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КулиКівсьКого знову латають
справа з ремонтом дійшла до суду

с.3 с.2

реклама

ремонт вулиці куликівського, 
який стартував минулого 
року, продовжується. 
минулого тижня ми помітили 
дорожників, які активно 
проводили там ямковий 
ремонт

Це вже вдруге латають 
новий асфальт. тим часом 
покриття на тротуарі в деяких 
місцях теж вже почало 
сипатися. та і це ще не все

бо виявилося, що 
підрядника, якого обрали для 
виконання ремонтних робіт, 
підозрюють у розкраданні 
бюджетних коштів

с. 4-5

екошопери На добру 
Справу
Підрозділу, у якому служить 
козятинчанин, потрібне авто. 
Щоб зібрати кошти на машину, 
продають екошопери, які вручну 
розфарбовували козятинчанки. 
розповідаємо, як взяти участь в 
аукціоні с. 9

Нашому прб 
виповНюєтьСя 65 років
Прб з’явилося у нашому місті у 
1957-му, тож цьогоріч мікрорайон 
із такою унікальною назвою 
святкує ювілей. як він змінився 
за цей час? розповідаємо цікаві 
факти про Прб

с. 8
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олеНа удвуд

Сергій Лефтер — наш колега. 
Свій перший журналістський до-
свід здобув у нашому виданні, 
деякий час працював він і у ві-
нницькій RIA. Згодом переїхав 
до столиці, де продовжив займа-
тися журналістикою.

Вісім років тому, коли почала-
ся війна на сході нашої країни, 
містом прокотилася приголом-
шлива новина — Сергій зник 
у Слов’янську. Він поїхав на До-
неччину як журналіст польського 
фонду «Відкритий діалог», який 
мав на меті спостерігати за ситу-
ацією на сході. Прибув до місця 
призначення 14 квітня. А потім 
зв’язок із ним зник.

Згодом виявилося, що козя-
тинчанина взяли в полон сепара-
тисти. Його затримали, коли він 
розмовляв по телефону. Сергія 
запідозрили у шпигунстві і зви-
нуватили в причетності до «Пра-
вого сектора».

Добу хлопець пробув у будів-
лі міської ради. Потім перевели 
до приміщення, де утримували 
інших полонених. А далі — по-
стійні допити і побиття. Осо-
бливо полюбляли приходити 
посеред ночі. У полоні Сергій 

пробув 17 днів. Його відпустили, 
не віддавши документів.

Після звільнення з полону 
Сергій повернувся до журна-
лістики і навіть написав репор-
таж «17 миттєвостей полону», де 
описав свій досвід. Він працював 
у різних інтернет-виданнях, був 
власним кореспондентом «РБК-
Україна». У 2018-му почав пра-
цювати у сфері PR. Полишити 
улюблену роботу і взяти зброю 
козятинчанина змусила повно-
мастшабна війна. Щойно ра-
шисти пішли у наступ, Сергій 
вступив до територіальної обо-
рони Києва.

У четвер, 16 червня, наш зем-
ляк отримав важке поранення 
на фронті. Про те, що сталося, 
нам розповів Олександр, брат 
Сергія Лефтера. Спочатку під-
розділ, де служив наш земляк, 
був у Харкові, на Північній 
Салтівці. Потім їх перекину-
ли на іншу позицію, близько 
до кордону із рашистами. Там 
місцевість, яка добре прогля-
дається ворогом. Чисте поле, 
«зеленка» збоку, сховатися ніде.

— Точка їхня уже була про-
бита, — каже Олександр. — 
Вони, як то кажуть, ще й валі-
зи не встигли розпакувати, як їх 

накрили. Там навіть двох людей 
залишати не можна. А їх зали-
шили. Я навіть не знаю, скільки 
їх було.

У результаті обстрілу Сергій 
отримав поранення — п’ять 
уламків у ногах, один — у лікті, 
ще до десяти осколкових посі-
чень на нижніх кінцівках та опік 
на пів обличчя. На щастя, його 
разом з іншими пораненими 
побратимами вдалося вивезти 
із зони бойових дій і доправити 
до лікарів.

— В лікті уламок залишився, — 
розповідає Олександр. — Лікарі 

сказали, що виймати не будуть. 
Права сторона обличчя повніс-
тю обпечена. Якби не спеціаль-
ні окуляри, які йому волонтери 
передали, він би міг осліпнути.

Спершу козятинчанин був 
в одному госпіталі, потім його 
доправили до іншого. Олександр 
каже, попри біль, попри все, що 
сталося, Сергій не втрачає опти-
мізму.

— Ми у вихідні, як побачи-
ли його на відео, очманіли, — 
додає Олександр. — Дзвонили 
по відеозв’язку. Він ще намага-
ється посміхатися, але там жесть.

Ми запитали в Олександра, 
чи потрібна фінансова допомога 
на лікування його брату.

— Я вже з’ясував через своє 

новини

Вісім років тому, 
коли почалася війна, 
Сергій був у полоні 
сепаратистів у 
Слов’янську,  куди він 
поїхав як журналіст

вижив у пеКлі. на війні 
поранили сергія лефтера
одужуй, воїне!  наш земляк Сергій 
лефтер потрапив під обстріл рашистів 
на Харківщині. на щастя, чоловіка вдалося 
евакуювати з-під вогню і доправити 
до госпіталю. наразі козятинчанин 
проходить лікування у Харкові

у поличинцях провели 
фестиваль-конкурс

радіо, поетеса, заслужена артист-
ка України;

Група бандур Національного 
академічного оркестру народ-
них інструментів: Георгій Мат-
віїв, Марина Вишневська, Надія 
Овчарчин, Наталія Собуцька, 
Ірина Сорока;

Лауреати конкурсів – Поліна 
Алексеєва, Богдан Христенко.

Під час концерту організато-
рам фестивалю-конкурсу вдалося 
зібрати близько дванадцяти ти-
сяч гривень. Кошти будуть спря-
мовані на допомогу Збройним 
силам України.

коли почалося вторгнення, Сергій лефтер записався 
в тероборону. а нещодавно долучився до лав ЗСУ

керівництво, через волонтерів 
і через невістку, сказали, що 
поки все нормально, поки нічого 

не треба, — відповідає чоловік. — 
Там все нормально — і лікарі 
хороші, і допомога йде.

олеНа удвуд

«В одному з районів не пра-
цює сирена, дуже віддалено чути 
тривогу», — такий коментар за-
лишив один із читачів на нашо-
му телеграм-каналі у понеділок, 
20 червня. Тоді о дев’ятій годині 
вечора саме оголосили повітря-
ну тривогу по всій Вінницькій 
області.

Це була третя тривога за по-
неділок. І сьома за три останні 
доби. Втім мешканці мікрора-
йону ПРБ жодної з них не по-
чули — система оповіщення там 
мовчить.

— Мій чоловік працює 
на ПРБ, каже, там ще з суботи 
не працює сирена, — розпо-
відає козятинчанка Ірина. — 
Коли оголошують тривогу, ні-
чого не чути. Якби не додаток, 
то люди і не знали б, що пові-
тряна тривога.

У відділі з питань цивільного 
захисту та мобілізаційної роботи 
Козятинської міської ради нам 
підтвердили, що сирена, яка 
розміщена у мікрорайоні ПРБ, 
від суботи, 18 червня, не пра-
цює, зламався мотор.

— У суботу вдень було дві три-
воги і під час цих включень зго-
рів двигун, — пояснює Георгій 
Липовецький, начальник відділу 
з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи. — Зараз 
вирішується питання щодо того, 
як його відновити. Вже допо-
віли про це в область. Близько 
30 тисяч потрібно, щоб при-
дбати новий мотор. Наразі ви-
рішується питання, за чий кошт 
його будуть купувати.

Додамо, що наша система 
оповіщення встановлена ще 
у 80-их роках минулого сто-
ліття і не вперше виходить із 
ладу. Вже був випадок, коли 
не працювала сирена у центрі 
міста. Коли полагодять сире-
ну на ПРБ — точно невідомо. 
Нагадуємо, що сигналам опові-
щення, які ми чуємо в місті, є 
альтернатива. Є безкоштовний 
додаток для телефонів, який 
інформує про початок і відбій 
повітряної тривоги. Він так і на-
зивається «Повітряна тривога». 
Завантажити його можна через 
PlayMarket. Також про повітряну 
тривогу інформуємо ми на на-
шому телеграм-каналі.

Чому сирену на прб 
не чути?

Днями у селі Поличинці Мах-
нівської територіальної громади 
відбувся Відкритий патріотичний 
фестиваль-конкурс «Народ-герой 
героїв появляє». Збирали гроші 
на ЗСУ

Про це повідомляється на сто-
рінці у фейсбуці Махнівської те-
риторіальної громади.  

 «Метою фестивалю-конкурсу 
є поширення патріотичних ідей 
засобами мистецтва, виявлення 
та підтримка талановитих учнів, 
студентів та молоді, сприяння 
становленню української та єв-
ропейської ідентичності, заохо-
чення до патріотичної творчос-
ті захисників України шляхом 
участі в мистецьких проєктах», 
— йдеться в дописі.

На концерті звучали бандура 
і кобза.

Брали участь:
Василь Нечепа – кобзар-лір-

ник, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, 
народний артист України;

Тарас Постніков – кобзар, 
актор театру і кіно, заслужений 
артист України;

Катерина Коврик – солістка 
тріо бандуристок Українського 
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в’яЧеСлав гоНЧарук,  
валерій ЧудНовСький

Минулого тижня до редакції 
газети «RIA-Козятин» стали 
звертатися мешканці нашого 
міста, майже всі пенсійного віку. 
Вони повідомляли, що в отрима-
ній платіжці за газ немає ціни 
за користування блакитним па-
ливом. Є тільки прописана вар-
тість транспортування газу. Ми з 
цього приводу поїхали до газової 
контори.

У газконторі нам пояснили, 
що Вінницягаз приймала платежі 
від споживачів газу до 30 квітня 
2022 року. На дану пору всі ко-
ристувачі газу домоволодінь авто-
матично переведені до ПОНу — 
постачальника «останньої надії». 
З оплатою за використаний газ 
краще трохи почекати, поки 
не прийдуть платіжки від нового 
постачальника газу. Орієнтовно 
це має бути десь в кінці червня 
чи початку липня. Це й все, що 
нам повідомили у газовій конторі.

поСтаЧальНик є, а як 
поверНути переплату

Так от, постачальник «остан-
ньої надії» — це «Нафтогаз». 
Такий собі тимчасовий по-
стачальник, дія його послуги 
60 календарних днів. Це якраз 
період, коли побутові корис-
тувачі природного газу мають 

встигнути укласти договір з но-
вим постачальником блакитного 
палива. А у вирішенні питання 
сплати за газ є кілька варіантів. 
Перший — це нічого не робити 
та чекати поки «Нафтогаз» сам 
не переведе всіх користувачів 
газу до нового постачальника. 
Другий варіант — це коли або-
нент сам знайде собі такого по-
стачальника.

— З постачальниками газу 
велика проблема, — каже ко-
зятинчанка Людмила. — Я вже 
зв’язалася з новим таким поста-
чальником блакитного палива, 
який вказаний у платіжці, яку 
мені принесли. Так у теле-
передачі розповідали за цього 
постачальника. Їхня компанія 
буде поставляти газ населенню 
по 30 гривень за метр кубічний. 
Вони що, думають, що українці 
мільйонери? — каже Людмила.

Постачальників природного 
газу, які опублікували свої ціни 
на газ у червні 2022 року, як і 
в попередньому місяці, виявило-
ся небагато. Зокрема, як і раніше, 
нічого не повідомляють про свої 
ціни газзбути, що об’єднані під 
брендом «Твій газзбут». Однак, 
оскільки Уряд України ухвалив 
рішення про те, що ціни на газ 
для населення мають залишитися 
без змін, то у червні 2022 року 
потрібно орієнтуватися на квіт-
неві тарифи.

новому постачальнику потріб-
но сплачувати за газ по нових 
реквізитах. ось вони: тов «га-
ЗоПоСтачалЬна комПанія 
«наФтогаЗ УкраЇни»; ЄдрПоУ: 
40121452; IBAN: UA89300465
0000000260323012042 в а
т «ощадбанк» м. києва; мФо 
300465
Сплатити рахунок можна через 
інтернет:
в особистому кабінеті на my.gas.
ua (номер особового рахунку 
можна отримати в чатботі або 

у контакт-центрі);
у чатботі GASUA у Viber, Telegram 
і NaftogazGasSupply у Facebook 
Messenger;
через сайти та мобільні додатки 
банків;
за допомогою платіжних систем 
(Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, 
Apple Pay, Google Pay)
або можна розрахуватись за спо-
жите через відділення Укрпошти; 
у будь-якому відділенні банків; 
через платіжні термінали само-
обслуговування.

Нові реквізити для оплати рахунків
кабмін 29 квітня поклав 
спецобов’язки (ПСо) на нак «на-
фтогаз», яким зафіксував пільгову 
ціну для населення 7,96 грн за куб 
(з Пдв). Це рішення діятиме з 
1 травня до 30 вересня 2022 року.
У рамках цього ПСо, «нафтогаз 
трейдинг» почав вимагати із газз-
бутів банківські гарантії, щоб мати 
захист від того, що газзбути не роз-
рахуються за куплений в державної 
компанії газ для споживачів.
банківська гарантія має бути укла-
дена на увесь період — з 1 травня 

по 30 вересня 2022 року. За основу 
розрахунків береться пікове спо-
живання споживачів протягом та-
кого ж періоду у 2021 році. і за роз-
рахунками асоціації сума гарантії 
має скласти 8,4 млрд грн! банки 
вимагають 100% цієї суми, оскіль-
ки газзбути є збитковими. а таких 
обігових коштів у компаній немає.
неможливо виконати, на думку 
асоціації, умову, що прострочена 
заборгованість за газ повинна бути 
не більше 10% від загального об-
сягу постачання. Причина — під час 

війни трохи більш ніж половина 
споживачів (55%) продовжують 
розраховуватися за спожите що-
місяця.
отож, враховуючи нинішні умови, 
газзбути не змогли переукласти 
договори на закупівлю газу для по-
стачання побутовим споживачам.
а от для юридичних осіб нічого 
не змінилося: якщо в них були 
договори з «вінницягаз Збутом», 
то усі зобов’язання продовжують 
діяти, запевнили в пресслужбі 
компанії.

причини переведення клієнтів

Зміна постачальника газу не змі-
нює терміни та способи подання 
показників лічильника: для ко-
ректних розрахунків їх треба над-
силати з 1 по 5 число щомісяця 
«вінницягазу», через особистий 
кабінет або чат-бот 104.ua
наразі на газ для побутових спо-
живачів встановлено фіксовану 
ціну — 7,96 гривні за кубічний 

метр. У контакт-центрі інформу-
ють: поки невідомо, «нафтогаз 
України» буде постачальником 
на постійній основі чи ця норма 
діятиме лише на період воєнного 
стану.
номери контакт-центру «нафто-
газу»: (066)-300–2-888; (098)-
300–2-888; (093)-300–2-888.

кому подавати показники і який тариф

у платіжці за газ — нулі. 
Що сталося і Куди платити?
новації  козятинчани у платіжках 
не отримали нарахування за спожитий 
газ у травні. З минулого місяця ті, хто 
отримували газ від «вінницягаз Збут», стали 
споживачами постачальника «останньої 
надії» — «нафтогаз України», який обіцяє 
надати платіжки наприкінці червня. 
а загалом, що змінилося для нас з вами?

новини

туристи команди «вертур» відновили тренування
Днями вернигородоцькі «Вер-

тури» взяли участь у 58-их об-
ласних змаганнях юних турис-
тів краєзнавців Вінниччини, які 
пройшли на базі Вінницького 
технічного коледжу.

«Як здорово, коли є можли-
вість знову займатися своєю 
улюбленою справою, туриз-

мом», — пише Франц Чаш-
ковський у групі Глуховецька 
об’єднана територіальна гро-
мада.

Повідомляють, що у програ-
мі Вінницької ліги проходили 
змагання з техніки пішохідного 
туризму, велосипедного туризму 
та спортивного орієнтування.

«Змагання пройшли цікаво, 
насичено, дякуємо Вінницько-
му центру за організацію, все 
було дуже класно», — йдеться 
у повідомленні.

Також Франц зауважив, що 
туристи мають гарні результати.

Отже, на велофігурці Кирил 
Лебедєв та Дар’я Осаволюк за-

йняли І місце, при цьому Кирил 
єдиний зі всіх учасників прой-
шов чисто, без штрафу, з най-
кращим часом.

Зі спортивного орієнтування, 
на дистанції спринт найкращий 
час показав Дмитро Костенко, 
Кирил Лебедєв був п’ятим, 
а Дмитро Мельник — восьмим.

На дистанції з техніки пішо-
хідного туризму зв’язки Дмитро 
Костенко та Дмитро Мельник і 
Олександр та Дар’я Осаволюки 
зайняли відповідно 5 та 6 місця.

«Дякую всім, зараз наша ко-
манда готується до наступного 
етапу, Гайсинська ліга», — на-
писав Чашковський

як зареєСтруватиСь Новим 
клієНтам

Кожен новий клієнт має отри-
мати номер особового рахунку, 
кажуть у «Нафтогазі».

Для цього необхідно пере-
йти в чатбот GASUA у Viber, 
Telegram або NaftogazGasSupply 
у Facebook Messenger та ввести 
ЕІС-код (16 символів). EIC — 
це персональний газовий номер 
об’єкта газопостачання, який 
складається з 16 символів (латин-
ських літер та цифр). Наприклад, 
56XM19A205987456. Його мож-

на знайти в особистому кабінеті, 
контакт-центрі вашого облгазу 
або в рахунку за розподіл чи по-
стачання газу.

Після отримання особового ра-
хунку ви можете зареєструватися 
в особистому кабінеті my.gas.ua. 
Саме з його допомогою дізнатися 
та оплатити рахунки, завантажи-
ти довідку про пільги та субсидії, 
отримати акт звірки тощо.

Водночас усі пільги та субсидії 
при зміні постачальника збері-
гаються автоматично, зауважили 
в «Нафтогаз».

у клієнському просторі багатолюдно. всі хочуть з’ясувати, 
що буде з газом?

В понеділок, 20 червня, до нас 
звернулася жінка пенсійного віку 
Марія. Вона повідомила, що 
у неї переплата за газ, який вона 
не використала. Телефонували й 
інші люди, які занепокоєні, що з 
обранням нового постачальника 
відсутня потрібна інформація.

Запитували, куди звертатися, 
коли за природний газ вже розра-
хувалися за травень? Чому банки 
не повідомляють, що з оплатою 
за газ треба трохи почекати, поки 
з’явиться інший постачальник? 
Щодо переплат за газ ми зверну-
лися до «Клієнтського простору». 
Оператор служби 104 повідоми-
ла, що абонентам, які переплати-
ли за блакитне паливо, потрібно 
звернутися до них, до «Клієнт-
ського простору» з паспортом, 

ідентифікаційним кодом, з бан-
ківською карткою і клієнту гроші 
на банківську картку повернуть.

кому тепер платити за газ
За газ, спожитий з 1 травня, 

потрібно оплачувати ГПК «На-
фтогаз України». Нові догово-
ри на постачання газу укладати 
не треба, перехід був здійснений 
автоматично. А борги, які були 
до 1 травня 2022 року, потрібно 
сплачувати «Вінницягаз Збуту».

У «Нафтогазі» повідомили, що 
формування рахунків за травень 
затримується: друковані рахунки 
доставить Укрпошта після 25 черв-
ня, лише в тих регіонах, де відсут-
ні активні бойові дії. Але рахунки 
за травень можна побачити в Ін-
тернеті, зареєструвавшись в осо-
бовому кабінеті на сайті my.gas.ua

Усі пільги та 
субсидії, при зміні 
постачальника, 
зберігаються 
автоматично, кажуть в 
«Нафтогазі»
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стовпи, вже залили асфальтом.
У календарному плані до до-

даткової угоди зазначено, що 
у червні підрядник має улашту-
вати ще й залізобетонне по-
криття доріжок та тротуарів. Чи 
встигнуть дорожники до 30 черв-
ня — побачимо згодом. Але 
роботи у них вистачає — вело-
доріжка ще не зроблена зовсім, 
а покриття пішохідної в деяких 
місцях вже почало обсипатися. 

олеНа удвуд

Ще якихось пів року тому ву-
лиця Куликівського була однією 
з топових тем серед козятинчан. 
Восени 2021-го тут розпочали 
капітальний ремонт у рамках 
програми «Велике будівництво». 
За проєктом на Куликівського 
мали не лише постелити свіжий 
асфальт на дорозі, а й зробити 
тротуар із велодоріжкою. Та, як 
то кажуть, віз і нині там.

Попри те, що згідно з кален-
дарним планом капремонт мав 
повністю завершитися у грудні 
минулого року, підрядна ор-
ганізація не встигла, а взимку 
погодні умови для ремонту до-
ріг не підходять, відтак роботи 
відклалися на рік 2022-ий. Так і 
залишилися лежати стовпи, які 
видалили з тротуарів і поклали 
на вулиці то тут, то там. На тому 
місці, де мала бути велодоріжка, 
під ногами продовжив хрустіти 
щебінь. А козятинчанам і надалі 
довелося місити пилюку на алеї 
біля тунелю, бо там не встигли 
до кінця прокласти на тротуарі 
асфальт.

Найбільший шквал емоцій 
і жваве обговорення довкола 
вулиці Куликівського виникло 
наприкінці листопада минулого 
року, коли на свіженькому ас-
фальті почали робити так званий 
«ямковий» ремонт. Покриття, 
яке не простояло ще й декількох 
місяців, почало сипатися, інак-
ше б чому на дорожньому полот-
ні повирізали величезні шматки 
і заливали асфальт по-новому? 
Між іншим, у договорі, який під-
писали з підрядною організаці-
єю, визначено, що гарантійний 
термін експлуатації дороги має 
відповідати мінімально допусти-

мим строкам, визначеним Дер-
жавними будівельними нормами. 
А це, на хвилиночку, щонаймен-
ше три роки. Натомість асфальт 
на Куликівського не протримав-
ся і трьох місяців.

В останній день травня з під-
рядником підписали додаткову 
угоду, вже третю за рахунком, 
відповідно до якої термін ви-
конання робіт продовжили 
до 30 червня 2022 року і зменши-
ли вартість договору із 12,8 міль-
йона до 8,6 мільйона гривень.

Днями на вулиці Куликівсько-
го знову помітили дорожників — 
вони заходилися робити ямковий 
ремонт. Робітники саме закату-
вали асфальт на одній із ділянок, 
коли ми прийшли на цю вулицю.

— Дівчино, а хто це вам до-
зволив знімати? — запитав один 
із робітників, побачивши, що ми 
фотографуємо. Довелося пояс-
нювати, що закон не забороняє 
журналістам знімати на камеру 
процес ремонту доріг.

Не багато, не мало більше 
двох десятків латок нарахували 
ми на асфальтовому покритті від 
початку вулиці до службового 
переходу, коли завітали на Кули-
ківського у п’ятницю, 17 червня. 
Трохи менше половини з них вже 
були залиті асфальтом, решта ще 
чекала, щоб до них навідалися 
дорожники. Благо, цього разу 
більшість із них — це справді 
латки, а не величезні прямокут-
ники асфальту, шириною майже 
в половину дорожньої смуги, як 
це було в листопаді минулого 
року, під час першого ямкового 
ремонту нового асфальту на Ку-
ликівського. Латки на тротуарі 
ми вже й не рахували. Добре хоч 
отвори, які залишилися на по-
критті після того, як видалили 
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вулицю КулиКівсьКого знову 
взялися латати
дорога дорога  ми вже й 
не сподівалися їх побачити цього 
літа, аж раптом зустріли дорожників. 
У козятині стартував сезон ремонту 
доріг. Понад два десятки латок ми 
нарахували на асфальтовому покритті 
вулиці куликівського. тієї самої, на якій 
минулоріч почали робити капремонт

Неподалік від тунелю асфальт 
на тротуарі обабіч бортових ка-
менів має вигляд такий, наче 
його миші поїли.

Чому асфальтове покриття 
почало руйнуватися — судити 
не беремося, позаяк ми не є 
експертами. Можливо причина 
в якості, можливо в тому, що 
дорогою постійно їздили автівки 
і асфальт просто не встиг за-
стигнути. Але ж капітальний 

ремонт на Куликівського по-
чали робити не минулого року, 
а ще у 2020-му. Щоправда, тоді 
не робили ані тротуару, ані 
велодоріжки, просто покла-
ли асфальт на ділянці дороги 
в 200 метрів від тунелю до авто-
бусної зупинки. І на цій частині 
поки немає жодної ями. В той 
час як на решті покриття, яке 
зробили минулого року, вже 
до тридцяти латок.

як козятиНЧаНи комеНтували цей ремоНт На Нашому Сайті (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Читач23 анатолій Ходацький
ганьба!!!!!
і знову якісь в тапках топтали ногами латки.
Стоматологи дають більшу гарантію на зуби, чим ці ремонтники.
ганьба такій владі.
треба покласти край цьому свавіллю
нам своїх орків вистачає!!!!!

кошти переслали, дорожнє полотно не прослужило й року, взялися ремонтувати? 
За чий рахунок? Хто приймав даний участок дороги? Хто виконував замовлення? 
яким дебілом треба бути, щоб прийняти таке творіння? на скільки років 
виконавець дав гарантію експлуатації даної дороги?

 Anzhelika Semeniuk 
в тій «мерії» сидять і насміхаються з нас з вами, і з писанини нашої. Потрібні дії

альона ільніцька 
Зато центр міста і площа, то просто жесть!!!

володимир гордишевський 
настоящі знаки якості

Света бурдак 
а що, коври мабуть закінчились?

Саня Найдюк 
нє, ну то 13 лямів напевно мало за 800 метрів дороги, щоб зробили на совість, то 
нада було ще 13 доплатити.

олег Чернодуб 
руки повідбивати!!!
навіщо було витрачатись на кап ремонт, такі шалені гроші, щоб тепер знову 
рити там ями і списувати гроші!?

ми нарахували більше двох десятків 
латок. Це — найбільша з них

а це новенький тротуар на куликівського. 
Фото говорить саме за себе

гарантія на дорожнє покриття мала бути три роки. та чомусь асфальт посипався вже за 
декілька місяців
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олеНа удвуд

Вулиця Куликівського без пе-
ребільшення увійде в історію, 
тому що такого, мабуть, не було 
за весь той час, відколи в Ко-
зятині почали робити дороги з 
асфальтовим покриттям. Мало 
того, що сама якість ремонту, 
м’яко кажучи, не відповідає 
очікуванням, адже коли по-
чали робити дорогу, навряд чи 
комусь із козятинчан спадало 
на думку, що вже за якихось пів 
року там буде латка на латці. 
Так ще й відкрили кримінальне 
провадження. Підприємця, який 
виграв тендер на капремонт, 
підозрюють у привласненні 
бюджетних коштів. Слідство 
вважає, що підрядник вчинив 
службове підроблення і завдав 
шкоду Управлінню житло-
во-комунального господарства 
на суму в 953 тисячі гривень.

Минулого року Управління 
ЖКГ підписало із підприєм-
цем, який виграв тендер, два 
договори підряду на виконан-
ня робіт із капітального ре-
монту дорожнього покриття і 
тротуару з облаштуванням ве-
лодоріжки. Один — у вересні, 
інший — у грудні. На початку 
осені на Куликівського видали-
ли всі дерева, що росли вздовж 
пішохідної доріжки, після чого 
стартував сам ремонт дороги.

За три місяці підписали п’ять 
актів виконаних робіт, відповід-
но до яких Управління житло-
во-комунального господарства 
розрахувалося з підрядником — 
на рахунок підприємця надійшло 
11,4 мільйона гривень. Слідство 
встановило, що в документах 
підрядник вносив недостовірні 
дані щодо нарахування заробіт-
ної плати працівників, які вико-
нували ремонт. За актами при-
ймання виконаних будівельних 

робіт витрати на заробітну плату 
становлять 1 мільйон гривень. 
Втім, відповідно до даних до-
кументів з податкової, підпри-
ємець виплатив одинадцятьом 
робітникам 101,7 тисячі гривень. 
Різниця не багато, не мало у ці-
лих 953 тисячі.

Відтак підрядника підозрюють 
у відмиванні бюджетних коштів. 
У його діях слідство вбачає по-
рушення двох статей Криміналь-
ного кодексу України — При-
власнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зло-
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справа із ремонтом на 
КулиКівсьКого дійшла до суду
резонанс  Скандал довкола 
капітального ремонту дорожнього 
покриття та тротуару із влаштуванням 
велодоріжки на вулиці куликівського 
набирає обертів. Підрядника, який 
виграв тендер, підозрюють у розкраданні 
бюджетних коштів. Слідство вважає, що 
він привласнив майже мільйон гривень із 
суми, яку заплатили за виконання робіт

вживання службовим станови-
щем та службове підроблення.

У понеділок, 3 червня, підпри-
ємцю повідомили про підозру. 
А вже 9 червня у Козятині від-
булося судове засідання, де мали 
обрати запобіжний захід. Слід-
чий просив на 60 діб взяти під-
озрюваного під варту, мотивую-
чи це тим, що на волі підрядник 
може переховуватися від органів 
досудового розслідування та суду 
і впливати на свідків. Натомість 
Козятинський міськрайонний 

суд як запобіжний захід обрав 
особисті зобов’язання: відповід-
но до ухвали, підозрюваний мав 
здати закордонний паспорт та 
інші документи, які дають право 
виїхати з України, не виїжджати 
без дозволу за межі населеного 
пункту, в якому він фактично 
проживає, і за першим викли-
ком прибувати до слідчого, 
прокурора чи суду у визначе-
ний час.

Прокурор подав апеляцію. 
Днями відбулося засідання Ві-

нницького апеляційного суду, 
на якому ухвалили застосувати 
проти підрядника запобіжний 
захід у вигляді домашнього аре-
шту з 22.00 до 06.00 години, про 
що повідомили у пресслужбі Ві-
нницького апеляційного суду.

Додамо, що справу по суті ще 
не розглядали. Це лише початок 
судового процесу, який може 
тривати впродовж багатьох 
місяців. Чи доведуть провину 
підрядника, чи, навпаки, ви-
правдають — побачимо згодом.

За три місяці 
підписали п’ять актів 
виконаних робіт, 
відповідно до яких 
розрахувалися з 
підрядником

головне не спортивний результат, а участь 
у благодійній акції
в’яЧеСлав гоНЧарук

Минулого тижня у Вінниці від-
булись відкриті, благодійні зма-
гання з легкої атлетики серед до-
рослих. Мета змагань підтримати 
коштами ЗСУ. В числі благодій-
ників було понад 100 спортсме-
нів із 14 регіонів України і в їх 
числі вихованці Козятинської 
спортивної школи. Проходили 
змагання на спортивній арені 
Міської дитячо-юнацької спор-
тшколи № 1.

Про благодійні змагання, що 
проходили у Вінниці, нам розпо-
вів тренер Козятинської ДЮСШ 
Володимир Галицький. Каже, що 
до таких змагань допускаються 
тільки дорослі спортсмени, тому 
що кожен учасник, щоб взяти 
участь, вносив благодійні кошти.

— Вихованці нашої спортивної 
школи підтримали цей захід, — 

говорить Володимир Галиць-
кий. — Серед наших вихованців 
спортивної школи були й шко-
лярі, але їх допустили до зма-
гань, тому що вони мають вже 
спортивні розряди для дорослих.

— Хто організатор такого бла-
годійно-патріотичного заходу?

— Ідея зробити благодійну 
акцію на підтримку ЗСУ серед 
дорослих спортсменів прийшла 
від Міністерства фізичної куль-
тури та спорту. Але проводити 
її на територіях, де не ведуться 
бойові дії. У нас з цього при-
воду відбулася нарада. Ми цю 
ідею підхопили і взяли участь 
у змаганнях, де в основу змагань 
не так сприймався результат, як 
участь у благодійництві. У середу 
ми їдемо на такі ж благодійні 
змагання зі стрибків у висоту 
у місто Бердичів.

— Ви в Бердичів їдете цим са-

мим складом і чи такі змагання 
ви плануєте провести як госпо-
дарі спортивного майданчика?

— Ні, в Бердичів ми їдемо зна-
чно більшим складом. В ініціати-
ві Міністерства фізичної культури 
та спорту була пропозиція брати 
участь тільки дорослих спортсме-
нів. Ми на обласних рівнях при-
йняли рішення, що в благодійній 
акції може брати участь кожен 
спортсмен чи спортсменка. Коли 
самі діти-спортсмени проявляють 
бажання брати участь у благодій-
них змаганнях, як їм відмови-
ти? Тож, на міжобласному рівні 
можуть виступати всі бажаючі. 
Щодо того, чи плануємо ми за-
просити спортсменів інших міст 
до себе в Козятин, то ми і раді 
запросити гостей, тільки у нас 
немає такої спортивної бази. 
Поки своєї бази немає, то їдемо 
на змагання в інші міста.

На фото справа наліво — студент львівського педагогічного 
університету влад Єгоров, учениця львівського спортивного 
училища Єлизавета чорна, тренер володимир галицький, 
випускник ліцею-школи максим Хилюк, десятикласниця 
козятинської школи № 5 дар’я Переверзова, олексій 
лясковець, школа ім Шевченка № 1, роман ящук ліцей-школа

за актами виконаних робіт витрати на зарплату працівників, які робили ремонт, 
становили 1 мільйон гривень. натомість, за даними документів з податкової, підприємець 
виплатив робітникам 101,7 тисячі
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в’яЧеСлав гоНЧарук

Знову у Козятині були дні жа-
лоби. Над площею лунала «Пливе 
кача», козятинчани проводжали 
Героїв на колінах, не стримуючи 
сльози. Ще три Герої пішли у ві-
чність.

— Йде війна за існування нашої 
держави. У нас хочуть відібрати 
право на життя, право бути укра-
їнцями. Найкращі, найсміливіші, 

найвідчайдушніші воїни, весь люд 
український протистоїть рашист-
ській навалі і дивують світ, — ка-
зала на мітингу-реквіємі началь-
ник відділу Козятинської культури 
Світлана Рибінська. — Ми втра-
чаємо на цьому шляху. І кожна 
втрата пече і болить кожного з нас.

Справді, кожна втрата болить і 
ми не маємо права забувати тих, 
хто віддав за нас найдорожче — 
життя.

«ти більше не прийдеш і не сКажеш: мамцю моя, я біля тебе»
втрати  У минулі вихідні козятин 
проводжав в останню дорогу трьох героїв. 
У суботу, 18 червня, прощалися з олегом 
ясінським та василем Пироговим. обоє 
загинули 13 червня біля села мазанівка. 
наступного дня козятинчани проводжали 
в останню путь Петра радзихівського

Герої не вмирають

дві траурні колони об’єдналися в одну. Побратими несли на руках загиблих олега 
ясінського та василя Пирогова

був взірцем у вСьому вдруге Став На заХиСт батьківщиНи

Народився Василь Пирогов 6 ве-
ресня 1988 року у Іванківцях. В три-
річному віці переїхав з батьками 
до Козятина. Навчався у школі № 5. 
Після школи вступив до нашого за-
лізничного училища, де здобув про-
фесійно-технічну освіту з відзнакою, 
за спеціальністю бригадир колії. 
В 2007 році був призваний на строкову 
військову службу. Демобілізувавшись, 
з 2009 по 2019 рік працював на Козя-
тинському м’ясокомбінаті.

На початку квітня цього року ви-
рішив захищати рідну землю і 5 квітня 
був призваний до військової частини 
7339, де проходив службу на посаді 

головний сержант командир міномета 
2-го мінометного взводу мінометної 
батареї. 13 червня 2022 року їхня 
батарея під населеним пунктом Ма-
занівка потрапила під ворожий арти-
лерійський обстріл. Внаслідок чого 
Василь Пирогов отримав множинні 
осколкові поранення, які призвели 
до раптової смерті.

Василь був взірцем військовослуж-
бовця, гарним захисником україн-
ського народу, турботливим сином, 
люблячим батьком для своєї донечки 
Даринки. Він був найкращим братом 
двох своїх сестер.

Поховали Героя у Іванківцях.

Петро Радзіховський народився 
31 січня 1987 року. Проживав у селі 
Пиковець із сім’єю. Йому вже доводи-
лося брати зброю до рук і захищати 
мир. Петро був учасником АТО. Отри-
мав бойовий досвід у боях під Ав-
діївкою у 2014–2015 роках. Цього 
року після віроломного вторгнення 
ворога знову вирішив стати на захист 
Батьківщини. Проходив службу в роті 
охорони.

18 червня 2022 року ми втратили 
сміливого воїна, дружина — чудового 
чоловіка, донька Марійка — батька.

Поховали Героя у його рідному 
селі.

На місці поховання василя отець роман провів ще раз молитву. в ці 
хвилини навіть в очах побратимів воїна заблищали непрохані сльозини

На провулок лікарняний, куди побратими олега ясінського доставили 
тіло героя, люди почали сходитись близько 10 години ранку. майже 
кожен в руках тримав живі квіти

мешканці іванковець проводять свого земляка. від «горба» із зупинкою 
біля церкви вони створиди герою живий коридор. Попереду траурної колони 
йшли школярі та встеляли дорогу живими квітами

козятинчанин андрій віддає шану воїну петру радзіхівському. 
козятинчани вишиковувалися в чергу, щоб попрощатися із захисником
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«ти більше не прийдеш і не сКажеш: мамцю моя, я біля тебе»

Герої не вмирають

Не можна було спокійно дивитися на маму героя. обнявши труну сина, вона сказала: «ти 
вже не прийдеш до мене і не скажеш: «мамцю моя, я прийшов, я біля тебе». а у тебе було 
стільки мрій. ти повернувся в рідні іванківці навічно молодим і тобі завжди буде лише 33 роки. 
Спи спокійно, сину мій»

вся дорога була встелена пелюстками квітів

море людей і квітів. на площу пришло кілька сотень 
земляків

поверНувСя із заробітків, щоб заХищати батьківщиНу

Народився Олег Ясінський 
6 жовтня 1975 у мальовничих Жур-
бинцях. Згодом їхня сім’я переїха-
ла на Ружинщину, в Огіївку. Там він 
закінчив навчання у сільській вось-
мирічці і вступив до Козятинського 
залізничного училища. До початку 
повномасштабного вторгнення Олег 
Ясинський працював за кордоном. 
Але повернувся, щоб захищати 
Батьківщину. Він пішов у війсь-
ккомат і 19-го квітня 2022 року 
був призваний у військову частину 
А 7339, де проходив службу на по-
саді радіотелефоніст відділення 
управління мінометної батареї. 

13 червня приблизно о 7 годині 
ранку вірний воїнській присязі 
в бою за Батьківщину, проявивши 
стійкість і мужність під час висуван-
ня на позиції 2-х розрахунків міно-
метної батареї поблизу населеного 
пункту Мазанівка Слов’янського 
району Донецької області, потра-
пив під артилерійський обстріл, 
внаслідок чого отримав множинні 
осколкові поранення та загинув під 
час евакуації з поля бою.

Він був Героєм для своєї сім’ї, 
став Героєм на полі бою. Стане 
гордістю для майбутніх омріяних 
онуків.

траурна процесія взяла курс на пиковець. колона розтягнулася на пів села

олег був гарним сім’янином. любив дружину більше за самого себе. доньки 
ольга і аліна були для нього сенсом його життя

Над тілом захисника україни петра радзихівського схилили свої голови 
найрідніші. мама героя кароліна валеріївна, дружина воїна тетяна, сестри 
валентина та тетяна

з гучномовця лунала «пливе кача». героїв козятин зустрічав, стоячи 
на колінах
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— Там був продовольчий, хліб 
туди привозили, — продовжує 
наш співрозмовник. — Із одно-
го боку були господарчі товари, 
з тієї сторони, де зараз кафе — 
овочевий магазин. Вибір був 
продуктів.

Вже після 55-го року, коли 
на ПРБ з’явилася школа № 5, 
звели велике триповерхове при-
міщення на вулиці Першотрав-
невій. Нині це — 8-а Гвардійська. 
Там уже був магазин із ширшим 
асортиментом — продавали і про-
мислові товари, і одяг, і взуття, і 
продовольство.

море піСку
ПРБ можна назвати спальним 

мікрорайоном, оскільки тут зде-
більшого розташовувалися жит-
лові будинки, де мешкали люди.

— Так воно і називається 
ПРБ, тому що це посьолок ро-
бітничих бригад, — каже Олек-
сандр. — Тут у нас найкрупніші 
підприємства — це був дорстрой і 
НГЧ. Тут багато було будівельно-
го матеріалу. Пісок висипали, ми 
там гралися вічно в тому піску. 
Там у вагонному його вивантажу-
вали, ніхто його не рахував, а для 

нас, для дітей, це було роздолля. 
Як пісок вибрали, дощ пішов і 
в цьому місці озерце утворилося. 
Це вже у нас як пляж був, можна 
було купатися.

Ще одне підприємство, яке 
сьогодні вже не зустрінеш 
на ПРБ — живзахист. Ця струк-
тура розташовувалася на вулиці 
Олега Кошового. Чим вона за-
ймалася, розповімо трохи згодом. 
Спершу хочемо запитати вас, чи 
міркували ви колись над тим, 
чому вздовж залізниці завжди 
ростуть лісосмуги?

— Раніше снігопади були вели-
кі, снігами засипало колії, — роз-
повідає мешканець ПРБ. — До-
водилося снігоочищувачі тягати, 
такі спеціальні механізми, які 
розгортали сніг, щоб міг поїзд 
їхати. Вирішили, що треба зро-
бити якусь огорожу, виставляли 
щити, щоб було менше снігу, 
щоб захистити шляхи. Потім ор-
ганізували живзахист — почали 
висаджувати посадки вздовж за-
лізниці. Посадка — це природній 
захист від снігу.

У живзахисті тримали коней, 
висаджували для них овес. Була 
там навіть кузня. Робітники цієї 

наостанок нашої розмови ми запитали в олександра, 
чого не вистачає на Прб? він, не замислюючись, од-
разу відповів.
— У нас немає культурних закладів, — каже чоловік. — 
якщо в місті є хоча б кінотеатр, то у нас тут нічого. 
У нас навіть спортивних майданчиків немає. один є 
на 8-ій гвардійській — і все. а все решта занедбане. 
Це вже як оСбб почали створювати, то стали трошки 
відбудовувати, приводити до тями будинки. а оці всі 
контейнери, воно ж все незаконно. Це просто привіз і 

поставив. для когось це добре, а комусь заважає. тери-
торія забудовується хаотично, все не облагороджено.
розповів наш співрозмовник і про ще одну проблему 
свого мікрорайону.
— За охороною був колись полігон для тренувань по-
жежників, за ним доглядали, — додає олександр. — 
Потім, як прикрили його, віддали територію дорстрою. 
Зараз туди возять сміття. там така територія! можна 
було б якийсь парк зробити для відпочинку, а так туди 
вже сміття викидають.

«можна було б зробити парк»

наше минуле

олеНа удвуд

Посьолок робітничих бригад, 
чи як ми завше кажемо ПРБ — 
відносно молодий мікрорайон 
Козятина. До Другої світо-
вої війни тут практично нічого 
не було, окрім декількох будівель 
вздовж залізниці. На решті тери-
торії була пустка, про що свідчить 
знімок Козятина з висоти пта-
шиного польоту, який зробили 
німці у 1944-му.

— ПРБ починалося з цього бу-
динку, — показує Олександр в бік 
однієї з невеликих старовинних 
споруд, що заховалася у лабі-
ринті будинків на вулиці Олега 
Кошового. Наш співрозмовник 
все життя живе на ПРБ. — Це 
колись як будувалася залізниця 
на Одесу, то це була станція, яка 
відправляла поїзди на Жмеринку.

Олександр мешкає у невелико-
му двоповерховому будинку, який 
звели у 1928 році. Це — одна із 
найстаріших будівель на ПРБ. І 
таких тут, до речі, зовсім неба-
гато.

— У нашому будинку живе 
чоловік з 1938-го, він 1936 року 
народження, — продовжує Олек-
сандр. — Він розказував, що тут 
було чисто. Виходиш на ґанок і 
бачиш, як по трасі їдуть машини. 
Взагалі нічого не було. А потім 
як почали після війни люди при-
їжджати, виділили для забудови 
землю і люди будувалися.

Так і виник на карті Козятина 
мікрорайон ПРБ. Забудовувався 
він доволі хаотично. Щоб у цьому 
переконатися, достатньо пройти-
ся вулицею Олега Кошового. Роз-
ташування і нумерація будинків 
просто вражає — спробуй зна-
йти потрібний, якщо ніколи тут 
не був.

по три Сім’ї в одНій 
квартирі

Перший етап забудови стар-
тував тут після Другої світової 
війни. Сталося це через те, що 
до Козятина переселили багато 
людей з інших республік колиш-

нього Радянського Союзу.
— Такий порядок був, що 

якщо ти був під окупацією, під 
німцями, то тобі не можна було 
працювати на залізниці, не бра-
ли, — розповідає Олександр. — 
Тому сюди багато присилали 
працівників з інших республік. 
З Вірменії навіть жили, щоправда, 
не в нашому будинку. Із Сибіру 
багато людей було. І от їх треба 
було розселяти. Наш будинок 
стояв, потім починали будува-
ти далі будинки і селили так — 
в одну кімнату сім’я. Скільки 
вас — немає значення, п’ятеро чи 
четверо — однією сім’єю живете.

У будинку Олександра 12 квар-
тир. Із них вісім — трикімнатних, 
решта — двокімнатні. От і ви-
йшло, що у такій невеликій дво-
поверхівці розселили не багато, 
не мало, 32 сім’ї. Так і тіснилися 
всі, допоки не почали зводити 
нове житло. Другий етап масової 
забудови ПРБ припав на 60-ті.

— Решту будинків почали бу-
дувати в 65 році, коли почалася 
електрифікація, — каже чоловік. — 
Раніше ж була паровозна тяга, 
тепловозна тяга, у 61-му пішли 
електровози, почалася електри-
фікація і почали будувати будин-
ки. Ті чотириповерхові будинки 
вздовж Білоцерківської — це все 
прив’язані до цієї електрифікації.

куди Ходили 
за покупками

Сьогодні на ПРБ є і невеликий 
ринок, і супермаркет, і магазини. 
Колись такого широкого вибору 
торговельних точок не було.

— Наш перший магазин був 
там, де зараз гараж біля одно-
поверхового будинку, — згадує 
козятинчанин. — То був колись 
продовольчий магазин. Потім там 
була бібліотека. Зараз того при-
міщення вже немає.

Одна з по-справжньому уні-
кальних споруд на ПРБ — кам’яна 
будівля. Під дахом викладено рік, 
коли її звели — 1945-ий. Нині 
у цій будівлі кафе, а в 50-ті роки 
минулого століття то був магазин.

нашому прб виповнюється 
65 роКів: історія району
ретро  У вінниці є мікрорайон із назвою 
варшава, варшавський мікрорайон є 
і в столиці, а Прб є тільки у козятині. і 
лише козятинчани знають, що означає ця 
абревіатура. Прб з’явилося у нашому місті 
у 1957-му, тож цьогоріч мікрорайон із 
унікальною назвою святкує ювілей. як він 
змінився за цей час, які там були магазини 
і як проводили своє дозвілля мешканці — 
розповідаємо цікаві факти про Прб

структури садили дерева і до-
глядали за ними, за необхіднос-
ті робили обрізку і розчищали 
лісосмуги.

Небезпека поруЧ
На початку 1950-их у Козятині 

збудували дві нові школи — п’яту, 
що на ПРБ, і третю, що на тій 
стороні. На той момент у школі 
№ 5 викладали українською, на-
томість третя була російською. 
Мешканці ПРБ навчалися і там, 
і там.

— Частково ходили до школи і 
на ту сторону, але у нас тут про-
блема — перехід через залізни-
цю, — каже Олександр. — Мосту 
не було, його побудували десь 
в 1961 році. Через колії батьки 
переводили, поки малі діти, а як 
підросли, то вже самі бігали. І 
були випадки, що діти потрапля-
ли під поїзд і гинули.

Втім на ту сторону юні мешкан-
ці ПРБ ходили не лише до шко-
ли, а й для того, щоб займатися 
спортом — до 60-их років мину-
лого століття там був стадіон. Він 
розташовувався на тому місці, де 
нині зводять Греко-католицьку 
церкву.

— Той стадіон був без назви, 
просто стояв як стадіон, — згадує 
чоловік. — Поле, ворота, навколо 
поля бігові доріжки. На трену-
вання ходили діти з третьої шко-
ли, там же поруч, через вуличку. 
Туди приїжджали на змагання 
спортсмени, футболісти грали 
у футбол. А потім вже звідти 
його забрали в місто, коли був 
Лєсков начальником відділення 
дороги, а на цьому місці, де був 
стадіон, зробили льодопункт. 
Тоді не було рефрижераторних 
вагонів, а були так звані лідники, 

вони закладалися льодом, туди 
м’ясо вантажили і для того, щоб 
воно не псувалося, періодично 
його поповнювали льодом і по-
сипали сіллю. Тоді було солі по-
вно, не так як зараз. Потім, коли 
пішли автономні рефрижераторні 
вагони, льодопункт закрили.

На гуртки Ходили в ждк
Колись у дворах на ПРБ було 

весело — діти збиралися разом, 
грали у волейбол, футбол. Влітку 
ходили купатися на ставки в Ти-
тусівку і Сигнал. Щоб подивитися 
кіно, доводилося йти до Будинку 
науки і техніки залізничників, що 
ми кажемо на нього ЖДК. Це був 
найближчий до ПРБ заклад куль-
тури. Деякі козятинчани досі на-
зивають його аудиторією. До речі, 
там не лише крутили фільми.

— Ми ходили на гуртки в ау-
диторію. Тоді було з цим краще, 
їх було дуже багато. А нас було 
18 хлопців. Прийшли в клуб. 
Куди йдем? На гурток випилю-
вання — з дикти чи фанери ви-
різати фігурки різні. Прийшли, 
викладач каже: «Я не маю куди 
вас посадити». Це треба і лобзики 
нам дати, і щоб столи були. Ви-
рішили, що в дві зміни будемо 
ходити на цей гурток. Походили-
походили, не цікаво. Куди? Давай 
підем на танцювальний. А на тан-
цювальний ходили тільки дівчата, 
там хлопців не було. І тут раптом 
приходить 18 хлопців на танцю-
вальний гурток. Викладач у за-
хваті, — сміється Олександр. — 
Стільки ж не було. Походили 
тижні два-три, не подобається. 
Давай на духовий оркестр. При-
йшли — труб не вистачає. Ми 
на трубу по три-чотири хлопці, 
граємо, тренуємось.

 До Другої світової тут 
практично нічого не 
було, окрім декількох 
будівель вздовж 
залізниці. На решті 
території була пустка

цьому будинку скоро виповниться сто років. Свого часу 
у цій двоповерхівці жили 32 сім’ї

кіно у козятині вже десятиліттями не показують. а на Прб 
досі є такий стенд, хоча кінотеатру там ніколи не було
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суму за ту, що ми пропонуємо. 
Отримані кошти підуть на авто 
для виконання бойових завдань 
воїнами з підрозділу, в якому 
знаходиться наш Олександр Ав-
тухов», — йдеться в дописі.

На аукціон виставили 11 ло-
тів. На шоперах зображені Тарас 

Шевченко з автоматом за спи-
ною, зірка українських медіа 
пес Патрон, фея в українському 
віночку, козятинський вокзал, 
руки, що тримають сердечко, 
кішка на фоні нічного неба, 
милий котик, лялька-мотан-
ка, україночка, козак Мамай 

олеНа удвуд

У травні ми розповідали про 
благодійний арт-проект, який 
започаткувала громадська ор-
ганізація «Краплина турботи». 
Одинадцять художниць з Козя-
тина і одна харків’янка створили 
авторський дизайн екоторбинок 
і розписали їх вручну. До акції 
долучилися не лише професій-
ні художниці, а й аматорки. Усі 
14 шоперів вийшли різними, 
адже конкретної тематики не за-
давали.

Частину з торбинок, створених 
талановитими дівчатами, прода-
ють через аукціон. Він стартував 
у п’ятницю, 17 червня, на фей-
сбук-сторінці Тетяни Міщук, 
організаторки акції.

«Оголошуємо аукціон на під-
тримку наших захисників. Про-
симо долучитися усіх благодій-
ників. Нашими лотами будуть 
торбини, розписані митцями 
нашого міста.

На кожній світлині ви поба-
чите вартість лоту. Забрати тор-
бину можна, оголосивши більшу 

продають еКоторбинКи, Щоб 
допомогти нашим війсьКовим
гарна справа  Підрозділу, у якому 
служить козятинчанин, потрібне авто. 
Щоб зібрати кошти на машину, продають 
екошопери, які вручну розфарбовували 
козятинчанки. тож можна і до гарної 
справи долучитися, і придбати стильну річ 
з ексклюзивним оформленням. на сумках 
зображені наш вокзал, тарас Шевченко 
з автоматом, лялька-мотанка і не тільки. 
розповідаємо, як взяти участь в аукціоні

одинадцять екоторбинок продають на аукціоні, щоб зібрати гроші на авто для 
підрозділу, де служить козятинчанин олександр автухов

та українське поле. Щоб взяти 
участь в акції, достатньо бути 
зареєстрованим у фейсбук. 
Відскануйте QR-код, перейдіть 
за посиланням і в коментарях 
під фотографією екоторбинки, 
яка найбільше сподобалася, на-
пишіть свою ціну.

Просто зчитайте QR-код камерою Вашої 
мобілки, обирайте торбинку і в коментарях 

пишіть свою ціну!  
(Має бути встановлена програма  QR Reader з 

Андроїд-маркета або аналогічна)

Купуйте торбинКи 

«Наші руки сплели більше 250 сіток».  
з училища відправили чергову допомогу для зСу

З 2014 року триває співпраця Ко-
зятинського залізничного училища 
з громадською організацією «Сус-
пільні ініціативи Козятинщини». 
Вона займається підтримкою вій-
ськовослужбовців у зоні проведення 
бойових дій.

Учнівський та педагогічний ко-
лектив училища надає волонтерську 
допомогу з плетіння маскувальних 
сіток для військової техніки. Дня-
ми знову відправили чергову партію 
маскувальних сіток.

Про це повідомляє у соцмережі 
Козятинське МВПУЗТ (офіційна 

група).
«Сітки та матеріал для плетіння 

нам постачає волонтер цієї громад-
ської організації Леонід Цеханов-
ський. За період плідної співпраці 
наші руки сплели понад 250 маску-
вальних сіток, три костюми-кікімори 
для снайперів, шість величезних сі-
ток для ракетних установок, зібрані 
кошти на придбання потрібного об-
ладнання для захисників», — йдеться 
у повідомленні.

Днями з училища передали на по-
треби Збройних сил України чергову 
партію маскувальних сіток.
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наші люди

іриНа шевЧук

Чотири місяці повномасштаб-
ної війни росії в Україні і чотири 
місяці життя в постійній тривозі, 
під небезпекою та в страху. Саме 
так зараз живуть українці, саме 
це приніс на нашу землю «рус-
кій мір». Особливо це відчувають 
мешканці населених пунктів, де 
точаться бої та на окупованих 
територіях. Одним з таких є 

наш Херсон — місто, яке живе 
під дулами російських танків та 
автоматів з перших днів війни. 
А нещодавно в місті та області 
зникли український мобільний 
зв’язок та інтернет. Працює тіль-
ки домашній, і то не всі про-
вайдери. Фейсбук та інстаграм 
теж підвисають, чого не скажеш 
про Вконтакті. Для відновлення 
зв’язку російські окупанти про-
понують херсонцям нові SIM-

«ми без зв’язКу майже місяць. 
мрію повернутися у Козятин»
на межі  козятинчанка ольга (ім’я 
змінене) не встигла з родиною виїхати 
з Херсону у перші дні війни. Зараз це 
також неможливо та вкрай небезпечно, 
адже ворог не дає зелених коридорів. 
Спочатку жінка, як і всі мешканці міста, 
переживали шок від авіаударів та 
бомбардувань. наразі ж вони виснажені 
високими цінами, безробіттям та 
російською пропагандою

карти. Люди — на межі.
Ми поспілкувалися з нашою 

землячкою Ольгою, яка разом із 
родиною живе на межі фінан-
сового та емоційного вигорання 
і понад усе мріє повернутися 
у рідний Козятин. Мріє обійня-
ти всіх родичів та друзів і забути 
все те жахіття, що їй довелося 
пережити.

— Ви навіть уявити не може-
те, наскільки тут важко, перш 
за все морально, — каже Оль-
га. — Дивитися на те, як Херсон 
русифікують, як знищують тут 
все українське, без сліз та від-
чаю неможливо. Ці солдати, які 
ходять скрізь зі зброєю, ці по-
двійні цінники з російськими 
рублями, ці російські карточки 
для мобільного зв’язку, які ми 
мусили придбати, аби хоч якось 
мати можливість поспілкуватися 
з рідними — все нагадує фільми 
жахів. Не хочеться вірити в те, що 
ми відійдемо до росії. Але скажу, 
що люди дуже втомилися від цієї 
окупації, від вибухів, безробіття 
та безгрошів’я. Мирних мітин-
гів, які проводилися в перші 
дні війни, вже немає. Бояться. 
А українські новини доводиться 
шукати та читати з телеграм-ка-
налів, якщо «зловиш» інтернет.

Ольга мешкає на околиці Хер-
сона, недалеко від їхньої домівки 
Чорнобаївка. Тож чути вибухи 
і бачити ракети в небі над го-
ловою, на жаль, звична справа. 
Вони нагадують, що українські 
захисники поруч і намагаються 
наблизитися до міста, аби звіль-
нити мешканців від російської 
навали.

— Буває так літають ракети, що 
присідаєш і закриваєш голову ру-
ками, — говорить Ольга. — Хату 
трусить всю. Біжимо, ховаємося, 
перечікуємо. Був випадок, коли 
переховувались від вибухів у ван-
ній кімнаті, то так бахнуло, що 
двері відчинилися. Дуже рятує 
підтримка чоловіка, якби не він, 
мабуть з’їхала б з глузду.

Щодо цін у Херсоні, то ще з 
початку окупації міста вони зрос-
ли, а деякі товари подорожчали 
в кілька разів. Якщо брати про-
дукти харчування, то Ольга роз-
повіла, що рятує те, що є город. 
Тож овочі свої. Молоко у Херсоні 
коштує 50–70 гривень, крупи — 
70–80. Так само вартує і олія. До-
роге м’ясо. За нього слід викласти 
250–300 грн. Спеції — по 30 гри-
вень, борошно — 25–30 за кіло-
грам. Велика пачка майонезу — 
150 гривень. Ціни на ковбасу — 

«космос»: від 300 до 700 гривень 
за кілограм. А місячні взагалі «зо-
лоті». Адже прокладки коштують 
від 90 до 130 гривень за пачку. 
А тампони — до 250 гривень.

— Велика проблема з грошима. 
Банки не працюють. Обміняти 
гроші з карти можна тільки в тор-
гашів на ринку під 9%, — каже 
Ольга. — Для пенсіонерів, якщо 
вони пред’являть своє посвідчен-
ня, цей процент менший, а саме 
5. Роботу знайти нереально. Хіба 
що на ринку. Супермаркети май-
же не працюють, те саме з ап-
теками. Вулиці перетворюють 
на стихійні ринки. У місті дуже 
важка ситуація з ліками та засо-
бами гігієни. Людям втюхують 
російські паспорти. Якщо брати 
у відсотках, то, зі 100% меш-
канців міста, 10 — вже з росій-
ськими. Також ширяться чутки 
про референдум. Одним словом, 
важко тут, дуже важко…

Попри всі труднощі, з якими 
наразі доводиться стикатися хер-
сонцям, все ж вони не втрачають 
віри у краще майбутнє. І обійми 
зі своїми рідними козятинцями 
обов’язково будуть. Наші за-
хисники все відвоюють і все 
деокупують. Тримайтеся, наші 
херсонці. Все буде Україна!

андрій Хрищенюк: «давно мріяв відновити це місце»
З початком створення Самго-

родоцької сільської територіаль-
ної громади розпочалась активна 
робота з відновлення території 
стадіону. Зараз місце, яке біль-
ше року тому пустувало, стало 
куточком для відпочинку дітлахів, 
які можуть пограти у м’яча, по-
бавитись на дитячому майданчи-
ку та гойдалці, просто відпочити 
на зручних лавочках, милуючись 
мальовничим краєвидом річки 
Десенка.

«Я давно мріяв відновити це 
місце, адже не кожне село чи гро-
мада може похизуватись таким 
надбанням, як великий та про-
сторий стадіон. Тому отримавши 
погодження від сільського голо-
ви, я зібрав усіх своїх знайомих 
та колег і запропонував добряче 
попрацювати. На моє здивування, 
багато хто захопився цією ідеєю 
так само як і я. Не буду казати, 

що це було легко, але не шкоду-
ючи ні сил, ні коштів ми усі на-
магались працювати на результат, 
якого вже частково досягли», — 
розповідає головний спеціаліст 
відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Андрій Хрищенюк на сто-
рінці Самгородок Наш.

Завдяки місцевим фермерам та 
орендарям, які виступили спон-
сорами — замінено вікна та две-
рі у коментаторському будинку, 
полагоджено дах та придбано 
сміттєві урни на загальну суму 
38 000 гривень.

«Це лише початок позитивних 
змін, які наразі відбуваються 
на стадіоні. Ми віримо, що змо-
жемо його повністю відновити, 
проте найкращого результату 
можна буде досягти лише з допо-
могою кожного жителя громади. 
Тому просимо усіх небайдужих 
долучитись до реконструювання 

локації активного та здорового 
відпочинку молоді нашої громади. 
Далі буде…» — йдеться у повідо-
мленні.

До слова, згадали, як 
до 2014 року стадіон був однією 
з головний локацій села, де по-
стійно проводились масові захо-
ди, гуляння свята Івана Купала та 
традиційні футбольні матчі, але з 
початком військового наступу ро-
сії на Донецькому та Луганському 
напрямках, владою та місцевими 
жителями було прийняте спільне 
рішення про припинення діяль-
ності масштабних заходів на те-
риторії села, саме з того часу і 
став великий спортивний простір 
перетворюватись на пустку.

«Непомітно для всіх, спочат-
ку було варварськи зруйновано 
коментаторський будиночок — 
вибиті вікна, відірвані двері, роз-
валенні стіни та проломлений 

пусті полиці аптек, озброєні військові на вулицях, черги до банкоматів. У таких 
обставинах вже майже чотири місяці живуть люди в окупованому Херсоні

На початку війни херсонці виходили на мітинги, де 
заявляли, що Херсон — це україна.  нині мирних протестів 
вже немає. люди бояться

дах. Далі вкрадено весь ігровий 
інвентар — ворота, драбина для 
спостереження, турніки, дійшло 
навіть до привласнення відсіву, 

яким було вимощено бігові доріж-
ки, а сам стадіон став хорошим 
пасовищем для сусідської худоби 
та птиці», — пише Хрищенюк.

тут була пустка. нині — затишне місце для відпочинку 
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Фахівці обласного центру контролю та про-
філактики хвороб моЗ України за минулий 
тиждень дослідили 355 проб води з водогонів 
області на санітарно-хімічні, бактеріологічні 
показники та вміст радіонуклідів.
— 345 проб відповідають гігієнічним вимогам 
до води питної, призначеної для споживання 
людиною, за всіма визначеними показниками.
— 10 проб не відповідає таким вимогам за по-
казниками: загальна жорсткість, нітрати та 

перманганатній окиснюваності (інтегральний 
показник органічного забруднення)
Зазначені відхилення характерні для даного 
періоду року та пов’язані з природним вмістом 
солей жорсткості та стоком органічних забруд-
нень у вододжерело з опадами, а на сьогодні 
ще й зі зменшенням водозабору та застійними 
явищами у водопровідній мережі через мі-
граційні процеси. вміст радіонуклідів у питній 
воді в межах норми.

дослідження води з водогонів
Фахівці лабораторії дослідили 8 проб 
води з громадських криниць області 
на санітарно-хімічні та бактеріологічні 
показники.
— 7 проб відповідають гігієнічним ви-
могам до води питної, за всіма дослі-
дженими показниками.
— 1 проба не відповідає таким вимогам 
(невідповідність за вмістом нітратів). Це 
громадська криниця могилів-Поділь-

ського району.
нітрати є ознакою органічного забруд-
нення — наднормове використання азо-
товмісних органічних добрив, фекальне 
забруднення. джерелом забруднення є 
вигрібні ями, негерметичні септики, або 
ємності для збору рідких відходів, гноєс-
ховища, місця утримання худоби тощо.
втім наразі ситуація із забезпеченням 
питною водою в області під контролем.

дослідження води з криниць

альоНа рябокоНь

Батьківські чати у вайбері — 
джерело інформації, експертних 
думок, прогнозів і чуток. Це без 
перебільшення окрема структура 
в інформативному просторі. Але 
часто працює занадто завзято та 
без фільтрів. Про холеру у воді 
вже всі батьки в чатах прочитали?

Минулого року, о цій порі, теж 
і там само писали про неї, але 
сьогодні ця інформація сприйма-
ється зовсім по іншому. Тому що 
Маріуполь, тому що Херсон, тому 
що.., це дійсно може статися.

А ще в телеграм пішла інфа, 
що в Хмельницькому нібито під-
твердили два випадки холери, й 
обласна лікарня вже облаштовує 
окреме відділення для таких хво-
рих.

ми б уже були закриті 
На караНтиН

Як із холерою у Вінницькій об-
ласті й що відбувається в сусідів, 
ми запитали в Степана Томіна, 
завідувача відділу епідеміологіч-
ного нагляду (спостереження) та 
профілактики інфекційних захво-
рювань обласного лабораторного 
центру МОЗ.

Він зателефонував до Хмель-
ницького лабораторного центру 
МОЗ (там є такий самий, як і 
в нас), щоб напряму дізнатися 
про ситуацію в області, тому що 
жодних подібних повідомлень із 
Центру громадського здоров’я 
не було.

— Варто зрозуміти ось що, як 
тільки виявляється збудник холе-
ри, область одразу закривається 
на карантин, — говорить Степан 
Томін. — Як тільки щось десь зна-

йшли, одразу запроваджуються 
відповідні заходи, і в будь-якому 
випадку наші сусідні області 
вже б повідомили про це. Але 
нічого такого немає.

За словами епідеміолога, і 
наша область і всі інші постійно 
моніторять водоймища, усе під 
контролем.

— Ми щотижнево досліджує-
мо відкриті водойми, стічні води, 
пляжі, особливо там, де можуть 
відпочивати люди, — говорить 
Томін. — Всі ці дослідження ро-
бляться в тому числі на збудник 
холери. На сьогоднішній день, 
на території Вінницької області, 
не те що збудника холери немає, 
а навіть нетоксигенного холер-
ного вібріону (збудника, який 
не може викликати захворюван-
ня) немає.

До речі, як каже Степан То-
мін, цей нетоксигенний вібріон 
знаходили в минулому й позами-
нулому році, але це не збудник 
холери. Хоча, його наявність го-
ворить про те, що водоймище 
забруднене й там не рекомен-
довано купатись. Але він ніяк 
не може викликати холеру.

троХи Нового про Холеру
— Війна, на жаль, не приходить 

одна. Віднедавна в нас знову по-
чали згадувати про холеру, осо-
бливо це пов’язано із примор-
ськими регіонами, — говорить лі-
карка Анна Крутько. — Насправді 
в Приазов’ї в літній період холера 
реєструвалась завжди. І, звісно, 
зараз ризик захворіти істотно 
збільшився.

Як каже лікар, холера переда-
ється фекально-оральним шля-
хом, тобто через забруднені фе-

паніКа в батьКівсьКих чатах. 
чи загрожує нам холера?
спокійно!  на окупованих територіях 
рашисти зруйнували інфраструктуру й 
доступ до чистої води. тому існує загроза 
виникнення інфекцій, зокрема холери. 
такий розвиток подій не виключає 
європейська спільнота й наш головний 
санітарний лікар, бо на те є причини. 
але вінничани вже знайшли холеру — 
безпосередньо у вайбері й телеграм. 
Що про це говорить епідеміолог?

каліями харчові продукти, воду, 
при купанні, через брудні руки.

— В умовах війни та окупації 
ризики захворіти більш ніж ре-
альні. Але вже давно холера пере-
стала бути хворобою із високою 
смертністю, — говорить лікар-
ка. — Чому? Тут треба розбира-
тися. Що таке холера? Це інфек-
ційне захворювання. Особливо 
небезпечна інфекція. Викликає 
її бактерія — холерний вібріон. І 
це хороша новина. Тому що ми 
маємо зброю від бактерій — анти-
біотики. І в даному випадку їх за-
стосування дійсно є оправданим.

Чому вона завжди вважала-
ся такою небезпечною? Через 
сильну діарею та блювоту люди-
на, а особливо дитина, швидко 
втрачала рідину — зневоднюва-
лася. І саме зневоднення ставало 
причиною смерті.

Тому, як каже лікар, головні 
вороги холери — чистота, ріди-
на та антибіотики при тяжкому 
перебігу.

— І що цікаво — насправді 
достатня кількість рідини (пити, 
а при неможливості — вливати 
внутрішньовенно) і дотриман-
ня суворої гігієни призводить 
до одужання навіть без антибі-
отикотерапії, — розповідає Анна 
Крутько. — Які ж симптоми в цієї 
хвороби?

Вона дуже схожа на будь-яку 
іншу кишкову інфекцію з діа-
реєю. Але має певні характерні 
риси:
 Рідко супроводжується ви-

сокою температурою, частіше 
навпаки — температура низька.
 Рідкі випорожнення біль-

ше 10 разів на добу, які рідко 
супроводжуються спастичним 
спазмами в кишківнику.
 Випорожнення майже без 

запаху, водянисті, мають вигляд 
«рисового відвару».
 Блювота без нудоти.
 Слабкість.
 Загострення рис обличчя, 

суха шкіра.

Як тільки виявляється 
збудник холери, 
область закривають 
на карантин. Якби 
щось десь знайшли — 
вже б повідомили 

як вберегтиСя від 
заХворюваННя?

Холерний вібріон може зберіга-
ти життєздатність у воді протягом 
тривалого часу. У харчових про-
дуктах при кімнатній температурі 
протягом 2–5 днів. На поверхні 
плодів і овочів в умовах сонячного 
освітлення впродовж 8 годин. При 
низьких температурах та в мор-
ській воді — 2 тижні і більше. 
У кишечнику окремих річкових та 
морських тварин — декілька міся-
ців. Під час кип’ятіння холерний 
вібріон гине протягом хвилини, 
є малостійким до висушування, 
до прямого сонячного опромі-
нення, є надзвичайно чутливим 
до дії звичайних дезінфектантів.

щоб Не заХворіти варто:
1. Дотримуватися правил гі-

гієни — ретельно мити руки, 
обробляти антисептиками. Але 
пам’ятаємо — холера живе й 
у воді. Тому помивши руки бруд-
ною водою, ми все одно маємо 
ризик захворіти;

2. Тому треба кип’ятити воду. 
Уже через 1 хвилину холерний 
вібріон гине. І її можна застосо-
вувати в різних цілях;

3. Мити фрукти та овочі чистою 
водою;

4. Добре термічно обробляти 
їжу;

5. Не купатися й не ловити 
рибу в забруднених водоймах.

При підозрі на хворобу нама-
гатися якнайраніше звернутися 
по медичну допомогу та ізолю-
ватися від інших.

загроза СпалаХів 
іНфекційНиХ Хвороб

«Літня спека та тривалі військо-
ві дії можуть призвести до бага-
тьох захворювань як військових, 
так і цивільних. А це змусить 
вести війну «на два фронти» — 
боротися зі спалахами захворю-
вань, одночасно відбиваючись від 
російського вторгнення. За слова-
ми експертів ООН, зонами най-
більшого ризику є окуповані ре-
гіони країни, де тривалі бойові дії 
призвели до руйнування систем 
каналізації», — так про Маріуполь 
пишуть у «The Washington Post»

За словами експертів ВООЗ, 
у місті є величезна загроза спа-
лаху холери, адже стічні води та 
питна вода змішуються через 
пошкоджену каналізацію, не ка-
жучи вже про масові поховання 
в неналежних для цього місцях, 
що призводить до забруднення 
поверхневих вод.

Проте у ВООЗ зазначають, що 
досі не отримували інформації 
про підтверджений або підозрю-
ваний випадок холери в Маріу-
полі. А на нещодавньому бри-
фінгу головний санітарний лікар 
України Ігор Кузін повідомив, що 
з 1 червня в Україні моніторять 
потенційні спалахи холери. І так, 
ситуація в Маріуполі особливо 
важка. В інших містах країни 
тестують води та грунт, щоб за-
побігти поширенню хвороб. Кузін 
зазначив, що в системі охорони 
здоров’я країни достатньо ліків 
і вакцин для лікування холери, 
принаймні до серпня.

—  у області постійно досліджують воду. Перевіряють 
на вміст різних збудників у тому числі і на холеру. нічого 
такого немає, — говорить епідеміолог Степан томін
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благодійний ярмарок організува-
ла громадська організація «нова 
козятинська громада» спільно з 
молодіжною радою. мета за-
ходу — згуртувати дітей, надати 
їм можливість поспілкуватися, 
підняти моральний дух і зібрати 
кошти для військових.
— Це досвід наших товаришів 
із заходу України, — розповідає 
дарина гуменюк, співорганіза-
торка акції. — У містах на заході 
такі ярмарки — це досить по-
ширена практика. ми вирішили 

скористатися прикладом і запро-
понували провести таке в нашій 
громаді. відгукнулося 25 дітей, 
які погодилися взяти участь, при-
нести свої роботи, картини, май-
стерки, магніти. більшість робіт 
мають символічну ціну, не ви-
соку, тому ми не розраховуємо 
на великі збори. в першу чергу 
наша мета — підняти моральний 
дух. тому що всім зараз важко, 
але діти повинні проживати своє 
дитинство на повну і навіть ві-
йна не має цьому завадити. Це 

невеличка спроба допомогти їм 
у цьому. коли діти причетні до та-
кої великої справи як збір коштів 
для наших військових, це дуже їх 
стимулює, вони відчувають себе 
важливими і дотичними до ве-
ликої справи.
За умовами учасники акції мали 
задонатити частину коштів, ви-
ручених з продажу виробів. 
таким чином вдалося зібрати 
2133 гривні. кошти спрямують 
на потреби місцевого підрозділу 
територіальної оборони.

зібрали дві тисячі гривень

репортаж

олеНа удвуд

У середу, 15 квітня, міський 
сквер перетворився на ярмаркову 
площу — тут влаштували благодій-
ний ярмарок. До участі запроси-
ли юних козятинчан — кожен міг 
принести як виготовлений влас-
норуч виріб, так і свої іграшки та 
інші речі і продати за власну ціну.

Уляна та Маша вже розклали 
свої іграшки та журнали і чекають 
на перших покупців. Тут динозав-
рик, Свинка Пепа, бінокль і навіть 
рожева кофтинка.

— Ми вже ними просто не гра-
ємося, — каже Уляна. — Мені 
не шкода продати для армії, ми 
виросли з цих іграшок. Машинкою 
я не граюся, бо я дівчинка.

Дитячі журнали дівчата прода-
ють за 10 гривень, слоник коштує 
тридцять.

— А це за скільки? — уточнює 
Уляна в Маші, показуючи дино-
заврика.

— Десять гривень, — відповідає 
Маша.

— По 50, по тисячі просто ніхто 
не купить, — пояснює Уляна.

Дівчата найкращі подруги.
— Ми як сестри, — каже Уля-

на. — Познайомилися в садку. 
Тільки вона за мене старша на рік. 
Вона спочатку в одному садочку 
була, потім перевелася і ми були 
в одній групі.

— В школах ми різних вчимося, 
але в дворі одному живемо, — до-
дає Маша.

На локації поруч свої роботи 
представляє Ніна. Дівчинка від-
відує гурток «Барви» у Центрі 
дитячої та юнацької творчості, 
де робить картини з пластиліну, 
насіння та яєчної шкаралупи. Всі 
продає за 20 гривень. На одній із 
робіт зображений пейзаж — дере-
во і водоспад. Мозаїчна картина 
зроблена зі звичайної шкаралупи 
від курячого яйця.

— Два дні на роботу пішло, — 
розповідає Ніна. — Його ще треба 
полакувати. Спочатку ти береш 
клей ПВА, клеїш яєчну шкаралупу, 
потім береш гуаш і розмальовуєш.

Ніна каже, їй цікаво робити такі 
картини. Це вперше вона продає 
свої роботи. Раніше тільки дару-
вала.

робили разом з татом
Аня продає магніти ручної ро-

боти, які виготовила разом з татом 
Борисом. Частина з них патріо-
тичні — тут тризуб із жовто-бла-
китним стягом. Це татова ідея. 
Частина на тематику подорожей. 
Це вже задум Ані.

— Ще у нас є вдома з полем 
колосочки, — розповідає дівчин-
ка. — Щоб зробити один такий, 
треба спочатку зробити з пласти-
ліну формочки. Потім залити їх 
силіконом. Воно має вистигнути. 
Це десь два дні. Потім залити гіп-
сом. Це ще десь день, щоб воно 
висохло. І розфарбувати.

Тож на те, щоб виготовити один 
такий магніт, треба витратити з 
пів тижня як мінімум. А коштує 
ця краса 35 і 45 гривень. Магніти 
туристичної тематики трохи до-
рожчі, тому що там більше деталей.

— Ми роздрукували картинки, 
потім вже по них робили форму, 
ліпили і заливали, — каже юна 
майстриня.

Ще Анна представила декіль-
ка своїх картин із солоного тіс-
та і манки. Тут українська хата, 
равлик, який сидить на грибоч-
ку, горобчики та пінгвінчик. Усі 
по 15 гривень.

— З солоним тістом мені подо-
бається робити, бо картина ви-
ходить об’ємна, а з манки вони 
незвичайні, — пояснює дівчинка.

майСтер На вСі руки
Поруч на свого покупця чекає 

Ростислав. Хлопчик розфарбовує 
картини по номерах, плете брас-
лети, ліпить з пластиліну, робить 
іграшки з ниток і пластиліну, тро-
хи вишиває і виготовляє брелки 
з бісеру.

— Мені подобається найбільше 
ліпити, а також майструвати іграш-
ки, — каже хлопчик. — Тому що 
це займає багато часу. Ти робиш 
щось нове, придумуєш, як ти бу-

дитячий благодійний ярмароК
веселилися  вперше у нашому 
місті відбувся ярмарок для дітей — юні 
козятинчани продавали свої вироби та 
іграшки. Усе для того, аби допомогти нашим 
захисникам, адже частину виручених 
коштів маленькі майстри пожертвували 
на підтримку військових. Учасники та гості 
не лише зробили добру справу, а й добряче 
розважилися — для дітей влаштували 
вражаюче бульбашкове шоу

деш його робити, щось додаєш, 
щось віднімаєш.

Серед робіт, представлених 
на ярмарку, мінітанк з дерева. І 
велика кількість різноманітних 
іграшок із пластиліну.

— Це повітряний пластилін, — 
розповідає Ростислав. — Він дуже 
м’який і швидко застигає, десь 
за вісім годин. Я роблю деталі 
окремо, а потім з’єдную. Але коли 
роблю тварин, то ліплю всі деталі 
одразу, тому що якщо з’єднувати 
їх потім, буде не так гарно.

Коли вперше взявся робити 
іграшку з пластиліну, дивився відео 
з інтернету. Нині дизайн усіх своїх 
виробів продумує сам. Улюблена 
робота хлопчика — планета Земля. 
Коштує така краса 10–15 гривень.

— Чому ти вирішив долучитися 
до ярмарку? — запитуємо юного 
майстра.

— Мій тато й інші татусі, чиїсь 
дяді воюють за нас і захищають 
нас, — відповідає Ростислав. — 
То я вирішив їм допомагати мо-
рально і фізично.

доЧекалаСя першого 
покупця

Поруч свої роботи продає ху-
дожниця Маруся Мельник. Тут 
і котик, написаний акриловими 
фарбами, і копія відомого мура-
лу, де дівчинка в українському 
віночку чавить ногами російські 
танки. Ціни для своїх картин Ма-
руся не ставила. Каже, хто скільки 
дасть, за стільки і продасть.

На локації навпроти Маша вже 
дочекалася свого першого покуп-
ця. Дівчинка продає патріотичні 
брелки, які виготовила з фоамірану 
та стрічок.

— Я намалювала сердечко, по-

Гості, які прийшли 
на ярмарок, слухали 
пісні під акустичну 
гітару та музичні 
композиції, які зіграли 
на скрипці

тім обвела, вирізала і приклеїла 
на клей «Дракон», — розповідає 
дівчинка. — Це перший раз я про-
бувала. Ми виготовили їх на гуртку 
«Сувенір», моя вчителька Світлана 
Гуменюк.

Один такий брелок коштує 
15 гривень. А ще Маша зробила 
котика з повітряного пластиліну.

— Це мій котик, — каже дівчин-
ка. — У мене вдома киця, Луна.

СлуХали піСНі і ловили 
бульбашки

На іншій локації Ксюша і Маша 
продають свої малюнки, вироби з 
бісеру і резиночки. Дівчатка — по-
други змалечку.

— Ми познайомилися в поло-
говому, — каже Ксюша і сміється.

Мами дівчат — теж подруги, 
дружать з першого класу. Коли ж 
виросли і народили прекрасних 
донечок, то і Ксюша з Машою 
стали дружити. Ксюша обожнює 
малювати. А ще ліпити.

— Чому ти вирішила долучи-
тися до ярмарку? — запитуємо 
дівчинку.

— По-перше, мені цікаво взяти 
участь, подивитися, скільки гро-
шей я зароблю, — відповідає Ксю-
ша. — А по-друге, хочу відправити 
нашим захисникам ці гроші. Бо 
вони нас захищають.

Картини дівчат патріотичної 
тематики. Одну з робіт, на якій 
зображена Україна, подруги малю-
вали синхронно. Роботи виконані 
пастеллю.

Маша представила свої брошки 
ручної роботи, також патріотичної 
тематики, і жовто-блакитних ян-
голят. Виготовити їх дівчинку на-
дихнула хрещена Алла — вона ро-
била такі ж янголята і передавала 
їх нашим захисникам. Цікавимося 
в юної майстрині, як виготовити 
таку красу.

— На карточку намотуємо нит-
ку, потім її зв’язуємо, у нас вийде 
основа, — відповідає Маша. — По-
тім вирізаємо крильця з фоамірану, 
прикріплюємо їх, беремо голову і 
пришиваємо нитками.

Гості, які прийшли на ярмарок, 
не лише купували собі ексклюзив-
ні речі ручної роботи, а й весе-
лилися. Для учасників і покупців 
підготували музичні номери, а ще 
бульбашкове шоу Наталії Мель-
ничук, яке подарувало дітям море 
щасливих емоцій.

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА kazatin.com

Ніна продає свої роботи. Її улюблена — картина з 
яєчної шкаралупи, де зображений водоспад

ростислав тримає у руках іграшку планета-
земля. він змайстрував її з повітряного пластиліну

маша (ліворуч) та уляна (праворуч) дружать ще 
з дитячого садочка. дівчатка принесли на ярмарок 
свої іграшки і колекцію журналів

для гостей підготували декілька музичних номерів. Під 
акустичну гітару співали учасники гурту «Survgen»



RIA-К, 23 червня 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-1013 дозвілля

готуємо вдома: долма з виноградного листя
Голубці — одна з улюблених 

страв українців, але ціна на капус-
ту цьогоріч кусається. Та чи знали 
ви, що можна готувати голубці з 
листя винограду, яке можна на-
рвати безкоштовно? Ця страва є 
у кухнях багатьох народів. Її готу-
ють і в країнах середземномор’я, 
і в Грузії, і у Вірменії, але на-
зивають по-різному — турки ка-
жуть на неї «сарма», грузини та 
вірмени — «долма». Спосіб при-
готування дещо відрізняється від 
того, яким ми користуємося для 
голубців, але зробити долму зо-
всім не важко.

Інгредієнти:
 4–5 пучків виноградного 

листя
 500 грамів фаршу (свини-

на або яловичина, або суміш 
яловичина+свинина в рівній 
пропорції)
 3 цибулини

 1 помідор (можна замінити 
на 1 чайну ложку томатної пас-
ти)
 1 кавова чашка рису (75 мі-

лілітрів)
 Півсклянки води
 Сіль і перець за смаком (зі 

спецій ще можна покласти кмин 
(його ще також називають зіра) 
і м’яту)

Спосіб приготування:
Спочатку нам треба підго-

тувати листя. Підсолену воду 
в каструлі доводимо до кипін-
ня, занурюємо туди листочки 
і проварюємо декілька секунд. 
Щойно листочок змінить колір 
на тьмяніший, акуратно дістаємо 
і кладемо в миску з холодною 
водою. Якщо листки будуть 
у воді, з ними легше працювати.

Тепер переходимо до фаршу. 
Ріжемо дрібно цибулю і помідор, 
в окрему миску кладемо фарш, 

цибулю з помідором чи томат-
ною пастою, сирий рис, воду, 
спеції. Усе це ретельно перемі-
шуємо і добре мнемо руками, 
як фарш на котлети.

Формуємо голубці. Беремо 
листок, відриваємо корінець, 
яким він кріпився до лози, кла-
демо на дошку для нарізання 
чи на стіл жилками догори. Та 
частина, де був корінець, має 
бути повернута до вас. Кладете 
на нижню частину по центру 
трохи начинки і загортаєте.

Окремо треба приготувати 
соус, в якому голубці будуть 
тушкуватися. В окріп кладемо 
сіль і одну столову ложку томат-
ної пасти, ретельно перемішу-
ємо. На дно каструлі з товстим 
дном кладемо декілька порваних 
листочків, зверху виклаємо го-
лубці і виливаємо соус. Рівень 
води має бути на 1 палець вище 
від голубців. Далі накриваємо 

по горизонталі 

1

2 3

4

5 6

7

8

9

11 12

13

14

15

10

2 яка школа була на місці сучасного Центру дитячої та 
юнацької творчості до другої світової війни?

4 Що було поруч зі школою № 2 до 60-их років минулого 
століття?

5 які курси діяли при школі № 1 у 40–50-их роках минулого 
століття?

7 У школі під яким номером навчався колишній міський 
голова олександр гвелесіані?

9 Церковне свято, на яке школа № 2 святкує свій день на-
родження

11 Перший директор школи № 3 микола …

14 Єврейська школа, що була у приміщенні сучасного Цна-
Пу — талмуд-…

15 яка школа за час свого існування найчастіше змінювала 
нумерацію?

по горизонталі
2 Польська 4 Церква 5 медичні 7 три  
9 Покрови 11 безверхов 14 тора  
15 друга

по вертикалі
1 Підгорбунського 3 куперштейн  
6 чотири 8 Злочевський 9 Прб  
10 козіцька 12 вечірня 13 Жойдік

відповіді

Козятин шкільний по вертикалі
1 яка козятинська вулиця колись назива-

лася Шкільною?

3 Перший директор школи № 5 Соломон 
…

6 наймолодша козятинська школа, яку 
об’єднали з ліцеєм, мала номер…

8 Перший директор школи № 1 іван Суд-…

9 мікрорайон, де розташована школа № 5

10 Прізвище директорки колишньої шко-
ли № 7

12 яка школа колись була на 8-ій гвардій-
ській, де зараз житловий будинок?

13 Прізвище керівниці приватної жіночої 
гімназії, яка функціонувала у козятині 
на початку ХХ століття

голубці зверху керамічною та-
рілкою, каструлю накриваємо 
кришкою і тушкуємо на повіль-
ному вогні, як звичайні голубці.

Готову страву можна подати 
до столу разом із грецьким йо-
гуртом. Це чистий йогурт без на-

повнювачів. Охолоджена сарма 
смакує значно більше.

Наостанок маленька порада. 
Якщо у вас залишиться вино-
градне листя, його можна за-
морозити, потім розморозити і 
накрутити нових голубців.
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реклама та оГолошення

506957

508276

508991

508959

508993Куплю роги лося, оленя, сайгака; чоботи 
хромові, кирзові, ялові; іграшки СССР, 

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

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

Продам індичата підрощені 80 грн/1 шт.,  
с. Миколаївка. 096-832-03-21

Продам корову первістку, с. Козятин.  
063-699-72-43

Продаються маленькі кролики та нутрії від 
2-х місяців і більше. 068-046-27-38

Здам в оренду торгівельно-офісну площу 
(різні за площею) в ТОЦ Україна за адресою: 

вул. Склярова 11 А. 
063-774-54-74, 097-861-56-14

Продам каченят коричневої індокачки, м. 
Козятин, самовивіз. 098-599-77-95

Продам корову молочну, тільну 8 місяців. 
096-772-01-94

Продам кроленят, с. Козятин. 067-889-16-25

Продам поросята. 067-199-86-20

Продам корову з 4-м телям і телички 4 та 6 
місяців. 096-180-59-20

Куплю пір’я, горіхи. 
063-530-27-48, 098-572-42-44

509406

505407

509437

509132

509122

509436

507360

507360

509405

509463

робота
 �Потрібен робітник на шиномонтаж з до-

свідом роботи. 096-038-52-05

 �Запрошуємо продавця в продуктовий 
магазин на постійне місце з досвідом 
роботи. 063-234-29-75

 �Виконую всі види будівельних робіт. 
093-76-76-784

ПроДаМ
 � 5-тонний контейнер, дача біля ресу 10 со-

ток. 097-401-20-57
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник ві-

трину. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 � Бак з харчової нержавійки на 400 л., авто-

клав з харчової нержавійки на 48 банок 0,5 
л., металеву бочку на 200 л. 050-371-53-01

 � Банки 3 л., 1 л, 0,5 л, подушки пір’яні. 
067-896-59-95

 � Банки скляні 3 л, 1 л. 093-849-93-36
 � Бджолинні сім’ї та велику картоплю. 096-

906-45-10, 097-409-57-27
 � Бензокосу ГДР, бензопилу «Штіль» і «Гуд-

лак», ел. двигун ЗКВТ, Яву-350, болгарку-180 
нову, електрокраскопульт, інкубатор, дитячий 
велосипед 6-10 років. 068-216-34-20

 � Блоки фундаментні, меблі б/у, банки 0,5, 1 
л з єврокришкою, 3 л., бідон алюміневий на 
30 л. 063-359-40-27

 � Велосипед, вулики, бідони для молока. 
098-034-42-59

 � Велосипед підлітковий у гарному стані, 
недорого. 096-940-95-45

 � Велосипеди жіночий та дитячий, недорого. 
098-007-97-30

 � Візок інвалідний, новий в упаковці, 2 коле-
са від «Таврії» б\в. 097-134-44-34

 � Зем. ділянку на «Полі Чудес», 15 сот. чор-
нозему є контейнер, погріб, криниця, вул. 
Одеська. 097-989-09-79

 � Інвал. коляску в доброму стані кімнат-
ну 2000 грн., інвал. коляску дорожню без 
акумуляторів 1000 грн. 066-443-41-81, 095-
583-72-63

 � Картоплю велику та сою. 067-745-69-92

 � Картоплю велику, 8 відер, м. Козятин, вул. 
Катукова 41, біля училища. 096-094-45-09

 � Картоплю велику, посадкову, дрібну. 063-
320-13-32

 � Коляску дитячу Evenly BabyHit 2 в 1, колір 
сіро-голубий, гарний стан. 096-971-34-46

 �Ліжко полуторне з панценою сіткою та 
дерев`яними спинками 500 грн/торг, ліжко 
односпальне з матрацом б/у 1500 грн/торг. 
096-307-00-73

 �Меблі: стіл комп’ютерний 150 х 60 х 74, 
кресло м’яке, м’який куточок, розкладний 
пилосос Samsung без мішка, управління на 
ручці. 093-447-11-84

 �Плужок для підгортання картоплі, 300 грн. 
097-255-51-60

509449
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 � Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. 
землі, туалет, ванна, біля ставка. 098-254-
37-48, 096-243-95-98

 � Будинок терміново, м. Козятин, 112 кв. м., 
р-н школи №3, 4-и кімнати, кухня, гараж, 
погріб, кладовки, газове опалення, зем. діл. 
9 сот. 067-913-90-84

 � Будинок цегл. 71 кв.м. в гарному стані, 
с. Махаринці (цукр. з-д), літня кухня, гараж, 
госп. будівлі, зем. діл-ка 16 сот. 099-714-
54-32

 � Будинок цегл., інд. опал., усі зручності, 
сарай, город 7 сот., р-н школи №3. 093-
704-31-57

 � Будинок цегляний, інд опалення, зі зруч-
ностями, утеплений, центр міста є гараж. 
093-704-31-57

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

 � Будинок, с. Козятин, вул. Центральна 47, 
зем. ділянка 15 сот., тянеться до ставу. 093-
849-93-36

 � Гараж в кооп. «Жигулі», або здам в орен-
ду, висока брама, підведено три фази, 2700. 
097-894-00-72 

 �Дачну ділянку з будинком без внутрішніх 
робіт, р-н вул. Нікрасова. 093-152-31-50

 � Зем. ділянку 6 соток під забудову в цен-
трі, провулок Грушевського. 063-392-93-20, 
098-974-29-35 

 �Пів будинку, кухня, 3 кімн., Козятин, Горь-
кого, 26\1. 093-344-34-39

 �Продам діючий магазин. 067-797-68-40
 � Част. будинку, вул. Незалежності 27, зе-

мельна ділянка 3,6 сот., вода, газ, каналіза-
ція. 093-586-43-88 

 � Част. будинку, центр з земельною ділян-
кою, терміново, недорого. 063-342-67-53

 � Частину будинку, вул. Стуса, центр, дві 
кімн., веранда, кладовка, пічне опал., метал. 
гараж 3 х 6, сарай, погріб, криниця поруч. 
068-548-59-98, 093-632-24-12, 096-583-
95-40

аВтоМото
 �Daewoo Lanos 2007 р. в., сірий, пробіг 47 

т. км., двигун 1,4 бензин в гарному стані. 
097-878-11-70

 �Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, про-
біг 103 тис. км., один власник, вхорошому 
стані. 067-602-75-87 Анатолій

 � ВАЗ 1118, 2008 р. в., Калина. 067-797-
68-40, 097-576-19-45

 � ВАЗ 2109, 2008 р., колір спіла вишня, 1,6 
інжектор, комп’ютер, ел. стіклопіднімачі, 
бензин-газ, не бита, не гнила, два комп-
лекта резини, стан сів-поїхав. 067-430-79-
37, 093-756-39-33  

 � ГБО метан на легкове авто. 097-537-53-
35, 063-303-18-03

 �Мотоцикл ИЖ Планета. 097-401-20-57
 �Скутер Honda today. 063-776-65-12, 067-

151-26-11
 � Чері Амулет, 2007 р.в., сірий, 1,6 інжек-

тор, комп»ютер, сігналізація,склопідіймач, 
бензин, фаркоп, 2 комплекти резини. 067-
94-96-991

КУПЛЮ
 � 1-кімн. кв. в Козятині, розгляну всі пропо-

зиції. 096-234-92-24, 093-00-26-140
 � 1-кімн. квартиру. 093-704-31-57
 � 2-кімн. квартиру в центрі міста. 093-399-

36-06, 068-965-56-08
 � Балони кисневі, вуглекислотні, газові, по-

бутові; електродвигуни, пір`я гусяче, качине, 
старі подушки, перини. 097-529-10-20

 �Для власних потреб дорого металобрухт 
та відходи кольорового металу; акумулятори, 
радіатори, газ. балони та кисневі, газ. колон-
ки, холодильники, пральні машини, батареї 
опалення. 097-793-55-95

 � Картоплю. 067-159-28-54
 � Картоплю. 067-159-28-54
 �Металобрухт та відходи виробництва алю-

міній, мідь, нерж. сталь від організацій та на-
селення для власних потреб. 097-793-55-95

 �Неробочі: бензокоси, бензопили, ел. дви-
гуни, млини. 068-216-34-20

 �Сіно, траву, люцерну, можемо самі викоси-
ти. 097-793-55-95

МІНЯЮ
 � 3-кімн. кв., центр на 2-кімн. кв., р-н учили-

ща. 093-704-31-57 

рIЗНЕ
 � Втрачене віськове посвідчення МВ 056373 

на ім’яКравчук Гліб Юрійович вважати не-
дійсним.

 � Втрачене посвідчення про приписку до 
призовної дільниці на ім’я Мороз Андрій Во-
лодимирович вважати недійсним.

 � Втрачене тимчасове посв ідчення 
військовозобов’язаного на ім’я Далевський 
Вадим Вікторович вважати недійсним.

 � Втрачений військовий квиток на ім’я 
Карпенко Олександр Петрович вважати не-
дійсним.

 � Втраченне припесне свідоцтво на ім’я 
Полушин Євгеній Володимирович вважати 
недійсним.

 � Загублені гроші в р-ні Нової пошти, мага-
зину «Зодіак» віддані на благодійність.

 � Загублені документи вул. Грушевського, 
Незалежності, 20 червня, прошу хто знайшов 
повернути за винагороду.  093-344-33-89

 � Здам будинок, дві окремі кімнати, віталь-
ня, газофікований, злив води, меблі, побуто-
ва техніка. 096-258-75-22

 � Здам квартиру м. Козятин, р-н школи №3. 
093-930-00-54, 097-654-92-54

 �Шукаю роботу вантажника, підсобника. 
063-942-16-17

 �Шукаю роботу сторожа. 063-698-72-64, 
096-082-91-45

 � Втрачене свідоцтво про право на власністі 
на житло на ім’я Ставерська Любов Лукінічна 
вважати недійсним

 �Мотоблок Форте-25, мортофрези для са-
пання, електролобзік, електронасоси, фрези 
на мотокосу, оприскувач, дрібну картоплю, 
пшеницю, жито. 068-216-34-20

 �Пральну машинку «Арістон», бокова за-
грузка 5 кг. 097-195-57-75, 063-293-14-23

 �Причип до мотоблоку. 073-087-52-80
 � Ячмінь та пшеницю недорого. 096-007-

52-67
 �Пшеницю. 096-727-43-90
 �Сервіз столовий радянський на 6 персон, 

тарілки мілкі різні. 093-849-93-36
 �Стіл письмовий однотумбовий, столик 

журнальний, тумбочка, два килима, швейна 
ножна машинка, стіл-тумба, два пуфи. 063-
629-52-33

 � Телевізор «JVC 29» з Німеччини, хороший 
стан, все працює. 063-195-41-53

 � Холодильник 2-камерний «ВЕКО» б/у в ро-
бочому стані. 063-243-00-43, 067-720-97-84

 �Цукор 50 кг/мішок. 097-704-97-81
 �Швейну машинку «Чайка 142М» з елек-

троприводом у відмінному стані, вишиває, 
штопає та виконує декоративні стрічки. 067-
616-85-65

 � Ячмінь ярий. 067-745-69-92
 �Насіння кукурудзи на зелену масу. 068-

221-24-30 

НЕрУХоМIСтЬ
 � 1/2 будинку, 32 кв. м., вул. Матросова, інд. 

опалення та пічне, 4 сот зем діл., недорого, 
3000. 093-704-31-57

 � 1-кімн. кв., Терміново, одноповерховий 
будинок, центр міста. 063-819-47-69

 � 1-кімн. кв., терміново, центр, 5 поверх, 
інд. опалення, євро балкон та вікна. 063-
492-06-05

 � 2-кімн. кв., 1 пов., р-н школи №3, інд. 
опал., недорого. 093-704-31-57

 � 2-кімн. кв., 5 пов., вул. Незалежності, інд. 
опал., м/п вікна. 093-704-31-57

 � 2-кімн. кв., вул. Героїв Майдану 15, 4 по-
верх, або міняю на 1-кімн. кв., з вашою до-
платою. 063-551-88-16

 � 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 
050-853-06-35

 � 3-кімн. кв., 60 кв. м., центр, вул. Грушев-
ського 30, інд. опал., кімнати окремі, сан-
вузол розд., два балкони, тепла не кутова, 
косметичний ремонт, підвальне приміщення. 
063-255-21-63, 096-451-95-94

 � 3-кімн. кв., 9-ти пов. панельного буд., 64 
кв. м., центр, не кутова, утеплена, середній 
поверх. 063-141-28-90

 � Будинок 74 кв. м., м. Козятин, вул. Україн-
ська 27, газ та пічне опал., відлив води, літня 
кухня, кладовка, погріб, хлів, 5 сот. землі. 
073-083-26-65, 096-855-53-70

 � Будинок 87,9 кв. м., на ділянці 9,99 сот., м. 
Козятин, нова система опалення, центральне 
водопостачання, каналізація, криниця. 063-
359-40-27

 � Будинок в межах міста, інд. опалення, без 
ремонту, недорого. 093-704-31-57

 � Будинок газ + пічне опалення, гараж, літня 
кухня, сарай, погріб, криниця, водопровід, 
садок, город, с. Іванківці. 098-600-82-43

 � Будинок зі зручностями, інд. опалення, 
ремонт, меблі, р-н Інтернату. 093-704-31-57

 � Будинок невеликий, цегляний, сарай 
цеглян. з підвалом, 7 хв. пішки від станції 
Кордишівка. 097-254-59-73, 067-683-35-90 

 � Будинок с. Махаринці, центр, заг. площа 
25 кв. м., м/п вікна, криниця, погріб, сарай. 
098-133-30-94

 � Будинок с. Сестринівка, 58,8 кв. м., газ, 
опалення, криниця, літня кухня з газом та 
водою, сарай, погріб, у подвір`ї є недобу-
дова з фундамент. та стінами, уся ділянка 
48,58 сот. 067-684-38-71
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дозвілля

овеН 
Цього тижня вам пощастить 
у справах, якщо ви зможете 
виявити ініціативу, напо-
легливість та рішучість. У вас 
повинен з’явитися шанс 
перетворити супротивників 
на союзників.
 
телець 
не соромтеся викорис-
товувати корисні зв’язки 
у робочих та фінансових 
питаннях. не розраховуйте 
лише на свої сили, звертай-
теся до знайомих за під-
тримкою. 

близНюки 
настає зоряний час для 
людей творчих. Поєднавши 
натхнення з конкретними 
завданнями, ви зможете 
отримати солідний прибуток 
та зміцнити матеріальне 
становище. 

рак 
Стосунки з близькими та 
друзями стануть кращими та 
гармонійнішими. ініціативу 
та сумлінність оцінить ваше 
начальство.

лев 
У професійній сфері нині 
можна очікувати проблеми 
та підводні камені, так що 
зосередьтеся на роботі. 
З’явиться можливість суттєво 
розширити свої ділові кон-
такти та непогано заробити. 

діва 
З’явиться шанс позбутися 
сумнівів, підозр та ревнощів. 
Це час запам’ятатися без-
ліччю зустрічей та цікавими 
знайомствами. не відкла-
дайте рішення особистих 
справ у довгий ящик.

терези 
на роботі настає напру-
жений час, зате ви стаєте 
незамінним фахівцем. ваше 
сприйняття ситуації змі-
ниться, вирішення проблем 
вимагатиме зовсім іншого 
підходу. 

СкорпіоН 
тиждень обіцяє бути досить 
вдалим. Задумані вами 
плани реалізовуватимуть-
ся. вас порадують ділові 
пропозиції та додатковий 
прибуток. не втрачайте 
шанс змінити своє життя 
на краще, позбутися того, 
що набридло. 

Стрілець 
не робіть цього тижня 
поспішних висновків і не по-
спішайте з однозначними 
оцінками. У середині тижня 
можливий певний спад 
активності в інтелектуальній 
сфері, але це матиме тим-
часовий характер. нестан-
дартний підхід до ситуацій 
дозволить вам впоратися з 
будь-якою проблемою.

козеріг 
незважаючи на труднощі 
та перешкоди ваші справи 
йдуть угору. Схоже, непри-
ємності тільки для того й 
існують, щоб успіх виявився 
бажанішим. вихідні поста-
райтеся провести на природі.
 
водолій 
Цього тижня намагайтеся 
бути м’якшими і гнучкіши-
ми, а рішучість і жорсткість 
зараз ні до чого. намагай-
теся уникати конфліктів 
та непорозумінь, не час 
з’ясовувати стосунки. У чет-
вер робіть все неквапливо і 
нікуди не поспішайте, щоб 
уникнути перенапруги.

риби 
тиждень буде для вас 
динамічним і успішним, 
хоча ви можете бути неза-
доволені собою і оточую-
чими. важливо, щоб вас 
почули, але й будьте готові 
на компроміс. не підда-
вайтеся спокусам, боріться 
з поганими звичками. ви-
хідні доведеться присвя-
тити вирішенню нагальних 
сімейних проблем.

ГоросКоп
***

У ху*ла не подумали, що малювати 
на танках елемент таблиці 
менделєєва, з якого роблять 
цинкові гроби (Z), то є дуже 
поганий знак.

***
дзвонить власник Coca-Cola 
до медведєва:
— чи хочете ви за 5 мільярдів 
доларів в рік змінити прапор росії 
на червоний, під колір Coca-Cola?
— тяжко одразу відповісти, мушу 
подумати…
медведєв дзвонить до путіна:
— володю, коли у нас закінчується 
контракт з Aquafresh?

***
Приніс поштар діду, що живе сам 
на хуторі, пенсію.
— Живеш тут за 100 кілометрів!!!
— ти до мене не кричи, бо ще 
газету випишу!!!

***
якщо в дівчини є кіт, то можете 
спокійно з нею одружуватись, бо 
вона вже звикла любити істоту, яка 
лише їсть і спить на дивані.

***
чорний кіт, що перебігає вам 
дорогу, означає, що тварина 
кудись іде. не ускладнюйте життя 
ні собі, ні йому.

***
в росії назвали причину 
неефективності Javelin в Україні: 
немає жодного відгуку від тих, 
у кого попала ракета Javelin.

***
вікінги вибирають вожаком 
найсильнішого, французи — 
найкрасивішого, євреї — 
наймудрішого. і жили б вони 
в мирі і в спокої, якщо б не одне 
плем’я, де постійно вибирають 
одного й того самого х**ла!

***
ніколи не питай жінку про її вік.
чоловіка — про його зарплату.
Шольца — дату поставки Україні 
важкого озброєння…

***
в цьому сезоні губи, брови, сідниці 
більше не в моді! тренд 2022 — 
дівчина з сіллю та каністрою 
бензину!

***
не будьте макроном. витрачайте 
своє життя на розмови лише з 
близькими і коханими людьми.

***
Запитання Шольцу:
— кого ви підтримуєте Україну чи 
росію?
— Звичайно, що Україну, в мене 
навіть прізвище — Шольц, 
а не чтольц…

***
трую жуків на картоплі.
Жуки в цей час: повітряна тривога, 
повітряна тривога!

***
У донецьку біля адміністрації 
днр пушиліна прогримів 
вибух. Сподіваємось, що ніхто з 
ватажків так званої республіки 
не постраждав, а що їх просто 
розірвало нахрін!)

***
Хороший жарт — це той, за який 
тебе хочуть вбити, але не можуть, 
тому що сміються!

***
Українці: хочемо херсонських 
кавунів!
ЗСУ: ні слова більше. нам 15 км 
залишилось!

***
Поліція зупиняє машину:
— Пили?
— Пив!
— чому сіли за кермо?
— Хотів пожертвувати авто на ЗСУ!

***
раніше всі думали, що безкінечне 
число Пі. але арестович зміг 
довести, що безкінечне число це 
2–3 тижні.

***
російські 40-річні коментатори зі 
своїми історичними аргументами 
і мізерними знаннями виглядають 
просто жалюгідно проти 
українських 16-річних підлітків, які 
банально готувалися до Зно.

***
новий рівень пошуку палива, це 
коли побачив на дорозі бензовоз, і 
супроводжуєш його до аЗС.

***
— тату, дивись, зірка падає! Загадуй 
швидше бажання!
— Хочу, щоб німеччина надала нам 
зброю!
— ого, перший раз бачу, щоб зірка 
летіла назад у небо…

***
крим.
— а где люди?
— не сезон.
— а когда сезон?
— Сезон буде в червні.
— так сейчас июнь!
— так я ж і кажу. Зараз июнь. 
а сезон буде в червні.

***
— Щось у києві сильно гупнуло…
— Це американці скинули 40 млрд 
готівкою…

***
не зліть мене, і так трупи ховати 
немає куди… Жартую я, жартую, 
місць ще до хріна…

***
За що я люблю українців: уламки 
від снаряду ще теплі, вони вже 
дах ремонтують. Шифер тягнуть 
звідкись і міняють разом із 
сусідами. в іншому подвір’ї жінка 
питає: чи можна вже закопувати 
вирву від снаряду? може ще 
встигну огірки наново посадити.
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Погода у козятині

У зв’язку із закінченням повноважень голови та членів 
правління громадського об’єднання «Союз Чорнобиль 
України» та на підставі протоколу установчих зборів 
та прийнятого рішення щодо утворення Громадської 
організації ВЕТЕРАНІВ-ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА 

ЧАЕС ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, основною метою діяльності 
якої є здійснення захисту прав і свобод задовольняння 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних та інших інтересів членів організації. 

Ветеранів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС та членів їх 
сімей просимо звернутися до громадського об’єднання 

за адресою Громадської організації: 22100, Вінницька 
обл., Хмільницький район, місто Козятин, вул. Винниченка 16.  

З 11-00 до 13-00

Телефон для довідки: 063-221-75-90


