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реклама

козятинчанам почали 
надходити листи 
про те, що відтепер 
постачальником 
блакитного палива буде 
«нафтогаз»

Щоб мати змогу 
сплачувати за спалені 
куби онлайн і не чекати, 
поки рахунок прийде 
поштою, треба 
зареєструватися на сайті 
компанії

Пояснюємо простими 
словами, як це зробити, 
а також розповідаємо, як 
повернути переплату с. 2

ПоКусав собаКа 
в центРі міста
днями безпритульний собака 
покусав козятинчанина. інцидент 
стався у центрі козятина, в місці, 
де завше багато дітей — у сквері. 
розповідаємо, що робити, аби 
себе убезпечити від агресії 
чотирилапих с. 4

Чи ПРацюватиме 
цьогоРіЧ «ПРолісоК»?
Чи запрацюють школи і дитячі 
садочки в новому навчальному 
році — поки невідомо. а що 
буде з дитячими оздоровчими 
таборами? Чи відчинять вони свої 
двері для дітей — дізнавалися наші 
журналісти с. 5
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Раніше ми платили онлайн 
за блакитне паливо на сайті 104.
ua. Втім зараз в особистому кабі‑
неті вказана лише плата за тран‑
спортування, чи як ми кажемо 
між собою, плата «за трубу». На‑
томість за спожитий газ система 
показує самі нулі. Про причину 
ми розповідали у минулому но‑
мері нашої газети. Нагадаємо, 
у всіх абонентів на Вінниччи‑
ні змінився постачальник газу. 
Раніше ми отримували блакитне 
паливо від «Вінницягаз Збут». 
У травні цього року постачаль‑
ника змінили, втім споживачів 
попередити про це заздалегідь 
забули.

Про те, що ми усі автоматич‑
но стали клієнтами «Нафтогаз 
України», стало відомо лише за‑
раз. Компанія почала надсила‑
ти козятинчанам повідомлення. 
Позаяк газ нам тепер постачає 
зовсім інша фірма, доведеться 
реєструватися на новому сайті. 
Даємо покрокову інструкцію, як 
це зробити.

Відкрийте програму, яку ви 
використовуєте, щоб заходити 
на сайти в інтернеті. В адресному 
рядку, який розташований звер‑
ху, введіть латинськими літера‑
ми my.gas.ua і натисніть клавішу 
Enter на клавіатурі. Відкриється 
сторінка із входом в особистий 
кабінет на сайті «Нафтогаз Укра‑
їни». У правому верхньому кутку 
ви побачите напис «Немає акаун‑
ту? Зареєструватися». Натисніть 
на слово «Зареєструватися».

На сторінці, яка відкриється, 
по центру буде напис «Введіть 
номер особового рахунку» і ниж‑
че — пусте поле. Клікніть на це 
поле курсором мишки і напи‑
шіть номер особового рахунку. 
Його можна подивитися у листі, 
який ви отримали від «Нафтога‑
зу». Особовий рахунок прописа‑
ний у правому верхньому кутку 
жирним шрифтом. Він склада‑
ється з дев’яти цифр. Введіть ці 
цифри у поле. Нижче поставте 
галочку біля напису «Я даю згоду 
на обробку даних». Після цього 
стане активною кнопка «Перейти 
до реєстрації», яка розташована 

нижче. Натисніть її.
Щойно ви натиснете цю 

кнопку, на цій самій сторінці 
з’явиться ще одне поле «Введіть 
перші три літери прізвища влас‑
ника рахунку». Поставте курсор 
мишки у поле під цим написом 
і введіть потрібні літери. Потім 
поставте галочку ліворуч від на‑
пису «Я не робот», що розташо‑
ваний нижче. Натисніть кнопку 
«Перейти до реєстрації».

Вам запропонує декілька варі‑
антів реєстрації — через номер 
телефону, e‑mail, Facebook або 
Google. Оберіть той, який для 
вас найбільше підходить. Ми по‑

новини

Як зареєструватисЯ на сайті 
нового постачальника газу
важливо  козятинчанам почали 
надходити листи про те, що відтепер 
постачальником блакитного палива 
буде «нафтогаз». Щоб мати змогу 
сплачувати за спалені куби онлайн 
і не чекати, поки рахунок прийде 
поштою, треба зареєструватися на сайті 
компанії. розповідаємо простими 
словами, як це зробити

несподіване переведення до ін-
шого постачальника стало «сюрп-
ризом» для людей, які вже про-
платили рахунки за спожите. 
Переплату автоматично перера-
хують «нафтогазу»? Якщо ні, то чи 
можна повернути сплачені гроші? 
і як це зробити?
ці та інші питання турбують ба-
гатьох козятинчан. у «Вінницягаз 
Збуті» публічно цю інформацію 
не роз’яснюють. але відповів но-
вий постачальник палива— «на-
фтогаз».
— Переплата від попереднього 
постачальника буде автома-
тично переведена до гК «на-
фтогаз україни»?
— на жаль, дієвого механізму 
щодо переводу коштів між ком-

паніями не існує, — зазначили 
в «нафтогазі».
— Що робити з переплатою?
— ми радимо кожному клієнту 
звернутись до попередньої газо-
постачальної компанії та написати 
заяву на повернення переплати. 
Зазвичай до заяви на повернення 
коштів платнику необхідно додати 
копію паспорта, ідентифікаційного 
номера та довідку з банку з рекві-
зитами карткового рахунку (з за-
значенням IBAN, мФо, ЄдрПоу 
банку). 
Вищевказані документи необ-
хідно надіслати за адресою для 
листування попереднього поста-
чальника. для більш точної інфор-
мації щодо переліку документів 
для повернення переплати реко-

мендуємо звернутися до попере-
днього постачальника, — пояснив 
газопостачальник.
додамо, що якщо раніше отри-
мували газ у «Вінницягаз Збуту», 
то документи можна надіслати 
на електронну скриньку contact@
vngaszbut.com.ua, або на поштову 
адресу: м. Вінниця, Хмельницьке 
шосе, 23, 21036.
— Коли повернуть переплату?
— Попередня газопостачальна 
компанія протягом 14 (макси-
мально 30) календарних днів має 
надати вам відповідь та повернути 
переплату. Проте в умовах воєн-
ного стану терміни повернення 
можуть бути інші, — пояснила 
газопостачальна компанія «на-
фтогаз україни».

 Як повернути гроші за травень
Проте деякі люди все ж продо-
вжать отримувати платіжки від 
вінницького газ збуту. а все тому, 
що вони є боржниками за спо-
житий газ у період до 30 квітня 
2022 року. і як стверджують в газ 
збуті, угода про обслуговування з 
попереднім постачальником за-
лишається чинною, поки клієнт 
повністю не розрахується за спо-
житий газ.
«нині заборгованість населення 
перед постачальною організацією 
складає 140 млн грн. це борги 
побутових споживачів за вико-
ристаний газ у квітні 2022 року та 
попередні періоди. Вся актуаль-
на інформація про нарахування 
заборгованості міститься в пла-
тіжках, які ми розіслали нашим 

клієнтам-боржникам. Просимо 
споживачів, які не розрахувались 
вчасно, не зволікати з оплата-
ми», — зауважив директор «Ві-
нницягаз Збут» Василь сопільник.
тобто, простими словами, борги 
перед газ збутом, які у вас були 
до 30 квітня, не спишуть і не пере-
кинуть на «нафтогаз». За спожи-
те потрібно сплатити «Вінницягаз 
Збуту». а рахунки, які надходять 
від «нафтогазу» за травень і на-
ступні місяці 2022 року, — оплачу-
вати на нові реквізити. ось вони: 
тоВ «гаЗоПостаЧальна ком-
ПаніЯ «наФтогаЗ украЇни»; 
ЄдрПоу: 40121452; IBAN: UA8
93004650000000260323012
042 в ат «ощадбанк» м. києва; 
мФо 300465.

борги за попередні місяці — «вінницягаз збуту»

кажемо на прикладі реєстрації 
через мобільний телефон. Тому 
натискаємо кнопку «По номеру 
мобільного».

У полі для вводу, де пропи‑
сано «+380» введіть свій номер 
телефону (код оператора, напри‑
клад, «73», «63», «93», «95», «98» 
чи «67» і сім цифр після нього). 
Натисніть кнопку «Отримати 
код», яка нижче.

На цій самій сторінці з’явиться 
нове поле «Введіть код». На ваш 
номер прийде смс‑повідомлення 
від gas.ua із шестизначним кодом. 
Напишіть код у це поле. Його 
потрібно ввести одразу, інакше 

сайт видасть помилку. Після 
введення коду натисніть увійти.

Придумайте пароль, який скла‑
дається із цифр і латинських лі‑
тер. Має бути мінімум вісім сим‑
волів, хоча б одна велика і одна 
маленька латинські літери. У полі 
«Створіть ваш пароль» введіть 
цифри і літери, у полі нижче 
введіть ті самі цифри з літерами. 
Потім натисніть кнопку «Заре‑
єструватися». Оце й усе. Після 
цього вам відкриється сторінка 
з вашими даними. Там можна 
буде подивитися заборгованість 
за спожите блакитне паливо і 
оплатити рахунок онлайн.

номер особового рахунку можна подивитися у цьому листі. Він написаний на звороті 
жирними літерами у правому верхньому кутку

визначили переможців онлайн-конкурсу дитячих 
малюнків «Конституція очима дітей»

Напередодні Дня Конституції 
України філія Центру культури та 
дозвілля села Пляхова оголосила 
онлайн‑конкурс дитячих малюн‑
ків «Конституція очима дітей». 
До конкурсу запрошувалися діти 
до 15 років. Щоб взяти участь, по‑
трібно виконати прості умови: на‑

малювати малюнок, присвячений 
Дню Конституції України, зобра‑
зити у своїй роботі Україну, про 
яку мрієте, опублікувати власне 
фото зі своєю роботою на сторінці 
Філії Центру культури та дозвілля 
у фейсбуці. Обов’язково потріб‑
но було принести малюнок у за‑

клад культури на виставку робіт. 
Конкурсні роботи приймалися 
до 12.00, 28 червня.

«Всі учасники, величезні молод‑
ці, гарно розкрили дану тему, про‑
явили креативність, в усіх роботах 
відчувається творчий підхід. Тому 
кожен учасник отримає свою ви‑

нагороду за старання», — пишуть 
у фейсбуці організатори конкурсу.

Підрахунок вподобайок відбувся 
за правилами рівно о 12.00, тому 
ті лайки, які були після вказаного 
часу, вже не враховувались.

Отже, переможцями конкурсу 
стали:

І — місце — Олександра Па‑
насюк

ІІ‑ місце — Софія Баглай
ІІІ‑ місце — Поліна Беган
Повідомляють, що нагороджен‑

ня учасників конкурсу відбудеться 
2 липня (субота) о 13.00 в Будин‑
ку культури с Пляхова.



оКсана бРовКо, 
диРеКтоРКа асоціації 

незалежних Регіональних 
видавців уКРаїни (анРву)

Не про проблему, а про шля‑
хи її вирішення. Не про трудно‑
щі, а про допомогу, взаємодію 
та підтримку.

Починаючи з червня газети 
в Чернігові, Херсоні, Рівному, 

Кременчуці, Чернівцях, Вінни‑
ці, Тернополі, Хмельницькому, 
Козятині, Одесі мають можли‑
вість виходити, бо вирішене 
одне з найбільш болючих пи‑
тань друкованого медіа — неста‑
ча паперу.

Аби ви знали, яка кількість 
людей, компаній, країн була за‑
лучена в процес пошуку підтрим‑
ки, а потім і доставки газетного 

паперу до українських медіа, ви б 
відчули настільки ж сильно цю 
потужну силу підтримки укра‑
їнців, як відчуваю її я.

З далекої Норвегії, до друж‑
ньої Польщі, за підтримки колег 
з усього світу газетний папір для 
цієї газети пройшов від Norske 
Skog, через Agora, за підтримки 
WAN‑IFRA, БО «УСЛ», юри‑
дичної фірми Kinstellar і завдяки 

невтомній праці команди‑орга‑
нізатора процесу Асоціації неза‑
лежних регіональних видавців 
України.

Майже 48 тонн. Багато це чи 
мало? Не знаю. Знаю лише, що 
завдяки цьому ви зможете чи‑
тати газети в десяти містах/об‑
ластях України протягом цілого 
місяця! А це — джерело опти‑
містичних новин про наші пере‑

моги, сумні повідомлення про 
втрати, корисні дані про те, як 
жити в умовах війни та обна‑
дійливі статті про те, як будемо 
все відбудовувати після нашої 
перемоги.

Ця історія — про взаємопід‑
тримку, про теплі стосунки з 
колегами, про єдність та важ‑
ливість триматися купи.

До перемоги!

Попри війну — газета живе!
блог
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точка зору
простір для особистої думки

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: 
Mediahuis , фонду MDIF, UAB PELKON, АНРВУ, ПП “ІА “Центр медіа”.

30 червня 2022 р.
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Свідоцтво про державну реєстрацію  
друкованого засобу масової інформації  
серії ХМ №1068-426 ПР  
від 30.06.2020 р.

Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531

Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. чехова, 12а
тел.: (0432) 556397

Зам. наклад: 5000 прим.

Замовлення № 220318

редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
тоВ “Видавництво “рІа”; код ЄДрПоу 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності серії 
кВ No.19457р від 12.08.2009 р.

Газета є членом  
Всесвітньої Асоціації 

Новинних Медіа WAN-IFRA
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Безпритульні тварини, як і 
брудна вода з кранів — одвічна 
проблема нашого міста. Щороку 
чотирилапих на вулицях Козя‑
тина стає все більше і не завжди 
вони адекватно реагують на лю‑
дей. Так і сталося декілька днів 
тому — у парку на хлопця напали 
бродячі собаки. Про цей випа‑
док написала Катерина Демчик 
в одній із козятинських груп 
у Фейсбук.

«Мешканці міста, будьте обе‑
режні, в парку бігають собаки, 
які нападають на людей. Учора 
одна з них прокусила брату ногу. 
Окремо хочу відзначити «турбо‑
ту» нашої голови міста, яка вва‑
жає, що для безпеки громадян 
достатньо стерилізувати і на‑
чепити кліпсу на вухо. В парку 
бігає багато дітей, які також мо‑
жуть постраждати! Можливо я б 
не писала цей пост, якби це був 
перший випадок. Щоб уникнути 
сварок в коментарях, напишу од‑
разу, що він їх не зачіпав, про‑

сто проходив повз!» — йшлося 
в дописі.

До посту дівчина прикріпила 
дві світлини. На фото — проку‑
шена нога із глибокими слідами 
від собачих зубів.

Це вже не перший випадок 
за цей рік. У березні аналогічна 
ситуація сталася із козятинчан‑
кою, яка поверталася ввечері 
додому. Жінка проходила через 
двір одного з багатоквартирних 
житлових будинків. Чотирилапі, 
які там сиділи, напали на козя‑
тинчанку і вкусили її за гомілку. 
Два величезні садна залишилися 
на нозі після цієї неприємної зу‑
стрічі. Жінка ледве змогла втекти 
від псів.

Після того випадку ми зверта‑
лися до ветеринара Олександра 
Болгарського, аби він порадив, 
як діяти, аби уберегти себе від 
нападу чотирилапого.

— У жодному разі не потрібно 
бігти. Зупинитися, підняти руки 
і все — собака теж зупиниться. 
Або просто ігнорувати, не ди‑
витися в бік собаки. Він гавкне 

у парку бродЯчий пес прокусив 
хлопцеві ногу
небезпека  днями безпритульний 
собака покусав козятинчанина. інцидент 
стався у центрі козятина, в місці, де завше 
багато дітей — у сквері. розповідаємо, що 
робити, аби себе убезпечити від агресії 
чотирилапих

два‑три рази і відійде, йому буде 
не цікаво. А коли вже людина по‑
чинає відмахуватися, чи, не до‑
веди Господи, ногою махати чи 
щось жбурляти, то собака стає 
ще агресивнішим. А вони — тва‑
рини, які живуть у зграї. Може 
підключитися ще один, два чи 
три. Дуже часто люди самі про‑
вокують тварин — кидають якісь 
камінці, палки. Це я, принаймні, 
бачив не раз, — сказав нам тоді 
Олександр Болгарський.

Найчастіше мішенню для без‑
притульних чотирилапих стають 
велосипедисти. Ветеринар дав 
пораду і для них. Якщо ви про‑
їжджаєте повз тварин, лікар ра‑
дить зупинитися і не їхати. А ще 
в жодному разі не підвищувати 
голос, не кричати. Треба заго‑
ворити до тварини спокійним 
голосом.

Із власного досвіду можу сказа‑
ти, що це працює. Днями на мене 
теж ледь не напав безпритульний 
собака в дворі одного з будин‑
ків. Коли я підійшла ближче 
до під’їзду, пес, який до цього 
спокійнісінько собі ходив, став 
агресивним, підбіг до мене і по‑
чав голосно гавкати. Він просто 
захищав свою територію від чу‑
жинців. Аби не провокувати чо‑
тирилапого ще більше, адже він 
вже готовий був мене вкусити, 
я просто пішла геть спокійним 
кроком. І при цьому спокійним 
голосом говорила до собаки. Коли 
я відійшла за межі подвір’я будин‑
ку, пес заспокоївся і пішов спати.

ось що залишилося на нозі у козятинчанина, на якого 
напав безпритульний пес. інцидент стався у парку. Фото із 
соцмереж

наших лікарів відзначили 
почесними грамотами

Козятинчани активно долу‑
чаються до збору коштів на до‑
помогу військовим. Ось один із 
прикладів допомоги в тилу.

Нагадаємо, наприкінці травня 
козятинці, спільно з волонтерами, 
серед яких Сергій Сиваківський, 
організували терміновий збір для 
придбання транспорту для вій‑
ськового з Куманівки, який буде 
рятувати життя. За два тижні збір 
закрили. Необхідну суму зібрали. 
Залишалося дочекатись авто, від‑
ремонтувати та відправити на пе‑
редову. Що вже теж зробили.

«Хочу від імені наших військо‑
вих та Олександра Малішевського 
подякувати Вам за кожну Вашу 
гривню допомоги. Наш з Вами 
бусик вже на передовій. Завдяки 

організації Юрія Кирія, підбору 
та придбанню в Польщі Макси‑
ма Знов’юка, допомозі в перего‑
ні Романа Дабіжи (Шкода Сер‑
віс)», — написав на своїй сторінці 
у соцмережі Сергій Сиваківський.

Також висловлюють подяку 
у допомозі в ремонті працівни‑
ків СТО «на Суворова» Ігоря 
Шевчука, фермерам з Корди‑
шівки, козятинським священ‑
никам Отцю Анатолію та Отцю 
Миколаю, власнику будівельної 
бази Сергію та багатьом іншим 
землякам, які збирали, шукали та 
передавали необхідне на передову, 
все вдалось.

— Дякувати Богу. Всі разом ми 
поклали ще одну цеглинку в під‑
мурок нашої Перемоги.

бус уже на фронті і 
готовий до завдань

Напередодні Дня медичного 
працівника, керівники області 
в актовій залі нового хірургічно‑
го корпусу ВОКЛ ім. Пирогова 
вітали медичну спільноту Ві‑
нниччини з професійним святом. 
Начальник ОВА Сергій Борзов, 
голова Обласної ради В’ячеслав 
Соколовий привітали медиків та 
провели нагородження.

Стало відомо, що серед поша‑
нованих Почесними грамотами 
обласної військової адміністра‑
ції та Обласної ради і наші лі‑
карі — це Людмила Рожанська 
та Ігор Шкрябій.

Людмила Рожанська — лікар 
загальної практики сімейної ме‑
дицини КНП «Козятинський 
міський центр первинної ме‑

дико‑санітарної допомоги». 
За плечима 10 років стажу.

Ігор Шкрябій — лікар‑тера‑
певт Комунального некомер‑
ційного підприємства «Центр 
первинної медико‑санітарної 
допомоги» Махнівської сіль‑
ської ради з 12‑річним стажем 
роботи.

Вітаємо з нагородами!
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Літо у самому розпалі. Чимало 
батьків у цю пору відправляють 
своїх дітей до оздоровчих таборів, 
та події останніх кількох років 
вносять свої корективи навіть 
у режим роботи таких закладів.

Першим викликом для літніх 
таборів став коронавірус. Коли 
до України прийшла пандемія 
і ввели жорсткий карантин, та‑
бори вирішили не відкривати, 
аби не наражати здоров’я дітей 
на небезпеку. Коли ж ми при‑
звичаїлися жити у нових умовах, 
а карантинні обмеження посла‑
били, деяким оздоровчим закла‑
дам для дітей дозволили роботу.

Торік свої двері для юних гос‑
тей відчинили п’ять літніх таборів 
у Вінницькій області. Серед них 
був і «Пролісок» — єдиний дитя‑
чий табір на теренах колишньо‑
го Козятинського району, який 
впродовж багатьох років радо 
приймає відвідувачів.

Зазвичай заклад працює у дві 
зміни — перша у червні, дру‑
га — у липні. За цей час діти 
встигають не лише оздорови‑
тися і знайти нових друзів, а й 

добряче повеселитися, тому що 
для хлопців і дівчат влаштову‑
ють різноманітні квести, ігри, 
змагання, свята. Втім цьогоріч 
через повномасштабну війну, яка 
триває вже п’ятий місяць, «Про‑
лісок» не відчинить свої двері для 
юних мешканців колишнього 
Козятинського району. І на те 
є об’єктивні причини.

— Для того, щоб працювати, є 
дуже багато на сьогоднішній день 
вимог, — пояснює Олександр 
Бортник, директор комунального 
закладу оздоровлення і відпочин‑
ку «Пролісок» Самгородоцької 
сільської ради. — У першу чер‑
гу — це бомбосховище. Коли лу‑
нає сирена тривоги, діти повинні 
бути всі в бомбосховищах. А нині 
лунає тривога ледь не через кожні 
півтори‑дві години. Це не відпо‑
чинок, тому що зараз тривога бу‑
ває і вночі, і вдень, діти повинні 
сходити в бомбосховище.

Споруди для укриття на те‑
риторії закладу немає. Є лише 
підвальне приміщення у голов‑
ному корпусі. Втім воно не при‑
стосоване для перебування дітей. 
Адже щоб звичайне підвальне 
приміщення стало спорудою для 

новини

чи працюватиме цьогоріч 
«пролісок»?
відпочинок  Через повномасштабну 
війну заклади освіти мусили повернутися 
до режиму «онлайн». Чи запрацюють 
школи і дитячі садочки в новому 
навчальному році — поки невідомо. а що 
буде з дитячими оздоровчими таборами? 
Чи відчинять вони свої двері для дітей — 
дізнавалися наші журналісти

укриття, воно має відповідати 
конкретним вимогам.

— У сховищі має бути туалет, 
каналізація, водопостачання, 
вентиляція, — продовжує ди‑
ректор закладу. — І навіть якби 
табір працював, стосовно цьо‑
го об’єкта мала б бути не лише 
наша комісія колишнього райо‑
ну, а й вінницька.

Минулого року на табірній змі‑
ні в «Проліску» оздоровлювалося 
144 дитини. Щоб облаштувати 
укриття на таку велику кількість 
осіб, потрібні чималі кошти. А їх 
немає. І проблеми з фінансуван‑
ням — друга причина, через яку 
табір цьогоріч не працюватиме.

— На сьогоднішній день всі 
прекрасно розуміють, що в дер‑
жаві немає коштів, — каже Олек‑
сандр Бортник. — Немає коштів 
на зарплати людям. Тому нашиму 

ОТГ цього року не до оздоров‑
лення дітей. Краще ці кошти 
направити на фінансування армії 
і на забезпечення наших військо‑
вих. Багато батьків дзвонили, пи‑
тали, чи ми працюватимемо, але 
за рахунок 50–60 осіб ми не мо‑
жемо запустити табір. Це об’ємна 
робота. Я цілком розумію, що 
ОТГ Махнівки, Глуховець, Ко‑
зятина не зможуть дітей оздо‑
ровлювати в тій кількості, яка 
зможе нам забезпечити роботу, 
як у попередні роки було. Тому 
що все впирається в кошти.

Це вже вдруге за останні два 
роки «Пролісок» пропускає се‑
зон. Вперше це було у 2020‑му, 
коли почалася пандемія коро‑
навірусу.

— Тоді була небезпечна ситуа‑
ція, ми один рік не працювали, — 
додає Бортник. — Минулого року 

ми працювали, але також було 
слабенько. Одну зміну тільки 
працювали. А цього року вирі‑
шили, що краще не ризикувати. 
Хоча дуже багато наших клієн‑
тів, які по п’ять, по шість років 
до нас їдуть, дзвонили, питали, 
яка ситуація, але ми прийняли 
рішення, що краще не працюва‑
ти. Тут школи не знають чи під‑
уть з першого вересня на стаціо‑
нар. Хоча школа — це ж не табір, 
це вночі не прилетить. А у нас же 
діти цілодобово.

Додамо, що така ситуація 
не лише із нашим «Проліском». 
Чимало інших дитячих оздоров‑
чих таборів на Вінниччині цьо‑
горіч теж не працюватимуть, 
з тієї ж причини — у закладах 
відсутні споруди цивільного за‑
хисту. Навіть у Вінниці наразі 
відчинилися не усі літні табори.

у молодих — перемогла дружба, у змаганні 
ветеранів була справжня заруба
в’ЯЧеслав гонЧаРуК

Суботнього ранку, 25‑го 
червня, в Глухівцях відбувся 
відкритий благодійний турнір 
з волейболу серед молодіжних 
та ветеранських команд. Спор‑
тивний захід був організований 
Глуховецькою селищною радою 
та Вінницькою територіальною 
організацією ВФСТ «Колос».

У благодійному турнірі взяли 
участь п’ять команд. Це моло‑
діжні колективи Глухівець та 
Бродецького, ДЮСШ «Бро‑
децьке» та команди ветеранів 
Бродецького і Козятина. Відкри‑
ли благодійний турнір «З Укра‑
їною в серці підтримаємо ЗСУ» 
молодіжні команди Бродецької 
та Глуховецької територіальних 
громад. Перша партія цих ко‑
манд була на боці волейболіс‑
тів села колишніх цукроварів. 
У другій партії молодь Глухі‑
вець, підсилена гравцями Ко‑
зятина, взяла реванш і зрівняла 
рахунок у партіях. В заключній, 
третій партії, удача була на боці 
молодіжки Глуховецької і Ко‑
зятинської громад.

У грі № 2 переможці першої 
зустрічі зустрілися з ДЮСШ 
Бродецьке. В першій партії гору 
взяв досвід. Збірна глуховець‑
ко‑козятинської молоді повела 
в рахунку по партіях. У другій 
партії волейболісти спортивної 
школи зрівняли рахунок по пар‑
тіях. У третій партії волейболіс‑
ти спортивної школи виграли 
у більш іменитих майстрів м’яча 
і сітки, збірної Глуховецької і 
Козятинської громад.

В третій грі на майданчик ви‑
йшли молодіжна команда Бро‑
децького та спортивної школи. 
Більш молодші поступилися 
у двох партіях.

Таким чином кожна команда 
мала в своєму активі по одній 
перемозі і по одній поразці — 
перемогла дружба. За додатко‑
вими показниками головний 
приз — кубок за перше місце, 
як команді, яка виграла най‑
більшу кількість партій, дістав‑
ся модіжці Бродецького. Друге 
місце у збірної команди. Третє 
місце у волейболістів спортивної 
школи.

Після того, як організатори 

турніру вручили капітанам ко‑
манд кубки за зайняті місця, 
ми запитали у одного з лідерів 
команди спортивної школи Та‑
раса Подорожника, чому вони 
не зіграли у свою гру в останній 
зустрічі?

— Не знаю, мабуть так скла‑
лися обставини. Це ми грали 
по суті четверту партію, трохи 
втомилися, трохи розслаби‑
лись, — відповів майстер вкоро‑
ченої подачі Тарас Подорожник.

Головний спеціаліст відділу 
сім’ї, молоді та спорту Глухо‑
вецької громади Катерина Рай‑
ська розповіла, що цей турнір 
мав дві мети.

— Ми всією громадою збирали 
кошти на підтримку ЗСУ. Через 
те цей турнір і є благодійним. 
Інша мета цього турніру — роз‑
вивати волейбол у громаді та 
сприяти популяризації здорово‑
го способу життя серед широ‑
ких верств населення, — сказала 
Катерина Райська.

Зустріч ветеранських команд 
почалася з привітань з днем 
народження ветерана спорту, 
тренера Глуховецької ДЮСШ 

«Колос» Віктора Загороднюка. 
Після привітання іменинника 
на спортивному майданчику по‑
чалася справжня заруба, яка за‑
вершилася колективним фото і 
обіймами спортсменів за чудову 
гру. У ветеранів волейболу тіль‑
ки швидкість вже не та, а клас 
майстерності залишився у них 
тим самим. Вони, як у свої мо‑
лоді роки, демонструють силові 
подачі, атаку першим темпом, 

комбінацію «хрест» (коли гра‑
вець зони № 1 виходить до сіт‑
ки, партнер зони № 3 розбіга‑
ється та емітує атаку з короткої 
передачі. Далі нападник зони 
№ 2 переміщується в зону № 3 і 
завершує комбінацію). Таке по‑
бачиш у грі ветеранів, які були 
і залишаються великими май‑
страми гри м’яча і сітки. Гра 
у їхньому виконанні варта того, 
щоб відвідувати такі змагання.

таким було закриття табірної зміни у «Проліску» минулого року. тоді заклад відновив 
роботу після року перерви. Фото з групи «оздоровчий табір «Пролісок» у Фейсбук

зустріч ветеранських команд почалася з привітань. 
у цей день був день народження у ветерана спорту, тренера 
глуховецької дЮсШ «колос» Віктора Загороднюка
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хлопчик — буде Олександром, — 
на цих словах мама Героя, Ната‑
лія Дем’янівна, не втримала сліз, 
трохи заспокоївшись додала: — 
Вася телефонував нам 9‑го черв‑
ня, казав, що Даринка на свій 
день народження замовила йому 
гітару. То його був останній дзві‑
нок до нас. Казав, що переходять 
на нове місце бою. Чотири дні 
він не телефонував, а 14 числа 
нам повідомили, що наш син, 
боронячи рідну землю, загинув.

— Наталіє Дем’янівно, ми 
знаємо, що ваша старша дочка 
Оля — відомий волонтер мала 
їхати у військову частину, де 
Вася воював. Але Вася потрапив 
до рідного дому раніше. Розка‑
жіть, яким був ваш син у житті?

— Найбільшим авторитетом 
для сина був його батько. Він 
був правдивим і надто охайним. 

Він був хлопцем, потім чоло‑
віком, а у нього був порядок 
у всьому кращий, ніж у деяких 
жінок. Був дуже дружелюбним, 
любив правду, яка вона є. Він 
гірку правду міг сказати так, що 
на нього важко було образитись. 
Пам’ятаю, коли він служив сроч‑
ну службу, на присягу до нього 
з нами поїхали його 14 друзів. 
Коли приїжджав комбат їхньої 
військової частини, то сказав, що 
дякує нам за сина і що хлопці з 
Козятина — це еліта батальйо‑
ну. «Я ними горжусь і старшого 
сержанта мінометної роти міно‑
метного взводу Василя Пирогова 
мені буде не хватати», — казав 
комбат. Вася не цурався ніякої 
важкої чи чорнової роботи. Хотів 
мати достойну зарплату, тільки 
хотів її заробляти чесно. У нього 
було багато мрій і занять. Дуже 
любив футбол… — згадує мама Ге‑
роя. — Він нам з батьком казав, 

Герої не вмирають

«Він був дуже 
дружелюбним, любив 
правду. Він гірку 
правду міг сказати 
так, що на нього важко 
було образитись»

в’ЯЧеслав гонЧаРуК

Народився Василь Пирогов 
восени 1988‑го в селі Іванківці. 
Коли маленький Василько ще 
не вмів добре ходити, його бать‑
ки зі старшими доньками Олею 
та Катею переїхали на постійне 
місце проживання до Козяти‑
на. Тут, у школі № 5 він отри‑
мав атестат про середню освіту, 
вступив до Козятинського заліз‑
ничного училища, яке закінчив 
з відзнакою і здобув професію 
майстра колійних робіт. Батьки 
і педагоги в училищі радили Ва‑
силю вступати до залізничного 
вузу. Але він не планував своє 
майбутнє пов’язувати з роботою 
на залізниці.

Коли йому виповнилося 
18 років, призвали на строкову 
військову службу. Служив мі‑
нометником на Житомирщині і 
гадки не мав, що його армійська 
професія колись знадобиться 
в житті.

Після служби в армії пішов 
працювати в забійний цех Ко‑
зятинського мясокомбінату.

— Він міг змінити профіль 
роботи. Тільки за технологією 
роботи на комбінаті, то був най‑
складніший процес, — розповіла 
мама Героя.

Працював наш земляк на ком‑
бінаті 10 років. За цей час були 
у нього комісії з перевірки техно‑
логічного процесу. Були на ком‑
бінаті делегації із запозичення 
досвіду. Працівника Василя Пи‑
рогова завжди ставили в приклад. 

Він був кваліфікованим спеціа‑
лістом, але за 10 років втомився 
психологічно і вирішив змінити 
роботу. Порадившись з рідними, 
поїхав працювати за кордон.

Робота на новому місці спо‑
добалась. Він тепер мав змогу 
ні в чому не відмовляти доньці. 
Востаннє він поїхав на роботу 
в жовтні 2021 року, а приїхав з 
Чехії додому 22 січня 2022 року. 
Повертатися мав 28 лютого. 
Тільки між цими двома дата‑
ми був ранок 24 лютого. День 
повномасштабного російсько‑
го вторгнення. Василь, маючи 
на руках квиток за кордон, пішов 
до військкомату і записався в до‑
бровольці. Його призвали в міно‑
метники. Відразу на фронт наш 
земляк не пішов. Спочатку він 
пройшов навчання щодо засто‑
сування зброї західного зразка. 
На фронт доброволець Василь 
Пирогов відправився 4 квітня, 
а 13 червня загинув, захищаючи 
нас і Україну.

— Василем його назвали 
на честь діда, — розповідає бать‑
ко Героя Петро Васильович Пи‑
рогов. — Найбільше син любив 
життя, нас, батьків, двох своїх 
старших сестричок Олю та Катю, 
а ще більше — свою донечку Да‑
ринку.

До речі, 25 червня Даринці ви‑
повнилося десять років.

— Даринка народилася 
у 2012 році. Ще до народження 
внучки Вася з дружиною виріши‑
ли: коли народиться дівчинка — 
буде Дариною, коли народиться 

василь мав багато планів, 
але все перекреслив ворог
пам’ятаємо  Василь Пирогов хотів 
повезти на море батьків і показати їм 
Єгипет. для своєї любої донечки даринки 
планував облаштувати власну кімнату. 
мріяв виховати її так само добре, як його 
виховали батьки. але ворог перекреслив 
усі його мрії. Василь загинув за україну. 
Йому завжди буде 33. таким він 
залишиться у нашій з вами пам’яті

що не можна так важко працю‑
вати. Мріяв, щоб ми з батьком 
відпочили від домашньої роботи, 
а він прожене ворога з україн‑
ської землі, та після довгоочіку‑
ваної Перемоги повезе нас на від‑
починок до моря та покаже нам 
з батьком Єгипет. Найбільше він 
любив нас, батьків, свою у доне‑
чку, якій хотів прихилити небо.

Улюблену сестру Героя ми 
в цей день не турбували. Вона 
в день нашого візиту до родини 
Пирогових тільки повернулася 
із сорокової волонтерської по‑
їздки. Пані Наталія тільки ска‑
зала, що буси волонтерів зроби‑
ли добру справу у Слов’янську, 
Краматорську, Костянтинівці та 
Дружківці.

«на морозиво дасте після Перемоги, а зараз 
всі гроші — на підтримку зсу»
в’ЯЧеслав гонЧаРуК

Діти України долучилися 
до збору коштів на байрактар. І 
хоча кошти на байрактари вже 
зібрали, Сергій Притула благо‑
дійну програму згорнув, діти 
Махнівки продовжують збирати 
кошти, вже на підтримку ЗСУ.

У благодійній акції беруть 
участь діти віком від 6‑ти 
до 10 років. У них є штаб, дер‑
жавний прапор і скринька для 
збору коштів. Скринькою є зви‑
чайна трилітрова банка з напи‑
сом «Збираємо на ЗСУ». Вони 
влаштували свій штаб на вули‑
ці Новій і зупиняють водіїв, які 
їдуть дорогою.

— Це дуже милі діти, — роз‑
повідає водій Сергій. — Мене 
зупинили і я дав їм 50 гривень 
у банку і 20 гривень за добру 
справу на морозиво. Вони і ті 
20 поклали в банку і кажуть: 
«На морозиво дасте після Пере‑
моги, а зараз — всі гроші на під‑
тримку ЗСУ». Це було настільки 
зворушливо, що я на другий день 
вулицею Новою ще раз проїхав, 
але маленьких волонтерів на міс‑
ці їхнього збору не було.

Ясність внесла одна із мам ді‑
тей‑волонтерів:

«Сьогодні, 26 червня, в дітей 
мав бути вихідний)) Але стало‑
ся так, що наші небайдужі од‑
носельчани почали приходити і 

приїжджати на місце блокпоста і 
запитувати, де ж це він сьогодні?..

Тому блокпост продовжував 
свою роботу, результатом якої є 
зібрані 4170 гривень за два дні. 
Загальна сума — 5670 гривень. 
Усі кошти перераховано у фонд 
Сергій Притула.

Діти дуже сподіваються, що 
допомога якнайшвидше надійде 
до наших захисників. Дякуємо 
всім, хто зупиняється і не про‑
ходить повз», — написала Ольга 
Кондратюк.

Як стверджують мешканці 
Махнівки, відтоді, як на вулиці 
Новій з’явився блокпост, вона 
стала вулицею з інтенсивним по‑
током дорожнього руху.

василь Пирогов відправився на фронт 4 квітня. а 13 
червня загинув, захищаючи нас і україну

діти назбирали більше п’яти тисяч гривень. усі гроші 
передали у Фонд сергія Притули
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олена удвуд

Вулиця Куликівського — пер‑
ша у Козятині, яку відремонту‑
вали в рамках програми «Велике 
будівництво». Роботи стартували 
ще у вересні 2021‑го і мали завер‑
шитися до кінця минулого року, 
втім зробити все не встигли. До‑
вгих сім місяців ми чекали, коли 
нарешті капремонт на Куликів‑
ського дійде до логічного кінця. 
За цей час дорожнє покриття вже 
пережило два ямкових ремонти. 
І нарешті роботи завершили — 
асфальтове покриття дорожнього 
полотна долатали, тротуар і вело‑
доріжку доробили. І цього разу 
дорожникам вдалося вкластися 
у визначені терміни: відповідно 
до додаткової угоди, яку уклали 
з підрядником в останній день 
травня цього року, капремонт 
мав завершитися до 30 червня.

У середу, 29 червня, ми вкотре 
вирушили на Куликівського, аби 
подивитися, що там і до чого. 
Вулиця викликає доволі двояке 
враження. Латка на латці — ось 
що можна сказати про дорожнє 
полотно. Після двох ямкових ре‑
монтів, які робилися у листопаді 
2021‑го і червні 2022‑го, на но‑
венькому асфальті вже 45 латок. 
А дорога ще навіть не пережи‑
ла літо. Спека тільки почалася, 
попереду ще липень і серпень. 
Сподіваємося, під впливом ви‑
соких температур і вагою автівок, 
які жваво курсують вулицею, ас‑
фальт не почне знову сипатися. 
Нагадаємо, згідно з умовами 
договору, гарантія на дорожнє 
покриття має бути три роки.

Повернімося до теми латок. 
Вони тут різні. Довгі, короткі, 
маленькі й великі, широкі і вузь‑
кі. Розпорошені по усьому кіло‑
метру дорожнього полотна, яке 
капітально відремонтували. Одну 
із ділянок вже лагодили двічі. Під 
час першого ямкового ремонту 
постелили новий шмат асфаль‑
ту, чималий за розмірами. Звер‑
ху на ньому ми нарахували ще 
трійко свіжих латок. Стики біля 
зупинки і школи, які з’єднують 
новий асфальт зі старим покрит‑

тям, одразу впадають у вічі і ма‑
ють неакуратний вигляд.

Облаштувати тротуар і вело‑
доріжку вже також встигли. Хоча 
ще тиждень тому на тій ділян‑
ці, що ближче до тунелю, мож‑
на було ноги зламати — замість 
асфальту був суцільний щебінь, 
розділений бортовими каменя‑
ми. Так, ви правильно зрозумі‑
ли — велодоріжку від доріжки 
пішохідної розділяють бордюри. 
Ми не знаємо, чи це таке ноу‑
хау підрядника, чи може подібна 
практика є і в інших містах, втім 
у сусідній до нас Вінниці вело‑
сипедну від пішохідної доріжки 
розділяє лише дорожня розмітка. 
Хоча прокласти бортові камені 
між велодоріжкою і алеєю — за‑

ремонт на куликівського 
завершили
дорога дорога  нарешті відбулася 
подія, на яку козятинчани чекали з 
нетерпінням стільки місяців — капітальний 
ремонт дорожнього покриття і тротуару 
на куликівського дійшов до фінішу. ми 
пройшлися від початку до кінця вулиці, 
аби подивитися, який вона має вигляд і 
оцінити, чи зручна вона для пішоходів

галом ідея непогана. Можливо це 
вбереже пішоходів від спокуси 
ходити у тій частині, яка призна‑
чена для водіїв роверів. Шкода, 
що бордюри у деяких місцях вже 
почали трохи сипатися.

Із одного боку тротуар зробили 
вздовж всієї вулиці — від школи 
аж до тунелю. Коли крокувати 
алеєю, складається таке вра‑
ження, наче ми не в Козятині, 
а в Стамбулі, тому що доріжка 
трохи горбиста. Ті місця, де ас‑
фальт почав обсипатися, залата‑
ли. Але яму на тротуарі на по‑
чатку вулиці залишили. Тепер із 
неї стирчить гілля і росте трава. 
Зате велодоріжка пахне свіжим 
асфальтом, адже ще тиждень 

тому її взагалі не існувало. Що‑
правда, починається вона не від 
школи, а чомусь від танка. Певно 
передбачено, що велосипедисти 
виїжджатимуть винятково з ву‑
лиці Незалежності. Враховуючи 
сліди від протекторів шин, до‑
ріжкою вже користувалися. Втім 
чимало козятинчан за звичкою 
продовжують їздити по узбіччю.

Загалом тротуар праворуч від 
дороги зручний, якщо ви не мама 
з дитячим візочком. Тому що 
у місцях, де Куликівського пере‑
тинають інші вулиці, та й перед 
пішохідним переходом бордюр 
зависокий. Натомість із лівого 
боку пішохідну доріжку зробили 
лише на ділянці від тунелю до зу‑

пинки. Але біля службового пере‑
ходу новий асфальт не поклали. 
Хоча тим тротуаром користується 
багато козятинчан. Так і мусять 
люди ходити пилюкою і викру‑
чувати ноги через камінці.

Озеленення на Куликівсько‑
го, на жаль, немає. Попри те, 
що, відповідно до договору, там 
мали посіяти газон. Натомість 
там просто видалили усі липи, 
які росли на тротуарі. За рахунок 
цього значно розширилася пішо‑
хідна доріжка. Втім через повну 
відсутність дерев і трави влітку 
на тротуарі на Куликівського 
буде справжнє пекло. Рятуватиме 
хіба що тінь від дерев, які ростуть 
під парканом на подвір’ях.

Пішохідна доріжка 
йде вздовж усієї 
дороги, натомість 
велосипедна 
починається аж біля 
танка

у деяких місцях бордюри зависокі. тож мамам із візочками може бути не зовсім зручно

Яма посеред нового асфальту. коментарі тут зайві цю ділянку латали вже двічі. спершу тут постелили великий шмат асфальту, 
у червні на той шматок наклали ще три латки
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Почали ми прогулянку ставка‑
ми нашого краю від моста, що 
біля стадіону «Локомотив». Там 
двоє рибалок тільки закинули 
вудки. Тож ясна річ, що ще ні‑
чого не зловили. З іншої сторони 
Водокачки закинув спінінги ри‑
балка Козятинського клубу ри‑
балок Володимир. Вони з сином 
сидять із самого ранку, впіймали 
2 сомики.

— На що ловите? — запиту‑
ємо їх.

— Ловимо на кукурудзу, сиди‑
мо на коропа, тільки він не бере.

— А на що сомики впіймали?
— Також на кукурудзу. Сомики 

на все беруть, мабуть немає та‑
кої наживки, щоб він не брав, — 
каже Володимир.

— Так ви немалі сомики впій‑
мали, це такі тут ростуть?

— Ростуть ще більші, — каже 
Володимир. — В минулому році 
на Водокачці рибалка нашого 
клубу спіймав сомика вагою пів‑
тора кіло, ловили білого амура 
16 кг.

До Володимира підійшов кіт 
і став тертися об ноги. Рибалка 
відійшов у сторону і дав котові 
одну із двох рибин свого улову. 
Мурко взяв подарунок і побіг 
у двір, а Володимир каже:

— Риба ловиться чи не ловить‑
ся, а коту завжди щастить. Хтось 
з ним поділиться уловом. Буває 
так, що спіймаєш одну рибину, 
то й йому її віддаси.

З Водокачки ми поїхали 
на сільський ставок. Самі ри‑
балки називають його клубний. 
Там від садиб приватного сектору 
сидів лише один любитель риби. 
До нього ми не підходили, по‑
їхали до колгоспного ставу.

Тут зустрілися з сімома рибал‑
ками і жоден не міг похвалитися 
уловом. Пан Ігор навіть кльову 
не бачив, хоч перепробував і го‑
рох, і кукурудзу, і пуфіки. Що 
то за наживка пуфіки, нам пояс‑
нив рибалка Кіріл, який рибалив 
на кладці з подругою по рибаль‑
ському цеху Юлею.

— Пуфік — це єдина наживка, 
на яку не кидаються канадські 
сомики, — розказав чоловік.

Спробували дізнатися, як ло‑
виться риба після нересту у риба‑
лок, які в пошуках кращого лову 
виїжджають за межі Козятина. 
Але, на жаль, цього не вдалося 
зробити. Кого з них не запитали, 
усі займаються зовсім іншою, як 
вони кажуть самі, справою, по‑
трібною для перемоги над орка‑
ми. Юрій, Максим, Микола ска‑
зали, що в цьому році на рибалку 
не виходили, тому що ніколи.

Один із рибалок риболовного 
клубу зауважив: «Яка рибалка? 
Риба після нересту ще пів місяця 
відходити буде».

Рибалка риболовного клубу 

«Трофей» Максим каже:
— Риболовля для більшості її 

любителів — то як відпочинок, 
по‑особливому, коли відпочи‑
ває не тільки тіло, а й душа. 
Але я свій відпочинок змінив 
на форму хакі і вудка у мене за‑
раз волонтерська.

Андрій з «Трофею» розповів 
про вплив на риболовлю примх 
погоди.

— Для риби клювати чи 
не клювати правила за декілька 
десятиліть змінилися. Раніше, 
коли я ще був підлітком, ніхто 
не слухав погоду, брав вудки і 
йшов на ставок, і поверталися 
додому з рибою в будь‑яку по‑
году, — розповідає рибалка. — Це 
зараз в більшості випадків риба 
краще ловиться після дощу, коли 
дує легенький південний чи за‑
хідний вітер. Зараз погода досить 
серйозно впливає на кльов різної 
риби. Заперечувати такий факт 
було б неправильно. Причому 
на різних видах риби зміна по‑

новини

Один із рибалок 
риболовного клубу 
зауважив: «Яка 
рибалка? Риба після 
нересту ще пів місяця 
відходити буде»

годи в ту чи іншу сторону може 
позначитися по‑різному. Важ‑
ливими погодними факторами, 
що впливають на кльов риби, є 
атмосферний тиск, температура 
повітря, наявність або відсутність 
опадів і вітру. Часто ці фактори 
тісно пов’язані між собою.

— А на що найкраще ловиться 
риба, коли для неї сприятливі 
умови для доброго апетиту?

— З наживок для кожного 
виду риби вона своя. Для карася 
краще підходить хліб чи черв’як. 
Для коропа трохи не доварена 
картопля, горох, кукурудза і 
той же черв’як. Для хижої риби, 
такої, як окунь, судак, щука най‑
краща приманка живець. Можна 
впіймати хижака і на інші на‑
живки, в цьому плані бажання 
риби пояснити важко. Можна 
сидіти з картоплею на коропа, 
а він потягне черв’яка чи карасю 
більше сподобається картопля 
від черв’яка чи хліба.

минулоріч ловили амури по 16 
кіло, нині кльову поки немає
риболовний сезон  у понеділок, 
20 червня, завершився період нересту 
в ставках і річках козятинщини. В четвер, 
23 червня, ми поцікавилися у рибалок, 
яка і де риба водиться і на що її ловлять?

стартує артпроєкт «Я люблю Козятин»
олена удвуд

Торік у Козятині вперше від‑
бувся пленер «ART‑Водокачка», 
до якого долучилося 16 худож‑
ників із різних куточків Укра‑
їни. У рамках проєкту створи‑
ли полотна, на яких зображені 
краєвиди наймальовничішого 
куточка нашого міста — зони 
відпочинку на Водокачці. Свої 
роботи митці подарували Козя‑
тинській територіальній грома‑

ді. У майбутньому ці картини 
стануть частиною мистецької 
галереї, яку планують відкрити 
у місті.

Цього літа «ART‑Водо кач‑
ка‑2022», започаткована місь‑
кою радою, знайшла своє про‑
довження. У рамках пленеру 
відбудеться мистецький проєкт 
«Я люблю Козятин». Його ідея — 
створити картини‑пазли, у яких 
художники покажуть свою любов 
до мальовничих куточків нашого 

міста, його природи, історії та 
сьогодення. Проєкт об’єднав ві‑
сьмох талановитих козятинських 
художників.

— Через повномасштабну ві‑
йну зібрати митців із різних міст 
на пленер, як ми це робили ми‑
нулого року, проблематично, — 
каже Тетяна Куліш, координа‑
тор. — Тому ми вирішили за‑
пустити такий проєкт і залучити 
до нього місцевих художників. 
Наша мета — об’єднати творчих 

людей в одну спільноту і ство‑
рити в Козятині нове бачення 
артпростору для спілкування, 
організації цікавих мистецьких 
ідей і реалізації в культурному 
житті міста.

Гасло проєкту — Я, художник, 
громадянин України люблю своє 
місто, бо Козятин — наша Бать‑
ківщина, бо Козятин як і багато 
інших великих і маленьких міст, 
сіл — це Україна. Я люблю Ко‑
зятин! Все буде Україна!

Художники створять дев’ять 
полотен, які будуть самостійни‑
ми роботами і водночас органіч‑
но поєднуватимуться, утворюю‑
чи єдину цілісну картину. Митці 
вже взялися до роботи. Що саме 
буде на картинах — побачимо 
згодом.

— Будемо чекати від наших 
учасників плідної праці, — додає 
Тетяна Куліш. — Бажаємо на‑
шим митцям творчих здобутків. 
Час творити добро!

Пощастило сьогодні на рибалці тільки коту мурку. Як 
рибалять добрі люди, у нього завжди є «улов»

на колгоспному ставку зустріли семеро рибалок. Пан ігор навіть кльову не бачив, хоч 
перепробував і горох, і кукурудзу, і пуфіки
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ОСББ, що на 8‑Гвардійській, 
71/73 стали частим об’єктом пу‑
блікацій у нашому щотижневи‑
ку. Місяць тому ми писали, як 
вони мали замінювати труби во‑
догону і зробили на майданчику 
для відпочинку паркан. Якщо 
минулої зустрічі з мешканцями 
8‑Гвардійської, 71/73 ми зустрі‑
лися випадково, то цього разу 
вони нас запросили.

Ще зовсім нещодавно в кім‑
натах багатоквартирних будин‑
ків цього ОСББ мокріли стіни, 
а на дворі тягнуло трохи сморо‑
дом. Коли ми приїхали за вка‑
заною адресою, то побачили, 
що біля під’їзду все розрито, 
а на обличчях людей посмішка.

— Ми вам заголовок вже при‑
думали. В заголовку так і на‑
пишіть: «Коли він заспокоїть‑
ся?» — зустріли жартом місцеві 
мешканці представника преси. 
Мова йшла про голову ОСББ 
будинків 71/73 Дмитра Поплав‑
ського.

— Розповідайте, пане Дмитре, 
чим ви перед людьми «завини-

ли»? — звертаємося до голови 
ОСББ.

— Я не знаю, а людям видні‑
ше, — каже голова.

— Розкажіть, що це у вас 
за розруха в дворі між будинками?

— Проводимо каналізацію, 
ставимо труби новенькі, міняємо 
стояки, міняємо повністю кана‑
лізацію від будинку до вигрібних 
ям, — говорить Дмитро Поплав‑
ський і показує трубу, яка від‑
служила своє. Металеву трубу 
корозія з’їла майже повністю. 
Дмитро знайшов у ній малень‑
ку дірку і нігтем розширив про‑
боїну, мабуть, вдесятеро. — Це 
вже останній під’їзд замін труб 
водовідведення, у 73‑у будинку 
заміну зробили повністю. У 71‑у 
будинку в одному під’їзді також 
труби замінили.

— З каналізацією зрозуміло, 
а вода? Ви замінили труби тільки 
від будинку до кринички водо-
гону?

— Це дійсно так. Ми замінили 
труби тільки в будинку і, знаєте, 
різниця є. Із старими трубами 
рідко в кого водяний фільтр 
служив близько місяця. Зараз 

«заспокоюсЯ, коли замінимо 
вікна і збудуємо комини»
господарі  «напишіть у заголовку: 
«коли він заспокоїться?» — так жартують 
про свого завзятого голову осбб 
мешканці 8-гвардійської, 71/73, де вже 
облаштували майданчик для відпочинку, 
зробили тротуари, а тепер взялися 
за проблемну каналізацію. Попереду — 
ще багато справ. «люди у нас дуже 
дружні. справимося», — каже дмитро 
Поплавський

фільтр може служити близько 
трьох місяців. Весь час вода тече 
прозора. Бувають випадки, коли 
працівники водоканалу заміню‑
ють у водній магістралі заслінки, 
тоді вода тече брудна. А так вода 
тече прозора.

— Ви купуєте матеріал і замов-
ляєте ремонтні роботи за кошти, 
зібрані в ОСББ, чи є ще якісь 
джерела фінансування?

— Матеріал ми закуповуємо 
за кошти ОСББ. За ремонтні ро‑
боти половину сплачує ОСББ, 
половину — мешканці будинків. 
Вся проектна вартість матеріалу 
і робіт 48 тисяч. Складність ро‑
біт будинків такого типу полягає 
в тому, що у них немає підваль‑
ного приміщення. До зливних 
труб треба добиратися за до‑
помогою перфоратора і ква‑
ліфікації будівельників. Нам з 
хлопцями пощастило, працюють 
дуже швидко, що не суперечить 
якості робіт.

— Вже був хтось, хтось ці-
кавився вашим проектом і хоче 
зробити так у своїх будинках?

— Приходили, цікавились, 
чи будуть так робити у себе — 
то вже їхня справа.

— Коли ви «заспокоїтесь» ваші 
сусіди знати хочуть…)))

— Так вони жартують із за‑
головком. А нам ще треба за‑
мінити вікна в під’їздах і відре‑
монтувати димарі. Тільки то вже 
проекти наступного року. Люди 
у нас дуже дружні, вони не від‑
мовлять. Тільки потратились 
на воду, водовідведення, вони 
заслуговують на фінансові ка‑
нікули. Так що доведеться зи‑
мувати з протягами у під’їздах. 
Можливо завершиться війна і 
буде якась допомога від міської 
ради, — сказав на завершення 
нашого візиту голова ОСББ.

на Козятинщині 
ремонтуватимуть дороги

вирвав сумку з рук 
пенсіонерки

Козятинська міська рада 
на останній 25 позачерговій 
сесії прийняла рішення про 
ремонт доріг.

Ремонтні роботи запланова‑
ні на дорогах, що перебувають 
на балансі державного підпри‑
ємства «Служби місцевих авто‑
мобільних доріг» та є дорогами 
обласного значення. Але врахо‑
вуючи їх значну протяжність, 
стан та значну потребу в ре‑
монті, Козятинська міська рада 
прийняла рішення про ремонт 
доріг за рахунок державного 
бюджету та співфінансування 
у рівних частинах 50/50 з бю‑
джету Козятинської ТГ.

Сума співфінансування з 
бюджету громади становить 
5 млн грн.

«На рівні держави капітальний 
ремонт доріг зараз не проводять, 
адже діє заборона держави на ка‑
пітальні видатки. Тому поки 
заплановано лише ямково‑лат‑
ковий ремонт доріг», — йдеться 
у повідомленні міської ради.

Ремонтні роботи запланува‑

У понеділок, 27 червня, праців‑
ники поліції затримали 16‑річ‑
ного жителя Козятинської те‑
риторіальної громади за грабіж 
80‑річної місцевої жительки.

За вчинення такого злочину 
в умовах воєнного стану, зло‑
вмиснику світить до 10 років 
позбавлення волі.

За словами начальника Відді‑
лення поліції № 2 Хмільницько‑
го районного відділу поліції Ро‑
мана Андрущака, повідомлення 
від козятинчанки про те, що її 
пограбували, надійшло до поліції 
в другій половині дня.

На місце події терміново ви‑
їхали працівники поліції. Право‑
охоронці встановили свідка, який 
описав нападника і цього ж дня 
поліцейські його затримали. Ним 
виявився неповнолітній житель 
Козятинської територіальної гро‑
мади, який неодноразово при‑
тягувався до відповідальності 
за скоєння майнових злочинів.

Як виявилось, 16‑річний зло‑
вмисник вирвав з рук пенсіо‑
нерки сумку, в якій було майже 

6000 гривень, документи та клю‑
чі. Гроші забрав, а сумку із осо‑
бистими речами та документами 
потерпілої викинув.

«Правопорушник затриманий 
та поміщений до ізолятора тим‑
часового тримання. Зловмиснику 
повідомлено про підозру та ви‑
рішується питання щодо обрання 
запобіжного заходу. Слідством 
розслідується кримінальне про‑
вадження за ч. 4 ст. 186 Кри‑
мінального кодексу України 
(грабіж)», — повідомляє відділ 
комунікації поліції Вінницької 
області.

в будинку всі роботи вже зроблені. Залишилося зарити ями

трубу за багато років роз’їла корозія. Вона стала тонкою, 
наче фольга

ли на таких дорогах:
О‑02–08–05 «Н‑02 — О‑02–

08–06 (через Королівку)» 
(в межах с. Кордишівка),

С‑02–08–23 «Козятин — ст. 
Козятин 2» (під’їзд до села За‑
лізничне),

О‑02–08–03 «Н‑02 — Ма‑
харинці — Козятин — Н‑ 02» 

(в межах с. Махаринці та с. Ко‑
зятин),

О‑02–08–06 «Білопілля‑Ві‑
всяники» (в межах с. Сигнал),

С‑02–08–06 «с. Козятин — 
Іванківці» (в межах с. Козятин 
та с. Іванківці)»,

С‑02–08–35 «Білопілля‑Ві‑
всяники‑Флоріанівка».
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Здоров’я

обережно, на стадіоні ростуть отруйні рослини
олена удвуд

Днями під час прогулянки 
у зоні відпочинку на Водокачці 
помітили дуже цікаву рослину. 
Широке листя, як у кабачка, кра‑
сиві білі квіти й зелений плід. 
Здалеку здалося, що це огірок, що 
дикуном росте собі обабіч стежки. 
Коли ж підійшли ближче і до‑
бряче роздивилися, зрозуміли, що 
це не огірок посіявся на стадіоні, 
а щось зовсім інше. Зелений плід 
цієї рослини за формою трохи 
скидається на ківі і має чималі 
колючки, наче кактус. Ми зроби‑
ли декілька світлин і пішли далі, 
мізкуючи над тим, що це таке.

Виявилося, що це дурман — 
одна з найотруйніших рослин. 
При чому отруйні усі її частини — 
і стебло, і квіти, і листя, і плід. 
А найбільше токсичних речовин 
міститься у корінні. Тому до дур‑
ману не можна торкатися голими 
руками, інакше можна отруїтися. 
І, якщо вірити Вікіпедії, симпто‑
ми інтоксикації можуть тривати 
до декількох діб. Дурман може 
викликали пришвидшене сер‑
цебиття, сухість у роті, нудоту, 
судоми, порушення чи втрату 
зору і навіть галюцинації. Тож 
прогулюючись на стадіоні, будьте 
обережні. І якщо побачите дур‑
ман, не торкайтеся його руками.

(зазвичай до цього призводить 
захоплення солодкими напоями, 
які не втамовують спрагу, а лише 
посилюють її), нирки не справ‑
ляються й не встигають вивести 
зайву рідину з організму. А це 
теж загрожує набряками, які 
з’являються переважно на об‑
личчі й руках.

не ваРто відмовлЯтисЯ від 
м’Яса

За словами лікаря, набряки, 
наприклад, на обличчі може та‑
кож спровокувати нестача білків 
в організмі.

— Влітку часто люди сідають 
на різноманітні дієти, і завдяки 
спеці дуже легко відмовляють‑
ся від білкової їжі на перевагу 
овочам та фруктам із ягодами, — 
говорить терапевт. — Але цього 
не можна робити, адже коли 
тканини відчувають нестачу про‑
теіну, вони стають менш елас‑
тичними і пропускають вологу 
в міжклітинний простір, а це 
знову ж таки набряки.

У кого найчастіше виникають 
набряки в жару?

— Не можна сказати, що 
прямо всі страждають від на‑
бряків, — говорить Анна Круть‑
ко. — Як завжди, це певні ка‑
тегорії, зокрема люди із зайвою 

альона РЯбоКонь

За словами лікаря Анни Круть‑
ко, важкість у кінцівках, набряки 
влітку — не рідкісний стан, від 
якого страждає більшість людей. 
Тобто хоч це типова ситуація, 
але вона приносить дискомфорт, 
а значить із нею потрібно щось 
робити.

— Причиною набряків є нако‑
пичення рідини в тканинах і щоб 
зрозуміти, як із цим боротися, 
необхідно розібратися, що є при‑
чиною цього накопичення, — го‑
ворить лікарка. — Тому що вони 
можуть бути як абсолютно без‑
невинні, так і доволі серйозні та 
вимагати лікарського втручання.

Як каже лікар, перш за все 
це може бути через таку прикру 
річ, як — розширенні судини 
кінцівок.

— Спека й сила тяжіння ві‑
діграють свою роль, а рідина 
рухається в руки й ноги під си‑
лою тяжіння, — розповідає Анна 
Крутько. — Особливо це помітно 
при тривалому стоянні або си‑
дінні на спеці. Рідина накопи‑
чується у венах і капілярах, кров 
застоюється і виникає набряк. Як 
правило, подібні набряки вини‑
кають в області рук і ніг — там 
кровоток не такий інтенсивний, 
як в інших частинах тіла.

Особливо сильно від набря‑
ків кінцівок у спекотну погоду 

страждають сердечники, гіпер‑
тоніки й люди з проблемними 
венами на ногах. Неполадки із 
серцем і тиском підсилюють по‑
рушення кровообігу, а розширені 
вени ніг сприяють застою крові 
в нижніх кінцівках.

забагато Чи замало
Іншою причиною набряків 

лікар називає недостатню або 
надлишкову кількість випитої 
рідини.

— Влітку ми втрачаємо велику 
кількість рідини через шкіру — з 

потом, з диханням, — говорить 
лікарка. — Здавалося б, набряки, 
то ж вода? Але ні. У цьому випад‑
ку в організмі підвищується вміст 
солі (натрію) і це призводить 
до затримки рідини в тканинах.  
А ще зіткнувшись із дефіцитом 
вологи, організм робить запаси. 
Не випадково в багатьох міш‑
ки під очима з’являються саме 
в спеку.

До того ж, якщо ж у спекотну 
погоду ви п’єте занадто багато 

наслідки спеки  ноги й руки 
наче колодки, пальці сардельки, а очі 
щілини — таку красу ми спостерігаємо 
влітку досить часто. набряки під час 
спеки — типовий стан нашого організму. 
але це не завжди може бути таким 
безпечним, як здається, на що варто 
звернути увагу, розповідає лікар

вагою, люди із хворобами серця 
та судин, вагітні жінки, або ж 
люди, які звикли до більш хо‑
лодного клімату та не адапто‑
вані до спеки.

і Що з усім цим Робити?
1. Не вживати самостійно 

сечогінні препарати. Вони по‑
винні застосовуватися лише 
за призначенням лікаря.

2. Якомога частіше змінювати 
позу, рухатись у випадках, коли 
ви вимушені тривало сидіти або 
стояти на спеці.

3. Вдома можна застосовува‑
ти прохолодні ванночки. Також 
ефективним є піднімати ноги 
вище рівня серця (підкладати 
валик або подушку під ноги 
в положенні лежачи на спині).

4. Зменшити вживання солі.
5. Застосовувати достатню 

кількість рідини.
— Також важливо знати, коли 

все ж таки варто звернутися 
по допомогу до лікаря, — гово‑
рить Анна Крутько. — А це слід 
робити, зокрема, коли набряки 
трапляються не лише через спе‑
ку. Тому що тоді набряклі ноги 
й руки, а також мішки під очи‑
ма, можуть свідчити про хворо‑
би, з якими просто ванночками 
та массажем не впораєшся.

Наприклад, якщо у вас про‑
блеми з нирками, то набряки 
вас вітають прямо зранку. Нир‑
кові набряки можна відрізнити 
за зовнішніми ознаками — вони 
м’які, водянисті, рухливі. А ще 
спочатку припухають повіки, 
потім набряк поступово спус‑
кається вниз, набрякає все об‑
личчя, руки.

Якщо у вас проблеми із сер‑
цем, набряки виникають ближче 
до вечора і розпочинаються з 
ніг. Потім набряк поширюється 
вгору, а до нього приєднується 
задишка, посилене серцебиття 
і слабкість.

Якщо у вас порушення крово‑
обігу в ногах, тобто варикоз — 
набрякають в основному ноги 
й дуже чітко можна побачити 
кордон між набряклою части‑
ною ноги й нормальною.

— Обов’язково варто йти 
до лікаря, коли набрякає лише 
одна кінцівка, — говорить Анна 
Крутько. — Коли набряки 
з‘явилися на тлі прийому ліків. 
Коли набряк сильний, болючий, 
почався раптово, стан погіршу‑
ється. Коли набрякла кінцівка 
червона та гаряча на дотик. 
А також коли маєте загальні 
прояви: температуру, слабкість, 
задишку, біль у грудях.

Про їх наявність говорить будь-
яка з цих ознак:
1. на ногах з’являються сліди від 
гумок шкарпеток;
2. Після натискання пальцем або 
долонею на шкірі залишається 
ямка. найкраще місце для пере-
вірки — щиколотка;
3. обручки і взуття починають 
тиснути;

4. Відчувається поколювання й 
печіння в пальцях;
5. Пальці рук важко зігнути, 
на пальці ніг боляче наступати;
6. обличчя стає більш круглим, 
губи — пухкими, а форма носа — 
розпливчатою;
7. Шкіра пальців рук і ніг вигля-
дає натягнутою, іноді — синюш-
ною.

набряки не завжди видно неозброєним оком

Що робити з літніми набрЯками?

Набряклі ноги і руки, 
а також мішки під 
очима можуть свідчити 
про хвороби, з якими 
просто ванночками та 
масажем не впораєшся

— влітку ми втрачаємо велику кількість рідини через шкіру — з потом, з диханням, — 
говорить лікарка. — Здавалося б, набряки, то ж вода? але ні. у цьому випадку в організмі 
підвищується вміст солі (натрію) і це призводить до затримки рідини в тканинах

ця рослина, що росте обабіч стежки, небезпечна. Вона одна з найотруйніших в україні
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олена удвуд

Тіна Кароль, «Беz обмежень», 
«Лісапетний батальйон» — це да‑
леко неповний перелік артистів, 
які свого часу приїжджали вітати 
козятинчан із Днем міста. Тради‑
ційно на головне свято Козятина 
влаштовують гучні гуляння і меш‑
канці міста разом із гостями по‑
спішають на площу, де розваги для 
себе знайдуть як малі, так і дорос‑
лі. Адже окрім концерту, на якому 
виступають і місцеві, і запрошені 
виконавці, у центрі міста ставлять 
дитячі атракціони та влаштову‑
ють ярмарок, де можна не лише 
придбати сувенір на пам’ять, а й 
поласувати смачненьким. Втім так 
буває не щороку.

У 2020‑му, коли Козятину ви‑
повнилося 146, ми святкували 
День міста у новому та незвич‑
ному для нас форматі. Через 
пандемію коронавірусу захід 
проводили у режимі онлайн — 
напередодня свята записали 
виступи козятинських артистів 
і опублікували відео концерту 
на офіційних каналах Міської 
ради. Натомість жодних дитячих 

атракціонів та ярмарку на пло‑
щі не влаштовували. Усе через 
карантинні обмеження.

Торік День міста повернувся 
до офлайн‑формату, втім кон‑
цепція заходу знову зазнала змін. 
Якщо попередні роки дитячу 
програму влаштовували на пло‑
щі, то минулого року свято стало 
ближчим до мешканців різних 
мікрорайонів — заходи для най‑
молодших козятинчан проводили 
і на ПРБ, і біля третьої школи, 
і біля училища, і на посьолку. 
Дітям показували мультики, 
проводили майстер‑класи, ор‑
ганізовували бульбашкове шоу, 
влаштовували флешмоби.

Основні святкування відбулися 
не в неділю, як це зазвичай бу‑
ває, а в суботу. Традиційно усе 
почалося з ярмарку та атракціо‑
нів, які працювали впродовж дня 
аж до самого вечора. Також ор‑
ганізували три виставки, на яких 
козятинчани могли зробити фото 
біля військової техніки, дізнатися 
чимало цікавого про історію на‑
шого міста та визначні пам’ятки 
Козятина і переглянути світлини 
наших військових.

чи буде у нас день міста?
свято наближається  Зовсім 
скоро козятину виповниться 148 років. 
традиційно день народження свого міста 
козятинчани гучно святкують впродовж 
декількох днів, а на центральній площі 
влаштовують концерт. Втім цьогоріч через 
повномасштабну війну культурних заходів 
практично не проводять. Чи будуть 
святкування на день міста — дізналися 
наші журналісти

Концертну програму почали 
танцювальним флешмобом, який 
підготували вихованці колективу 
«Зорянка Арт» спільно з учнями 
шкіл. Після офіційної частини, 
під час якої вручали нагороди 
та подарунки, виступили Оле‑
на Пантєлєєва, Тетяна Фабіць‑
ка, ансамбль «Струни Серця», 
Діана Бондарець та Володимир 
Іжицький. Серед запрошених 
виконавців були Роман Рудий 
та Анастасія Нечаєва, а також 
гурти «Червоні маки» і «Гетьман» 
Академічного ансамблю пісні 
й танцю Національної гвардії. 

А після концерту козятинчани і 
гості міста відривалися під дис‑
котеку.

Цьогорічний День міста при‑
падає на 9–10 липня. І маємо 
для вас гарну новину — святу 
бути. Втім не у такому форматі, 
до якого ми звикли. Великого 
концерту цьогоріч влаштову‑
вати не будуть, оскільки через 
воєнний стан масові культурні 
заходи заборонені. Тож не буде 
ані ярмарку зі смаколиками, ані 
сцени із запрошеними виконав‑
цями. Втім це не означає, що 
День міста скасований повністю. 

Як повідомила Світлана Рибін‑
ська, начальник відділу культури, 
у рамках святкування Дня міста 
проводитимуть невеликі заходи 
для дітей на маленьких локаціях, 
де збирається малеча. Для най‑
молодших козятинчан готують 
музичні номери, вікторини та 
ігри. Також планують концерт 
за участю місцевих виконавців 
у сквері та на площі. Анонсу‑
вати усі ці заходи заздалегідь 
не будуть. Це роблять з метою 
безпеки. Натомість їх транслю‑
ватимуть онлайн в соціальних 
мережах.

день міста-2021. Запросили не лише музичних виконавців, а й ходулістів і мімів, з якими 
фотографувалися козятинчани
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ліліЯ маКаРевиЧ, 
диРеКтоР музею 

істоРії міста 
КозЯтин

До цієї дати, яка відзначати‑
меться у місті з 7 по 11 липня, 
Музей історії міста Козятина го‑
тує виставку «Видатні діячі Ко‑
зятина», яка почне діяти в музеї 
з 7 липня о 12 годині. Пропону‑
ємо ознайомитися із заслуженим 
архітектором України Генріхом 
Станіславовичем Кульчицьким.

Народився земляк в місті Ко‑
зятині в родині слюсаря‑заліз‑
ничника 2 грудня 1922 р. Був 
п’ятим у родині хлопчиком. 
Дитинство проходило, як у біль‑
шості малечі на великій заліз‑
ничній станції, серед рейок та 
дивовижних могутніх паротягів, 
потягів, що пробігали мимохідь. 
За 2 роки до початку війни за‑
кінчив школу № 2, де був кміт‑
ливим і розумним відмінником. 
Любив малювати. Вступив без 
зайвих проблем до Київського 
інженерно‑будівельного інсти‑
туту. Навчання перервала війна, 
і хлопець з іншими студентами 
рив окопи на околицях Києва. 

А далі — військкомат.
Молодого бійця направляють 

до Полтави, де формували вій‑
ськові частини для Південно‑
Західного фронту. Під Каневом 
у 1941 р. отримав поранення, 
лікувався в Харківському шпи‑
талі, котрий евакуювали до Каза‑
ні. Одужавши, споруджує в числі 
будівельного батальйону цехи та 
заводи в м. Челябінську.

У 1943 р. після звільнення Ки‑
єва продовжує навчання у вузі. 
Закінчивши у 1948 р. інститут, 
був направлений в Башкирію 
до будівельного тресту в м. 
Октябрськ. Через деякий час 
повернувся в Україну у Доне‑
цьку область в смт Рубченко‑
во, де у співавторстві з відомим 
архітектором Берберовим Л. Л. 
працювали в облпроєкті й розро‑
били творчий проєкт внутрішніх 
робіт місцевого палацу культури 
(1949–50 рр.)

У 1950 р. доля закинула в най‑
улюбленіше місто молодості — 
Київ. Став до роботи в держав‑
них архітектурних майстернях. 
У тому ж році одружився. Ство‑
рив сім’ю й паралельно склалася 
службова кар’єра. Пройшов усіма 

службовими сходинками — від 
звичайного працівника до на‑
чальника архітектурного управ‑
ління. У 1976 р. брав у співав‑
торстві з іншими архітекторами 
участь у реконструкції першої 
черги центрального столичного 
майдану Незалежності, за що був 
нагороджений орденом Знак По‑
шани, а в 1985 р. — Державною 
премією СРСР та присвоєно 
звання Заслужений архітектор 
України.

За його проектами споруджено 
в м. Києві будинки на Кловсько‑
му узвозі № 10 (1954–57 рр.), 
на вул. Дачній № 6 (1955 р.), 
Лесі Українки № 9 (1964 р.), 
Русанівський житловий масив 
(1961–74 рр.), готель «Славу‑
тич» (1971–72 рр.), перший 
мікрорайон житлового масиву 
«Оболонь» (1970–73 рр. Теж 
у співавторстві).

У 1994 р. обраний почесним 
членом Української академії ар‑
хітектури. З 1950 р. — заступник 
голови Київської державної екс‑
пертизи архітектурних проек‑
тів. Був головним спеціалістом 
у столичній службі держекспер‑
тизи. Відвідував наше місто з на‑

годи однієї із ювілейних подій.
Помер земляк‑архітектор 

на 87‑у році життя 8 січня 

2009 р. Залишилися його ви‑
твори в різних куточках Києва 
і наша пам’ять.

до 148-ї річниці дня міста
блог
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не розуміється на вишивці, це 
те, що Вінниччині притаманні 
червоно‑чорні кольори і гео‑
метричні узори у вигляді ром‑
ба. Іноді це може бути взагалі 
чорна вишивка і на ній декілька 
вкраплень червоного. Київщи‑
ні більш притаманні квітчасті 
узори, хоча серед кольорів теж 
багато червоного.

Серед експонатів, які зберіга‑
ються у фондах нашого музею, є 
сорочка, якій більше ста років. 
Вишила її майстриня Степаніда 
Марчук із Кордишівки. Рукава 
і передня частина сорочки при‑
крашені квітами, у яких переплі‑
таються червоний і чорний ко‑
льори. В узорі на комірці окрім 
квітів є ще перець.

— Директор музею Лілія Мака‑
ревич розказувала, що незаміжні 
дівчата вишивали на сорочках 
те, що хотіли би мати в своєму 
житті — квіти, птахів, — продо‑
вжує Інна Чиншева. — Вони ніби 
як вишивали свою долю.

Існували й інші традиції сто‑
совно вишивки. До прикладу, 
у багатьох регіонах першу со‑
рочку для немовляти робили з 
рукава маминої вишиванки. Ще 
побутує думка, буцімто виши‑
вали сорочки дівчата лише для 
себе. Втім чимало задокумен‑
тованих фактів доводять, що це 
міф. Сто років тому були ринки, 
де продавали вишитий одяг. Що‑
правда, це стосувалося здебіль‑
шого Західних регіонів України.

новини

Козятин розташований 
на Півночі області, 
ближче до Київщини, 
тому у нас узор не 
зовсім традиційний 
для Поділля

олена удвуд

Останні роки вишиванка стала 
справжнім трендом. І все більше 
людей цікавляться вишитими со‑
рочками не лише як елемента‑
ми одягу, а як частиною нашої 
самобутньої культури. Одна з 
таких — козятинчанка Інна Чин‑
шева, у минулому — наша коле‑
га. Дівчина мешкає на Одещині, 
але з початком повномасштабної 
війни повернулася до рідного 
міста. Журналістська допитли‑
вість спонукала її дізнатися про 
традиції вишивання на Поділлі і, 
зокрема, на Козятинщині.

— Це все почалося з повно‑
масштабною війною, тому що 
все українське стало ближчим, 
ніж воно коли‑небуть було, — 
каже Інна. — І насправді це є 
не так вивчення, як повернення 
до того, що мені вже розповідали 
в школі. Зараз є бажання більше 
це все дізнатися, вивчити. Якщо 
є можливість, популяризувати. 
Подати це так, щоб було цікаво 
і доступно.

Дівчина почала з того, що зна‑
йшла в інтернеті блоги колек‑
ціонерок автентичного одягу та 
культурологів, де розповідається 
чимало цікавого про узори, ко‑

льори, притаманні конкретним 
регіонам, традиції. Адже вишив‑
ка різна у різних куточках Укра‑
їни. Зокрема Поділля, до якого 
належимо і ми, має досить бага‑
тогранну палітру узорів та кольо‑
рів. До регіону входять декілька 
областей і навіть в межах однієї 
лише Вінниччини зустрічаються 
відмінності. На півночі майстри‑
ні вишивали сорочки по‑одному, 
на півдні — по‑іншому, оскіль‑
ки там свій вплив має культура 
Румунії.

Вишивка Козятинщини теж 
має свої особливості. Щоб у цьо‑
му переконатися, достатньо за‑
зирнути до Музею історії міста, 
де є не лише вишиті рушники, 
а й старовинні жіночі сорочки. 
Тож можна не тільки більше по‑
чути про традицію вишивання і 
побачити на власні очі усю цю 
красу, а й доторкнутися до час‑
тини нашої культури.

— Козятин розташований 
на Півночі області, ближче 
до Київщини, тому у нас узор 
не зовсім традиційний для По‑
ділля, — розповідає Інна. — Так 
вийшло, що у нас поєдналося 
декілька регіонів — Наддні‑
прянщина і Поділля. Перше, що 
впадає у вічі навіть людині, яка 

особливості вишивки 
козЯтинЩини
автентично  Вишиванка — це 
не лише патріотично, а й красиво. і саме 
вишита сорочка якнайкраще демонструє 
елементи культури, притаманні різним 
куточкам україни. Чи знали ви, що 
вишивка нашого регіону поєднала 
у собі деталі як Поділля, так і київщини? 
розповідаємо цікаві факти про традиції 
вишивання на козятинщині

ветерани «моноліта» — срібні призери турніру
в’ЯЧеслав гонЧаРуК

У неділю, 26 червня, в Берди‑
чеві на стадіоні «Прогрес» прой‑
шов турнір ветеранів з футболу 
40+ на підтримку ЗСУ. В змаган‑
нях взяли участь шість команд 
Вінницької та Житомирської 
областей. За жеребом коман‑
ди були розбиті на дві групи. 
До групи «А» увійшли «Моноліт» 
(Козятин), «Ветеран» (Бердичів) 
та «Промінь» (Глухівці). Групу 
«В» склали ФК «Попільня», 
«Технофон» (Любар) та «Зоря» 
(Романів).

У першій своїй грі «Моноліт» 
розписав бойову нічию з «Ветера‑
ном» з Бердичева. Основний час 
матчу завершився з рахунком 1:1. 
За регламентом змагань при ні‑
чийних результатах команди про‑
бивали пенальті. За «Моноліт» 
пробивали одинадцятиметрові 
Олександр Шевчук, Олександр 
Корчагін та Володимир Тучак. 
У футбольній лотереї фортуна 
посміхнулася козятинським фут‑
болістам. Вони перемогли вете‑
ранів Бердичева з рахунком 2:1.

У групі «В» футболісти з По‑

а це вже сорочка з літинщини. Початок ХХ століття, робота 
олександри григорук

цій сорочці з Кордишівки більше ста років. Її вишила 
степаніда марчук

пільні виграли у своїх ровесників 
з Любара з рахунком 2:0 і зігра‑
ли суху нічию 0:0 з командою з 
Романова. Пенальті краще про‑
били футболісти Попільні і це 
їм гарантувало вихід до фіналу 
чотирьох з першого місця.

У групі «А» без забитих м’ячів 
пройшла гра між «Променем» 
та «Ветераном». Пенальті краще 
пробили футболісти Глуховець. 
У заключній грі групи «А» «Мо‑
ноліт» грав з «Променем» і зно‑
ву — нічия. Монолітовці забили 

з точки всі три м’ячі і вийшли 
до четвірки кращих команд тур‑
ніру з першого місця. В остан‑
ній грі групи «В» лише в після‑
матчевих пенальті любарський 
«Технофон» переміг команду з 
Романіва.

Півфінальних ігор на цьому 
благодійному турнірі органі‑
затори змагань не проводили. 
Команди, які в своїх групах 
зайняли треті місця, розіграли 
п’яте‑шосте місце. Команди, які 
в групах фінішували другими, ро‑

зіграли 3–4 місце і переможці 
груп визначали кращу команду 
турніру.

За 5–6 місце змагалися команди 
Бердичева та Романіва і знов — 
нічия. Після пробиття 11‑метро‑
вих бердичівляни фінішували пя‑
тими. В грі за 3–4 місце любарці 
з рахунком 1:0 перемогли «Про‑
мінь» з Глуховець. У грі за пер‑
ше–друге місце між «Монолітом» 
та ФК «Попільня» основний час 
завершився нулями на табло. 
А в футбольній лотереї кращими 

були ветерани з Попільні.
Якщо підводити підсумки, 

то всі матчі пройшли в запеклій 
боротьбі, про що й свідчить ре‑
зультат. З дев’яти проведених 
ігор тільки два матчі були ре‑
зультативними, це свідчить, що 
ніхто не хотів поступатися. В та‑
кому ключі проходять майже всі 
ігри ветеранів. Битва на зеленому 
газоні, а після гри футболісти, як 
рідні брати вітають одні одних 
за коректну гру на полі. Так було 
й на цьому турнірі.
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Корейський фільм надихнув козятинчанку на 
кулінарний експеримент. записуйте рецепт

По горизонталі 

3 у цьому селі раніше був цукровий завод

5 у цьому селі наприкінці 30-их років відкрили соєвий завод

9 село, у якому часто гостював відомий український діяч михайло 
грушевський

11 у цьому селі влаштовують гучні святкування на івана купала

14 у цьому селі розташований дитячий табір «Пролісок»

15 біля цього села родовище граніту

16 колись у цьому селі була практична господарча школа для жінок, де 
навчали садівництва, огородництва, домогосподарства і молочництва
По горизонталі
3 махаринці. 5 бродецьке. 9 сестринівка. 
11 непедівка. 14 Йосипівка. 15 Жежелів. 
16 Зозулинці.

По вертикалі
1 глухівці. 2 миколаївка. 4 
Вернигородок. 6 махнівка. 7 Поличинці. 
8 Перемога. 10 самгородок. 12 Велике. 
13 білопілля.

відПовіді

цікавинки про села козятинщини
По вертикалі
1 село, де розташований каоліновий кар’єр, який називають українським Памуккале

2 у цьому селі проживає велика чеська діаспора

4 село, неподалік якого розташоване «боже джерело»

6 село, побратимами якого є польське місто старе място і німецьке міттенвальде

7 у цьому селі є старовинна свято-Преображенська церква, пам’ятка архітектури на-
ціонального значення

8 давня назва цього села Вуйна

10 у цьому селі розташований маєток ребендерів

12 це село колись називалося радзивилівка

13 село, де розташований єдиний в області музей хліба під відкритим небом

в’ЯЧеслав гонЧаРуК

Запашна піца корейської кухні, 
чи котлети по‑українськи з ово‑
чами. Рецепт цієї страви приду‑
мала козятинчанка пані Галина. 
Вона великий любитель корей‑
ських фільмів. Під час перегля‑
ду стрічки «Ноти» помітила, що 
корейці роблять якісь смаколики 
з пекінською капустою. Спробу‑
вала приготувати щось подібне 
і своє.

Пекінську капусту пані Гали‑
на замінила нашою вітчизняною 
білокачанною. Основу страви 
капусту вагою 600 грамів дрібно 
порізала та додала до неї півкі‑
ло фаршу, одну морквину, одну 
цибулину три яйця курячих, три 
столових ложки борошна та сіль.

— У всіх людей свої смаки. Хто 
любить гострі страви — може 
до м’ясо‑овочевого фаршу до‑
дати за смаком перець чи інші 
прянощі, — каже Галина.

З усього цього фаршу планува‑
ла приготувати овочеві котлети. 
Перша пробна партія — 10 котлет 
на трьох осіб розійшлася «на ура» 
і ще замовили. Щоб не витрача‑
ти час на виготовлення котлет, 
господиня вирішила з такого ж 
фаршу запекти овочеву піцу.

Спробувавши запіканку 
на смак, пані Галина запросила 
на новинку сусідку. Та прийшла, 
пробу зняла, переписала рецепт 
і пішла в магазин по капусту. 
Каже: «Приїдуть хлопці ввечері 
з роботи, а я їх здивую новою 
українською кухнею».
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реКлама та оГолошення

506957

508276

508991

Куплю 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

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

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

Продам 3-місячних кізочок. 096-879-30-91

Продам корову. 097-735-41-25, 063-698-15-48

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

Продам корову добру, молочну, тільна.  
097-616-18-13, 093-546-96-90

Продам кізочки молочні хорошого жову, 
козлика на злучку. 093-405-50-69

Продам козу 3 місяці, кітна, с. Пиковець з 
третім окотом, 2000 грн. 099-065-67-78

Магазин Багата Комора постійно закуповує 
зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 

80674300280

505407

509122

509436

507360

507360

робота
 �Потрібен продавець солодкої кукурудзи 

в «Фору». 090-599-68-33
 �Продовольчий магазин «Подоляночка» 

запрошує продавця з досвідом роботи. 
096-115-18-11, 093-596-40-46

 �На роботу в магазин «Продторг» за-
прошується пекар та оператор. Тел. 
0674300280

 �На роботу в магазин «Тинок» за-
прошується: пекар та оператор. Тел. 
0674300280 

 �На роботу потрібен різноробочий (з/п 
від 13 000-14 000 грн за вахту)  069-185-
59-50, 098-634-12-45

ремонт
 �Виконую Зварювальні роботи. 067-

786-29-90

 �Шпаклівка стін, потолків, откоси, по-
краска, якісно з досвідом. 067-889-16-25

 �Надаємо послуги електрика та сантех-
ніка. 063-100-13-84

ПроДам
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник ві-

трину. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 � Банки 3 л., 1 л, 0,5 л, подушки пір’яні б/в. 

067-896-59-95
 � 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 б/в в хорошому стані, мета-
леві решітки, колеса передні і задні для 
велосипеда без резини, двері дерев’яні б/в, 
металеві драбини, труби, вуголки, масло 
перероб. 093-940-96-11, 068-334-66-72

 � Велосипед підлітковий в доброму стані. 
096-940-95-45

 � Велосипеди б/в в робочому стані «Аист» 
чоловічий, жіночий, «Салют» жіночий. 097-
346-90-40, 096-363-92-87

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

 � Гусячі яйця для інкубації. 067-271-52-14, 
097-056-07-06

 �Душову кабіну, нову, запаковану, кутова, 
модель «Sansa», розмір 90 х 90, 5000 грн. 
093-695-55-09  

 � Зерно пшениці. 063-024-75-13
 � Інвал. коляску в доброму стані кімнат-

ну 2000 грн., інвал. коляску дорожню без 
акумуляторів 1000 грн. 066-443-41-81, 095-
583-72-63

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

 � Кукурудзу, ячмінь, можлива доставка. 097-
843-01-38

 �Магнітний пускач ПМЕ-222, сталь нержа-
війка 1,2 x 2,0 товщ. 2 мм, автоматичний 
вимикач АЕ, автоматичний вимикач АП-50, 
сажалка для цибулі та часнику під мотоблок, 
електродвигун 380 v/1000/об/хв. 097-272-
31-98

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

 �Пральну машину автомат LG з ремонтом 
або на запчастини, захисну плівку на екран 
та камеру смартфона ОPPО-А15. 073-004-
04-45, 063-449-25-38

 �Прицеп до мотоблоку. 073-087-52-80
 �Продам ячмінь та пшеницю недорого. 096-

007-52-67
 �Пшеницю. 096-727-43-90
 �Січкарню механічну, 1000 грн. 063-136-

04-42
 � Телевізор «JVC 29» з Німеччини, хороший 

стан, все працює. 063-195-41-53

509449
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 � Будинок 87,9 кв. м., на ділянці 9,99 сот., 
м. Козятин, нова система опалення, цен-
тральне водопостачання, каналізація, кри-
ниця. 063-359-40-27

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

 � Будинок в процесі ремонту, с. Пиковець, 
0,81 га землі, усі документи в порядку. 099-
065-67-78, 095-936-97-09

 � 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. Козятин з усіма зручностями, 
36 сот. цегл. сарай, літня кухня. 063-717-
86-78

 � 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

 � 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 60 кв. м., р-н ПРБ, біля 
магазину «Візит», газове та пічне опалення, 
криниця, погріб, гараж, госп. будівлі, 6 соток 
землі. 067-424-67-18

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

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

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

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

 � Зем. ділянку 6 соток під забудову в центрі, 
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

 � Частина будинку, центр, пічне опалення, 
сарай, вул. Стуса. 093-704-31-57

аВтомото
 �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

 �Опель-Кадет 1,3 газ-бензин, 1989 р., 
новий АКБ, замінений ГРМ, стойки, шарові, 
пружини поварені, пороги на ходу. 068-
330-68-43

 �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
 � Балони:кислородні, вуглекислотні, газові, 

побутові; електродвигуни, пір`я гусяче, ка-
чине, 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
 � Втрачений військовий квиток на ім’я Сі-

дорук Андрій Григорович  АК № 6063780 
вважати недійсним

 � Здам 2-кімн. квартиру в центрі. 093-267-
09-35

 � Знімемо на довготривалий термін 2-х або 
3-х кімн. квартиру, будинок. 096-619-42-17, 
096-217-40-45

 � Зніму квартиру 1 або 2-кімнатну на три-
валий термін, бажано центр міста. 093-032-
73-91

 �Познайомлюсь з порядним чоловіком без 
шкідливих звичок 60-70 років для створення 
сім’ї. 068-753-34-61

 � Чоловік 37 років без шкідливих звичок, шу-
кає порядну жінку для створення сім`ї, готовий 
на переїзд, судимих зі шкідливими звичками, 
вадами та брехливих шахрайок, прохання не 
турбувати. 098-859-01-33, 073-325-66-26

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

 � Віддам в добрі руки цуценят дві дівчинки 2 
міс. 093-306-81-77

509406

509437

509132

509405

 �Цеглу б/в, небагато 300 грн, виробничу 
швейну промислову техніку та мотори до неї, 
коробку до системника комп’ютера, мойку 
емаліровану білу, квадратну. 093-058-78-43

 � Ячмінь, пшениця, соя, картоплю велику. 
096-795-75-70

 �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., 3 поверх, 36 кв. м., опалення, 
без ремонту з меблями, р-н ПРБ. 093-704-
31-57

 � 1-кімн. кв., 37,5 кв. м., 1 пов., р-н учили-
ща, документи готові. 097-554-92-22

 � 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

 � 2-х кімн. кв. 43 кв.м. або обміняю на 3-х 
кімн. кв. в р-ні училища. м. Козятин, вул. 
8-ма Гвардійська, 61. 098-949-83-34

 � 2-х кімн. кв. з ремонтом, заг. пл. 45 кв. м. 
096-494-84-57

 � 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

 � Будинок 120 кв. м., терміново, вул. Кон-
драцького, р-н Автовокзалу. 063-147-27-63 

 � 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 80 кв. м., з усіма зручностями з 
меблями, с. Козятин, 10 сот. города, гараж, 
сарай, госп. будівлі, колодязь, садок. 097-
628-48-13, 073-058-41-21

509685

509624509575

509500

509576
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ПОгОдА у КОЗяТині

***
— миття посуди принижує мою 
чоловічу гідність!
— Я тебе прошу, мий посуд руками!

***
Щастя — це коли в аптеці крім 
презервативів вам нічого 
не потрібно!

***
сидить чоловік біля річки і 
рибалить. аж тут чує здалеку:
— іди в с*аку!
За деякий час чує вже ближче:
— іди в с*аку!
і тут бачить, як повз нього на човні 
пропливає чоловік і веслує 
ложкою.
— ти б ще виделку взяв!
— іди в с*аку!

***
Якби у вас була можливість 
реалізувати одну свою мрію, то як 
саме б здох путін?

***
В росії випустили марку з 
портретом Путіна. але ніхто так і 
не зміг її приклеїти. 14% плювали 
не на той бік, 86% лизали не з того 
боку.

***
Вирішила зранку зайнятися бігом… 
добігла до кухні, зробила каву, 
сиджу, бігаю очима по фейсбуку… і 
відчуваю, що спорт — це моє!

***
умови перемоги у війні проти русні 
такі ж, як і у другій світовій:
— армія українців;
— ленд-ліз.

***
дожився… новина з відео — 
Зсу показали, як знищили 
танк, сприймається, як легка 
розслаблююча еротика…

***
— кохана, повітряна тривога!
— Закрий штори!

***
Золоте правило: якщо хтось поклав 
око на наші землі, значить це око 
зайве!

***
ми зрозуміли, чому макрон 
приїхав до україни саме в день 
операції путлера. Просто 
йому в цей день ні з ким було 
побалакати.

***
макрона зняли з поїзда 
в Шепетівці та відправили 
в нацгвардію… Хороший 
зв’язківець вийде — додали 
в нацгвардії.

***
дай чоловіку рибу, і він буде ситий 
один день. дай йому навушники, 
і він буде 24 години слухати 
доброго вечора!

***
макронить — часто дзвонити 
без користі, довго і безглуздо 
розмовляти по телефону.
Валяти шольца — постійно обіцяти, 
але нічого не давати.

***
львів. Поліція. допитують 
росіянина:
— Фамілія?
— Чья?

— ім’я?
— Чьйо?
— так, Чья Чьйо, китаєць, чи що?

***
кажуть, що після знищення армії 
рф середній IQ людства підніметься 
приблизно на 20 одиниць.

***
сваряться чоловік з жінкою. Жінка:
— В моєму житті було всього два 
справжніх чоловіки.
— а другий хто?
— …так ти і з першим не знайомий!

***
— офіціанте, скажіть, чи кухар сам 
їсть то, що він готує?
— кухар повинен готувати, а не їсти 
усіляку гидоту, щоб потім попасти 
в лікарню…

***
— алло, івана можна?
— Він спить…
— Якщо проснеться, скажіть Василь 
дзвонив.
— Що значить: якщо?

***
Чоловік спросоння — дружині:
— кохана, виключи телевізор!
— не можу, ми в кінотеатрі!

***
дитина пішла перший раз 
у перший клас. Прийшла додому 
після занять. тато питає:
— Чому тебе сьогодні навчили 
в школі?
— нічого не навчили… сказали 
завтра знову прийти…

***
— алло, секс по телефону?
— ні, податкова, але ми теж 
вміємо!

***
— Чоловіче, ви на мене так 
дивитися, ніби в думках мене 
роздягаєте…
— ну що ви, в моїх думках ви вже 
одягаєтесь, а я курю…

***
сьогодні у новинах почув, що 
поліція шукає вбивцю москалів. 
одразу ж надіслав їм своє резюме.

***
треба було Шольца залишити 
на вокзалі після приїзду і сказати: 
За вами заїде таксі пізніше. от він 
стоїть годину, дві на вокзалі, 
телефонує, питає, де таксі, 
а Зеленський каже: Ще трохи 
зачекай, таксі вже їде, сьогодні 
або завтра десь так…

***
нова українська школа — це коли 
гроші збирають не на штори, 
а на байрактари.

***
батько дивиться телевізор. 
до нього підходить син-
першокласник.
— тату, a чому цей фільм не можна 
дивитися дітям?
— сиди тихо… зараз сaм побачиш!

***
— тату, а що таке тихий дон?
— це кадиров землею засипаний.

***
у путіна запитали: коли він 
давав клятву, займаючи посаду 
президента, чи точно він клав саме 
руку на конституцію?..

Анекдоти

овен 
Зберіться з духом і силами, 
оскільки вас чекає досить 
напружений тиждень. Ви 
повинні бути рішучими, 
сповненими сил і оптимізму. 
розкривайте свій творчий 
потенціал, тоді вам вдасться 
завершити розпочаті справи.
 
телець 
тримайте себе в руках, 
прояви азарту зараз зовсім 
недоречні. Втім, так само 
як і образливість і амбіт-
ність. Ваші прозорливість та 
інтуїція виявляться на висоті, 
наділивши вас здатніс-
тю уникати конфліктних 
ситуацій.

близнюКи 
саме час для того, щоб 
звернути увагу на сфе-
ру творчості, позитивні 
результати і високі гонорари 
з’являться практично відра-
зу. об’єктивно розраховуйте 
свої можливості та постарай-
теся не перевтомлюватися.

РаК 
Постарайтеся не потрапити 
в мережі дратівливості та 
незадоволеності собою. 
до суботи багато проблем 
вирішаться навіть без вашої 
участі.

лев 
не сприймайте все надто 
серйозно, допустіть у ваших 
справах та стосунках елемент 
гри, це додасть вам більше 
захопленості та розкриє ваші 
творчі можливості. 

діва 
цього тижня гарний настрій 
та душевний підйом до-
зволять вам швидко та легко 
вирішити навіть досить 
складні професійні питання. 

теРези 
цього тижня ви будете дуже 
енергійні та привабливі. 
бажано стримувати пориви 
почуттів, що переповнюють 
вас, так як це може не спо-
добатися вашим колегам. 

сКоРПіон 
справи у професійній сфері 
складуться саме так, як вам 
хотілося б. Важливе завдан-
ня цього тижня — вчасно 
зробити свій вибір, змінити 
своє життя так, як вам зруч-
но та комфортно. Ви маєте 
на це право.

стРілець 
тиждень створений для від-
починку, початку відпустки, 
життя на дачі, риболовлі 
та інших приємних літніх 
справ. Ваші знання будуть 
потрібні, гумор доречний. 

КозеРіг 
можливо, вас відвідає 
гостре бажання упорядку-
вати не тільки справи, а й 
зовнішній вигляд, щоб бути 
елегантніше та ефектніше. 
добре купувати діловий 
одяг та будь-які речі для ро-
боти. Постарайтеся тримати 
свої документи та ділові 
папери подалі від цікавих 
поглядів. будьте завбачливі 
та обережні, особливо при 
контактах з новими людьми.
 
водолій 
цього тижня на перший 
план можуть вийти особисті 
справи, питання, пов’язані з 
сім’єю, загрожують зайняти 
ваш час і думки. у діловій 
сфері настає досить розсла-
блений період. розширення 
кола знайомств принесе нові 
можливості, але все-таки 
більше проблем і плутанини.

Риби 
бажано вирушити в подо-
рож, на вас можуть чекати 
пригоди або таємничі 
події. Виберіть час вивчити 
ситуацію, що склалася, у всіх 
її аспектах, але не робіть по-
спішних висновків. Варто за-
стосувати всю свою чарівність 
для досягнення кар’єрних 
висот, якщо, звичайно, ви 
готові багато працювати.

Гороскоп
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