàíí³ âèíèêëè íà êàðò³ ñâ³òó 
äåùî ï³çí³øå.

«Äîðîãîþ â ñåëî Ìîëîòê³âö³ 
íàâïðîòè ñåëà ×åðíè÷êè ðîç-
òàøîâàíå óðî÷èùå Âîâ÷èí-
÷èê. Çà ëåãåíäîþ, Âîâ÷èíåöüê³ 
ïîñåëåíö³ ñïåðøó ìåøêàëè 
ó öüîìó óðî÷èù³, àëå êîëè ïå-
ðåíåñëè ñâîº ì³ñöåïåðåáóâàííÿ 
íà íèí³øíº ì³ñöå, òî÷íî íå â³-
äîìî», — íàïèñàíî ó «Ñêàçàííÿõ 
ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè Êè¿âñüêî¿ 
ãóáåðí³¿» çà 1864 ð³ê.

ЦЕРКВУ ЗБУДУВАВ ПАН 
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1860-èõ 

ðîê³â ó Âîâ÷èíö³ ìåøêàëî âæå 
1272 ïðàâîñëàâíèõ. Âîíè ìàëè 
ñâ³é õðàì, ùî çâàâñÿ öåðêâîþ 
²îàííà Áîãîñëîâà. Âîíà áóëà 

äåðåâ’ÿíîþ ³ íàëåæàëà äî öåð-
êîâ 5 êëàñó ³ ðàçîì ç ïðèëåãëîþ 
òåðèòîð³ºþ çàéìàëà ä³ëÿíêó 
39 ãåêòàð³â.

Ñâÿòèíþ çáóäóâàâ ó 1780 ðîö³ 
ïîì³ùèê Ìèêîëà Çàë³ñüêèé. 
Õî÷à â³äîìî, ùî öå íå ïåðøèé 
õðàì ó Âîâ÷èíö³. Ùå ðàí³øå òàì 
ä³ÿëà ïðàâîñëàâíà öåðêâà.

Î÷åâèäíî, ùî ïîïåðåäíÿ 
öåðêâà ìàëà òî÷íî òàêó ñàìó 
íàçâó. Òàêèé âèñíîâîê ìîæíà 
çðîáèòè ç äîêóìåíò³â, ùî çáå-
ð³ãàþòüñÿ ó ôîíäàõ Öåíòðàëü-
íîãî äåðæàâíîãî ³ñòîðè÷íîãî 
àðõ³âó. Òàì º ìåòðè÷í³ êíèãè 
²âàíî-Áîãîñëîâñüêî¿ öåðêâè 
çà 1753–1874 ðîêè.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1800-èõ 
ðîê³â ó öåðêâ³ òà äçâ³íèö³ ïðî-
â³â ðåìîíò òîä³øí³é ñâÿùåíèê 
Êèðèëî Áîÿðêîâñüêèé.

Óæå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ 
ïðè ²îàííî-Áîãîñëîâñüê³é öåðê-
â³ ä³ÿëà öåðêîâíî-ïðèõîäñüêà 
øêîëà. À ó 1913-ìó ó ñåë³ áóëî 
âæå äâà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, òîæ 
ñåëÿíè ìàëè çìîãó îòðèìàòè 
îñâ³òó òàêîæ ³ â çåìñüê³é øêîë³.

ЦЕРКВУ У СЕЛІ ВОВЧИНЕЦЬ 
БУДУВАЛИ ТРИ РАЗИ 
Мандрівка у минуле  
Ми продовжуємо вам розповідати про 
храми нашого району, які звели ще 
у дореволюційний період. У попередніх 
номерах ми писали про церкви 
у Блажіївці, Махаринцях, Глухівцях, 
Сошанському, Михайлині. На черзі 
розповідь про святиню у Вовчинцях. 
Як пожежа ледь не знищила маєток 
священика і хто збудував у селі церкву

ПОЖЕЖА У МАЄТКУ 
СВЯЩЕНИКА 

Íàïðèê³íö³ 1800-èõ ðîê³â 
ó Âîâ÷èíö³ áóâ ìàºòîê, äå ìåø-
êàâ ñâÿùåíèê, ùî ïðàâèâ ñëóæ-
áó ó ì³ñöåâîìó õðàì³. Ó òðàâí³ 
1898 ðîêó ó öüîìó ìàºòêó òðà-
ïèëàñÿ ïîæåæà.

«Ó í³÷ ç 5 íà 6 òðàâíÿ âèíèêëà 
ïîæåæà, ÿêà çíèùèëà êîíþøíþ 
³ äàõ àìáàðó; ïðè öüîìó çáèòê³â, 
ÿê³ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè, áóëî 
çàâäàíî íà 85 ðóáë³â», — éäåòüñÿ 
ó âèäàíí³ «Êè¿âñüê³ ºïàðõàëüí³ 
â³äîìîñò³» çà 1989 ð³ê.

Ïðè ºïàðõ³¿ ó ò³ ÷àñè ä³ÿâ 
ñïåö³àëüíèé êîì³òåò, ÿêèé 
ðîçãëÿäàâ ñïðàâè ïðî ïîæåæ³ 
ó öåðêâàõ òà ìàºòêàõ ñâÿùåíè-
ê³â. Êîì³òåò çàñëóõàâ ñïðàâó ³ 
âèð³øèâ âèïëàòèòè 85 ðóáë³â 
ñòðàõîâî¿ ïðåì³¿. Êîøòè âè-
äàâàëè ÷àñòèíàìè áóä³âåëüíî-
ìó êîì³òåòó, à ñâÿùåíèê âçÿâ 
íà ñåáå îáîâ'ÿçîê â³äíîâèòè 
âòðà÷åíå ìàéíî.

ЗАМІСТЬ СЛУЖБИ — 
ДРАМГУРТКИ 

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè âëàäà ïî-
÷àëà áîðîòèñÿ ç ðåë³ã³ºþ. Ñåëÿí 
íàìàãàëèñÿ âñ³ëÿêî â³äíàäèòè 
â³ä ïîõîä³â äî öåðêâè, òîìó âëà-
øòîâóâàëè ð³çí³ çàõîäè, äî ÿêèõ 
çàëó÷àëè ïàðàô³ÿí.

Ó êíèç³ Çî¿ Â³ëü÷èíñüêî¿ 
«Íàøà ³ñòîð³ÿ» ìè çíàéøëè äî-
êóìåíò, ó ÿêîìó ñ³ëüêîð ×åðâî-
íèé ñåëà Âîâ÷èíö³ çâ³òóâàâ ïðî 
òå, ÿê ïðîñóâàºòüñÿ êóëüòîñâ³òíÿ 
ðîáîòà ó ñåë³.

«Íåäàâíî äðàìãóðòêîì ñó-
êóïíî ç îñåðåäêîì ÊÑÌ áóâ 
óëàøòîâàíèé âå÷³ð-âèñòàâà, 
àëå ìîëîäü íå ç'ÿâèëàñÿ. Äðó-
ãîãî äíÿ ç’ÿñóâàëàñÿ ïðè÷èíà, 
à ñàìå: áàòüêè çàáîðîíÿëè ä³òÿì 
³òè äî «àíòèõðèñò³â» (òàê ³ìåíó-
þòü âîíè äðàìãóðòîê ³ êîìñî-
ìîëüö³â), íàêàçóþ÷è ç³áðàòèñÿ 
ïî õàòàõ òà â÷èòè ñâÿùåííèõ 
ï³ñåíü «ïðî ÷óäîä³éíîãî õðåñ-
òà», «òðüîõðóêîãî ñïàñèòåëÿ», — 
éäåòüñÿ ó äîêóìåíò³.

Õðàì ñï³òêàëà òà ñàìà äîëÿ, 
ùî é á³ëüø³ñòü öåðêîâ íà Êî-
çÿòèíùèí³. Öåðêâó çàêðèëè, 
à ïðèì³ùåííÿ âèêîðèñòîâóâà-
ëè ÿê êëóá.

СУЧАСНИЙ ХРАМ КАМ’ЯНИЙ 
Ó 1994 ðîö³ ó Âîâ÷èíö³ çà-

ðåºñòðóâàëè ðåë³ã³éíó ãðîìàäó 

Іоанно-Богословська церква у Вовчинці. 
Світлина з соцмереж 

Ñâÿòèíþ çáóäóâàâ 
ó 1780 ðîö³ ïîì³ùèê 
Ìèêîëà Çàë³ñüêèé. 
Õî÷à â³äîìî, ùî 
öå íå ïåðøèé õðàì 
ó Âîâ÷èíö³

öåðêâè ²îàííà Áîãîñëîâà. Ùî-
ïðàâäà íèí³øíÿ ñâÿòèíÿ âæå 
íå äåðåâ’ÿíà, à êàì’ÿíà. Ïðîòå 
õðàì òåæ ñòàðîâèííèé — éîìó 
ïîíàä ñòî ðîê³â. Ïðî öå íàì 
ðîçïîâ³ëè ó Âîâ÷èíåöüê³é ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³. Î÷åâèäíî, ùî çàì³ñòü 
äåðåâ’ÿíî¿ öåðêâè ó ñåë³ çâåëè 
êàì’ÿíó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Íà ðåñóðñ³ «Åíöèêëîïåä³ÿ 
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè» ìè çíàéøëè 
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íèí³ø-
íÿ öåðêâà ó Âîâ÷èíö³ çáóäîâàíà 
ó 1912 ðîö³.

×îòèðè ðîêè òîìó ó æèòò³ 
õðàìó òðàïèëàñÿ çíàìåííà ïî-
ä³ÿ — òóäè ïðèâåçëè ìîù³ ²îàííà 

Õðåñòèòåëÿ. Ñàðêîôàã ç îñòàíêà-
ìè ñâÿòîãî ìàíäðóâàâ õðàìàìè 
Êîçÿòèíùèíè. Îäí³ºþ ³ç çóïè-
íîê áóëî ñåëî Âîâ÷èíåöü.

À ó 2013 ðîö³ íà ïîäâ³ð’¿ 
öåðêâè âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèé 
çíàê æåðòâàì ãîëîäîìîðó. 
Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â òèõ ïî-
ä³é, ó 1932–33 ðîêàõ â³ä ãîëîäó 
âèìåðëî ï³âñåëà. Ïðîòå, ÿê çà-
çíà÷àº ³ñòîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà 
ó ñâî¿é êíèç³ «Íàøà ³ñòîð³ÿ», 
òî÷íó öèôðó çàìîðåíèõ ãîëîäîì 
ìåøêàíö³â Âîâ÷èíöÿ âñòàíîâè-
òè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè â³äñóòí³ 
äîêóìåíòè, ÿê³ á ìîãëè ñâ³ä÷èòè 
ïðî ê³ëüê³ñòü æåðòâ ãîëîäîìîðó.

Вовчинці на карті Шуберта 1860-их років. 
Виділене місце — дерев’яний храм Іоанна Богослова

Саркофаг з мощами святого Іоанна привезли 
на Козятинщину у 2016-му. Однією із зупинок 
був храм у Вовчинці
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Äåíü Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì â Äðóã³é 
ñâ³òîâ³é â³éí³ â Óêðà¿í³ ïðîéøîâ íå òàê, 
ÿê çàçâè÷àé, à äóæå òèõî. ×åðåç êàðàí-
òèí áóëî ñêàñîâàíî âñ³ ìàñîâ³ çàõîäè. 
Ó äåÿêèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîííèõ 
öåíòðàõ îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ïðîéøëè 
àâòîïðîá³ãè. ßê â³äçíà÷àëè Äåíü Ïåðå-
ìîãè â Êîçÿòèí³, íàøà ðîçïîâ³äü.

Æèâèõ ãåðî¿â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, 
ÿêèõ çàëèøèëîñü íå òàê âæå é áàãàòî, 
êåð³âíèöòâî ì³ñüêî¿, ðàéîííî¿ âëàäè òà 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³òàëè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ. Òèõ, õòî íå äîæèâ äî 75 ð³÷-
íèö³ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì, ïîìÿíóëè 
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ á³ëÿ áðàòñüêèõ ìîãèë, 
ïàì’ÿòíèõ çíàê³â ³ ïàì’ÿòíèê³â ãåðîÿì.

Íå çàëèøèëèñü îñòîðîíü íàø³ çåì-
ëÿêè, çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè. Õòî â ìàñö³, 
õòî áåç ìàñêè ëþäè éøëè â³ääàòè äàíü 
ïàì’ÿò³ ïîëåãëèì âî¿íàì. Ìåøêàíêà âó-
ëèö³ 8-î¿ Ãâàðä³éñüêî¿, ÿêà ïðèíåñëà 
êâ³òè äî áðàòñüêî¿ ìîãèëè, íà çàïèòàííÿ 
ïðåäñòàâíèêà ïðåñè: «×è ïîõîâàíèé òóò 
õòîñü ç ð³äí³?» â³äïîâ³ëà: «Òàê, ïîõîâà-
íèé. Óñ³, õòî òóò ïîõîâàíèé — âñ³ ìî¿, 
³ âñ³õ íàñ».

Ïàí Îëåêñàíäð ç äî÷êîþ Ìàð³ºþ â³ä-
äàëè ñïî÷àòêó øàíó âî¿íàì-àôãàíöÿì, 
à êîëè ï³ä³éøëè äî â³÷íîãî âîãíþ, Ìàð³ÿ 
çàïèòóâàëà òàòà ïðî Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó.

84-ð³÷íà Ñâ³òëàíà ç çÿòåì Âàëåð³ºì 
òà îíóêîì Àíäð³ºì ïðèéøëè ïîì’ÿíóòè 
áàòüêà ïàí³ Ñâ³òëàíè, ÿêèé çàãèíóâ 

íà ï³äñòóïàõ äî Áåðë³íà. Æ³íêà ðàçîì 
ç Àíäð³ºì ïîêëàëè íàðöèñè íà êîæíó 
ïëèòó ìåìîð³àëó. Êâ³òè, ùî çàëèøèëèñÿ, 
ïîêëàëè äî ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíèêà.

Êîçÿòèí÷àíèí ²ãîð ç äî÷êîþ Â³êòî-
ð³ºþ áóëè á³ëÿ â³÷íîãî âîãíþ, ìàáóòü, 
íàéäîâøå. Àäæå áàòüêî ðîçïîâ³äàâ 
øêîëÿðö³ ïðî «Áåðë³íñüêó îïåðàö³þ». 
Ó÷åíèöÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â óâàæíî 
ñëóõàëà áàòüêà ³ ÷óëà â³ä íüîãî öèôðè 
âòðàò ç òðüîìà íóëÿìè. Âîíà çíàëà, ùî 
öå áàãàòî, ò³ëüêè óñâ³äîìèòè, ÿêîþ ö³-
íîþ ä³ñòàëàñÿ ïåðåìîãà íàä íàöèçìîì, 
íàâðÿä ÷è ìîãëà.

Äî â³÷íîãî âîãíþ ï³äõîäèëè ç êâ³òàìè 
ùå ëþäè. Ïàì’ÿòàþòü êîçÿòèí÷àíè, ÿêîþ 
ö³íîþ ä³ñòàâñÿ ìèð.

²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
í³ìåöüê³ â³éñüêà îêóïóâàëè íàøå 
ì³ñòî ó ëèïí³ 1941 ðîêó. Ã³òëåð³â-
ö³ çàëèøàëèñÿ òóò àæ äî ãðóäíÿ 
1943-ãî, êîëè ðàäÿíñüêà àðì³ÿ 
âèçâîëèëà Êîçÿòèí. Òðàïèëîñÿ 
öå â õîä³ Æèòîìèðñüêî-Áåðäè-
÷³âñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿.

Âîíà òðèâàëà ç 28 ãðóäíÿ 
1943 ðîêó äî 14 ñ³÷íÿ 1944-ãî. 
ßê ïèøå Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà ó ñâî-
¿é êíèç³ «Íàøà ³ñòîð³ÿ», ïåðøèé 
íàñåëåíèé ïóíêò íàøîãî ðàéî-
íó, ÿêèé âèçâîëèëè â³ä ã³òëåð³â-
ö³â — ñåëî Âåëèêå.

À ïðî òå, ÿê âèçâîëÿëè íàøå 
ì³ñòî, ìè ä³çíàëèñÿ ç ìåìóàð³â 
Êàòóêîâà «Íà â³ñòð³ ãîëîâíîãî 
óäàðó»:

«Ëàìàþ÷è ñïðîòèâ ì³ëêèõ 
ãðóï ïðîòèâíèêà, ïåðåäîâ³ çà-
ãîíè 8-ãâàðä³éñüêîãî ìåõàí³çî-
âàíîãî êîðïóñó óðàíö³ 28 ãðóäíÿ 
ï³ä³éøëè äî Êîçÿòèíà, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê çà í³÷ ïðîéøëè 30 ê³ëî-

ìåòð³â. Çàâîëîä³òè ì³ñòîì ëîáî-
âîþ àòàêîþ íå âäàëîñÿ — âîðîã 
áóâ çàíàäòî ñèëüíèì».

ПЕРЕХИТРИЛИ НІМЦІВ 
Ðàäÿíñüê³ â³éñüêà àòàêóâàëè 

Êîçÿòèí ç òðüîõ áîê³â: ç ï³âíî-
÷³, ï³âäíÿ òà ñõîäó. Ã³òëåð³âö³ 
î÷³êóâàëè, ùî ÷åðâîíà àðì³ÿ 
çàéäå ó ì³ñòî ç ï³âíî÷³, ïðîòå 
ïåðøèì äî Êîçÿòèíà ï³äñòóïèâ 
Ï³äãîðáóíñüêèé ç³ ñõ³äíîãî áîêó. 
Ãðóïà ç 29 ðîçâ³äíèê³â, íà ÷îë³ ç 
Ï³äãîðáóíñüêèì, óâ³éøëà ó ì³ñ-
òî ³ òèì ñàìèì çàñêî÷èëà ã³òëå-
ð³âö³â çíåíàöüêà, ÷èì çáèëà ç 
ïàíòåëèêó.

«Âîíè (ðîçâ³äíèêè íà ÷îë³ ç 
Ï³äãîðáóíñüêèì — àâò) âèðâà-
ëèñÿ íà ïðèâîêçàëüíó ïëîùó. 
Òóäè ñàìå ïðèáóâ ïàñàæèðñüêèé 
ïî¿çä. Ó îäíîìó ç âàãîí³â áóëè 
øòàáí³ îô³öåðè òàíêîâî¿ äèâ³ç³¿. 
Ã³òëåð³âö³ íàìàãàëèñÿ â³äáóêñó-
âàòè ïî¿çä ó ï³âäåííî-çàõ³äíîìó 
íàïðÿìêó, àëå ñàïåðè-ðîçâ³ä-
íèêè âñòèãëè ï³ä³ðâàòè âèõ³äí³ 

День Перемоги пройшов без урочистостей, але з квітами

ЯК ВИЗВОЛЯЛИ КОЗЯТИН ВІД НІМЦІВ 
Пам'ятаємо  До Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 
ми підготували матеріал про те, як 
відбувалося визволення нашого міста. Яка 
хитрість допомогла вигнати гітлерівців і 
хто врятував вокзал від знищення?

ñòð³ëêè êîë³¿. Ï³äãîðáóíñüêèé 
âèïóñòèâ ïî ðóõîìîìó ñêëà-
äó ê³ëüêà ñíàðÿä³â ³ çàõîâàâñÿ 
ó íàéáëèæ÷èõ ïðîâóëêàõ», — 
éäåòüñÿ ó ìåìóàðàõ Êàòóêîâà.

ЛЕДЬ НЕ СПАЛИЛИ ЖИВЦЕМ 
Ïîêè ó ì³ñò³ ïðàöþâàëè ðîç-

â³äíèêè, äî îêîëèöü Êîçÿòèíà 
ï³ä³éøîâ òàíêîâèé ïîëê ²âàíà 
Áîéêà. Ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ Êàòóêîâ 
ïèñàâ, ùî öþ â³äïîâ³äàëüíó ì³-
ñ³þ äîðó÷èëè ñàìå Áîéêó, ïîçà-
ÿê â³í áóâ ðîäîì ç-ï³ä Êîçÿòèíà. 
Ïðîòå îô³öåð-òàíê³ñò íàðîäèâñÿ 
ó ñåë³ Æîðíèùå ²ëë³íåöüêîãî 
ðàéîíó, ùî àæ çà 120 ê³ëîìåòð³â 
â³ä íàøîãî ì³ñòà.

Áîéêî ï³øîâ íà õèòð³ñòü: â³í 
âèð³øèâ çàéòè â ì³ñòî çàë³çíè-
öåþ. Êîëîíà ç òàíê³â ðóøèëà 
êîë³ÿìè. Ïåðåäí³ ìàøèíè áóëè 
ç óâ³ìêíåíèìè ôàðàìè. Í³ìö³ 
âèð³øèëè, ùî öå ¿äå ¿õí³é ïî-
¿çä, òîìó íå ïî÷àëè àòàêó. Âîíè 
ñïîõâàòèëèñÿ, êîëè òàíêè áóëè 
âæå çîâñ³ì áëèçüêî á³ëÿ âîêçàëó.

«Ãðóïà á³éö³â âèÿâèëà ê³ëü-
êà ôàøèñòñüêèõ ñîëäàò³â, ÿê³ 
ïîëèâàëè áåíçèíîì ç êàí³ñòð ³ 
â³äåð âàãîíè. Çíèùèâøè âîðî-
æèõ ñîëäàò³â, òàíê³ñòè â³äêðèëè 
âàãîíè. Ç íèõ âèõîäèëè õóä³, îá-
äåðò³, çëÿêàí³ ëþäè.

Âèÿâèëîñÿ, ùî öå ðàäÿíñüê³ 
â³éñüêîâîïîëîíåí³. Âîíè çíà-
ëè, ùî ã³òëåð³âö³ ìàþòü íàì³ð ¿õ 
ñïàëèòè æèâöåì. Ìîæíà óÿâè-
òè, ùî ïåðåæèëè ö³ ëþäè! ßêáè 
íàø³ àâòîìàòíèêè ç'ÿâèëèñÿ 
íà ê³ëüêà õâèëèí ï³çí³øå, ñî-
ñòàâ ïåðåòâîðèâñÿ á ó êðåìà-
òîð³é íà êîëåñàõ», — éäåòüñÿ 
ó ìåìóàðàõ Êàòóêîâà.

ДОПОМОГА З ТИЛУ 
Ã³òëåð³âö³, ùî çàëèøèëèñÿ 

ó ì³ñò³, íàìàãàëèñÿ ïðîòèñòîÿ-
òè ðàäÿíñüêèì â³éñüêàì, àëå öå 
âæå íå äàëî ðåçóëüòàò³â. Ïðîòå 
í³ìö³ íå çáèðàëèñÿ éòè òèõî. 
Âîíè ìàëè íàì³ð ï³ä³ðâàòè áó-
ä³âëþ âîêçàëó, äåïî, à òàêîæ çà-
ì³íóâàòè áëîê-ïîñòè. Íà êîë³¿ 
çà íàôòîáàçîþ ñòîÿâ ïî¿çä, äå 
âîíè çàõîâàëè âèáóõ³âêó. Â ³í-
øèõ âàãîíàõ ñèä³ëè ï³äðèâíèêè.

Ïðî öå ä³çíàëèñÿ ïðàö³âíèêè 
ñòàíö³¿ ³ ïîïåðåäèëè êîçÿòèí-
ñüêèõ ï³äï³ëüíèê³â.

«Âíî÷³ ç 27 íà 28 ãðóäíÿ 
1943 ðîêó ðîá³òíèêè Áîéêî, 
Ãîðáåíêî, Ñòåôàíñüêèé, Ñåä-
ëåöüêèé, Ï³äãîðîäèíñüêèé òà 
Àíäðººâ ïðîâåëè ï³äãîòîâêó 
äî äèâåðñ³¿ òà çðàíêó ï³ä³ðâàëè 
âàãîíè ç âèáóõ³âêîþ çà äîïîìî-
ãîþ äåòîíàòîð³â», — ïèøå äî-
ñë³äíèê ²ãîð Ãóìåíþê ó îäí³é 
ç³ ñâî¿õ íàóêîâèõ ñòàòåé.

БОМБАРДУВАННЯ 
ПРОДОВЖУВАЛИСЬ 

Îô³ö³éíîþ äàòîþ âèçâîëåííÿ 
Êîçÿòèíà ââàæàºòüñÿ 28 ãðóäíÿ 
1943 ðîêó, õî÷à, ÿê çàçíà÷àº Çîÿ 

Â³ëü÷èíñüêà, ÷àñòî çóñòð³÷àþòü-
ñÿ ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ ç ïðèâîäó 
òî÷íî¿ äàòè âèçâîëåííÿ òîãî ÷è 
³íøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Íàòî-
ì³ñòü, Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí îñòà-
òî÷íî áóâ çâ³ëüíåíèé àæ 17 êâ³òíÿ 
1944-ãî ó õîä³ Ïðîñêóð³âñüêî-×åð-
í³âåöüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿.

² õî÷à Êîçÿòèí âäàëîñÿ çâ³ëü-
íèòè â³ä í³ìö³â, ã³òëåð³âö³ ùå 
äîâãî íàãàäóâàëè ïðî ñåáå áîì-
áàðäóâàííÿìè òà àðò-îáñòð³ëàìè. 
Âîíè òðèâàëè äî ñåðåäèíè áå-
ðåçíÿ 1944-ãî.

«Íà ì³ñòî, â ÿêîìó íå áóëî 
âîºííèõ îá'ºêò³â, ï³ñëÿ â³äñòó-
ïó í³ìö³ êèíóëè 1100 àðòèëå-
ð³éñüêèõ ñíàðÿä³â ³ 68 àâ³àáîìá. 
Âîíè õîò³ëè çíåñòè éîãî ç ëèöÿ 
çåìë³», — ïèñàëà ì³ñöåâà ãàçåòà 
«Êîëåêòèâíà ïðàöÿ».

ßê ïèøå ó ñâî¿é ïðàö³ «Íàøà 
³ñòîð³ÿ» Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà, â³ä 
áîìáàðäóâàíü íàéá³ëüøå ïî-
ñòðàæäàâ öåíòð ì³ñòà ³ âóëèö³, 
ïðèëåãë³ äî çàë³çíèö³: Âàëäàºâ-
ñüêà, Äæåðåëüíà, Ïèëèïà Îðëè-
êà, Ñêëÿðîâà, Ãðóøåâñüêîãî, 
Âàñèëÿ Çåìëÿêà, Àíòîíîâè÷à, 
Ïóøê³íà, Äîâæåíêà, Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, Øåâ÷åíêà.Бойко (у центрі) разом з танкістами

Íà ì³ñòî, â ÿêîìó 
íå áóëî âîºííèõ 
îá'ºêò³â, ï³ñëÿ 
â³äñòóïó í³ìö³ êèíóëè 
1100 àðòñíàðÿä³â 
³ 68 àâ³àáîìá
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Володимир Підгорбунський (праворуч)

Люди підходили до вічного 
вогню і мовчки клали квіти



Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 063 - 66 - 20 - 675     Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10 

11
RIA-Ê, 
×åòâåð, 14 òðàâíÿ 2020

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛІЛІЯ 

МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ 

ІСТОРІЇ МІСТА 

КОЗЯТИН 

75 ðîê³â ìèíàº ç òèõ ÷àñ³â, 
êîëè ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çà äî-
ïîìîãîþ ñîþçíèê³â çâ³ëüíèëè 
íàøó çåìëþ, ªâðîïó, óâåñü ñâ³ò 
â³ä îñêàæåí³ëîãî çâ³ðà — í³-
ìåöüêî-ôàøèñòñüêîãî îêó-
ïàíòà. É äîñ³ â÷åí³, ³ñòîðè-
êè íå ìîæóòü íàçâàòè òî÷íó 
öèôðó âòðàò ÿê ëþäñüêèõ, òàê 
³ ìàòåð³àëüíèõ, à ùå á³ëüøå 
ìîðàëüíèõ. Öå é íå äèâíî, 
òîìó ùî äî îñòàííüîãî ÷àñó 
äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè ïðî 
íàø³ âòðàòè áóëè òàºìíèöåþ. 
Ëèøå íåùîäàâíî â÷åí³ îäåð-
æàëè äîñòóï äî òèõ äîêóìåíò³â, 
ùî äåñÿòèë³òòÿìè ïðèõîâóâà-
ëèñÿ â³ä äîñë³äíèê³â. Çàðàç ìè 
íà ïî÷àòêó øëÿõó ç'ÿñóâàííÿ 
ñïðàâæí³õ ðîçì³ð³â íàðîäíî¿ 
òðàãåä³¿.

Ñüîãîäí³ ÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
íàøèì áàòüêàì, ä³äàì ³ ïðàä³-
äàì çà ïåðåìîãó íàä íàöèñò-
ñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ. Ïðîïîíóþ 
ïîðèíóòè ó ¿õí³ ñïîãàäè, ùî 
çàëèøèëè âîíè àáî ïðî íèõ 
äëÿ íàùàäê³â â ñâî¿õ ôðîíòî-
âèõ ëèñò³âêàõ, â ðîçïîâ³äÿõ ï³ä 
÷àñ çóñòð³÷åé ç æóðíàë³ñòàìè, ç 
ìîëîäèì ïîêîë³ííÿì. Óñ³ äî-
êóìåíòè, ñïîãàäè çáåð³ãàþòüñÿ 
ó ôîíäàõ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà 
Êîçÿòèí.

Ïåðåä³ ìíîþ ëèñò ç ôðîíòó 
â³ä êîçÿòèíöÿ Âîëîäèìèðà Âà-
ñèëüîâè÷à Ìåëüíèêà, ñòàðøîãî 
ñåðæàíòà àâ³àö³éíîãî áàòàëü-
éîíó àåðîäðîìíî¿ îáñëóãè, ç 
ãàðíî íàìàëüîâàíîþ òðîÿíäîþ, 
äå â³í ñïîâ³ùàâ ïðî òå, ÿê ïî-
÷óâ ïðî Ïåðåìîãó: «9 òðàâíÿ 
1945 ð. ïðèâ³ò íà áàòüê³âùè-
íó ç ïåðåìîãîþ. Çäðàñòóéòå, 
äîðîã³ ð³äí³ ìàìà, ïàïà, Íàäÿ 
³ ìàëåíüêèé Ñåðæèê. Â í³÷ 
ç 8 íà 9 òðàâíÿ ãó÷íîìîâåöü 
ïðèí³ñ íàì ðàä³ñíó, äîâãîî÷³-
êóâàíó âñ³ìà íàìè õâèëèíó. Ìè 
âçíàëè ïðî òå, ùî Í³ìå÷÷èíà 

ïîâí³ñòþ êàï³òóëþâàëà. Ò³ëüêè 
â÷îðà ÿ âàì ïèñàâ ëèñò ³ ìåí³ 
íàâ³òü â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî, 
ùî ÷åðåç 10–12 ãîäèí çàê³í-
÷èòüñÿ â³éíà».

Ëèñò³âêà ïîëüñüêîþ ìîâîþ 
äî Âåëèêîäíÿ ç âåëèêîþ ïè-
ñàíêîþ àäðåñîâàíà ðîäèí³ â³ä 
ôðîíòîâèêà Âàñèëÿ Äçþáåíêà, 
ÿêèé òàê ³ íå ïîâåðíóâñÿ äîäî-
ìó ³ á³ëüøå í³êîëè íå ïîáà÷èâ 
ñâîþ êîõàíó äðóæèíó ³ ä³òåé.

«Íåä³ëÿ, 15 æîâòíÿ 1944 ð. 
Äîáðîãî çäîðîâ’ÿ Âàëÿ, Ãîð³ê, 
Ëÿëÿ é Ëþñ³ê. ß çàâæäè ñòà-
ðàþñÿ ïèñàòè äëÿ òåáå, Âàëÿ, 
òå, ùî òîá³ ö³êàâå. Êîëè ÷èòàþ 
òâî¿ ïèñüìà, çàâæäè øóêàþ òå, 
ùî ä³òè ïðî ìåíå â çãàäêàõ êà-
æóòü. Ìåí³ öå íàéäîðîæ÷å. Áà-
ãàòî ðàç³â ÿ ïèñàâ ä³òÿì îòêðèò-
êè, ò³ëüêè òî÷íî íå çíàþ, ÿê³ 
ïîëó÷èëè, à ÿê³ íº, ÷è äîâîëüí³ 
ä³òêè íèìè?»

Ëèñò â³ä 15 ñ³÷íÿ 1945 ð.:
«Ñüîãîäí³ ó íàñ ïî÷èíàºòüñÿ 

äóæå ãàðÿ÷à ðîáîòà, äî ÿêî¿ òàê 
äîâãî ãîòîâèëèñü. Íàø ñëàâ-
íèé 1-é Óêðà¿íñüêèé ôðîíò 
âæå ö³ëèõ 3 äí³ ÿê íà÷àâ íà-
ñòóïàòè íà í³ìåöüêó îáîðîíó 
³ çàâäàº í³ìîò³ âåëèêèõ óäàð³â, 
à íàøà ÷àñòü íà÷íå ñüîãîäí³. 
Âïåðåä³ ó íàñ äîðîãà ùå äàëå-
êà ³ íåëåãêà, ç êîæíèì ìîæå 
ñòàòèñÿ ùî çàâãîäíî ³ õîðîøå 
³ ïîãàíå, íî â íàñ äóõ îäèíàêî-
âèé ³ äóìêà òàêîæ îäèíàêîâà: 
ñêîð³øå ïîê³í÷èòè ç í³ìåöüêîþ 
çàðàçîþ ³ âåðòàòèñÿ äîäîìó. 
1945 ð³ê îá³ùàº íàì âñå öå çðî-
áèòè. Õîò³â íàïèñàòè âàì ïðî 
ñâîº æèòòÿ ôðîíòîâå, àëå ùî 
ïðî íüîãî áàãàòî ïèñàòè, õî÷åòå 
ìàòè óÿâëåííÿ ïðî ñîëäàòñüêå 
æèòòÿ, òàê çãàäàéòå âñå òå, ÿê 
ïðîõîäèëè â íàñ â³éñüêà, ÿê 
âîíè ñïàëè ³ âñå îñòàííº. Òàê 
ñàìî ïðèõîäèòüñÿ íàì, ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî ùå õóæå, áî ïîëÿ-
ê³â ãí³âèòè íå ìîæíà. Êîæåí 
âî¿í, à ðàçîì ç öèì ³ ÿ í³êîëè 
íå òóðáóºìîñÿ ïðî ñâîº æèò-
òÿ, ïðî óìîâè éîãî. Õâîð³òè 
íà ôðîíò³ íå äîçâîëåíî, à ÷å-

ðåç öå çäîðîâ’ÿ â ñîëäàò äóæå 
äîáðå. Íà öüîìó áóäó ïîìàëó 
çàê³í÷óâàòè».

À îñü ñïîãàäè âèçâîëèòåëÿ 
ì³ñòà Êîçÿòèíà, êóáàíñüêîãî 
êîçàêà Àíàòîë³ÿ Ñòåïàíîâè÷à 
Ðàä÷åíêà, ùî ìåøêàâ â Çîçó-
ëèíöÿõ ³ íà ôðîíò êèíóâñÿ íà-
âçäîã³í êàâàëåðèñòàì, íà êîë-
ãîñïíîìó êîí³ ç áàòüêîâîþ 
øàáëåþ òà ñ³äëîì ó 15-ð³÷íîìó 
â³ö³:

«ßñêðàâî ïàì’ÿòàþ åï³çîä, 
îäèí ³ç ìî¿õ òîâàðèø³â, ïî-
ðàíåíèé ó æèâ³ò, ³ç âèâåð-
íóòèìè íóòðîùàìè çàãèíóâ 
ïðÿìî ó ìåíå íà î÷àõ ðàçîì ³ç 
ìåäñåñòðîþ, ÿêà ï³äá³ãëà éîìó 
äîïîìàãàòè». Ïðèãàäóâàâ â³í 
³ âèçâîëåííÿ íàøîãî ì³ñòà: 
«òîä³ ó ãðóäí³ 43. Íàñ ïîñàäèëè 
íà òàíêè, ÿê äåñàíò. Ïàì’ÿòàþ, 
ÿê áóëî õîëîäíî òà íåçðó÷íî 
íà õîëîäí³é ³ ñëèçüê³é â³ä áî-
ëîòà, äîùó, ñí³ãó áðîí³. Ï³ñëÿ 
âèçâîëåííÿ Êîçÿòèíà, âèçâîëÿâ 
Ïîãðåáèùå, ²ëë³íö³, à ó áåðåç-
í³ 1944 ð. Â³ííèöþ. Âèçâîëÿâ 
Óãîðùèíó, Ïîëüùó, Ñëîâàê³þ, 
×åõ³þ, òàá³ð Îñâåíö³ì. Ó öüî-
ìó ì³ñö³ íàñ âðàçèâ äî ñìåðò³ 
¿äêèé òà ñò³éêèé íåïðèºìíèé 
çàïàõ, à á³ëÿ âîð³ò òàáîðó ñêèð-
äè. ²ç ëþäñüêîãî âîëîññÿ, îäÿ-
ãó òà âçóòòÿ». Áóâ â³ä³áðàíèé 
ìîëîäèé áîºöü — êðàñåíü äëÿ 
ó÷àñò³ ó ïàðàä³ Ïåðåìîãè â Ìî-
ñêâ³ ó ÷åðâí³ 1945 ð.

À îñü æàõëèâèé ñïîãàä ïðî 
âèçâîëåííÿ ð³äíîãî ì³ñòà íàì 
çàëèøèâ Ìèêîëà Êóçüìè÷ 
Ðèáàê, 1935 ðîêó íàðîäæåí-
íÿ, ÿêèé ïðîæèâàâ äî îñòàí-
í³õ äí³â íà âóë 8 Ñ³÷íÿ. «Ç³ 
ñë³â õëîï÷èêà Åäóàðäà, çíà-
éîìîãî ç äèòèíñòâà, ïð³çâèùà 
íå çàïàì’ÿòàâ, ÿêèé áóâ ñâ³ä-
êîì, ÿê ðàäÿíñüêèé òàíê ãàð-
ìàòíèì çàëïîì çí³ñ âåðõ³âêó 
âîäîãîííî¿ âåæ³ á³ëÿ âîêçàëó, 
ùî ìàëà ñêëÿíèé êóïîë. Òàì 
çàáàðèêàäóâàâñÿ í³ìåöüêèé íà-
âîä÷èê çàëïîâîãî âîãíþ...Êîëè 
òàíêîâèé ñíàðÿä ðîçí³ñ âåðõíþ 
÷àñòèíó âåæ³, òî îñêîëêàìè çà-

ë³ççÿ, ùî ðîçëåò³ëîñü íàâêðóãè, 
â³äñ³êëî ãîëîâó äîïèòëèâîìó 
õëîïöþ, ÿêèé îïèíèâñÿ íåïî-
äàë³ê öüîãî ì³ñöÿ ³ ñïîñòåð³ãàâ 
çà äàíîþ îïåðàö³ºþ».

Ëèñò íàøîãî çåìëÿêà Âîëî-
äèìèðà ²âàíîâè÷à Ìîñêàëåâ-
ñüêîãî â³ä 23 ãðóäíÿ 1944 ð., 
ÿêèé ï³øîâ íà ôðîíò ³ íå ïî-
âåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ì³ñòà æè-
âèì. Íà ïîëÿõ â³éñüêîâèõ áà-
òàë³é ïîêëàëè ãîëîâó óñ³ éîãî 
îäíîêëàñíèêè. Âèïóñêíèêè 
øêîëè ¹ 2: «Âæå á³ëüøå ì³-
ñÿöÿ æèâåìî ìè ó âåëèêîìó 
í³ìåöüêîìó ñåë³. Ìåøêàíö³â 
òóò íåìàº í³ îäíîãî. Ìè â³ä-
÷óâàºìî ñåáå â³ëüíî. Îáëà-
øòóâàëè ãàðíó êàçàðìó â ïî-
êèíóòîìó áóäèíêó, ³ òåïëî, ³ 
ïðîñòîðî ³ ÷èñòî. Ìè íàâ³òü 
çäèâîâàí³, ùî òàê ìîæíà äîáðå 
ïî÷óâàòèñÿ, êîëè â 6 êì â³ä 
òåáå í³ìö³. ßêùî ïðèéäå ëèñò 
â³ä Ðà¿, òåðì³íîâî ïåðåøë³òü 
ìåí³. Äî ïîáà÷åííÿ!»

À îñü ñïîãàä ë³êàðÿ- îôòàëü-
ìîëîãà Ìàðèíè Âîëîäèìèð³âíè 
Öèòîâñüêî¿, Ïî÷åñíîãî ãðîìà-
äÿíèíà Êîçÿòèíà ïðî ïîäðóãó 
þíîñò³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó Ëÿëþ Ðàòóøíó, ÿêó çíà-
éøëè ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ ì³ñ-
òà Â³ííèö³ 18 áåðåçíÿ âáèòîþ 
ó ôîéº á³áë³îòåêè Â³ííèöüêîãî 
ìåä³íñòèòóòó. Ó Ôîíäàõ ìóçåþ 
çáåð³ãàºòüñÿ ëèñò³âêà ìàìè Ëÿë³ 
Íàòàë³¿ Ñòåïàí³âíè ïðî çàãè-
áåëü ïîäðóãè. «Íàäòî ïîâ³ëüíî 
òÿãíóòüñÿ äí³ íà êóðñàõ ìåäñåñ-
òåð. 35 äí³â — ñò³ëüêè êë³òè-
íîê â ñàìîðîáíîìó êàëåíäàð³ 
çàêðåñëåíî. ² îñü ó â³éñüêîâ³é 
ôîðì³ Ëÿëÿ â ïîëêó, íàäàº äî-
ïîìîãó ïîðàíåíèì. Ïîòðàïëÿº 
ç ïîëêîì â îòî÷åííÿ. Ëÿëÿ 
â ïîëîí³. Æåíóòü êîëîíè ãîëî-
äíèõ, ðîçäÿãíåíèõ, ïîðàíåíèõ 
ïîëîíåíèõ. Â³äñòàþ÷èõ ïðè-
ñòðåëþþòü. Ëÿë³ âäàëîñü âòåêòè 
ç ïîëîíó. ×åðåç ï³âðîêó ëèøå 
ó ñ³÷í³ 1942 ð. âîíà ä³ñòàëàñÿ 
ð³äíî¿ Â³ííèö³. Áóëà ââåäåíà 
Ìàðèíè Âîëîäèìèð³âíè çíà-

éîìèì Ìèêîëîþ Õîìè÷åì 
Êîëìàêîâèì â ï³äï³ëëÿ — ïå-
ðåíîñèëà âèáóõ³âêó, âèãîòîâ-
ëÿëà äîêóìåíòè íà âò³êà÷³â-ïî-
ëîíåíèõ, íàëàãîäæóâàëà çâ’ÿçîê 
ì³æ ïàðòèçàíñüêèìè çàãîíàìè. 
Ó ëèñò³ ìàìà íàïèñàëà: «íåìàº 
ìîº¿ äîðîãî¿ Ëÿëå÷êè. Âîíà 
âáèòà îñêîëêîì».

² ïîçíàéîìëþ âàñ ç îñòàíí³ì 
ëèñòîì â³ä 9 òðàâíÿ 1945 ðîêó 
îäíîãî ç íåâ³äîìèõ íàøèõ çåì-
ëÿê³â:

«Äîáðèé äåíü, äîðîãàÿ íåçà-
áóòíÿ æ³íî÷êà Ìàðóñÿ, ñèíî-
÷îê Âàíÿ òà ñåñòðà Ïàâë³íà. 
Ïåðåäàþ ÿ Âàì ñâ³é ùèðî-
ñåðäå÷íèé íåçàáóòí³é ïðè-
â³ò. Äóæå âàì ùèðî êëàíÿþñü 
æèëàþ âñüîãî íàéêðàùîãî 
ó âàø³é æèçí³. Ïîâ³äîìëÿþ, 
ùî ÿ æèâ ³ çäîðîâ òîãî ³ âàì 
æèëàþ. Ìàíþ! Ìàíþ, ñèíî-
÷îê Ëüîíÿ äîðîãåíüêèé. Âè 
ìî¿ ëþáåñåíüê³, âè ìî¿ ð³äíå-
ñåíüê³, âè ìî¿ ãîëóáÿòî÷êà. ²ç 
âåëèêîþ ðàä³ñòþ ïîâ³äîìëÿþ 
Âàì, ùî âæå ê³í÷èëàñÿ âåëèêà 
êðîâîïðîëèòíà â³éíà àæ 8 ìàÿ 
â 6 ÷àñîâ âå÷îðà í³ìåöüêèé ôà-
øèçìè çìóøåíé ïîêîðèòèñÿ ³ 
ñêëàñòè îðóæèº ³ ñüîãîäí³ 9 ìàÿ 
ÿê äåíü ïîáåäè ìè ïðàçäíóºìî 
³ ÿ ïèøó ï³ñüìî».

Îòîæ, äîðîã³ ìî¿ çåìëÿêè, 
ïðèºäíóºìîñÿ äî â³òàíü ôðîí-
òîâèêà 75-ð³÷íî¿ äàâíèíè. Ç 
Äíåì Ïåðåìîãè íàä íàöèç-
ìîì íà óñ³é çåìë³. Ïîì’ÿíåìî 
óñ³õ, õòî íå ïîâåðíóâñÿ ç òèõ 
îáïàëåíèõ â³éíîþ äîð³ã, õòî 
çäîáóâ öþ ïåðåìîãó ö³íîþ æèò-
òÿ. À öå 10465 ìëí â³éñüêîâèõ, 
18 ìëí ìèðíîãî íàñåëåííÿ, ç 
íèõ 6,3 ìëí â³éñüêîâîïîëîíå-
íèõ ó ñâ³ò³. Óêðà¿íà âòðàòèëà 
íà ö³é â³éí³ áëèçüêî 14 ìëí 
âñüîãî íàñåëåííÿ. Ñüîãîäí³ 
ìè çîáîâ’ÿçàí³ çàäëÿ íàùàä-
ê³â äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü, ùîá 
ç’ÿñóâàòè ³ìåíà óñ³õ ïîëåãëèõ, 
óâ³êîâ³÷íèòè ¿õ ïàì’ÿòü ³ âíå-
ñòè ö³ ³ìåíà äî Êíèãè Ïàì’ÿò³ 
Óêðà¿íè. 

До 75 річниці згадаймо усіх!
БЛОГ

Марина Цитовська з Лялею Ратушною

Листівка з фронту з Великоднем донечці Люсі від 
батька Василя Дзюбенка, котрий загинув на війні
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ÐÎÁÎÒÀ
   Øâåéíà ôàáðèêà ïî âóë.Äîâæåíêà 20Á çàïðîøóº 

íà ïîñò³éíó ðîáîòó øâà÷îê. 050-444-36-15
   Íà ïîñò³éíó ðîáîòó øóêàºìî ïåðóêàðÿ (ð-í ÏÐÁ), 

äîñòîéíà ç/ï, çðó÷í³ óìîâè ïðàö³, õîðîøèé êîëåê-
òèâ. 096-466-24-16

   Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Êóë³íàð³ÿ-Òèíîê" 
çàïðîøóºòüñÿ: Ïðîäàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Äåíü í³÷ 
48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7500-8000 ç ïîäàòêàìè. 
067-430-02-80

   Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: 
Îïåðàòîð-êàñèð Ïðîäàâåöü Ð³çíîðîáî÷èé Âîä³é 
ÇІË-130 Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà Ïðèáèðàëüíèöÿ. Ìè 
ãàðàíòóºìî:

   Ç/ï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-
02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
   Óñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè êâàðòèð. 093-063-15-31
   Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 063-754-61-77

ÏÐÎÄÀÌ
   Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 093-

995-27-39
   Äâà ë³æêà, äâ³ øàôè, ñïàëüíÿ Ñëîâÿíêà, õîëîäèëüíà 

êàìåðà Àòëàíò, äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 097-494-15-89
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 067-492-89-78
   Êàðòîïëÿ âåëèêà. 098-818-60-84, 098-818-60-85
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-125-41-33
   Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-

89-49
   Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, á/ó ÅëåêòðîËþêñ, âèñ. 2 

ì., êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê. 093-631-89-49
   Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
   Áäæîëè, áäæîëî-ïàêåòè, âóëèêè, ðàìêè íîâ³. 063-

662-12-74, 098-419-41-37
   Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-342-99-34
   Ñîÿ, ãðå÷êà, áàðàíè íà ðîçâ³ä àáî ìÿñî. 068-024-

27-05
   Âèíîãðàäí³ ñàäæàíö³ ð³çíèõ ñîðò³â. 097-297-81-71
   Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ 13-15 êã. 3 500 ãðí., 

òåëèöÿ â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè â³ê 6 ì³ñ. 096-772-01-94
   Âàçîí Àëîº 5 ðîê³â. 096-350-53-70
   Êîìïþòåð ³ãðîâèé 6-ÿäåðíèé AMD + 8 ãáò ÎÇÓ + 

ÁÏ 600 Âò + â³äåî Radeon 580 4 ãáò., â³äåî-êàìåðà 
Panasonic ì³í³ êàñåòà 650 ãðí. 096-797-90-53

   2 ë³òí³õ ñêàòè íà 13 ç äèñêàìè, êóð÷àòà áðàìà + 
³ñïàíêà ìîæëèâî ç êâî÷êîþ, ñ³íî, äî Æèãóë³â ðè÷àãè, 
øàðîâ³ îïîðè, òîðìîçí³ äèñêè ³ öèë³íäðèêè, äðåëü, 
áîëãàðêà íîâ³, áåíçîïèëà. 068-216-34-20

   Âåëîñèïåäè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ íåäîðîãî 3 øò., 
äèòÿ÷å ë³æå÷êî íåäîðîãî. 097-239-00-03

   Ìåáë³ ñòàð³, 2 øàôè 3-õ äâåðí³, 2-õ äâåðí³, øâåéíà 
ìàøèíêà, ñò³íêà ê³ìíàòíà, ïèíàë íà êóõíþ, ìàëþòêà - 
äèâàí, äåøåâî. 096-313-92-02, 2-1-87

   Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 2 õ 60, êë³òêè äëÿ øèíøèëè, äâà 
ï³äâ³éí³ äåðåâÿí³ â³êíà. 093-857-61-41, 096-193-65-18

   Òîðò³âíèöÿ, äçåðêàëî ç ï³äñâ³òêîþ, ìèñêè ìåòàëåâ³ 
âåëèêèõ ðîçì³ð³â, ïëàñòèíêè, òîíîìåòð, ìîá. òåëåôîí 
(êíîïî÷í³), ìÿñîðóáêè, îðòîïåäè÷í³ ïàëèö³, çàëèøêè 
áóä. ìàòåð³àë³â. 068-232-01-72

   Ìåáë³ äëÿ äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè (ë³æêî 2-õ ïîâåðõîâå ç 
ìàòðàöàìè, øàôà, ñò³ë, ïîëèö³) â ãàðíîìó ñòàí³. 063-
781-02-47

   Çàï÷àñòèíè äî ÇІË-130 ðàä³àòîð, ãîëîâêè, êîë³íâàë 
ç øàòóíàìè, êîìïðåñîð, ñòàðòåð, êîðîáêà ïåðåäà÷, 
òîðìîç êðàí, Íèâà ðîçäàòêà, ãîëîâêà, ðîçïðåäâàë ÂÀÇ. 
097-612-85-97

   Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
   Êîæóõè, ÄÂÏ, âîäîâ³äëèâè, âàêóîìí³ áàíêè, äâåð³ 

ì³æê³ìíàòí³, êåðîñèíîâà ïëèòà, ì/ï òðóáè,åë. ïàòåëüíÿ, 
îô³ñíèé òåëåôîí, ðàìêè äëÿ êàðòèí. 063-207-40-79

   Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-682-30-91
   Ãàðàæ ÏÐÁ (á³ëÿ Îáæîðêè). 097-678-21-55
   Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
   LG Íåêñóñ 5Õ ñìàðòôîí, ïðàêòè÷íî íîâèé + 2 ÷îõëà, 

ðó÷íèé ì³í³-êîìáà¿í 250 ãðí. 068-044-24-68
   Ìåáë³ ó ãîñòåâó òà â³òàëüíó ê³ìíàòè, òðóáè äëÿ 

îïàëåííÿ ä³àì.32, ãàç. ïëèòà á/ó, çá³ðêè õóäîæíüî¿ 
ë³òåðàòóðè Î.Äþìà, Ä.Ëîíäîí ³ ò.ä., êèëèìè 2.5 õ 1.8, 
2 õ 1.5. 098-564-57-58, 063-372-03-39

   Êðîëèöÿ 9 ì³ñ. ³ êð³ëü ìîëîäèé, ï³âåíü, ÿéöÿ êóðÿ÷³. 
096-561-68-94

   Ïøåíèöþ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
   Äæåðåëî ïîñò. ñòðóìó 0-30Â, 0-20À, äæåðåëî áåç-

ïåðåá. æèâëåííÿ 800 Âò., åëåêòðî-íàãð³âà÷ 2õ500 Âò., 
àâòîòð-ð 1 êâò., ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðè ïîáóòîâèé, 
êëîìïëåêò äëÿ äåðåâîîáð. âåðñòàòà. 066-044-74-90

   Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ëîçà, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîì-
ïëåêò ñòîëèê, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëèæ³. 093-510-45-63, 
096-512-12-08

   Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà. 067-462-87-91, 
063-024-41-68

   Óãîëîê 1 øò. 5 õ 5 2.72; 3 øò. 4 õ 4 4.25; òðóáà 1 øò. 
ä³àì. 0.75 - 3.5 ì.; øâåëåð 1 øò. 5 õ 4 - 2.35, øâåëåð 
1 øò. 8 õ 4 - 1.86; òðóáà äëÿ çàáîðà 12 øò. ä³àì. 0.50 
2 ì. 067-280-98-39

   Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-829-26-41
   Âåëîðàìà çàäíº êîëåñà, ïðóòè êðóãëÿê 12, 20, 32; 

ðåëüñè 12, 24 ä³àì. 1ì60ñì, äîñêà äóáîâ³, îñèêà, 
êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ. 
063-486-01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67

   Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., 
ñêðèíÿ, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàíêè ñêëÿí³, ñóë³ÿ. 
063-486-01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67

   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, òóøêè áðîéëåðà. 096-
127-21-90

   Çàäí³é ì³ñò ÂÀÇ 2104, äâèãóí ÂÀÇ 2105, êàïîò, áàì-
ïåð 2105, ðóëüîâà êîëîíêà ç äîâãèì âàëîì, ïîðîãè, 
äíî, ïîñèëþâà÷ äíà. 063-698-73-05

   Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð». 093-766-78-49
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Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло, вода, 
центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063-058-78-88

Шукаю репетитора з математики, для 
дитини 6 років, на постійній основі. 097-

830-01-77

Купимо ваше авто в будь-якому стані, на 
ходу, не на ходу, після ДТП, пожежі, і не роз-
митнене. 097-341-90-01, 063-458-95-20

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

Здається офісне приміщення 
до 30 кв.м. в центрі. 093-766-78-49

Продається Кафе-Бар "Крокус" вул.Неза-
лежності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-86

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо - Свято-
шинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо - Свято-
шинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

Продам трактор Т-40 АМ з ведучим пере-
дом, на трактору стоїть редукторний 
стартер, в комплекті іде плуг 2-х корпус-
ний, мотор працює ідеально. 097-684-00-86

Продам 1-кімн. кв., центр, 4/5, ремонт, 
меблі. 097-969-71-01

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврія-Славута, Москвич, 
Нива у будь-якому стані. 098-682-50-85

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., 
під офіс, магазин, центр міста. 

067-252-69-68

472505 472799

472801472511

473246 472803

472361470296

472811 471715
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

   Ïðîô³ëü ð. 2 õ 0.94 çåëåíîãî êîëüîðó, êë³òêè äëÿ 
êðîë³â. 063-843-30-65

   Ë³æêî îäíîñïàëüíå 2 õ 0.8, äèâàí êóõîííèé 1.6 äîâæ. 
067-253-41-06

   Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5 - 10 ðîê³â. 
067-253-41-07

   Êîðîâà ðîçò³ë 7-10 ÷åðâíÿ çà 2 òåëÿì. 068-546-
11-95

   ß÷ì³íü 500 êã. 097-495-88-36
   Òåëè÷êà 1 ð³ê, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-448-69-23
   Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-

96-90, 067-151-15-98
   Çàï÷àñòèíè äî ñ³âàëêè ÑÇ 3,6, ÌÒÇ 80, êóëüòèâàòîð 

äî ì³í³òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà. 068-02-42-705
   Ò³ëüí³ äâ³ òåëèö³ â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ 

íàñ³ííåâà, ñîðò «Á³ëà ðîñà». 096-77-20-194
   Іíâàë³äíà êàëÿñêà, ³ìïîðòà, ðîçá³ðíà, ïàìïåðñè, 

ñòóë-òóàëåò, äðîâà ñàìîâèâ³ç (ìàøèíà), øâåéíà 
ÿïîíñüêà ìàøèíà Ñ³íãåð, îâðëîã «ßìàòî», âèðîáíè÷å 
îáëàäíàííÿ. 093-058-78-43

   Â³ñëîâóõó êèöþ, ãîëóáîãî êîëüîðó, äåøåâî, à òàêîæ 
ï³ê³íåñà. 073-793-55-95

   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ 
æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-
63-76

   Ìåáë³ øê³ðÿí³ íà äåðåâÒÿí³é îñíîâ³: 2 äèâàíà + 2 
êð³ñëà. 063-622-64-98

   Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä êîðîâè, ÿêà 
äàº 30 ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 øò. 096-443-42-39

   Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòî-
áëîêó, 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

   Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, ïåðå-
ìåíêîþ, âóãëåì øîâ íà ì³äü äëÿ àâòî, öåíòðîá³æíèé 
åëåêòðîíàñîñ 1 êÂò äëÿ ïîëèâó, íîâèé åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 
2 êІÂò, íîâó áåíçèíîâó åëåêòðîñòàíö³þ 800 Âò, 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, íàêëàäêó ÌÄÑ íà âõ³äí³ äâåð³ 30 õ 
2. 068-216-34-20

   Ìîòîöèêë «Âàéïåð», âèøíåâèé, 2019 ð.â. 098-25-
38-575

   Ñò³ë êîïÒþòåðíèé îâàëüíèé, òðóáà íåðæ. 32 ìì. 
ùèòè æåñòÿí³ îáãîðíóò³ 40 óãîëêîì 2,9 õ 1,4  2 øò. 

Ïîäóøêè ïåðîâ³ 70 õ 70 4 øò. 20 ë³òðîâà àëþì³í³ºâà 
êàñòðþëÿ. 063-736-47-19

   Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
   Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
   Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
   Êóð÷àòà, ï³äðîùåí³, ïîðîäè ìàéñòðåé ÃÐÅÉ òà ñåðå-

áðèñòèé Àäëåð. 097-027-12-60
   Ë³òíþ ðåçèíó «Sava» 185/70 R14 4 øò. ãàðíèé ñòàí. 

097-029-61-88
   Êàëÿñêó ë³òíþ, òðîñòü, çèìà/ë³òî. 093-437-22-16
   Çåðíî. 097-515-55-87
   Íàñ³ííÿ Ôàöåë³¿ î÷èùåííî¿, áäæîëèí³ â³äâîäêè íà 

äîäàí³âñüê³é ðàìö³. 067-36-85-612
   Äâåð³ ì³æê³ì. äåâFÿí³ òà ÄÂÏ, áðà ³ ëþñòðè, äçåð-

êàëî, òþë³, øòîðè, ëàìáðèêåíè, øàôè äèòÿ÷³ óñå á/â. 
096-312-42-90, 093-892-12-44

   Іíäè÷àòà, ïðîñò³ äîìàøí³. Ïðîïîºí³. Â³ê äî 7 ìè äí³â. 
097-28-38-978, 093-87-83-144

   Ä³ëÿíêà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
   Òåëåâ³çîð Ñîíè â õîðîøîìó ñòàí³. 096-172-82-97, 

063-335-97-80
   Êóêóðóäçó, ïðàëüíó ìàøèíó á/â «Åëåêòðîëþêñ». 

063-462-60-95
   Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 33 ñîò. ïî âóë. Ê Ìàðêñà, ñ. 

Êîçÿòèí, çàòèøíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-
46-26-120

   Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ âàã. 13-15 êã. ö³íà 3500 ãðí., 
òåëè÷êó  6 ì³ñ. â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 096-77-20-194

   Òåëè÷êó 2 ì³ñÿö³, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-081-36-48
   Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68
   Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27
   Ìåáåëü á/ó, 2 ñò³íêè, êð³ñëà, ä³âàíè, ñò³ëüö³, âàíà, 

õîëîäèëüíèê, 4 êîâðà, êîâîðîâ³ äîð³æê³ ³ áàãàòî ³íøîãî, 
øâåéíà ìàøèíêà «Ç³íãåð», àâòîêð³ñëî, ïèëîñîñ «Ðàêå-
òà», çàíàâ³ñêè Ãàðäèíè, á³îòóàëåò, ñàìîâàð íà âóã³ëë³. 
097-147-84-88

   Äà÷ó íà Ïëàíîâîì ç áóäèíêîì. 097-393-70-43
   Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. ñ. Êîçÿòèí. 067-953-95-67
   Ìîïåä Ìóñòàíã (Àëüôà) 110 êóá, ï³÷êà, ëàòóíü, ãà-

çîâèé ðåäóêòîð 2 ïîêîë³ííÿ «Òîðåëë³». Äâèãóí ìîïåäà 
Àëüôà 110 êóá. 097-116-69-11

   Ñâèí³ 12-15 êã. ñ. Ñîê³ëåöü. 097-029-93-33, 093-
420-56-59

   Äèâàí-êíèæêó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà 900 ãðí. 
ìîæëèâèé òîðã. 098-971-95-70

   Êîðîâà ç 3 òåëÿì. 096-350-73-48
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
   Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 13, çåì. 

ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
   Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå îïàëåííÿ, 

êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-004-12-68
   Áóäèíîê 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

   3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 
067-506-17-00

   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

   ×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

   Áóäèíîê 50 êâ.ì., º ãàç, ñâ³òëî, âîäà, öåíòð ì³ñòà, 5 
ñîò. çåì. ä³ë-êà. 063-058-78-88

   Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., º ñòàðèé áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, 
ñ.Ïëÿõîâà. 097-453-44-55

   Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî ð-í ÄÅÏÎ (êðóã), 65 
êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á. 096-090-36-97, 098-991-
41-83

   Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. 
áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-
29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 60, ðåìîíò, îïà-
ëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 097-881-29-03, 093-998-06-81

   Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 063-486-01-

79, 093-031-24-52, 067-889-49-67
   3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 

îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76

   Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä 
10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097-196-79-35

   Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í 
âóë.І.Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68

   Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Âåëèêå. 096-188-50-19
   2-õ ïîâ. áóäèíîê â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, òåõí³êîþ, 

çàã. ïëîùà 186 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., áàëêîí, ãàðàæ, 
ñàðàé, ñóñ³äè ïîðÿäí³, ç ä³þ÷èì á³çíåñîì ê³îñê ìîæ-
ëèâå ðîçøèðåííÿ. 063-754-61-56

   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 40 êâ.ì., 2 
ïîâ. 063-418-31-52

   3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, 
íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

   Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðó-
ãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 
ãðí. áåç òîðãó. 067-705-00-22 Äìèòðî

   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 ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-
103-90-58

   Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ìàçåïè ç óñ³ìà çðó÷íî-
ñòÿìè, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 6 ñîò. 063-606-61-
24-, 067-972-22-83

   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 â ñ. Іâàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, íåäîðîãî. 068-216-34-20

   Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, åëåêòðîïðî-
âîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà. 
097-237-42-12, 093-335-34-07

473085 473295 473088 473135

473092 473081 473396 473135

473091472515

472499 472810
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473136

472804

473395

   Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
º ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 098597-08-78, 093-596-
41-56

   Áóäèíîê çàã. ïë. 85 êâ.ì. â öåíòð³,ãàç, âîäà. âóë. 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34. 067-271-67-99

   ×àñòèíà áóäèíêó, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, 
ñò³ë, ñò³ëüö³, ñêîïàêåòè, ïðàëüíà òà øâåéíà ìàøèíêà. 
098-597-08-40

   3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15, 8 ïîâåðõ, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë «âàéëàíä». 063-
675-93-04, 067-940-41-22

   Áóäèíîê 90 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, âåëèêå ïîäâ³ðÒÿ, ä³ë-êà 14 ñîò. 097-30-40-
598,063-942-67-86

   Áóäèíîê ç ãàçîì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, 40 
ñîò. 097-149-46-33

   Áóäèíîê ãàçèô. 3 ê³ìí, êîòåë «Âàéëàíò», åâðîðå-
ìîíò, âîäà, âàííà ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñò. 
çàáîð, ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

   ×àñòèíó áóäèíêó ç ìåáëÿìè, îêðåìèé âõ³ä òà 
ïîäâ³ðÒÿ, ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ãàç, âîäà, òóàëåò â 
áóäèíêó, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-
46-26-120

   Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 
097-186-99-34   

   Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðî-
ñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-18, 068-
898-10-84  

   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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³, äîðîñëèé âåëîñè-

ïåä. 097-556-86-79
   Ñêóòåð Êàíóí³, ñòàí íîâîãî, òåðì³íîâî. 063-186-

30-32
   Äåî Ñåíñ 2011 ð.â., ìîòîð 1300, ãàç-áåíçèí, êîë³ð 

÷îðíèé, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé. 067-204-41-52, 
097-331-73-10

   ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., ãàç áåíçèí. 067-255-42-93
   Ìîïåä Ìóñòàíã «Àëüôà» 110 êóá., äâèãóí Àëüôà 110 

êóá., êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2108, ðàä³àòîð ï³÷êè «Ëàòóíü» 
ÂÀÇ 2101-07, ãàç. ðåäóêòîð 2-ãå ïîêîë³ííÿ. 097-116-
69-11, 063-694-97-00

   Áóñ Ò-3 Ôîëüöâàãåí. 097-678-21-55
   Ìîïåä FADA 50 êóá.ñì., 2008 ð.â., ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 

- 6 500 ãðí. 098-321-57-51
   Ñêóòåð Õîíäà Ô³ò (Ä³î). 067-253-41-07
   ÂÀÇ 21094 Áàëò³êà, 1.5, ãàç-áåíçèí, 1997 ð.â., çåëå-

íà, ãàðíèé ñòàí.093-995-48-89, 097-156-88-43
   21099, 2002 ð.â., áåíçèí, ñèíèé, íåäîðîãî. 096-

264-75-92

ÊÓÏËÞ
   Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, 

õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20

   Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâè-
ãóíè. 067-456-66-51

   Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áó-
òèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

   Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìà-
øèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ 
áàòàðå¿. 073-793-55-95

   Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
   Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. 

ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ 
âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

   Ãîð³õ ö³ëèé. 063-616-78-13, 098-572-42-44
   Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
   Êîðìîâèé á³ðÿê ïî 1,5 ãðí. 063-398-52-10, 097-

793-55-95
   Íåðîáî÷³ áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè, 

ìëèíè (ìîæëèâî ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20
   Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
   Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 063-303-23-21
   Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
   Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 

067-430-02-80

Ì²ÍßÞ
   3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê. 068-519-07-04
   Áóäèíîê íà 2-õ, àáî 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 063-

942-67-86, 097-30-40-598

Ð²ÇÍÅ
   Çí³ìó òåðì³íîâî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (ð-í ÑØ  ¹1, 

çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³). 097-556-86-79, 063-141-26-77
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà 

óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067-812-94-73
   Ä³â÷èíà øóêàº êâàðòèðó ç ìåáëÿìè. 098-873-02-55
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò (ä³â÷èíêà òà õëîï÷èê). 

096-350-53-70
   Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 

ñ.Çàë³çíè÷íå (Êîçÿòèí ІІ), ìàãàçèí íà 2 âõîäà, ðîç-
òàøîâàíèé á³ëÿ òðàñè, äî ìàãàçèíó ïðèëÿãàº çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-969-65-04, 068-033-67-67

   Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíò-
êó. 063-628-59-15, 063-628-59-25

   Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà 
àäðåñîþ âóë.Äîâæåíêî 101à êâ.26, íà ³ì’ÿ Áàëüøàíåê 
Îêñàíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

   11.05.2020 ð. íà ðèíêó «Õë³áîäàð» áóâ çàãóáëåíèé ïà-
ñïîðò, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 068-045-20-79

   Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòèîê íà ³ìÒÿ Âàñèëþê 
Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

   Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 096-42-
37-584

   Çàãóáëåí³ ïðàâà ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðî-
äó.068-556-34-26
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 ßê ò³ëüêè Óðÿä Óêðà¿íè 
ç 11 òðàâíÿ äîçâîëèâ â³äêðè-
òå òðåíóâàííÿ ïðîôåñ³éíèì 
ñïîðòñìåíàì, íà á³ãîâ³ äîð³æ-
êè òà â ñïîðòèâí³ çàëè ïîñï³-
øèëè ñïîðòñìåíè. Íà ñòàä³îí³ 
«Ëîêîìîòèâ» âèêîíóâàâ âïðàâó 
â³äøòîâõóâàííÿ â³ä çåìë³ ñòðè-
áóí ó âèñîòó Îëåêñàíäð Ðåïàëî. 
À êîìàíäà êîçÿòèíñüêèõ ïåé-
íòáîë³ñò³â 12 òðàâíÿ â îäíîìó ç 
ë³ñîâèõ ìàñèâ³â Êîçÿòèíùèíè 
ïðîâåëà çìàãàííÿ. Ó íèõ âçÿëè 
ó÷àñòü 10 äîñâ³ä÷åíèõ ñïîðòñ-
ìåí³â ³ äâîº ïî÷àòê³âö³â.

Äî ïî÷àòêó çìàãàíü â ë³ñî÷êó 
áóëè ðîçñòàâëåí³ ùèòè, ç ÿêèõ 
íàøâèäêîðó÷ çðîáèëè ìàêåòè 

óêðèòòÿ. Êîëè ìàéäàí÷èê äëÿ 
ïîëÿ áîþ áóâ ãîòîâèé, ñòàëè 
ãîòóâàòè ìàðêåðè — öå çáðîÿ 
ñïîðòñìåíà, ñõîæà íà àâòîìàò, 
ò³ëüêè ç êîëáîþ çâåðõó. Ñòð³ëÿº 
ìàðêåð æåëàòèíîâèìè êàïñóëà-
ìè, íàïîâíåíèìè ôàðáîþ.

— Ïðàâèëà óìîâíî¿ â³éíè 
çíàþòü ñòàðîæèëè çìàãàíü ³ 
ñïîðòñìåíè-ïî÷àòê³âö³. À ùîá 
ïåðåìàãàòè â çìàãàííÿõ — òðåáà 
ðîçðîáèòè òàêòèêó áîþ, — êàæå 
áîºöü Êîñòÿíòèí. — ß ïðîâ³â 
íà ìàéäàí÷èêó 8 ïîºäèíê³â ³ 
í³ ðàçó â ìåíå íå ïîòðàïèëà 
æåëàòèíîâà êóëÿ.

— Òîä³ ðîçêàæ³òü íàì, ÿê 
äîñâ³ä÷åíèé áîºöü, ÷îìó âè 
ïåðåñòàëè áðàòè æ³íîê ³ ä³-

â÷àò íà çìàãàííÿ. Ç íèìè ùî, 
íå ö³êàâî? ×è â ö³é ãð³ æ³íêè 
íåïåðåìîæí³?

— Ó íèõ ïðèñóòíÿ òàêòèêà 
ìèëîñåðäÿ, ¿ì ïðîñò³øå âèñòð³-
ëÿòè êóë³ â êóù³, í³æ ñòð³ëÿòè 
ïî æèâ³é ì³øåí³. 

— À ùî äëÿ âàñ ãðà â ïåé-
íòáîë?

— Äëÿ ìåíå, öå ñïîðò, â ÿêî-
ìó ïåðåìàãàºø ñâîãî ñóïåðíè-
êà íå ñèëîþ, à çàâäÿêè îáðàí³é 
òàêòèö³, â óì³íí³ âèáðàòè ïî-
çèö³þ 

— Âàøå åê³ï³ðóâàííÿ äîçâî-
ëÿëî ïðîâîäèòè çìàãàííÿ íà-
â³òü ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Íå áóëî 
ñïîêóñè ðàí³øå ïî¿õàòè â ë³ñ ³ 
ïðîâåñòè çìàãàííÿ?

— Òàê, íàøà àìóí³ö³ÿ ìàº 
á³ëüøå ñòóïåí³â çàõèñòó, í³æ 
ìåäè÷íà ìàñêà, ³ ó íàñ íå êîí-
òàêòíèé âèä ñïîðòó. Ìè çàâæäè 
ïðîâîäèìî çìàãàííÿ ìàéæå 
íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³. Õòîñü 
áè ïîáà÷èâ, ñïðàâåäëèâî ì³ã áè 
ñêàçàòè, êîëè ìîæíà êîìóñü, 
òî é íàì ìîæíà. Êàðàíòèí áóâ 
ïîøèðåíèé íà âñ³õ ñïîðòñìå-
í³â. Ìè íå ìîãëè áóòè êðàùèìè 
çà ³íøèõ.

— Òî ÿêèé çàãàëüíèé ðàõóíîê 
ó âàø³é ãð³ ó â³éíó?

— Áîéîâà í³÷èÿ, ðàõóíîê ÷î-
òèðè-÷îòèðè, ïåðåìîãëà äðóæáà 
äîñâ³äó ³ òàêòèêè, — íàîñòàíîê 
ñêàçàëè Îëåêñàíäð ç Êîñòÿí-
òèíîì.

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

— Êîëèñü ìåí³ ïîäàðóâàëè 
áóêåò òðîÿíä, êâ³òè ïåðåöâ³ëè, 
ÿ âèéíÿëà ñòåáëà, ñïðîáóâàëà ¿õ 
ïîñàäèòè, — ðîçïîâ³äàº Îêñà-
íà Äåðåâ³öüêà. — Äåÿê³ òðîÿíäè 
ïðèæèëèñÿ. Ç âëàñíîãî äîñâ³-
äó, íàéêðàùå ðîçìíîæóâàòè 
òðîÿíäè â òðàâí³ — íà ïî÷àòêó 
÷åðâíÿ, êîëè âîíè âïåðøå ïåðå-
öâ³òàþòü. Ìîæíà ï³çí³øå, àëå 
â ëèïí³ ³ ñåðïí³ æèâö³ âàæ÷å 
ïðèæèâàþòüñÿ.

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî â³äðà-
õîâóº íà ñòåáë³ òðîÿíäè òðè 
áðóíüêè. Ï³ä òðåòüîþ áðóíüêîþ 
çð³çàº íàâñê³ñ. Âèõîäèòü æèâåöü 
äîâæèíîþ — 1–1,5 ñàíòèìåòðà.

— Äàë³ âìîêàþ æèâåöü ó ñòè-
ìóëÿòîð ðîñòó «êîðíåâ³í», ìîæ-
íà âìîêàòè ó ìåä ÷è â ëèñòÿ 
àëîå, — ðàäèòü ïàí³ Îêñàíà. — 
Áåðó ïåðåãí³é, êëàäó â ÿìêó, ùå 
äîäàþ ï³ñîê, ÷è ïîï³ë. Ñàäèòè 
æèâö³ ïîòð³áíî íà ãëèáèíó ï³â-

òîðà–äâà ñàíòèìåòðè. Äàë³ ïî-
ëèâàþ ³ íàêðèâàþ ïëàñòèêîâîþ 
ïëÿøêîþ.

Ãîñïîäèíÿ ïåðåêîíóº, ùî ï³ä 
ïëàñòèêîâîþ ïëÿøêîþ æèâö³ 
í³áè â ïàðíèêó. Æ³íêà çàçâè÷àé 
âèêîðèñòîâóº ïëÿøêè ºìí³ñòþ 
äî 5 ë³òð³â. Çð³çàº âåðõ ³ òàêèì 
÷èíîì êîæíó ïåðåñàäæåíó òðî-
ÿíäó íàêðèâàº íèìè.

— Áóâàº âîíè ï³ä ïëÿøêîþ 
ìîæóòü öâ³ñòè, àëå ïåðøèé ð³ê 
ïîòð³áíî íå äàâàòè çàöâ³ñòè. 
Ïîòð³áíî îá³ðâàòè áóòîí, — 
ðàäèòü ãîñïîäèíÿ. — Ïîëèâàþ 
÷àñ â³ä ÷àñó, äèâëþñÿ ïî ïîãî-
ä³, ùîá áóëî íå äóæå âîëîãî ³ 
ðàçîì ³ç öèì íå äóæå ñóõî. Óæå 
íàñòóïíîãî ðîêó, â êâ³òí³ çí³-
ìàþ ïëàñòèêîâó ïëÿøêó, ùîá 
òðîÿíäà çâèêëà äî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà, äî õîëîäó. Íå âñ³, 
çâ³ñíî, ïðèæèâàþòüÿ. Ó ìåíå 
áóâàëî ç 20 ïîñàäæåíèõ æèâö³â 
âêîð³íèëîñÿ äåñÿòü.

Íà êâ³òíèêó â ãîñïîäèí³ êâ³-

ОВЕН 
Не варто йти напролом, 
до успіху приведуть м'якість, 
гнучкість і вміння знайти 
розумний компроміс. 

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний час для вирішення 
непростих питань осо-
бистого життя, що мають 
емоційну підоснову. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень обіцяє бути вдалим 
і прибутковим. Ви отрима-
єте саме те, про що давно 
мріяли.

РАК 
Не дозволяйте втягнути 
себе в конфліктну ситуацію. 
Краще поки не з'ясовувати 
стосунки ні на роботі, ні 
вдома.

ЛЕВ 
Цього тижня ви легко уник-
нете стресів, конфліктних 
ситуацій і фінансових втрат, 
усього лише проявивши 
терпіння і обачність. 

ДІВА 
Цього тижня ви ризикуєте 
проявити себе надмірно 
емоційною людиною і доста-
вити багато клопоту не тіль-
ки собі, а й оточуючим. 

ТЕРЕЗИ 
Починається цікавий, але 
вельми клопітний тиждень. 
Потреба самоствердитися 
в ситуації потребує від вас 
значних зусиль. 

СКОРПІОН 
Вам варто внутрішньо зі-
братися, щоб не пропустити 
важливих подій, які обіця-
ють значний прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня ви можете 
опинитися зануреними 
в чужу суєту і проблеми. 

КОЗЕРІГ 
Варто довіритися своїй 
інтуїції. Вам буде щастити, і 
ви зможете втілити в реаль-
ність майже все задумане.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень може подару-
вати вам просто лавину 
різноманітних можливостей 
для романтичних пригод і 
активного відпочинку. 

РИБИ 
Постарайтеся розібратися 
в своєму внутрішньому світі. 
Там явно назріває револю-
ція — чи не треба придуши-
ти бунт? 

ГОРОСКОП 
НА 14-20 ТРАВНЯ
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Любителі пейнтболу зіграли внічию

ВИРОЩУЄ КВІТИ З ПЛЯШОК 
Квітник  Оксана Деревіцька з села 
Титусівка має в колекції понад 100 
кущів троянд. Жінка розповіла про 
свої секрети розмноження троянди 
із стебла і що потрібно, аби троянди 
прижилися на квітнику

òóþòü òðîÿíäè ð³çíèõ ñîðò³â: 
÷àéíî-ã³áðèäí³, â'þíê³ òðîÿí-
äè, øòàìáîâ³ òðîÿíäè, ãðóíòî-
ïîêðèâí³, ð³çíèõ êîëüîð³â. Äåÿê³ 
äóæå åôåêòí³ ³ ïåðåëèâàþòüñÿ 
â ê³ëüêà êîëüîð³â íà ïåëþñòêàõ.

— Æèâöÿìè ï³ä ïëàñòèêîâîþ 
ïëÿøêîþ ìîæíà ðîçìíîæóâà-
òè ïðàêòè÷íî âñ³ âèäè òðîÿíä, 
îêð³ì øòàìáîâèõ, — çàçíà÷àº 
Îêñàíà Äåðåâ³öüêà. — Øòàì-
áîâ³ òðîÿíäè ïðèâèâàþòü 
íà øèïøèíó. Óñ³ ³íø³ á³ëüøå 
âèòðèâàë³. Ãàðíî ïðèæèâàþòü-
ñÿ ÷àéíî-ã³áðèäí³ ñîðòè, äð³á-
íîêâ³òêîâ³ íèçüêîðîñë³. Âîíè 
íå âèñîê³, 50–60 ñì, à íà îä-

íîìó ñòåáë³ ö³ëèé áóêåò êâ³ò³â. 
Çàãàëîì ó ìåíå â êîëåêö³¿ ïî-
íàä 100 êóù³â òðîÿíä ³ á³ëüøó 
÷àñòèíó ÿ ðîçìíîæèëà æèâöÿìè. 
Ùîðîêó ïîïîâíþþ êîëåêö³þ, 
çàìîâëÿþ íîâ³ ñîðòè òà êîëüî-
ðè. Ðîáëþ ç ïåëþñòîê òðîÿíä 
÷àéíî-ã³áðèäíèõ ñîðò³â ë³êåð. 
Ïåëþñòêè ïðîâàðþþ, ïðîö³-
äæóþ, äîäàþ ëèìîííó êèñëîòó. 
Äâà ðîêè ìàº íàñòîÿòèñü.

Ãîñïîäèíÿ êàæå, ùî ëþáèòü 
äîãëÿäàòè çà êâ³òàìè. Ó òðàâí³ 
³ ÷åðâí³ ïîòð³áíî îáðîáèòè â³ä 
òë³ òà ãðèáêîâèõ çàõâîðþâàíü, 
êîæíó òðîÿíäó îá³éòè, àëå ïîò³ì 
ö³ëå ë³òî ìèëóºòüñÿ ¿õ öâ³ò³ííÿì.

Жінка розмножує 
троянди в травні-
червні і цілий 
рік чекає, поки 
приживуться
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