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рекЛама

від початку 
повномасштабної війни 
багато козятинчан 
неодноразово скаржилися 
на те, що їм не чути сигналу 
повітряної тривоги. а на ПрБ 
сирена взагалі згоріла і не 
працює вже майже місяць 

Наша система оповіщення 
застаріла, тому її планують 
оновити. У якому мікрорайоні 
тестуватимуть нову систему і 
чим вона відрізнятиметься від 
тієї, яку ми використовуємо 
нині — дізнавалися наші 
журналісти с. 2

козятинчани, які 
увійшли в історію
Чи знали ви, що уродженка 
козятина марія Зерова 
винайшла нові види грибів? а 
що уродженець нашого міста 
Юрій Пасіхов створив у 80-их 
роках комп’ютер? розповідаємо 
цікаві факти про відомих на всю 
Україну козятинчан с. 10

ПереПлату за газ 
обіцяють Повернути 
У «газконтору», щодня приходять 
сотні людей. З переводом 
споживачів газу в «Нафтогаз» у 
козятинчан виникає безліч питань: 
як повернути переплату і чому це 
не можна зробити автоматично, 
куди подавати показники і кому 
врешті-решт платити? с. 3
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новини

олена удвуд

Останнім часом повітряну три‑
вогу оголошують не так часто, 
та періодично ми все ще про‑
кидаємося від гудіння сирен вно‑
чі, або ж чуємо сигнал тривоги 
вдень. Наша система оповіщення 
централізована і керується безпо‑
середньо з Вінниці. Усі сирени, 
окрім двох, вмикаються з облас‑
ного центру. І, до речі, Козятин 
єдиний з усіх населених пунк‑
тів колишнього Козятинського 
району, де ця система є. Але 
вона застаріла — встановили її 
ще у 60–70‑их роках минулого 
століття. Тож не дивно, що час 
від часу вона виходить з ладу.

Систему оповіщення насе‑
лення будуть удосконалювати. 
Відповідне рішення прийняли 
у п’ятницю, 8 липня, під час 
позачергової сесії міської ради. 
У громаді хочуть впровадити су‑
часну IP‑систему сповіщення, 
якою можна керувати дистанцій‑
но за допомогою інтернету. Вона 
складається із гучномовця і бло‑
ку. Їх встановлюють на стовпах, 
високих будівлях, водонапірних 
вежах тощо. Відповідно, чим ви‑

щий об’єкт, на який вмонтували 
систему, тим більший буде радіус 
звуку.

— Системою легко керувати, — 
розповідає Георгій Липовецький, 
начальник відділу з питань ци‑
вільного захисту та мобілізацій‑
ної роботи Козятинської міської 
ради. — Компанія‑виробник дає 
гарантію на апаратуру рік. Якщо 
тим сиренам, які ми використо‑
вуємо зараз, потрібно для робо‑
ти 380 вольт і три фази, то тут 
достатньо побутової розетки 
на 220 вольт. І інтернет, бажано 
дротовий, хоча можна викорис‑
товувати і мобільний. Компанія 
дає доступ до програмного за‑
безпечення, скачується додаток 
на телефон чи на комп’ютер. Від‑
повідальним особам, які мають 
право доступу, дається логін і 
пароль, за допомогою якого мож‑
на увійти у систему і ввімкнути 
оповіщення.

За допомогою IP‑системи спо‑
віщення можна не лише вмикати 
сигнал повітряної тривоги, а й 
транслювати оголошення як у за‑
писі, так і наживо. Тож її мож‑
на буде використовувати навіть 
у мирний час. І якщо звичайна 

У Козятині мінятимУть 
системУ оповіщення
на часі  від початку повномасштабної 
війни багато козятинчан неодноразово 
скаржилися на те, що їм не чути сигналу 
повітряної тривоги. а на ПрБ сирена 
взагалі згоріла і не працює вже майже 
місяць. Наша система оповіщення 
застаріла, тому її планують оновити. 
У якому мікрорайоні тестуватимуть нову 
систему і чим вона відрізнятиметься 
від тієї, яку ми використовуємо нині — 
дізнавалися наші журналісти

сирена просто гуде і можна пе‑
реплутати, коли початок, а коли 
відбій, то в IP‑системі сигнал по‑
вітряної тривоги подається дещо 
інакше.

— Буде не просто сирена гу‑
діти, а прогуділа сирена і далі 
йде голосове повідомлення, 
наприклад, «Просимо пройти 
в укриття», на відбій так само 
буде голосове повідомлення про 
те, що відбій повітряної триво‑
ги, — каже Липовецький. — Ця 
система працює в багатьох гро‑
мадах. Вони більш відомі на за‑
ході нашої країни і в Київській 
області. В Тернопільській об‑
ласті, у Байковецькій сільській 
територіальній громаді замовили 
15 таких блоків. У центрі громади 

стоїть два блоки, в інших селах 
по одному і прекрасно система 
працює.

У Козятині поки планують 
встановити лише один блок. Тес‑
туватимуть нову систему в районі 
училища.

— Ми плануємо її постави‑
ти в районі вулиць Катукова і 
Перемоги, — продовжує Георгій 
Липовецький. — Ту сирену, що 
була встановлена недалеко від 
пам’ятника воїнам‑визволителям 
у Другій світовій війні і яка зараз 
не працює, й раніше було туди 
погано чути. Особливо в квар‑
тирах, які виходять на сторону 
училища, коли сильний вітер, 
особливо західний.

Один блок коштує 48 тисяч 

890 гривень. Якщо додати сюди 
ще витрати на встановлення, ви‑
йде приблизно 50–55 тисяч. І це 
не найдорожча система. Наразі 
триває процес перемовин.

— Зараз дуже важко з пропла‑
тами, казначейство постановою 
Кабміну обмежили, капіталь‑
ні видатки заборонені взагалі, 
дозволено тільки поточні ви‑
датки, — додає Липовецький. — 
Зараз йде процес перемовин із 
казначейством і фірмою стосовно 
коштів, щоб оплатити цю систе‑
му. Далі ми її встановимо, поди‑
вимось, як вона буде працювати. 
Якщо вона себе виправдає і буде 
нормально зашумлювати той ра‑
йон, будемо поступово ставити 
інші блоки.

Приміські електропоїзди 
курсуватимуть із запізненням

юний математик 
виграв сім олімпіад

анастасія квітка

Укрзалізниця призначає кур‑
сування додаткових приміських 
поїздів та змінює графіки на‑
явних у зв’язку з проведенням 
капітального ремонту парної 
колії на перегоні Попільня — 
Кожанка. Про це йдеться дописі 
у Телеграм‑каналі Укрзалізниці.

Так, з 5 липня по 16 серпня 
приміські поїзди, які курсують 
через Козятин, будуть йти з 
відхиленням від свого розкла‑
ду, а точніше із запізненням 
+‑20–40 хвилин.

У Козятинській дирекції 
залізничних перевезень по‑
відомляють, що час запізнен‑
ня електропоїздів слід уточ‑
нювати у довідковій службі 
(04342 5–21–11).

Також змінюється розклад 
прибуття таких поїздів:

№ 868 Гречани — Київ у пері‑
од з 5 липня по 16 серпня курсу‑

ватиме на станцію Сестринівка 
звичним розкладом: відправлен‑
ня о 09.38, далі — зміненим гра‑
фіком: на станції Чорнорудка 
поїзд зупинятиметься о 09.49–
09.56 і прибуватиме на станцію 
Київ‑Пас. о 12.41;

№ 867 Київ — Гречани курсу‑
ватиме з 10 липня по 16 серп‑
ня до станції Фастів‑1 звич‑
ним розкладом відправлення 
о 16.30, далі — зміненим гра‑
фіком: на станцію Кожанка по‑
їзд прибуватиме о 16.50–17.28, 
а на станцію Гречани приїж‑
джатиме о 00.37;

№ 870 Шепетівка — Київ 
у період з 5 липня по 16 серп‑
ня курсуватиме до станції 
Сестринівка звичайним роз‑
кладом: відправлення о 07.08, 
далі — зміненим графіком: 
на станцію Чорнорудка поїзд 
прибуватиме о 07.19–07.20, при‑
буття на станцію Київ‑Пас. за‑
плановано о 10.10;

№ 885 Київ — Рівне у період з 
5 по 30 липня та з 5 по 16 серп‑
ня відправлятиметься зі стан‑
ції Київ за графіком, зі станції 
Фастів‑1 о 13.30 і прибуватиме 
на станцію Рівне о 20.28;

№ 885 Київ — Рівне з 31 лип‑
ня по 4 серпня відправлятиметь‑
ся зі станції Київ за графіком, зі 
станції Фастів‑1 о 14.15 і прибу‑
ватиме на станцію Рівне о 21.12;

№ 886 Рівне — Шепетівка з 
5 по 30 липня та з 5 по 17 серп‑
ня відправлятиметься з Рівного 
о 20.40 і прибуватиме на стан‑
цію Шепетівка згідно з роз‑
кладом;

№ 886 Рівне — Шепетівка з 
31 липня по 4 серпня відправ‑
лятиметься зі станції Рівне 
о 21.24 і прибуватиме на стан‑
цію Шепетівка о 23.24.

Крім цього, можливі додат‑
кові зміни в графіках руху ін‑
ших приміських поїздів через 
ремонтні роботи.

Роман Завальний, учень Глу‑
ховецької СШ І‑ІІІ ст., майже 
рік відвідує школу «Соробан» 
у місті Бердичеві. Соробан — це 
унікальна методика усного рахун‑
ку, яка сприяє розвитку інтелек‑
туальних і розумових здібностей 
дитини. В її основі — вдоскона‑
лена японська система рахування 
на рахівницях абак. Тренує одно‑
часно дві півкулі мозку.

Про це йдеться на сторінці 
Глуховецької об’єднаної тери‑
торіальної громади

Завдяки наполегливості та 
цілеспрямованості юного ма‑
тематика і, безумовно, мудрої 
підтримки батьків — Роман до‑
сяг високих результатів. Виграв 
7 міжнародних олімпіад.

— Мій син почав відвідувати 
школу 31 серпня.2021 року, — 
розповідає мама хлопчика Ма‑
рія Завальна. — Роман виконує 
олімпіади щодня, але вигравати 
може один раз у місяць. Кож‑

ного дня він займається годину 
(виконує домашнє завдання, 
олімпіаду і тренажер). За кожне 
успішно виконане завдання 
отримує зірочки, які згодом 
змінює на монети. Завдяки цим 
монеткам дитина починає ще на‑
полегливіше працювати. За час 
відвідування школи ми, батьки, 
помітили, як школа «Соробан» 
позитивно вплинула на Романа, 
адже він завжди хоче поділитися 
своїми знаннями і досягненнями 
з друзями і близькими.

у п’ятницю, 8 липня, відбулася позачергова сесія міської ради. На засіданні депутати 
прийняли рішення стосовно модернізації системи оповіщення
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щоб повернути переплату за травень і по-
передні місяці (якщо така є — авт.), вам 
потрібно написати заяву на повернення 
переплати.
До заяви на повернення коштів треба до-
дати копію паспорта, свій ідентифікаційний 
номер платника податків та довідку з банку 
з реквізитами карткового рахунку (з за-
значенням IBAN, мФО, ЄДрПОУ банку).
Документи можна надіслати на електронну 

скриньку contact@vngaszbut.com.ua, або 
на поштову адресу: м. вінниця, Хмель-
ницьке шосе, 23, 21036.
Також можна звернутися у клієнтський 
центр «104» у козятині за адресою: ву-
лиця Героїв майдану, 33/4.
Повернути переплату мають у строк до 14 
(максимум 30) календарних днів. Проте 
в умовах воєнного стану терміни можуть 
бути іншими.

як повернути переплату?
Пані марія одна з тих, хто знав, щоб за-
платити за газ за травень, треба дочека-
тися платіжки від нового постачальника — 
«Нафтогазу». Жінка пробувала передати 
показники новому постачальнику газу, 
дзвонила на контакт-центр, але її так 
не з’єднали з оператором:
— Набрала номер, спочатку була 63-та 
в черзі. Потім була 58, далі 46, 12 і на-
решті другою. От-от мали б з’єднати з 

оператором, щоб я передала показники. 
але зв’язок обірвався. То що тепер робити?
відповідаємо: від зміни постачальників 
газу строки і способи передачі показників 
не змінились. Це можна зробити дистан-
ційно за допомогою онлайн-сервісів: осо-
бистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний 
додаток 104.ua, чат-боти «7104ua» у Viber 
чи Telegram, СмС на короткий номер 7104, 
повідомили у «вінницягаз».

куди тепер передавати показники лічильника?

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети «RIA‑
Козятин» звернулася козятин‑
чанка Марія. Вона одна з тих, 
хто не сплатив за газ, спожитий 
у травні. Знала, що через зміну 
постачальників треба буде пла‑
тити «Нафтогазу». І гадала, що 
саме йому треба передавати по‑
казники лічильника. Але не все 
правильно, як думала Марія.

Ціла купа газзбутів, нагада‑
ємо, в тому числі «Вінницягаз 
Збут» не змогли закупити газ для 
продажу населенню цієї весни. 
Причина — драконівські умови 
договорів із державним продав‑
цем газу — «Нафтогазом».

Наприкінці квітня цього року, 
як повідомляють у «Вінницягаз 
Збут», уряд запровадив механізм 
спеціальних обов’язків із поста‑
чання газу населенню, умови 
якого не зміг виконати жоден 
великий постачальник в Україні. 
Через це нові договори на заку‑
півлю газу для населення з «На‑
фтогаз Трейдинг» не уклала пере‑
важна більшість постачальників.

І щоб понад 90% споживачів 
газу в Україні не залишились 
без блакитного палива, держав‑
на організація «Оператор газо‑
транспортної системи України» 
перевели їх автоматично до «по‑
стачальника останньої надії», 
яким є «Нафтогаз України».

У газконторі сказали, що 
за спожите у травні не платити, 
а чекати платіжок від нового 
постачальника газу. Але не всі 
вчасно отримали цю інформацію 
і таки проплатили за газ за ста‑
рими рахунками. Так сталося з 
козятинчанкою Вітою, яка пла‑
тить за використаний газ за себе 
і за свою 86‑річну сестру Галину.

— За всі куби, що показує лі‑
чильник, вже заплачено, а мені 
в платіжці, яка прийшла від но‑
вого постачальника, значиться 
показник 127 кубів. Тож вихо‑
дить, що я заплатила за вико‑
ристаний газ за травень і мені 
знов треба заплатити за 184 куби 
газу, за які я вже заплатила. Мені 
в клієнтському просторі поясню‑
ють, що переплату, яку я зробила 
в травні за сестру, колись повер‑

новини

переплатУ «вінницягаз збУт» 
поверне, але  просить потерпіти
важливо  У клієнтський центр «104», 
який козятинчани звикли називати 
«газконтора», щодня приходять сотні 
людей. З переводом споживачів газу 
у «Нафтогаз України» у козятинчан 
виникає безліч питань: як повернути 
переплату і чому це не можна зробити 
автоматично, куди подавати показники і 
кому врешті-решт платити?

нуть, — сказала пані Віта.
У «Вінницягаз Збуті» пояс‑

нюють, що станом на 8 липня 
2022 року повернули споживачам 
717 тисяч гривень переплат та по‑
милково сплачених у травні ко‑
штів за спожитий природний газ.

— Повернення переплат три‑
ває, просимо клієнтів набратися 
терпіння. Адже воєнний стан та 
дії «Нафтогаз України» уповіль‑
нюють процес повернення ко‑
штів, — зазначили в пресслужбі 
вінницького газзбуту.

Ще ми в клієнтському просторі 
поспілкувалися з гостем міста, 

який приїхав у Козятин за ви‑
кликом своїх родичів на підмогу.

— До нового постачальника 
газу людей перевели автоматич‑
но. Чому не можна автоматично 
гроші, які люди сплатили в трав‑
ні, перерахувати на рахунок но‑
вого постачальника Нафтогазу? 
Люди тратять пальне, час, і 
нерви, — каже співрозмовник.

Що з цього кажуть у «Вінни-
цягаз Збуті»?

— Автоматично перевести 
переплату з особового рахунку 
у ТОВ «Вінницягаз Збут» на осо‑
бовий рахунок клієнта у ТОВ «ГК 

«Нафтогаз України» неможли‑
во, оскільки це різні юридичні 
особи, — повідомила пресслуж‑
ба компанії. — Наразі відсутній 
погоджений сторонами механізм 
автоматичного переведення ко‑
штів з особових рахунків спо‑
живачів однієї компанії на осо‑
бові рахунки споживачів іншої, 
оскільки з ТОВ «ГК «Нафтогаз 
України» не досягнуто згоди з 
даного питання. Якщо споживач 
має переплату або сплатив за газ 
помилково, він може надіслати 
заяву до компанії на повернення 
коштів.

Президент нагородив орденом 
юрія гамагу з бродецького

У День Військово‑Морських 
сил Збройних сил України Пре‑
зидент Володимир Зеленський 
вручив державні нагороди укра‑
їнським захисникам. Серед на‑
городжених — наш земляк.

Президент вручив орден Дани‑
ла Галицького старшому лейте‑

нанту Юрію Гамазі, командиру 
взводу морської піхоти. За по‑
відомленням на сайті Президен‑
та, з 24 лютого 2022 року Юрій 
Гамага виконує бойові завдання 
із захисту територіальної ціліс‑
ності й недоторканності України, 
відсічі та стримування збройної 

агресії Російської Федерації. За‑
вдяки професіоналізму та рішу‑
чим діям Юрія Гамаги особовий 
склад морських піхотинців пере‑
групувався та продовжує трима‑
ти оборону поблизу населеного 
пункту Березнегувате Микола‑
ївської області.

Орден Данила Галицького одно-
ступеневий. Ним нагороджують 
військовослужбовців Збройних 
сил України та інших військових 
формувань, утворених відповід-
но до законів України, а також 

державних службовців за зна-
чний особистий внесок у роз-
будову України, сумлінне та без-
доганне служіння українському 
народові. Девіз ордена Данила 
Галицького — «Батьківщина і 

честь».
виготовляється орден Данила Га-
лицького зі срібла і має форму 
рівностороннього хреста з роз-
ширеними сторонами, краї яких 
увігнуті всередину.

довідка

козятинчани чекають своєї черги. Перед цим вони взяли талончики на прийом оператора
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в’ячеслав гончарук

До вулиці Подільської ми їха‑
ли зі сторони вулиці Катукова. 
Там власники двоколісних ви‑
пробовували прокладену декіль‑
ка днів тому велодоріжку. Якої 
вона якості — покаже час, але 
рельєф дітям‑велосипедистам 
навіть дуже сподобався. Вело‑
сипедисти з великим життєвим 
стажем більшість їдуть проїж‑
джою частиною дороги. Ті, хто 
їде велодоріжкою, при зустрічі з 
двоколісним транспортом звер‑
тають на тротуар, кажуть трохи 
вузька велодоріжка.

Від тунелю вулиця Подільська 
має навіть пристойний вигляд. 
Видніються на дорозі свіжі сліди 
від ямкового ремонту. Щоправда 
така дорога тільки до повороту 
на село Козятин. Далі можна по‑

обтоптувати добре ноги, прой‑
шовши такою дорогою. Навіть 
велосипедом там важко проїхати.

— Я як їду тудою — аж зуби 
цокотять, — розповідає місцева 
мешканка Ірина.

Деякі господарі ремонтують 
дорогу самотужки, тільки дорога 
на вулиці Подільській в такому 
стані, що їхніх зусиль замало.

На вулиці Центральній ми хоті‑
ли зустрітися з молодою мамою, 
яка зламала на ямах дороги три 
дитячих візочки. Тільки меш‑
канці району магазину «Кошик» 
кажуть: «Всі дороги в жахливому 
стані, але це можна перетерпі‑
ти. А от проблему безпритуль‑
них тварин треба вирішувати 
негайно».

— Це правда, — підключається 
до розмови продавець магазину 
пані Наталія. — У мене на сьогод‑

новини

Дороги жахливі, а віД 
броДячих псів спасУ немає
проблема  Після виходу статті 
«Дороги, на яких ламається техніка, 
і здригаються хати», що вийшла 
у № 27 газети від 7 липня, і опублікування 
її на нашому сайті, в соцмережах з’явилося 
багато коментарів. Одні козятинчани 
пишуть, що піднімати питання про стан 
доріг під час війни не на часі, інші — з 
обуренням розповідають про вулиці, 
якими не можна ні пройти, ні проїхати. 
Зокрема, називали вулицю Подільську і 
Центральну, що у селі козятині

ні на харчуванні 19 котів. Я на‑
магаюся їх трохи пороздавати, 
так мені часто люди підкидають 
своїх. Киця Наташа дуже добра, 
я назвала її своїм іменем, при‑
вела кошенят. Їй своїх виявилося 
мало, привела із собою ще майже 
дорослого кота. Це вже 20‑й буде. 
Напишіть, може комусь треба ко‑
шенятко. Є у мене чисто укра‑
їнський кіт. У нього очі кольору 
державного прапора одне жовте, 
а друге синє, — сказала вона.

Ближче до клубного ставу 
дорослі скаржаться, що через 
безпритульних собак не можна 

відправити дітей за покупками 
до магазину «Ірина»: «Ми ніко‑
го не звинувачуємо, собаки за‑
хищають територію, на якій їх 
приютили. Але факт залишається 
фактом — з безпритульними тва‑
ринами потрібно щось робити».

Таку ж думку мають мешканці, 
що живуть в районі школи № 9. 
Кліпсовані собаки, скоріш за все 
з центру міста, роблять нічні ви‑
лазки по літніх хлівах з птицею. 
Звідки забредають чотирилапі 
мисливці, постраждалим не вда‑
лося дослідити, адже жовті кліп‑
си на вухах стерилізованих собак 

у всіх однакові, кажуть вони.
Коли вже заговорили про тва‑

рин, то варто нагадати за меш‑
канців дикої природи. У Іван‑
ківцях на вулицю Новий Світ і 
прилеглі території серед білого 
дня на домашню птицю напада‑
ють лиси. Просять іванківчани 
про вилазки рудих розбійників 
повідомити в товариство мис‑
ливців та рибалок Козятинщини.

Ось така вийшла поїздка: по‑
чали з доріг, а закінчили нахаб‑
ними лисами. Але оминути ці 
проблеми теж не можна, бо вони 
болять людям.

тут тільки возом і їздити. На цій ділянці поламали не один дитячий візок
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анастасія квітка

Продовжуємо повідомляти на‑
шим читачам інформацію щодо 
безпечності питної води у козя‑
тинській громаді. Спеціалісти 
козятинського відділу контролю 
та профілактики хвороб надали 
результати досліджень другої 
половини червня та першої по‑
ловини липня. Нагадаємо, воду 
перевіряють на мікробіологічні 
та санітарно‑хімічні показники.

Так, за період з 15 червня 
по 13 липня дослідили сім проб 
питної води на мікробіологічні 
та санітарно‑хімічні показники, 
а саме:
 артсвердловини — 1 проба, 

за санітарно‑хімічними показни‑
ками;
 водогін — 6 проб, всі проби 

питної води за санітарно‑хімічни‑
ми та мікробіологічними показ‑
никами відповідали нормативам;
 колодязі — проби колодязної 

води за даний період не дослі‑
джувались.

Також на прохання читачів 
спеціалісти козятинського від‑
ділу контролю та профілактики 
хвороб перевірили і якісь «Талої 
води». На дослідження взяли воду 
з торгової точки на вулиці Мі‑
чуріна, 5.

— Результати цієї води хоро‑
ші. Вода відповідає нормативам. 
Додамо, що власник періодично 
проводить дослідження води із 
свердловини та здійснює контроль 
якості, — стверджують у відділі.

Разом з тим повідомляють, що 
фахівці продовжують працюва‑
ти в цілодобовому щоденному 

режимі (в тому числі у вихідні 
та святкові дні) по виконанню 
планових та позапланових до‑
сліджень. Відбір проб води здій‑
снюється у контрольних точках 
згідно з планом у різних мікро‑
районах міста. Моніторингові 
дослідження якості питної води 
здійснюються у місцях водозабо‑
рів, на водопровідних спорудах, 
мережах централізованого та де‑
централізованого господарсько‑
питного водопостачання на те‑
риторії Козятинської громади. 
Адреса лабораторії — м. Козятин, 
провулок Лікарняний, 11.

Вартість досліджень:
1. дослідження проб води з ар‑

тсвердловин на мікробіологічні 
показники 422,90 грн, санітарно‑
хімічні 770,95 грн;

2. водогінної води на мікробі‑

досліджували «талу воду» та 
воду з водогону. які результати?

ологічні показники 422,90 грн, 
санітарно‑хімічні 390,86 грн;

3. колодязної води на мікро‑
біологічні показники 188,59 грн, 
санітарно‑хімічні 462,61 грн.

— Вартість вказана для повно‑

го розгорнутого дослідження, але 
є можливість замовити лише ті 
показники, що вас цікавлять, 
наприклад, лише вміст заліза, 
нітратів, жорсткість та інші, — 
розповідають спеціалісти.

фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії 
галина коцепуд. адреса лабораторії — м.козятин, провулок 
Лікарняний, 11
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Ще один автомобіль 
поїхав на передову

Встановили новий 
спортмайданчик

Отримав ще одну автівку 173 окре-
мий батальйон територіальної 
оборони, вона допоможе нашим 
бійцям при виконанні бойових 
завдань в боротьбі проти агресора.
Всі зараз знають, що для успіш-
ного виконання поставлених за-
вдань важливі не тільки навички 
ведення бою, а й забезпечення 
бійців технікою і ця техніка пови-
нна відповідати певним вимогам. 
Зараз на передовій цінуються ав-

томобілі, у яких висока прохідна 
можливість та якісне маневруван-
ня. Автомобіль з такими параме-
трами для військовослужбовців 
173 ОБТРО передала волонтерка 
Альона Гнатюк, яка займалася 
процесом пошуку, придбання та 
логістики.
Сьогодні в користуванні бійців 
вже є повнопривідний автомо-
біль Subaru Forester. ТОВ «РА-
ДІОСІТІ» з міста Козятин взяли 

на себе всі матеріальні затрати з 
облаштування, заміни агрегатів 
та повної підготовки автомобі-
ля для подальшого виїзду в зону 
бойових дій.
Кожного дня ми покращуємо свої 
навички. З кожним наступним 
днем ми стаємо все більш силь-
ними та підготовленими. В цьому 
нам дуже допомагає цивільне на-
селення. Разом ми — сила!
Слава Україні!

У східній частині міста на вулиці 
Джерельній днями встановили 
новий та оновили діючий спор-
тивний майданчик. Мерія додає, 
що новий близько чотирьох ро-
ків лежав розукомплектований.
Оновлення майданчика відбу-
лося в районі «посьолок». Там 
відновили зламані деталі, а сам 
майданчик пофарбували та вста-
новили нові елементи. Новий 
перефарбували, доробили деталі 
і встановили.
«Дякую за організацію про-
цесу, допомогу у встановленні 

Добржанському Володимиру, 
що власним коштом та разом 
з колегами допомагає розвитку 
спорту у нашому місті! Займа-
тись спортом у нашому місті 
стає ще доступніше та комфорт-
ніше. Кожен може долучитись 
до гарної ініціативи та активно 
відпочивати на новому майдан-
чику», — написала мер Тетяна 
Єрмолаєва.
Козятинчани таку новину 
сприйняли з вдячністю і на-
гадали про ще один обіцяний 
майданчик для дітей.

Пресслужба 
«укрПошти»

Як і під час карантину, Ук-
рпошта продовжує працювати 
і під час війни: всі 5 місяців 
компанія виплачувала пенсії, 
соціальну допомогу та субси-
дії в усіх областях, здійснювала 
торгівлю продуктами харчуван-
ня та товарами першої необ-
хідності, приймала комунальні 
та інші види платежів і на-
віть оформлювала передплату 
на улюблені видання. Велике 
навантаження лягло на сусідні 
з «фронтовими» області. На-
приклад, Укрпошта організо-
вувала роботу пересувних відді-
лень у Сумській та Харківській 
областях через Полтавську 
дирекцію, а в Миколаївській 
у час, коли велика частина 
області була окупована, через 
Кіровоградську. Така взаємоза-
міна не можлива, коли є лише 
стаціонарні відділення. А саме 
завдяки пересувним відділен-
ням «Укрпошта» чи не єдина 
компанія, яка змогла надава-
ти послуги на всій території 
України з початку війни. Пере-
сувні відділення — це можли-
вість жителям за місцем про-
живання отримати ширший 
спектр послуг у майбутньому 
(цифрові та банківські послуги 
у кожному населеному пункті 
країни). А ще — виконувати 
соціально важливу функцію 
доставки пенсій та соціальних 
допомог. Це не так відчутно 
у більш спокійних областях, 
проте в тих регіонах, де від-
буваються активні бойові дії, 
роль пересувних відділень без-
цінна. На щойно звільнених те-
риторіях, де відсутній інтернет 
та світло, завдяки пересувним 
відділенням Укрпошта могла 
буквально на наступний день 

після дозволу військової адмі-
ністрації доставляти виплати 
пенсіонерам, продукти, ліки чи 
гуманітарну допомогу.

Хоч війна, на щастя, прямо 
не торкнулася всіх областей, 
її наслідки відчули всі. Через 
внутрішню міграцію відділен-
ня Укрпошти на Заході стали 
приймати більше клієнтів. І 
хоч Укрпошта по всій Україні 
надає однакові послуги, опиня-
ючись у новому місті, клієнти 
часто зверталися до операто-
рів та листонош з проханням 
роз’яснити, як працює пошта 
і які послуги можна отримати.

Ми бачимо, що у людей є 
багато питань, особливо у тих, 
хто змінив місце проживання і, 
відповідно, відділення, в якому 
обслуговувався раніше. Пенсі-
онери цікавляться, чи можна 
отримувати пенсію через від-
ділення Укрпошти, чи з до-
ставкою листоношею. Багато 
питають про фінансові послуги. 
Щоб наші клієнти могли все 
почути з перших уст, Укрпошта 
в червні почала проводити Дні 
Укрпошти в громаді, де началь-
ники відділень разом із пра-
цівниками обласних дирекцій 
Укрпошти відповідають на всі 
питання клієнтів. День Укрпо-
шти — це своєрідний день від-
критих дверей, де всі клієнти 
Укрпошти — як існуючі, так 
і потенційні — зможуть отри-
мати відповіді на всі питання 
щодо послуг, які зараз надає 
Укрпошта. На Вінниччині Дні 
Укрпошти вже пройшли у п’яти 
громадах. Особливо клієнтам 
сподобалась можливість по-
дати документи для переходу 
на отримання пенсії в Укрпо-
шті прямо під час таких захо-
дів — не завжди знаходиться 
час і можливість для цього. І 
тепер вони отримають пенсію 

у себе вдома або на відділенні, 
зекономивши кошти на поїзд-
ку до банкомату або на комісію 
за зняття цих самих коштів з 
карт через термінали або банко-
мати інших фінансових установ.

День Укрпошти в громаді 
проходить регулярно, про що 
заздалегідь ви можете дізнатися 
з об’яв, які будуть розміщені 
у ваших населених пунктах, 
повідомленнях у соціальних 
групах ваших громад. А поки 
винесемо ТОП питань, які най-
частіше ставлять клієнти.

Чи займається Укрпошта 
доставкою пенсій, бо до війни 
говорили, що відділення будуть 
закриватися?

Укрпошта надає всі необхідні 
жителям послуги у пересувних 
та стаціонарних відділеннях. 
Всього у Вінницькій облас-
ті працюють 453 відділення: 
338 стаціонарних та 115 пе-
ресувних. І в стаціонарному, 
і в пересувному відділенні 
пенсіонери зможуть отримати 
пенсії. Тим, кому пенсії додому 
приносила листоноша, так само 
будуть отримувати свої гроші 
з доставкою додому. Доставка 
пенсії — це не просто рядова 
послуга Укрпошти. Компанія 
несе відповідальність перед 
кожним клієнтом і мусить до-
ставити соціальні виплати, суб-
сидії та пенсії всім адресатам. 
Якщо пенсіонер раніше отри-
мував пенсію на банківську 
картку, а зараз хоче перейти 
на обслуговування до Укрпо-
шти, потрібно звернутися із від-
повідною заявою до Пенсійного 
Фонду України. Зараз навіть 
не потрібно їхати до Пенсійного 
фонду — все можна оформити 
на місці. Що і як зробити, під-
каже листоноша або оператор 
найближчого до вас відділення 
поштового зв’язку.

Чи можна отримувати пенсію 
в Укрпошті, якщо в селі немає 
відділення?

Навіть якщо у вашому селі 
немає стаціонарного відді-
лення, це не впливає на ро-
боту Укрпошти. У ті населені 
пункти, де немає стаціонарних 
відділень, приїжджають пере-
сувні. Із початку воєнних дій 
вже 266 пересувних відділень 
Укрпошти почали працювати 
у 9 областях України. 25 то-
чок базування у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Жито-
мирській, Івано-Франків-
ській, Львівській, Полтавській, 
Тернопільській, Хмельницькій 
та Харківській областях вже 
обслуговують 2600 населених 
пунктів. Тепер 1,3 млн жителів 
віддалених сіл отримують всі 
необхідні послуги компанії.

У Вінницькій області пра-
цюють 115 ПВПЗ. У них крім 
пенсій можна отримати всі 
послуги, що і в стаціонар-
них: оплатити комунальні та 
інші види платежів, оформи-
ти передплату, відправити або 
отримати посилку, придбати 
продукти харчування та товари 
першої необхідності. Графік 
роботи пересувного відділення 
у вашому селі можна уточнити 
у листоноші або у старости.

Як отримати пенсію на ново-
му місці?

Для тих українців, які зміни-
ли місце проживання у зв’язку 
з війною або з інших причин, 
та хочуть продовжувати об-
слуговуватися в Укрпошті, 
зокрема отримувати пенсій-
ні чи інші виплати, потрібно 
оформити переадресацію.

Якщо ви виїхали з місця 
фактичного проживання, ви 
можете отримати свої виплати 
наступним чином:

1. Зателефонуйте:

  або до Контакт-центру 
Укрпошти за номером теле-
фону 0 800 300 545 та оберіть 
кнопку 2 — розділ «Пенсії, со-
ціальні виплати та субсидії» 
(усі дзвінки безкоштовні), або 
заповнивши онлайн-форму;
 або до Пенсійного фонду 

України за номерами теле-
фонів, які розміщені за по-
силанням, або передайте ін-
формацію через електронний 
кабінет.

2. Повідомте про необхід-
ність отримання пенсії, гро-
шової допомоги за іншою 
адресою та передайте наступну 
інформацію:
 прізвище, ім’я та по бать-

кові одержувача пенсії та/або 
грошової допомоги;

адресу отримання пен-
сії/грошової допомоги до бе-
резня 2022 року;
 паспортні дані (серія та 

номер паспорта);
 номер телефону одержува-

ча пенсії/грошової допомоги;
 спосіб отримання виплати 

(на відділення або за домаш-
ньою адресою);
  нову адресу доставки: 

індекс відділення Укрпошти 
або адресу тимчасового про-
живання.

Якщо ви отримуєте пенсію 
або грошову допомогу по-
штовим переказом, повідомте 
оператору додатково код пе-
реказу, який отримали в смс-
повідомленні.

Ваші кошти будуть виплаче-
ні за заявленою адресою про-
живання протягом декількох 
днів. Якщо ви поки не визна-
чилися з місцем отримання 
виплати та бажаєте її отримати 
на будь-якому автоматизова-
ному відділенні Укрпошти, 
до якого буде доступ, пові-
домте про це оператору.

«Укрпошта» працює  
в умовах воєнного стану
блог
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я тебе дуже люблю, але не можу 
собі дозволити, щоб у твій буди‑
нок чи будинок інших сигнальців 
вдерлися озброєні, озвірілі ра‑
шисти. Ми на те чоловіки‑укра‑
їнці, щоб зустріти їх там, щоб 
вони не прийшли сюди».

25 лютого Ілля Антонюк від‑
правився у військкомат добро‑
вольцем, пройшов комісію і по‑
їхав у військову частину. У нього 
були проблеми із зором, але він 
був настільки наполегливим, що 
й лікарів переконав, що йому 
треба на передову.

— Все так швидко відбувалося, 
що він не встиг навіть з матір’ю 
попрощатися. Та, скоріше, він 
не хотів бачити її сліз. Що було 
під руками — на скору руку зі‑
брали йому в дорогу, — згадує 
бабуся Героя. — Ілля підійшов 
до воріт і повернувся та каже 
до свого дідуся Івана: «Діду, ти 
сильний, вольовий чоловік. Да‑
вай ми з тобою попрощаємося».

Спочатку їхній бойовий під‑
розділ тримав оборону під Хер‑
соном. У хвилини перепочинку 
він щоденно телефонував матері. 
В день 25 травня син телефону‑
вав востаннє. В короткій теле‑
фонній розмові попросив маму, 
щоб вона купила на день наро‑
дження його сестри подарунок.

— Дочка сказала йому: «Ілюшо, 
приїдеш додому і сам купиш їй 
подарунок». Говорив, наче відчу‑
вав, що це остання його розмова 
з матір’ю, мабуть відчував, що це 
мав бути останній його подару‑
нок, — з болем пригадує Людмила.

В цей день військові частини 
А 4007, де воював наш земляк 
Ілля Антонюк, поблизу населе‑
ного пункту Новокалинове від‑
бивали атаки ворога. 26 травня, 
внаслідок танкового обстрілу 
старший стрілець ЗСУ зазнав 
важкого поранення, несумісного 
із життям. Ілля знав, куди йде, та 
за що воює і віддав своє життя 
за нас і Україну.

Ця новина гірким болем обпе‑
кла материнське серце жительки 
Сигналу Людмили Ващук, адже 
жінка втратила єдиного свого 

Герої не вмирають

«Все так швидко 
відбувалося, що він 
не встиг навіть з 
матір’ю попрощатися. 
Та, скоріше, він 
не хотів бачити її сліз»

в’ячеслав гончарук

Яким був Ілля Антонюк, роз‑
повіла бабуся безстрашного воїна 
Людмила Євгеніївна, — Наро‑
дився Ілля 25 вересня 1995 року. 
В ранньому віці залишився без 
батька. Дочка Люда намагалася 
прищепити синові почуття любо‑
ві до всього живого, — розповідає 
бабуся. — Перші шкільні роки 
Ілля провів у Сигнальській по‑
чатковій школі, потім продовжив 
навчання в Козятинській школі 
№ 5. До 9 класу у них були А і Б 
класи, потім їх з’єднали в один. 
Коли учні збиралися разом 
в 10‑ий та 11‑ий клас, називали 
себе А‑класом. Вони коли про‑
водили Ілюшу в останню дорогу, 
то й вінок підписали «від учнів 
А класу».

Після завершення шкільної 
освіти, вчився у Козятинсько‑
му залізничному училищі. По‑
тім пішов працювати на заліз‑
ницю. Без відриву від виробни‑
цтва навчався у Вінницькому 
транспортному коледжі. Після 
завершення навчання в коле‑
джі працював у Фастові. Зго‑
дом хлопця призвали в армію, з 
квітня 2018 по липень 2020 року 
служив нацгвардійцем у Києві. 
Прослужив півтора року і вирі‑
шив, що пора робити майданчик 
для створення власної сім’ї.

Ілля хотів жити у великому 
місті. Планував зібрати гро‑
шей, щоб купити житло у Ві‑
нниці. — Ми хотіли йому всією 

родиною допомогти з купівлею 
житла та він був вихований так, 
що старався більше рідним до‑
помагати, — розповідає бабуся 
Героя. — Казав, що «мені ще 
вам потрібно допомагати». Став 
працювати на важких, але добре 
оплачуваних роботах. Працював 
у будівельних компаніях, навіть 
на елеваторі, що за залізничними 
коліями, — сказала пані Людмила 
і розплакалась. — На трудовому і 
фінансовому фронті у Іллі було 
все добре. Бракувало тільки ку‑

пити житло і привести в будинок 
супутницю життя.

Пані Людмила перевела подих і 
знов стала розповідати про онука:

— Коли почалася війна, Ілля 
прийшов до мене і каже: «Я піду 
захищати нашу землю». Я кажу 
йому: «Ілюшо, ти ж планував 
заробити на житло і розпочати 
власне життя». А він відпові‑
дає: «Якщо не я, то хто?» Вдень 
24 лютого ми з ним поговорили, 
а на ранок він до дочки Люди 
каже: «Давай, мамо, мої докумен‑
ти». Вона посварилася на нього 
і сказала йому, що нікуди він 
не піде. А він їй каже: «Мамо, 

«Давай попрощаємось», — 
сКазав онУК і пішов на фронт
пам’ять  ілля антонюк в ранньому 
віці залишився без батька. Був щирим, 
правдивим і завжди усміхненим. З 
рідними вітався по-своєму, замість 
звичного «Добрий ранок» казав: «Я тебе 
люблю». Планував купити власне житло, 
але як тільки почалася повномасштабна 
війна, без роздумів, добровольцем пішов 
захищати нас з вами

сина Іллюшу, якого з півтораріч‑
ного віку виховувала без батька. 
В селі мабуть немає людини, щоб 
сказала про нього щось недобре. 
Кого ми не запитували — усі го‑
ворили, що у нього було море 
друзів, від нього линула природ‑
на щирість, співчуття, доброта та 
чоловіче милосердя.

Не встиг Ілля Антонюк завести 
власної сім’ї, не ощасливив свою 
люблячу матусю довгоочікувани‑
ми онуками. Не встиг, бо росій‑
ськи виродки вирішили, що мо‑
жуть безкарно вбивати маленьких 
дітей, гвалтувати жінок і дівчат 

України, а такі, як Ілля мусили 
стати їм на заваді.

Наостанок нашої розмови ба‑
буся воїна подивилася на вікно 
сільської хати з великим какту‑
сом на підвіконні.

— Коли Іллюша був у шостому 
класі, вони на уроці біології по‑
ливали вазони. Один маленький 
кактус відірвався і вчителька за‑
питала, хто може з учнів забрати 
рослину додому, і Ілюша приніс 
його мені, — розповіла пані Люд‑
мила. — Я за вазоном доглядала 
як за подарунком від онука, тепер 
його кактус я бережу, як реліквію.

ольга шостак: «організовуємо кондитерський 
марафон для збору коштів на тепловізор»

Відома козятинська конди‑
терка та волонтерка Ольга Шос‑
так повідомила про відкриття 
збору коштів на тепловізор. 
Вона, разом зі своїми колегами, 
організувала кондитерський ма‑
рафон. Розповідаємо про його 
умови.

«Життя триває, але війна 
не скінчилась. І ми в тилу з усіх 
сил намагаємось допомогти і під‑
тримати наших захисників. Ви 
отримуєте знання — хлопцям 
збережемо життя і пришвидши‑
мо допомогу», — написала у себе 
на сторінці Ольга Шостак.

Вона повідомила, що з 
14 по 19 липня в Інстаграмі бу‑
дуть проводитися прямі ефіри, де 
кондитери будуть дарувати супер 
рецепти та ділитися секретами.

У марафоні беруть участь такі 
кондитери:
 @cakeshop.kiev
 @natalia.cake.kiev
 @le_krendel
 @nina_leus_
 @victoria.zagorodnya
 @tortkaravayoksana
 @alina.shutka
 @olgagrigorak80
 @boreyko_cakes
 @shostak.olgaa
 @suprunnataliia
«Ваш ДОНАТ=участь у марафо‑

ні=нові знання=збережене життя 
захисника», — пише Ольга.

Після переводу будь‑якої мож‑
ливої суми (20, 50, 100, 200, 500 …), 
треба скинути скрін і запит на сто‑
рінку марафону @kondytery_ukrainy 
або організатору @cakeshop.kiev

реквізити:
ПриватБанк
4149609013454055
Моно
5375 4112 0246 2060 або 

банка https://send.monobank.
ua/jar/8HepfRndk3

Польща, банк Satander:
6510902620000000150092439
PayPal
sdays@ukr.et
Inna Tarasiuk
Переказ Money Gram, Western 

Union
Dreviak Natalia Ukraine 

+380635946650

Кожна ваша гривня допоможе 
нашим захисникам повернутися 
додому живими. Дякую кожному. 
Віримо в ПЕРЕМОГУ і ЗСУ

на другий день великої війни, 25 лютого, ілля антонюк 
відправився у військкомат добровольцем. 26 травня воїн 
зазнав важкого поранення, несумісного із життям

«ваш донат=участь у марафоні=нові знання=збережене 
життя захисника»
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укуси комах, кліщів: поради медиків, що робити
ольга бобрусь 

Влітку ми найчастіше зустрі‑
чаємося з мурахами, комарами, 
мухами, бджолами, осами, шерш‑
нями, павуками чи навіть зміями. 
У МОЗ розповідають про небез‑
пеку від укусів павуків, бджіл, 
шершнів тощо, та радять, як про‑
тистояти небезпекам, що можуть 
підстерігати під час перебування 
на природі.

Щорічно в світі більше 10 міль‑
йонів людей піддаються нападам 
отруйних тварин, більше 50 ти‑
сяч потерпілих гинуть. Причому 
летальних результатів від укусів 
бджіл або ос в 3 рази більше, ніж 
від укусів гримучої змії.

що робити в разі укусу 
Упевніться, що ви у безпеці: 

поруч більше немає комахи чи 
павукоподібного.

Огляньте місце укусу. Видаліть 
жало, якщо воно залишилося.

Місце укусу обробіть водою з 
милом.

Не чухайте і мінімізуйте кон‑
такт з одягом у місці укусу. Для 
зменшення свербежу прийміть 
антигістамінні препарати. Також 
місце укусу можна змастити за‑
собом з каламіном.

Якщо ви таки розчухали шкіру, 
обробіть ділянку антисептиком 
без спирту.

Холодний компрес допомо‑
же зменшити набряк. Візьміть 

будь‑що з морозилки, загорніть 
у рушник та прикладіть до місця 
укусу.

Якщо виникає набряк обличчя 
чи язика, запаморочення, висока 
температура, блювання, нудота, 
зниження тиску чи проблеми з 
диханням — викликайте швидку!

Також може трапитися реакція 
анафілаксії — це масове виділен‑
ня гістаміну клітинами імунної 
системи, мастоцитами. У такому 
випадку розширюються судини, 
з’являється сильний набряк, 
стискаються бронхи й людина 
може задихнутися.

Якщо у вас хоч раз був такий 
стан — обов’язково зверніться 
до лікаря. Він розкаже, як пра‑

вильно надавати домедичну до‑
помогу та порадить імунотерапію.

Якщо вас вкусив павук, не по‑
трібно відсмоктувати чи видав‑
лювати отруту. На території 
України єдиний справді небез‑
печний для людини павук — це 
каракурт. Зустріти його мож‑
на вздовж усього узбережжя 
Чорного та Азовського морів: 
у бур’янистих заростях, вологі‑
ших місцях у западинах та на со‑
лончаках, у степу, на полях та 
городах. Спочатку укус каракурта 
не дуже болісний, одразу може 
не відчуватися або відчуватися, 
як укол, але через 10–15 хвилин 
біль наростає та розповсюджу‑
ється по всьому тілу.

Перша допомога: заспокоїтися, 
знерухомити й охолодити місце 
укусу, багато пити води (бажано 
теплої й невеликими порціями), 
прийняти антигістамінні та зне‑
болювальні препарати та негайно 
звернутися до медзакладу.

Лікар-лор анатолій власенко, ві-
нничанин, але останні кілька років 
жив та працював у Харкові. Через 
війну повернувся до рідної вінни-
ці. і про кондиціонер теж має що 
сказати.
— Зокрема про автокондиціо-
нер, після евакуації з Харкова 
кондиціонер став працювати 
ледь-ледь. виявилось, що сто-
яння в багатогодинних пробках 

накидали на фільтр двоміліме-
тровий шар бруду, хоча фільтру 
було 2 місяці, — говорить лор. — 
Тому періодично перевіряйте 
його. а взагалі то варто зміню-
вати фільтр салону кожен раз при 
проходженні ТО. Брудний фільтр 
робить важчою роботу конди-
ціонера й «запилює» машину. 
Також раз на сезон варто про-
мивати спец розчином систему 

повітроводів. автокондиціонер 
може набирати повітря за бор-
том і це важливо бо об’єм ма-
шини невеликий і кисню може 
швидко ставати замало, це не-
приємно. Хоча коли він набирає 
повітря із салона — охолодження 
відбувається швидше.
і порада — не направляйте прямий 
потік на тіло! Спочатку це приколь-
но, а потім боляче…

ще кілька нюансів від лора

вимКни КонДиціонер! пораДа 
віД бабУсі, яКУ не варто слУхати

альона рябоконь

Зараз, у середині літа це бо‑
люча тема, тому лікар‑педіатр 
Андрій Шиманський зробив екс‑
перимент. Він узяв електронний 
градусник, сів із ним у машину, 
яка стояла на сонці кілька годин. 
На вулиці вже було трохи більше 
20 градусів.

— А в салоні машини 52 С, — 
говорить лікар. — У мене малень‑
ка донечка, тож на задньому си‑
дінні автокрісло. Якщо притули‑
ти до нього градусник, то можна 
побачити відмітку — 46 градусів. 
А температура на панелі прила‑
дів, яка знаходиться під проме‑
нями сонця — 61 С. Тобто хоч 
за вікном не так уже і спекотно, 
в автівці можна смажити яєчню.

чи варто смажити 
дитину?

— Перш ніж садити дитину 
в автівку, машину потрібно 
охолодити, — говорить Ши‑
манський.

І до речі, це відноситься 

не лише до дітей, до людей по‑
хилого віку, або до людей, які 
мають проблеми з тиском та 
хронічні захворювання. А це, 
як правило, одні й ті ж самі 
люди. І це, як правило, наші 
бабусі й дідусі, які категорич‑
ні у відношенні до протягів та 
кондиціонерів.

— Я на прийомі завжди кажу, 
не бійтеся захолодити дитину, 
бійтеся її перегріти, — розповідає 
педіатр. — Маленька дитина має 
багато механізмів, щоб зігрітися, 
а от охолодити себе малюк майже 
не може. До того ж, мушу вас 
заспокоїти, кондиціонер дитину 
не продує. А от перегрів — ціл‑
ком реальний.

Тому, за словами лікаря, за‑
вжди й усюди наголошують про 
те, щоб ніколи в житті ви не за‑
лишали дитину в машині саму. 
Навіть якщо вам здається, що 
не так уже і спекотно на вулиці 
(експеримент зверху). Описані 
чисельні смертельні випадки, 
коли дитину залишили в ма‑
шині на парковці спати в ав‑
токріслі.

— Так само, як і взимку ми 
прогріваємо салон машини, 
перед тим, як їхати з малечею, 
влітку ми охолоджуємо салон, 
а потім садимо дитину в авто‑
крісло, — говорить лікар.

— Пам’ятайте, соплі — це ві‑

без варіантів  коли сідаєш в автівку 
з дитиною, навіть у спеку, то не дай 
Боже відкрити вікно, або увімкнути 
кондиціонер, якщо поряд сидить 
бабуся малюка. Ти будеш вмиватися 
потом, дитина в дитячому кріслі буде 
червоніти й запрівати. але це краще, ніж 
«застудитись, а потім на старості років 
мати купу болячок» (це всі бабусі так 
говорять). а що про це кажуть лікарі?

русна інфекція! Не можна надути 
соплі кондиціонером!

Про що треба Подбати?
— Звісно, кондиціонер має 

бути справний, періодично по‑
трібно робити його очистку. 
У системі може бути плісня‑
ва, — розповідає Андрій Ши‑
манський. — Уникайте прямого 
холодного потоку на дитину. 
Тривала дія холоду може ви‑
кликати запалення м’яза чи 
нерва (шию звело‑продуло), це 
не вірусняк, але теж не приємно. 
Зменшуйте температуру в салоні 
поступово, не робіть різких пере‑
падів. Оптимальна температура 
20–24 градуси. І звісно подбайте 
про вологість. Кондиціонер дуже 
висушує повітря, тому може но‑
сик починати «хрюкати». Якщо 
їдете в тривалу дорогу — візьміть 
портативний зволожувач повітря. 
І не бійтеся — вмикайте конди‑
ціонер.

кондішн вдома та офісі
Сьогодні кондиціонер у квар‑

тирі — це норма. Хоча про норми 
користування ми інколи забува‑
ємо. Тому:

— Не варто виставляти темпе‑

ратуру на кондиціонері нижче 
ніж на 7–8 С ніж у приміщенні 
була до того, як ви увімкнули 
кондішн, — говорить лор. — 
Не направляйте потік повітря 
на себе. Більшість кондиціонерів 
видає потік стало низької темпе‑
ратури, а цифри, які виставлені 
на ньому, показують поріг ви‑
мкнення.

За словами Анатолія Власен‑
ка, якщо сісти під потік, мож‑
на отримати запалення м’язів, 
нервових сплетінь, буде боляче. 
Ну і тут теж варто слідкувати 
за чистотою фільтрів, мити їх ба‑
жано щомісячно (цікаво, хто так 
робить?). На них накопичується 
пил, який ганяється по колу.

— З огляду економії та швид‑
кого зниження температури ре‑
комендують закрити вікна, але 
це припиняє притік повітря з 
вулиці, — розповідає лікар. — 
В такому випадку повітря стає 
сухим, тож бажано використо‑
вувати зволожувач повітря. А ще 
від кондиціонера знижується 
кількість кисню в приміщенні, 
тому я раджу залишати вікно 
на провітрювання, або в парі з 
кондиціонером ставити реку‑
ператор.

Педіатр андрій шманський виміряв температуру повітря у своєму авто. — коли за вікном 
трохи більше 20°С, в салоні може бути 60°С, тобто можна смажити яєшню. але чи варто 
смажити малюка? — каже він

Ніколи не залишайте 
дитину в машині 
саму. Навіть якщо 
вам здається, що 
не так уже і спекотно 
на вулиці
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олена удвуд

Минулого року у Козятині 
вперше відбувся пленер в рам‑
ках проекту «Водокачка‑АРТ». 
Локацією художників, які при‑
їхали до нашого міста з Бер‑
дичева, Жмеринки, Вінниці та 
Черкас, стала зона відпочинку 
Водокачка. Майстри пензля 
розташувалися на березі річки 
і за якихось дві години на біло‑
сніжних полотнах з’явилися кра‑
євиди мальовничої козятинської 
природи.

Цьогоріч подібний захід про‑
вели у нашому місті знову. Цьо‑
го разу до пленеру долучилися 
місцеві митці. Прокинувшись 
рано‑вранці і, взявши із со‑
бою полотна, пензлі, фарби та 
палітри, художники вирушили 
на лавандове поле, щоб о сьомій 
прибути на локацію. Їх зустріли 
запашні квіти, тихе дзижчання 
бджіл і ледь спохмурніле небо.

На полі саме фотографувалися 
дівчата, тож довелося трішки за‑
чекати. Художники тим часом 
розмовляли. Коли фотосесія 
завершилася, митці поринули 
в атмосферу пахощів лаванди. 
Зробивши на пам’ять декілька 
світлин, взялися до роботи. За‑
вдання номер один — продума‑
ти композицію для майбутньої 
картини. Митці розійшлися 
у пошуках найкращого ракурсу 
і цікавих об’єктів. Увагу Віктора 
Кльоца привернув старовинний 
дуб, який видніється з поля. 
Наталія Мельничук захопилася 

красою лавандових квітів, з яких 
бджілки збирають нектар. Сло‑
вом, кожен знайшов для себе те, 
що йому найбільше до вподоби.

Тим часом Тетяна Куліш вже 
почала працювати над своєю 
картиною. Сівши на лавку, ху‑
дожниця бере до рук олівець і 
окреслює на полотні сюжет сво‑
го пейзажу. Це буде загальний 
план поля, де з‑поміж кущів 
лаванди видніється білий стіл 
з мереживною скатертиною і 
стільцем поруч. Ще декілька 
штрихів і починається найцікаві‑
ше — сніжно‑біле полотно буде 
заповнюватися барвами. Тетяна 
пише картину акрилом, тож бере 
на палітру багато білила, трохи 
жовтого, блакитного і лілового.

— Зараз головне для нас на‑
мітити небо, — каже художниця 
і проводить пензлем по полотну. 
Спершу жовті відтінки, за тим 
блакитні. За декілька секунд 
на картині з’являються обриси 
ранкового неба.

Наступними художниця про‑
писує дерева, кущі і хату з ко‑
мином. Це об’єкти заднього 
плану. На палітрі змішуються 
нові кольори. Декілька штрихів 
і небосхил від майбутнього поля 
відділяє смуга рослин і будинок 
у правому кутку.

Найбільшу частину полотна 
займає поле. На палітрі знову 
змішується ліловий і один за од‑
ним з’являються обриси кущів 
запашних квітів. Дві плями 
художниця поки не зачіпає — 
тут мають бути стіл зі стільцем 

творчість

писали Картини, щоб 
піДтримати наших воїнів
надихаюче  Проект «водокачка-
арТ», який стартував минулого року, 
продовжується. Цього разу місцем 
зустрічі художників стало лавандове 
поле, де провели пленер. Учасники 
створять неповторні пейзажі, які 
продадуть на благодійність

учасники пленеру не лише надихалися красою лаванди. вони встигли зробити декілька 
світлин на пам’ять

Перед тим, як заповнювати картину кольором, 
художниця окреслює олівцем загальний сюжет пейзажу. 
Декілька штрихів і все буде готово

на передньому плані і невеликий 
паркан трохи позаду. Пропису‑
ючи поле, Тетяна час від часу 
додає відтінків до об’єктів за‑
днього плану, щоб дерева і кущі 
вписалися в загальну кольорову 
гаму і пейзаж мав гармонійний 
вигляд.

Тепер черга дійшла до неза‑
фарбованих плям. Художниця 
проводить лінію світлим кольо‑
ром і на полотні з’являються 
обриси стільця. Поруч із ним 
мисткиня намічає стіл. Додає 
трохи темнішого відтінку, щоб 
підкреслити ділянки, які в тіні. 
Позаду прописує паркан. Позаяк 
за ним видніються кущі лаванди, 
тут до світлого кольору додаєть‑
ся трохи лілового. Ще декілька 
штрихів і картина готова.

Роботи, створені художниками 
в рамках пленеру, можна буде 
побачити на благодійному вер‑
нісажі «Лаванда надихає, ЗСУ 
перемагає», який відбудеться 
орієнтовно наприкінці липня. 
Картини продадуть, а виручені 
кошти спрямують на допомогу 
нашим захисникам.

тут і співаки, і танцюристи, і кліпмейкери, і баристи: 
про творчий гурток у селі козятин
ірина шевчук

У липні цього року виповню‑
ється рік, як працівник культури 
Наталія Горецька стала обійма‑
ти посаду директора будинку 
культури села Козятин. Разом з 
тим, Наталія, як людина творча, 
створила художній, аматорський, 
творчий гурток, де діти мають 
можливість проявити себе. Тут і 
співачки, і читці віршів, і танцю‑
ристи, і кліпмейкери. Під чуйним 
керівництвом пані Наталії, ніхто 
не сидить без діла. Адже до кож‑
ного свята чи події вони готують 
номер. А це робота не з легких, 
до кожного — свій підхід. Діти 
заздалегідь вчать слова, пісні, 
придумують декорації, компо‑
зиції, аби глядачеві було на що 
подивитися та що послухати. 
А ще тут малюють та роблять 

чудові поробки.
Наразі всі свої виступи за‑

писують на відео і завантажу‑
ють у групу Будинок культури 
с. Козятин, адміністратором якої 
є донька пані Наталії Анна. Все 
можна подивитися онлайн. За‑
звичай, це патріотичні номери, 
які виховують любов до країни, 
до рідної мови, до традицій. 
Один із останніх номерів гурт‑
ківці підготували на свято Івана 
Купала та до 148‑річчя Козятина. 
Вбрані у вишиванки та заквітчані 
у віночки дівчата та хлопці за‑
співали пісень та записали кліп, 
де привітали зі святом.

— У нас все серйозно, — каже 
газеті Наталія Горецька. — Діти 
організували вибір активу гуртка 
і все оформили у протокол. Є 
староста, секретар, адміністратор 
контролер, діджей, постановщик 

і виконавець, бухгалтер, костю‑
мер та навіть бариста.

За кожним учасником гуртка 
закріплені свої обов’язки.

За словами Наталії, у гурт‑
ку є діти віком від 5 до 14 ро‑
ків. Хлопці і дівчата. Це Аліна 
Лавренюк, Анна Жук, Вероніка 
Шевчук, Вікторія Глеба, Ярос‑
лав Ільчук, Арсен Григориченко, 
Антоніна Щербатюк, Іван Аль‑
ба, Леон Альба, Андрій Чайков‑
ський, Таїсія Яновська, Софія 
Пастощук, Ірина Савчук, Марія 
Зоз, Микола Кривонос, Артем 
Яновський. Всі талановиті, ар‑
тистичні та харизматичні. Ходять 
вони до гуртка щодня, після 
14.00, і навіть у суботу, до 14.00.

— Дітки стараються, готують‑
ся, розвиваються, спілкуються, 
весело та головне з користю 
проводять свій час, — продо‑

вжує Наталія Горецька. — Хочу 
сказати, що у роботі, а саме у її 
висвітленні, мені дуже допома‑
гає моя донька Анна, яка наразі 
здобуває професію працівника 
поліції. Саме вона створила гру‑
пу у соцмережах та публікує всі 

наші номери. Кожен бажаючий 
може насолодитися дитячими та‑
лантами. Дітки активні, радіють 
і це головне. Тож всіх бажаючих 
проявити свої таланти запрошує‑
мо у наш творчий колектив. Тут 
весело та цікаво.
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в’ячеслав гончарук

Після відкриття турніру коман‑
ди волею жереба були розбиті 
на 2 групи. До першої п’ятірки 
увійшли «Фортуна» (Андрушів‑
ка), «Бердичів‑2», «Бульвар» 
(Житомир), ФК «Коростишів» 
та об’єднана команда «Леви» 
(Козятин) — «Колос» (Мах‑
нівка). В групі «В» змагалися: 
ДЮСШ‑Попільня, «Фортуна‑2» 
(Андрушівка), ДЮСШ‑Бердичів, 
«Локомотив» (Козятин), «Оріон» 
(Сквира).

Ігри в групах проходили за ко‑
ловою системою. Дві кращі ко‑
манди за набраними очками 
в групах увійшли до фіналу чоти‑
рьох. Фінальна частина визначила 
переможця і призерів турніру.

Першу гру «Леви» зіграли з 
«Бердичів‑2» і перемогли їх з 
рахунком 6:0. Друга гра «Левів» 
була з «Бульваром» із Житоми‑
ра. В цій грі дива воротарської 
майстерності творив страж воріт 

команди з Полісся. Та все ж одно‑
го разу йому довелося витягнути 
м’яча з сітки власних воріт. Гра 
завершилась перемогою наших 
футболістів з рахунком 1:0. Тре‑
тю гру наші земляки провели з 
однолітками команди господарів 
поля «Фортуною» і перемогли їх 
з рахунком 3:1. В заключній грі 
групи «А» футболісти нашої ко‑
манди зустрілися з командою з 
міста Коростишів. «Леви» пере‑
могли з рахунком 4:0.

У півфінал вийшли чотири ко‑
манди: «Леви», ДЮСШ‑Бердичів, 
ДЮСШ‑Попільня та «Бульвар» 
(Житомир). У першому півфі‑
налі «Бульвар» мінімально пере‑
грав ДЮСШ‑Бердичів. У друго‑
му півфіналі «Леви» перемогли 
ДЮСШ‑Попільня з рахунком 3:0. 
У фінальній зустрічі зустрілися 
«Бульвар» та наші «Леви». Осно‑
вний час цього матчу завершився 
без забитих м’ячів. У післяматче‑
вих пенальті удача була на боці 
козятинсько‑махнівської команди. 

наші «леви» найКращі! золото 
Fortuna-Cup У нашої КоманДи
знай наших!  У суботу, 9-го липня, 
об’єднана команда «Леви» руслана 
Гуменюка та «колос» миколи Бабюка 
відправилися в місто андрушівку на турнір 
Fortuna-Cup 2022 10/11 р. н. У турнірі 
взяли участь 10 команд з вінницької, 
Житомирської та київської областей

Вони перемогли у футбольній ло‑
тереї з рахунком 3:1.

Інша козятинська команда 
«Локомотив» зупинилася за крок 
до півфіналу і фінішувала на 6‑у 
місці.

Вже після нагородження один 
із тренерів команди переможців 
сказав:

— Мабуть, вже було б неспра‑
ведливо, якби ми і цього разу 
програли по пенальті. Нашу 
спільну команду «Леви» +«Ко‑
лос» вважали фаворитом турніру 
ще до початку ігор у групах і ми 

задоволені, що нам все вдалося і 
ми добре виступили на турнірі, — 
сказав тренер.

Задоволені і гравці команди, 
адже організатори турніру, крім 
спортивних нагород за зайняте 
місце передбачили заохочуваль‑
ний приз — дві смачних піци 
на команду.

Користуючись випадком, тре‑
нер «Колоса» Микола Бабюк по‑
дякував організаторам за відмінно 
організовані змагання та батькам 
футболістів, які взяли участь 
у підвозі гравців до Андрушівки.

— Дякую команді за змістовну 
та самовіддану гру, дуже гарно від‑
працювали усю ігрову дистанцію 
турніру, починаючи з групового 
етапу і закінчуючи пів фіналом та 
фіналом, — сказав тренер «Левів» 
Руслан Гуменюк. — Як результат, 
почесне перше місце. Окрема по‑
дяка Миколі Бабюку за ваших 
вихованців та безмежну любов 
до своєї справи, приємно з таким 
тренером працювати. І звичайно 
велика подяка батькам футболіс‑
тів, які завжди з командою, які 
завжди підтримують гравців.

у благодійному турнірі з волейболу перемогла 
дружба і віра у зсу
в’ячеслав гончарук

У суботу, 9‑го липня, на ста‑
діоні «Локомотив» нашого міста 
пройшов відкритий благодійний 
турнір з волейболу «З Україною 
в серці, з вірою в ЗСУ» серед 
молодіжних команд.

У турнірі взяли участь чотири 
команди. Вони за коловою сис‑
темою визначали кращу команду. 
Організували змагання за під‑
тримки міської ради, територі‑
альної профспілкової організації 
Південно‑Західної залізниці та 
Вінницької територіальної ор‑
ганізації ВФСТ «Колос».

Першими на спортивний май‑
данчик вийшли волейболісти 
КДЮСШ та команда «Козятин». 
Якщо про команду КДЮСШ ми 
знаємо, що це спортсмени Ко‑
зятинської спортивної школи, 
то за команду «Козятин» ви‑
ступали майстри м’яча і сітки 
з місцевих залізничників. В цій 
грі було на що і на кого поди‑
витися. Силові подачі в стрибку, 
подача планер, комбінація взліт 
та гра першим темпом. Маючи 
в своїх складах гравців, які багато 
чого вміють у волейболі, грали 
не стільки на перемогу, як у своє 
задоволення. Перемогли у двох 
партіях більш майстровиті волей‑
болісти‑залізничники.

Волейболісти «Колоса» з Ма‑
харинець зустрілися ще з однією 

командою Козятина — «Олім‑
пом». Про волейбольну коман‑
ду «Олімп» нам розповіла одна з 
двох дівчат команди, Юля.

— Наша команда, можна так 
сказати, самоорганізувалася. Ми 
біля залізничного училища обла‑
штували спортивний майданчик 
і стали грати у волейбол і дечо‑
го у волейболі вже навчилися. 
Оскільки ми віримо нашим ЗСУ, 
то вирішили взяти участь у цьому 
благодійному турнірі, — пояснила 
волейболістка «Олімпу».

— Юлю, то ваша команда — це 
команда мікрорайону ПРБ?

— Виходить так, — відповіла 
спортсменка.

У другій грі перемогу у двох 
партіях здобули команда Махари‑
нець. Ці волейболісти також у 2‑х 
партіях перемогли волейболістів 
КДЮСШ.

Найбільш захоплюючою на тур‑
нірі була гра № 4. В ній створив 
сенсацію «Олімп», вигравши одну 
з двох партій у команди «Козя‑
тин». У третій партії, яка гралася 
до 15 очок, волейболісти заліз‑
ничники здобули перемогу.

У пятій грі команди «Олімп» 
і КДЮСШ розіграли 3–4 місце. 
Волейболісти спортивної школи 
перемогли «Олімп» у двох партіях 
і посіли третє місце.

Головний трофей розіграли ко‑
манда «Козятин» та хлібороби 
Махаринець. Команда залізнич‑

ників добре починала і майже 
до кінцівки партії вела в рахун‑
ку. Волейболісти Махаринець 
команду «Козятин» доганяли 
в рахунку і завершували партію 
на свою користь. Друга партія 
між цими колективами стала 
копією першої. Волейболісти 
Махаринець здобули перемогу 
у двох партіях, а заодно перемогу 
в благодійному турнірі. Команда 
«Козятин» стала срібним при‑
зером.

Після завершення гри відбуло‑
ся закриття благодійного турні‑
ру. Команди отримали грамоти, 
медалі та кубки за зайняті місця. 
Всі команди учасники отримали 
подарунки від організації ВФСТ 
«Колос». Зібрані на благодійній 
акції кошти організатори турніру 
передадуть на потреби ЗСУ.

— Такі турніри є часткою ве‑
ликої перемоги над злом, яке 
принесли на нашу землю ро‑
сіяни, — сказали на завершен‑
ня благодійної акції учасники 
турніру.

Волейболісти спортивну форму 
замінили на цивільний одяг, а ми 
дивилися на ледве помітні білі 
лінії волейбольного майданчи‑
ка. Розмітку робили до початку 
ігор і під час розминки волей‑
болістів. Тільки за кожної гри 
вона розширювалась і під кінець 
турніру ігрове поле збільшилось 
на сантиметрів 20. А це додат‑

козятинчани та махнівчани. Об’єднана команда «Леви» — «колос» перемогла у турнірі

кове очко для команди, яка при 
нормальних лініях атакувала б 
за межі майданчика. Ще слід 
сказати, що майданчик має пі‑

сочно‑гравійне покриття. Якби 
перед грою майданчик полили 
водою, тоді б не летів на голови 
вболівальників пил.

гострий момент гри. На майданчику — команди «козятин» і 
ДЮСш

чемпіони благодійного турніру — команда «колос» з 
махаринців. У фіналі вона перемогла команду «козятин»
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історія

дали завдання створити україн‑
ський тепловізор, — розповідає 
Лілія Макаревич. — І він це зро‑
бив і встановив його на літак. 
Коштував один такий теплові‑
зор, якби виконали завдання 
для держави, один мільйон до‑
ларів. За це Сергію Вітюку вру‑
чили Державну премію в галузі 
науки і техніки.

Втім проект, над яким пра‑
цював наш земляк, завершити 
не вдалося. Він залишився без 
роботи і довгий час працював 
таксистом.

став народним вчителем 
україни

Серед портретів, пред‑
ставлених на виставці, фото 
Юрія Пасіхова. Він народився 
у 1956 році у Козятині. Зараз 
мешкає у Вінниці, де працює 
в гімназії № 17 викладачем.

— Коли ми розмістили про 
нього матеріал в інтернеті, отри‑
мали багато відгуків, — розпо‑
відає Лілія Макаревич. — Всі 
кажуть, що це неймовірна лю‑
дина. Таких вчителів немає. Він 
неповторний, неординарний. 
Так як він не викладає ніхто. 
Його учні завжди знаходили 
своє місце в житті, перемагали 
на багатьох олімпіадах, навіть 
міжнародного рівня.

За вагомі здобутки у новатор‑
стві в педагогіці Юрій Пасіхов 
став Відмінником народної 

освіти. А ще отримав звання 
Народний вчитель України. 
Та не лише цим відомий наш 
земляк, тому що у 80‑их роках 
минулого століття він розробив 
персональний комп’ютер.

очолював ПоПулярний 
гумористичний журнал

Ще одна відома особистість — 
кордишівчанин Федір Маків‑
чук, український письменник 
і журналіст. З‑під його пера 
вийшла не одна збірка гуморе‑
сок. Він перекладав українською 
Незнайку і «Пригоди капітана 
Врунгеля». А ще був головним 
редактором журналу «Перець». 
Це перший український гумо‑
ристично‑сатиричний часопис, 
який цьогоріч відсвяткував сто‑
річчя.

— Перед вами «Перець» 80‑их 
років, — показує Лілія Макаре‑
вич журнал. — Федір Маківчук 
понад 40 років очолював його 
редакційну колегію. Він стра‑
шенно недолюблював номен‑
клатурщиків і майже в кожному 
номері журналу були карикатури 
на цю тему. До речі, карикатури 
робив ще один козятинчанин 
Сергій Герасимчук.

Федір Маківчук хоч і виїхав 
з Кордишівки, не забував про 
рідне село і часто туди навід‑
увався.

— Він допомагав під час бу‑
дівництва будинку культури, 

олена удвуд

Традиційно до Дня міста наш 
музей готує виставку. Цьогоріч 
берегині історії Лілія Макаревич 
та Наталія Баштова представили 
експозицію «Видатні діячі Ко‑
зятина». Це 15 постатей, серед 
яких відомі діячі, які зробили 
внесок у розвиток нашого міста, 
і уродженці Козятина, які про‑
славилися на всю Україну. Трохи 
розкажемо про деяких із них.

її енциклоПедію читають 
всі грибники

Одна з постатей, представле‑
них на виставці — козятинчан‑
ка Марія Зерова. Народилася 
у 1902 році. У юності її спітка‑
ло нещастя — Марія потрапила 
в аварію, на неї наїхала карета. 
Як і Леся Українка, вона страж‑
дала на важке невиліковне захво‑
рювання — туберкульоз кісток. 
Та це не завадило їй стати успіш‑
ною, тому що ім’я Марії Зерової 
знає увесь науковий світ. Вона 
була мікологом — спеціалістом, 
який вивчає гриби.

— Після Другої світової війни 
були знищені всі посадки та 
ліси, — розповідає Лілія Мака‑
ревич, директор Музею історії 
міста. — У цей період радянська 
влада взялася їх засаджувати, 
тому що поля не мали достат‑
ньо вологи, через що були менші 
врожаї. Нашій землячці Марії 
Зеровій дають доручення дослі‑
дити цю тему. Вона з’ясувала, 
що коли знищується весь верх‑
ній шар деревини або кущів, 
зникають гриби. І виявляється, 
що саме ті гриби, які утворю‑
ють гниль, позитивно вплива‑
ють на утворення рослинного 
покриву. Там, де є гриби, там 
буде і ліс. Вона обґрунтувала цю 
теорію і за це стала лауреатом 
Державної премії.

Марія Зерова відкрила більше 
400 видів нових грибів, чотири з 
них назвали її прізвищем. Вона 
першою на теренах України ви‑
дала атлас грибів і у співпраці з 
іншими науковцями написала 
декілька енциклопедій. Та вона 
була не лише успішною науко‑
вицею, а й турботливою матір’ю 
та люблячою дружиною.

— Вона була дуже щаслива 
в шлюбі, — продовжує Макаре‑
вич. — Її чоловік зоолог і ботанік 
Дмитро Зеров страшенно був за‑
хоплений своєю дружиною. Він 
віддав все своє життя не своє‑
му майбутньому, не своїй науці, 
а повністю розчинився в науко‑

вих роботах Марії, своєї коханої.

збудував український 
манхеттен

Свого часу знаною у Козя‑
тині була родина Кульчицьких. 
Казимір Кульчицький викла‑
дав у школі № 2 малювання і 
креслення. Учні згадують його 
як інтелігентного, спокійного 
і врівноваженого вчителя. Він 
був надзвичайно добрим, ніколи 
не сварив дітей, завжди ставив 
гарні оцінки. А його рідний брат 
Генріх став відомим архітекто‑
ром.

Генріх Кульчицький народився 
у Козятині у 1922 році. Навчався 
у школі № 2. І навіть приїздив 
на один із ювілеїв свого рідно‑
го навчального закладу. Після 
школи подався до столиці, де 
вивчився на архітектора.

У 50–80‑их роках минулого 
століття Генріх Кульчицький 
брав участь у розбудові Києва. 
Він був одним із архітекторів, які 
реконструювали Майдан Неза‑
лежності.

— Майдан Незалежності за ра‑
дянських часів декілька разів пе‑
ребудовувався, — каже директор 
музею. — Можливо хтось із вас 
пам’ятає, що був період, коли 
там стояло багато фонтанів. 
Саме наш Генріх Кульчицький 
у співавторстві з іншими архі‑
текторами спорудив той варіант 
площі. За це його удостоїли Дер‑
жавної премії.

Завдяки Генріху Кульчицькому 
у Києві з’явився Оболонський 
район, де своєрідне проекту‑
вання житлових будинків. Сам 
мікрорайон стоїть на піщаному 
березі, який створили штучно. 
А ще наш земляк брав участь 
у забудові Русанівки, яку нази‑
вають київською Венецією та 
українським Манхеттеном.

брав участь у секретних 
розробках

Ще одна постать, представле‑
на на виставці — вчений Сергій 
Вітюк. Його дитинство минуло 
на Талимонівці, серед краси ко‑
зятинської природи. Навчався 
у школі № 3. Закінчив політех‑
нічний університет, за фахом був 
програмістом, радіоконструкто‑
ром та радіотехніком. Втім у від‑
критих джерелах ви не знайдете 
про нього інформації, тому що 
наш земляк працював у таємній 
групі, яка розробляла військову 
техніку.

— Його конструкторській гру‑
пі, яку він незабаром очолив, 

цікаво  Чи знали ви, що уродженка 
козятина марія Зерова винайшла 
нові види грибів? Чи чули, що у 1970–
80-их роках козятинчанин Генріх 
кульчицький брав участь у реконструкції 
майдану Незалежності в столиці? а що 
уродженець нашого міста Юрій Пасіхов 
створив у 80-их роках комп’ютер? 
розповідаємо цікаві факти про відомих 
на всю Україну козятинчан, які почули 
в музеї історії міста

Козятинчани, яКі Увійшли 
в історію УКраїни

Уродженець Козятина, 
відомий український 
режисер Віктор Іванов 
зняв легендарну 
комедію «За двома 
зайцями»

діставав матеріали, які були 
в дефіциті на той час, а це були 
70‑ті роки, допомагав під час 
будівництва школи, — продо‑
вжує директор Музею. — Крім 
того, він лауреат рідкісної Пре‑
мії імені Ярослава Галана. Лише 
80 осіб в Україні нагороджені 
цією премією.

зняв комедійний шедевр
— Цей запис нам передав 

у фонд музею Дмитро Дахно, — 
показує Лілія Макаревич укра‑
їномовну копію фільму «За дво‑
ма зайцями», яку зняв Віктор 
Іванов. Він народився 1909 року 
у Козятині. Разом з батьками 
мешкав у старому приміщенні 
залізничної лікарні. В одній із 
залів Музею відтворений при‑
близний інтер’єр житла сім’ї Іва‑
нових. Тато Михайло працював 
лікарем, помер від холери, яка 
вирувала в Козятині в ті часи. 
Тож майбутній режисер зростав 
без батька.

— Віктор Іванов мав стати за‑
лізничником, — каже Лілія Мака‑
ревич. — Вступив спочатку в Бер‑
дичівське ФЗУ, потім навчався 
в Шепетівці. Його відправили 
до Москви, сказали: «Їдь, отри‑
муй вищу освіту». І він вступає 
до Інституту кінематографії, 
в групу знаменитого режисера 
Сергія Ейзенштейна, який по‑
ставив шедевр світової кіне‑
матографії «Броненосець «По‑
тьомкін». З усієї групи він обрав 
тільки двох — Віктора Іванова і 
ще одного студента, і сказав про 
нашого земляка: «Цей сумний 
хлопець буде знімати комедії».

Так і сталося. Віктор Іванов 
подарував нам легендарну стріч‑
ку «За двома зайцями», за яку 
був нагороджений Державною 
премією.

Це лише невелика частина ці‑
кавинок, які можна дізнатися з 
виставки. Більше інформації ви 
можете почути у Музеї. Виставка 
діятиме протягом місяця.

директор музею лілія макаревич показує примірник 
журналу «Перець». Понад 40 років редактором цього 
часопису був Федір маківчук із кордишівки

колекція журналу «Перець» 80-их років. Поруч копія 
кінострічки «За двома зайцями», яку зняв козятинчанин
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козятинським школярам провели заняття з 
вогневої підготовки та медицини

Фахівці 173‑го окремого ба‑
тальйону Сил територіальної 
оборони провели заняття з вогне‑
вої підготовки, мінно‑вибухової 
безпеки та медицини в умовах 
воєнного стану для школярів, 
вчителів та іншого цивільного 
населення.

Середні загальноосвітні школи 
колишнього Козятинського ра‑
йону проявили інтерес до отри‑
мання нових знань та навичок 
у сфері формування національної 
свідомості та патріотичного ви‑
ховання.

Дорослі та діти на практиці 
освоювали, як поводитися зі 
зброєю, правильно накладати 
турнікети, бандажі і проводити 
евакуацію потерпілих, виявляти 
вибуховий пристрій та багато 
іншого.

Заняття проводили представни‑
ки тероборони: військові медики, 
сапери, інструктори з вогневої 
підготовки, офіцер‑психолог, за‑
ступник командира роти з мораль‑
но‑психологічного забезпечення.

«Організатори занять споді‑
ваються, що школярам ніколи 

не доведеться використовувати 
ці навички в майбутньому. Адже 
усі формування Збройних сил 
України докладають максимум 
зусиль для того, щоб наші діти 
жили в мирній країні. Дивлячись 
на ентузіазм, з яким підростаюче 
покоління підійшло до занять, 
неможливо не пишатися тим, 
якими ми виростили наших ді‑
тей: вони сильні, гідні, завзяті, 
справжні патріоти!» — йдеться 
у повідомленні на сторінці у фей‑
сбуці «120 бригада територіальної 
оборони ЗСУ».

олена удвуд

Вечір п’ятниці, 8 липня. При‑
хопивши із собою каремати і по‑
кривала, козятинчани прийшли 
у «клітку» в парку, яка на дві з 
половиною години перетворилася 
на справжній open‑air‑кінотеатр. 
Тут організували благодійний по‑
каз аніме. Розмістившись перед 
сценою, гості чекали на початок 
заходу, розмовляли і багато фото‑
графувалися. А наймолодші тим 
часом розмальовували розмальов‑
ки, які роздавали представники 
молодіжної ради.

За декілька хвилин на сцені 
«клітки» з’явився гурт «Кавеен». 
Це молодий рок‑бенд, який рані‑
ше називався «Рокери‑чпокери». 
Хлопці виступили у пам’ять про 
наших загиблих Героїв. Спершу 
хвилиною мовчання вшанували 
наших захисників, які полягли 
на війні. По тому зіграли декілька 
власних пісень.

— Вони більше грають на квар‑
тирниках, — розповідає Анастасія 
Поліщук, PR‑менеджерка Моло‑
діжної ради, співорганізаторка за‑
ходу. — Це — козятинський гурт, 

тому ми вирішили їх запросити.
— Для того, щоб розрядити 

обстановку, — додає Олена Сло‑
бодянюк, головний спеціаліст 
Управління сімейної, дитячої та 
молодіжної політики, співоргані‑
заторка акції. — Хлопці самі хоті‑
ли виступити, щоб показати, що 
вони підтримують наш Козятин.

Після короткого концерту учас‑
ники «Кавеен» подякували гля‑
дачам. Почалися приготування 
до другої частини заходу: треба 
було налаштувати апаратуру для 
показу аніме. А поки мудрува‑
ли над технікою, щоб публіка 
не нудьгувала, вокаліст рок‑гурту 
Коля повернувся на сцену і взяв‑
ся розважати глядачів. Музикант 
почав жартувати. До мікрофона 
підійшов маленький хлопчик і 
заспівав «Ой у лузі червона ка‑
лина». Це було зворушливо.

Нарешті техніку налаштували 
і увімкнувся фільм. На невели‑
кому екрані з’явилися перші 
кадри «Віднесені привидами» 
японського режисера Міядзакі 
Хаяо в українському перекладі.

— Аніме ми вибрали класичне, 
не просто навмання, — пояснює 

Олена Слободянюк. — У нашій 
країні через війну багато сімей 
змушені переїжджати і на но‑
вому місці вони потрапляють 
у різні ситуації. Цей мультфільм 
і його сюжет саме про те, що 
маленька дівчинка з батьками 
поїхала в інше місто, звісно, 
не через війну, але вони потра‑
пили у фантастичну ситуацію. 
Батьки розгубилися, а рятувати їх 
і весь казковий світ довелося цій 
маленькій дівчинці. Саме тому 
ми взяли цей фільм, бо навіть 
найменша дитина багато вартує 
в цьому житті і може стати тим, 

КінопоКаз піД віДКритим небом 
влаштУвали У «Клітці»
відпочивали  Напередодні Дня 
міста у парку провели захід для молоді. 
козятинчани слухали пісні місцевого 
рок-гурту «кавеен», дивилися аніме і 
розмальовували розмальовки. а ще 
збирали кошти для наших військових

хто врятує світ.
Гості, які завітали на захід, 

не лише розважалися, а й до‑
лучилися до гарної справи — до‑
помогли фінансово нашим вій‑
ськовим. Для цього біля входу 
в «клітку» поставили скриньку, 
куди усі охочі могли вкинути ко‑
шти, чи просканувати QR‑код 
на скринці і надіслати гроші без‑
посередньо на рахунок Оксани 
Гурак, яка збирає кошти для за‑
хисників із Козятина, які пере‑
бувають на передовій.

— Ми бачили, що Оксана Гу‑
рак через соцмережі оголосила 

збір, — каже Анастасія Полі‑
щук. — Я з нею сконтактувала, 
вона сказала, що досі збирає 
кошти. Ми хотіли зробити цей 
захід благодійним, а коли це для 
козятинських військових, думаю, 
люди ще активніше будуть до‑
помагати.

Захід організувала молодіжна 
рада спільно з Управлінням сі‑
мейної, дитячої та молодіжної 
політики. Це був подарунок 
молоді до Дня міста, аби розва‑
жити козятинчан і бодай трохи 
відволікти їх від важких реалій, 
у яких ми живемо нині.

Перед показом аніме грав рок-гурт «кавеен». Праворуч вітя, по центру коля, ліворуч влад

гості прихопили із собою каремати. Глядачі не лише слухали пісні, а й 
дивилися двогодинне аніме

малеча розмальовувала розмальовки. їх роздавали безкоштовно 
організатори заходу
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презентував нову композицію під 
назвою «Мати». Вірші, які поклали 
на музику, написав сусід вокаліс‑
та Віктор. Останньою гурт зіграв 
пісню «Весела». Та глядачі не були 
готові відпускати хлопців і почали 
скандувати «На біс!». Музиканти 
зіграли «Ножі». По тому концерт 
завершився. Година промайнула 
як одна хвилина. Після виступу 
учасники гурту фотографувалися із 
глядачами і роздавали автографи.

— Наш концерт пройшов дуже 
атмосферно, по‑домашньому, — 
каже Сергій Гайдучок. — Дякуємо 
за запрошення Тео, власнику бару. 
Велика подяка нашому другу Кос‑
тянтину Гончару, звукорежисеру 
гурту «Draft» за надану музичну 
апаратуру та якісний звук. Обо‑
жнюємо усіх, хто прийшов та 
святкував 148‑річчя Козятина з 
нами. Ми отримали гарні емоції 
та позитив!

Під час виступу хлопцям вдало‑
ся зібрати 2853 гривні. Ці кошти 
спрямують на благодійний тур 
країнами Євросоюзу, в рамках 
якого збиратимуть кошти на під‑
тримку наших воїнів.

дозвілля

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

олена удвуд

У суботу, 9 липня, було 148 ро‑
ків від заснування Козятина. І цей 
День міста ми, без перебільшення, 
запам’ятаємо на все життя, тому 
що ми ніколи раніше не святку‑
вали його в умовах повномасш‑
табної війни, відтак і формат 
проведення був інший. Напере‑
додні влаштували декілька заходів 
для дітей, втім із метою безпеки 
вони не анонсувалися. Концерту 
зі сценою, ярмарком і дитячими 
атракціонами, як це відбуваєть‑
ся зазвичай, через воєнний стан 
не планували, та в суботу не було 
тихо. Під вечір центр міста за‑
полонили звуки музики — гурт 
«Draft» відіграв концерт у барі 
в середмісті Козятина.

Глядачі зібралися не лише 
на терасі закладу, а й у сквері 
поруч. Дехто прихопив із собою 
покривало, хтось сидів просто 
на траві чи бордюрі. Поруч зі 
столиками змайстрували імпрові‑
зовану сцену, постеливши два ки‑
лими. На колонку поставили два 
капелюхи — червоний і чорний, 
куди гості заходу кидали гроші.

Рівно о сьомій вечора стартував 
концерт. Першою хлопці зіграли 
пісню «Маяк». Це одна з нових 
композицій, яку козятинчани 
вже чули цьогоріч в парку, коли 
«Draft» робив благодійний концерт 

на підтримку ЗСУ. Коли зазвучала 
«Сонце», третя за рахунком пісня, 
імпровізовану сцену оповив дим. 
Виглядало дуже ефектно.

— Хочете прикол? Струна по‑
рвалася, — сказав вокаліст гурту 
Сергій Гайдучок після того, як 
пісня закінчилася. Люди в залі 
засміялися. — Доведеться помі‑
няти. Тоді ви трошки відпочинете 
від нас, ненадовго, бо я ще багато 
буду говорити. Ви відпочиваєте, 
ми міняємо струну і продовжуємо. 
Ви можете навіть покликати своїх 
друзів побільше.

Після короткої перерви учасни‑
ки гурту повернулися на імпрові‑
зовану сцену і продовжили свій 
виступ піснями «Крила» і «Зима».

— Давайте згадаємо, хто за‑
хищає зараз нас, — звернувся 
до глядачів Гайдучок. — Це дуже 
круті воїни. Тому я вам зараз дещо 
скажу, а ви маєте крикнути у від‑
повідь. Орка тіло ляже в ґрунт, 
допоможе…

— ЗСУ, — вигукнули з залу.
«ЗСУ» — саме так називається 

композиція, яку зіграли хлопці.
— Наступна пісня «Лютий Ко‑

зятин», вона про наше місто. Ми 
його дуже любимо, тому ви маєте 
бути зараз божевільними і кричати 
разом зі мною, — сказав Сергій.

«Лютий Козятин» зірвав най‑
більше овацій. Люди у залі крича‑
ли і свистіли. Наступною «Draft» 

«DraFt» зіграв на День міста 
і поїДе піДКорювати європУ
Двіж  У ці вихідні козятину 
виповнилося 148. Через повномасштабне 
вторгнення місто не робило гучного 
концерту, провели лише заходи для 
дітей. Та козятинчан не залишили без 
свята — гурт «Draft» зіграв на День міста 
у барі в середмісті козятина. Спецефекти, 
автограф-сесія і душевна атмосфера — 
ось чим запам’ятався благодійний 
концерт наших хлопців

— Ми давно планували поїхати 
в ЄС, — додає Гайдучок. — Зро‑
бити гарну справу та показати 
український дух.

Якщо ви пропустили виступ, мо‑
жете подивитися частину концерту 
на нашій сторінці у Фейсбук.

на 148-річчя нашого міста гурт «Draft» зіграв благодійний концерт. Було дуже душевно і 
по-домашньому

«Special» натанцював на ііі 
премію фестивалю-конкурсу

серед кандидатів 
на нагороди — наші  

У п’ятницю, 8 липня, відбулося 
засідання Комісії з питань наго‑
родження Почесною відзнакою 
«За заслуги перед Вінниччиною», 
де розглянули та підтримали ще 
три запропоновані кандидатури.

У повідомленні Вінницької 
обласної ради йдеться про те, 
що депутати мають ухвалити 
рішення саме на липневій се‑
сії, а нагородження відзнаками 
традиційно відбудеться до Дня 
Незалежності України.

Отже, серед запропонованих 
від органів місцевого самовря‑
дування і державної виконавчої 
влади кандидати:

Галина Боднажевська — волон‑
терка, вчителька Клекотинського 
ЗЗСО І‑ІІІ ступенів Мурафської 
сільської ради;

Анатолій Дроздович — голо‑
ва СФГ «Ніка‑Д» с. Махнівка 

Хмільницького району;
Катерина Єптур — волонтер‑

ка, староста Політанківського 
старостинського округу Шарго‑
родської міської територіальної 
громади.

Заступник голови обласної 
ради Ігор Івасюк сказав, що 
кандидати на нагородження — 
це волонтери й благодійники, 
які допомагають і воїнам ЗСУ, і 
внутрішньо переміщеним особам. 
Члени комісії одноголосно реко‑
мендували їх на відзначення най‑
вищою нагородою Вінниччини.

Нагадаємо, раніше ми по‑
відомляли про 12‑х кандидатів 
на нагородження Почесними від‑
знаками. Тож тепер на черговій 
сесії обласної ради депутати роз‑
глянуть 15 кандидатур, які но‑
міновані на отримання відзнаки 
«За заслуги перед Вінниччиною».

ванок і вона отримала подяку. 
Членами танцювального ко‑
лективу є Анастасія Царенко, 
Яна Пивовар, Альона Пиво‑
вар, Тетяна Казмірчук, Софія 
Казмірчук, Богдана Поліщук, 
Вероніка Дахновська. В цьому 
році до колективу приєднали‑

ся Анастасія Панчук та Марія 
Козіонова.

У оновленому складі колек‑
тив виступав на благодійному 
концерті у Махнівці 28 червня. 
А ще брав участь у заходах, ор‑
ганізованих Центром дозвілля 
Махнівської сільської ради.

Фестиваль‑конкурс мис‑
тецтв «Підкори сцену» про‑
ходив дистанційно. Заявку 
на участь наші землячки, учас‑
ниці танцювального колекти‑
ву «Special», відправляли ще 
в минулому році із записаним 
на відео танцем «Буде мир над 
Україною». Наші дівчата стали 
Лауреатами ІІІ премії.

Повідомляють, що результати 
конкурсу підбивалися у лютому 
нинішнього року. Але офіційне 
вручення нагороди відбулося 
лише в кінці червня, під час 
благодійного концерту з нагоди 
Дня Конституції України. Тож 
саме зараз і говоримо про до‑
сягнення юних безіменчанок.

Керує колективом Світлана 
Корнійчук, художній керівник 
місцевого будинку культури. 
За призове місце своїх вихо‑

глядачі відривалися на повну. Найбільше гостям сподобався 
«Лютий козятин»
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Захворювання щитовидки і її 
лікування має якусь кінцеву зу-
пинку? Чи можна її вилікувати?

— Найчастіше це пожиттєво. 
Тобто якщо ми говоримо про 
гіпотиреоз (дефіцит гормонів) 
коли це, наприклад, первин‑
ний гіпотиреоз, з нормальною 
структурою щитоподібної залози 
і чомусь порушена її функція — 
таке зустрічається дуже рідко. 
Найчастіше гіпотиреоз розви‑
вається на фоні якогось аутоі‑
мунного захворювання (аутоте‑
ріотіт), а це хвороба за великим 
рахунком не щитоподібної за‑
лози, а імунної системи. І такі 
хвороби з нами назавжди.

А от коли пацієнт має справу 
з надлишковою кількістю гормо‑
нів, тобто з тиреотоксикозом, має 
шанс вилікуватись. Саме тому ми 
говоримо про півтора року на лі‑
кування, і якщо за цей період 
вдалося досягти ремісії, можна 
відмінити препарати й дивитись, 
як людина живе далі.

Але варто відзначити, що ендо‑
кринологія це взагалі така річ, що 
більшість захворювань хронічні 
і прогресуючі. Не буває такого, 
що вилікували і все.

Ендокринологія — це не лише 
щитоподібна залоза?

— Це цукровий діабет, наднир‑
ники, гіпофіз, усілякі патології 
жіночої репродуктивної систе‑
ми. Але так сталося, може лише 
в нас, що амбулаторна ендокри‑
нологія в переважній більшості 
це — щитовидка. Тому що, як 
я вже казав, її прийнято демо‑
нізувати, і невелику частину ще 
займає діабет. А от патології 
наднирників, гіпофізу, пара‑
щитоподібної залози — зустрі‑
чаються на прийомах дуже рідко. 
І не тому, що їх немає — а тому, 
що ніхто цим не займається.

Може просто проявів певних 
немає, щоб запідозрити, напри-
клад, у цьому гіпофіз?

— Та є. Наприклад, при гіпер‑
паратиреозі, коли паращитопо‑
дібна залоза виділяє гормону 
більше норми, одним із найчасті‑
ших ускладнень є жовчнокам’яна 

хвороба. Такі пацієнти потрапля‑
ють на стіл до хірургів або уро‑
логів. Їм дроблять камені, ви‑
даляють жовчні міхурі, але при 
цьому ніколи не перевіряють 
стан паращитоподібної залози.

Або жінки часто йдуть до гіне‑
кологів, коли є порушення мен‑
струального циклу. Або пацієнт 
йде оперувати гіпофіз до хірургів, 
коли його не потрібно оперувати. 
Тобто якщо правильно підійти 
до пацієнта, то дуже великий 
відсоток непотрібних операцій, 
у тому числі й на щитовидці 
можна уникнути.

Ми надто демонізували щи-
топодібну залозу, а що на вашу 
думку варто було б демонізувати 
в ендокринології?

— Цукровий діабет. При чому 
це цукровий діабет ІІ типу — за‑
хворювання, яке починається 
дуже повільно, люди практично 
ніколи не помічають, що воно 
почалось. І до того часу, коли 
діагноз нарешті поставили, у па‑
цієнта вже є ряд ускладнень і па‑
тологій. Це хвороба, яка частіше 
приходить із віком і внаслідок 
неправильного способу життя. 
Зокрема, однією з причин є — 
ожиріння.

Перше, на що потрібно звер-
тати увагу, це на зміни в пове-
дінці, психологічного стану… Чи 
може це мати зворотній зв’язок? 
Тобто ми зараз усі на нервах і 
психологічний стан наш, ну дуже 
далекий від норми. Чи може це 
призвести до ендокринологічних 
патологій?

— Може. Наприклад, гормони 
гіпофіза, вони вагомостресоза‑
лежні. Тобто чим більше ми стре‑
суємо, тим вище показники цих 
гормонів і відповідно наслідки. 
Тому що гормони гіпофіза — це 
гормони регулятори, які регулю‑
ють діяльність усіх ендокринних 
органів.

А через війну в нашій краї‑
ні, піде вал пацієнтів із цукро‑
вим діабетом, захворюваннями 
щитоподібної залози, гіпофіза, 
наднирників і так далі. Це буде 
не зараз, десь через рік, думаю.

альона рябоконь

Коли я дізналася, що в моєї 
доньки мають видаляти щито‑
видку, була шокована. Адже вва‑
жала, що принцип не лікувати, 
а різати, це щось із радянської 
медицини. Не вірилося, що таке 
й досі практикується? Але ен‑
докринолог Антон Кудрявцев 
розвіяв ці хибні думки і ще ба‑
гато чого, наче очевидного, але 
нереального. До речі, лікар лише 
три місяці тому жив і працював 
у провідній лікарні Харкова та 
через війну переїхав до Вінниці.

Отож, за словами ендокрино‑
лога Антона Кудрявцева, щито‑
подібна залоза — це орган, який 
контролює в організмі практично 
всі метаболічні процеси. Осно‑
вна її функція, це виділення 
гормонів.

— Вона виділяє всього два 
гормони — трийодтиронін і ти‑
роксин, але вони вкрай важли‑
ві, — говорить лікар. — Тому що 
визначають наш загальний стан, 
самопочуття, поведінку, настрій, 
вагу… До речі, коли ми говоримо 
про вагу, мова не стільки про 
надлишок жирової тканини, 
скільки про воду. Вага набира‑
ється за рахунок набряків, через 
затримку рідини.

В яких випадках її видаляють, 
невже вилікувати не можна?

— На жаль, є захворювання, 
при яких у нас немає інших ва‑
ріантів. Зокрема щитоподібну 
залозу видаляють у кількох ви‑
падках. По‑перше, це рак, по‑
друге, тиреотоксикоз, який ми 
не можемо вилікувати медика‑
ментозно і протягом тривалого 
часу (за протоколами цей період 
складає півтора року). Ну й далі 
це — косметичні дефекти, або 
коли ця залоза настільки велика, 
що стискає сусідні органи, тисне 
на трахею, на судини, нерви.

Зокрема при тиреотоксикозі, 
ми можемо довго лікуватися, але 
хвороба постійно дає рецидив. 
У цьому випадку залозу або ви‑
даляють, або застосовують раді‑
ойодтерапію (при застосуванні 
цієї процедури тканина залози 
помирає, вона не виділяє гор‑
мони). Але на сьогодні із йодом 
в україні проблеми, тому кра‑
ще — видалити.

Якщо в організмі людини не ви-
стачає якогось органа, ця людина 
вважається інвалідом. Якщо немає 
щитоподібної залози — життя піс-
ля цього яке?

— Такому пацієнту признача‑
ється гормонозамісна терапія, 
підбирається доза. І якщо доза 

підбирається адекватна, то лю‑
дина в принципі почуває себе 
так, наче в неї ця щитовидка є, 
і більш того наче ця щитовидка 
здорова. Єдиний дискомфорт, 
який людина буде відчувати при 
правильному підборі дози, це 
необхідність кожного ранку ви‑
пивати таблетку, і так усе життя.

Є багато історій про прийом 
гормонозамісної терапії, де люди 
скаржаться на вагу, облисіння, на-
впаки оволосіння й так далі. Як 
від цього вберегтися?

— Якщо правильно підібрана 
доза, якщо досягнуто баланс 
гормонів в організмі — ніхто 
не набирає вагу й не втрачає її, 
і не лисіє. Не буде жодних скарг, 
це буде здорова людина. Лише 
раз на півроку‑рік потрібно буде 
ходити на контроль. І це краще, 
ніж жити в постійному стресі, 
бути агресивним, втрачати во‑
лосся й так далі.

Тобто можна сказати, що стан 
нашої щитоподібної залози, це 
по суті наш психотип?

— Скажімо так, вона може 
впливати на наш психотип. Тобто 
коли є надлишок гормонів щито‑

подібної залози (тиреотоксикоз) 
одним із симптомів є саме дратів‑
ливість та агресивність. Коли ми 
говоримо про дефіцит гормонів 
(гіпотиреоз), тут навпаки люди 
апатичні, мляві, не вистачає сил 
ні нащо, набряки. Тому варто 
хоча б раз на рік робити УЗД 
щитовидки й аналіз ТТГ, неза‑
лежно від того чи є у вас якісь 
симптоми.

Якщо людина не дуже полюбляє 
профогляди й консультації на пус-
тому місці, а таких багато, коли 
точно потрібно все ж таки піти 
зробити аналізи?

— Ну, по‑перше, на профогля‑
ди ходити потрібно, і до речі, 
до війни почалась формуватись 
така культура, люди стали більш 
відповідальними до власного 
здоров’я. На що варто звернути 
увагу? Насамперед на зміну само‑
почуття, якщо з’явилася немоти‑
вована агресія, або немотивована 
апатія — це перший дзвоник для 
того, щоб здати аналізи і зверну‑
тися до лікаря. Тому що щито‑
подібна залоза впливає в першу 

нас всіх сКосить стрес. 
про проблеми зі щитовиДКою
через рік  Лікар-ендокринолог 
вважає — не варто нервувати і 
демонізувати щитоподібну залозу — 
вона не винна в усіх хворобах. але 
коли вже хворіє, то це на все життя і 
часом без операції не обійтись. На жаль, 
щитовидка — не єдина проблема 
ендокринної системи, з якою ми занадто 
скоро зустрінемось, хоча будемо грішити 
на інше

Ендокринологія це 
взагалі така річ, що 
більшість захворювань 
хронічні і прогресуючі. 
Не буває такого, що 
вилікували і все

чергу на поведінку людини. А по‑
тім уже розвиваються ускладнен‑
ня, і на це потрібен час. Напри‑
клад, при тиреотоксикозі один із 
найчастіших супутніх станів — це 
посилене серцебиття. Потім по‑
рушення серцевого ритму, і це 
з’являється зовсім не одразу.

Але кілька місяців живемо у ві-
йні й постійному стресі, відчува-
ємо агресію, дратівливість, апа-
тію. Тому ці симптоми напевне 
не на часі?

— Саме тому в мене зараз пе‑
реважна більшість звернень за‑
кінчується тим, що приходять 
гарні аналізи й пацієнти від‑
правляються далі — до психо‑
терапевта.

В нас прийнято демонізувати 
щитоподібну залозу, на неї спи‑
сують всі болячки і стани, на‑
віть ті, які вона не вміє робити. 
Наприклад — комок у голі. Це 
найчастіша причина звернення 
людей, хоча щитоподібна зало‑
за, остання, яка може викликати 
цей стан. Щоб людина відчула 
комок у горлі через щитоподібну 
залозу, вона має бути розміром 
з голову кішки.

А от стрес, це перше, що 
до цього призводить. Друга 
причина — патологія лор орга‑
нів, третя — патологія шлунко‑
во‑кишкового тракту і вже потім, 
може бути щитовидка. Але тут 
все просто, варто лише датчик 
УЗД до щитовидки прислонити, 
побачити, що вона невелика й 
на цьому зробити висновок, що 
комок у горлі явно не через неї.

Коли вже точно потрібно йти 
до лікаря, коли порушення ваги 
й набряки?

— Все залежить від того, з 
яким порушенням гормонально‑
го фону ми маємо справу. Якщо 
ми підозрюємо гіпотиреоз, у нас 
будуть набряки, апатія, плакси‑
вість, сентиментальність зміни 
настрою (гормони в дефіциті). 
При підозрі на тиреотоксикоз 
ми навпаки швидко втрачаємо 
вагу, маємо посилене серцебит‑
тя, ми агресивні, злі (надлишок 
гормонів).

— не варто демонізувати щитоподібну залозу, вона не винна в усіх хворобливих 
станах. а от діабет іі типу, якраз демонізувати варто. він підступно і непомітно з’являється, і 
виявляється, коли вже є наслідки і патології, — говорить ендокринолог
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дозвілля

508276

рекЛама

509938

509437

509405 509406

506957
509970

509122

По горизонталі 

2 Уродженець козятина, який став чемпіоном світу з акробатики — Данило …

4 Спортивний коментатор, який колись крутив дискотеки у клітці

5 Прізвище козятинської спортсменки, яка цьогоріч представляла Україну на Чемпіонаті 
Європи з бодібілдінгу

      6  ім’я уродженки козятина, яка стала всесвітньовідомою боксеркою

 7  відомий у козятині футбольний тренер володимир …

   9  Прізвище козятинчанки, яка стала майстром спорту з кіокушинкай карате

     13  Футбольна команда з козятина

       14  клуб кіокушинкай-карате

         15 Дитячий футбольний клуб

                   16 колишня футбольна команда, яка називалася так само, як один із козятинських
                          рок-гуртів 2000-них

По горизонталі
2 Стецюк. 4 Сімачов. 5 мельничук. 
6 естель. 7 Синяк. 9 Олійник. 13 
моноліт. 14 Тако. 15 Леви. 16 
Горизонт

По вертикалі
1 стадіон. 3 Яричевський. 8 
Чирлідинг. 10 Локомотив. 11 
Дельфін. 12 Поліщук

відПовіді

Кросворд «Козятин спортивний»
По вертикалі
1 Туди козятинчани ходять займатися спортом

3 Чемпіон світу з кікбоксингу Олександр …

8 вид спорту, яким займається команда під назвою Level Up

10 Футбольний клуб, який називається так само, як і стадіон

11 Як називається козятинський басейн

12 Перший козятинчанин, якому присвоїли звання майстра спорту з волейболу — ілля …

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15 16
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 � Косу та плуг до мотоблоку. 097-756-75-89
 � Кукурудзу, 1 тонна-пай. 093-704-06-26, 098-

992-40-27
 � Кукурудзу. 068-174-51-79
 � Пай кукурудзи, пшениці, жито, сіно, елек-

тробурякорізку, електросічкарню, часник «Лю-
баша», картоплю.068-216-34-20

 � Пасіку. 096-567-48-75
 � Перуки, постільну білизну, резинові іграш-

ки, банки 0,5 л, 1 л, шкіряну валізу, валізу 
на колесах, подарую вазони. 093-884-86-66, 
068-209-91-37

 � Пральна машина автомат «Saturn» б/в, 
1500 грн., кондиціонер мобільний, напольний 
«Idea», б/в 3700 грн., насосна станція автома-
тична нова 2500 грн., вул. Джерельна (Кірова) 
52/2. 063-896-77-23

 � 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

 � Пшеницю, овес. 097-577-26-86
 � Стінка кімнатна б/в, кухонний гарнітур. 067-

791-11-73
 � Телевізор LG. 098-918-04-48 
 � Точило 380 В, круг 450 мм, лебідка 1 т., 

компресор «ЗІЛ», патрон кокарного верстата 
250 мм. 098-826-20-26

 � Холодильник «Snaige» б/в білий в доброму 
стані 1,70 х 56, морозильна камера окремо. 
063-288-42-05

 � Холодильник «Днепр», однокамерний, б/в 
в робочому стані, 2500 грн., самовивіз. 050-
490-38-37

 � Холодильник б/в «Днепр». 093-007-75-90
 � Цеглу б/в червону, цілу та биту, с. Козятин. 

063-260-11-08
 � Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 � Швейну машинку «Чайка 142 м» з електро-

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

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., 35 кв. м., перший поверх, без 
балкону, без ремонту, вул. Катукова 39. 068-
077-25-62

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

 � 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 поверх, 
або міняю на 1-кімн. кв., з вашою доплатою. 
063-551-88-16

 � 2-кімн. кв., с. Вернигородок, без ремонту. 
093-002-86-88

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

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

 � Будинок 60 кв. м., газ, вода, всі зручності, 18 
соток спільна ділянка, госп. будівлі, м. Козятин. 
063-263-39-39

 � Будинок 62 кв. м., газ та пічне опалення, госп. 
будівлі, зем. ділянка 0,15 га. 096-192-68-08 

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

 � Будинок 81 кв. м., з ремонтом та меблями, 
усі зручності, сад, город, гараж, сарай, баня, 
ділянка 12 соток. 097-130-02-57

 � 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 в с. Іванківці з госп. будівлями, газ, 
вода, 4,5 км. від центру Козятина. 068-216-34-20

 � Будинок в центрі с. Вернигородок, сарай, 
вода, газове опалення, земля. 067-601-98-85, 
093-123-33-48

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

 � Будинок з газовим опаленням, або міняю на 
1-кімн. квартиру. 063-469-37-05

 � Будинок зі всіма зручностями, вул. Героїв 
Майдану 120. 2-13-39

 � Будинок НЕДОРОГО 45 кв. м., сарай з підва-
лом цегляний, 7 хв., пішки від станції Кордишів-
ка. 097-254-59-73

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

 � 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, по-
гріб, кладовки, газове опалення, зем. діл. 9 сот. 
067-913-90-84

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

 � Будинок цегляний, вул. Водокачна, усі зруч-
ності, гараж з ямою, сарай, погріб, літня кухня, 
город 10 сот., сад. 067-368-56-14

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

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

 � Будинок цегляний, с. Козятин, вул. Дубініна, з 
усіма зручностями, 36 сот., сарай та літня кухня 
з цегли, комбіноване опалення, газ+дрова. 063-
717-86-78

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

 � Дача на ст. Плановий, кооператив «Яблунька», 
будинок №10, цегляний, підведена електрика, 
фруктові дерева. 063-260-11-08

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

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

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

 � Частину будинку з земельною ділянкою в цен-
трі. 063-342-67-53

АВТОМОТО
 � Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг 

103 тис. км., один власник, вхорошому стані. 
067-602-75-87 Анатолій

 � Lanos Хэтчбек, 2012 р.в. в доброму стані. 
050-948-37-03 Сергій

 � ВАЗ 21093, 2002 р., газ+бензин. 096-192-
68-08

 � ВАЗ 21093, 2003 р., газ+бензин. 063-830-
07-10, 063-607-38-61 

 � Мопед «Спаж-Дельта», б/в, недорого в 
робочому стані. 063-268-23-01

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

КУПЛЮ
 � 1-кімн. квартиру, розгляну всі варіанти. 096-234-

92-24, 093-002-61-40
 � 1-кімн. квартиру. 093-704-31-57
 � Балони:кислородні, вуглекислотні, газові, по-

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

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

 � Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи. 067-430-
02-80

 � Земельну ділянку в дачному кооперативі «Ви-
шенька». 093-002-86-88

 � Картоплю мілку, стару. 097-255-51-60 
 � Картоплю. 067-159-28-54
 � Квартиру р-н ПРБ, або училища. 093-719-86-24
 � Малину. 067-159-28-54
 � Металобрухт та відходи виробництва алюміній, 

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

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

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

093-704-31-57

РIЗНЕ
 � Віддам будівельне сміття, безкоштовно. 096-

797-77-34
 � Віддам в добрі руки чотирьох цуценят дівчаток 

2,5 місяці. 093-306-81-77
 � Втрачене посвідчення багатодітної родини 

Юзопольської Анастасії Олександрівни вважати 
недійсним. 

 � Втрачено посвідчення водія на ім’я Копійка 
Сергій Вікторович та Дем’яненко Людмила 
Анатоліївна прошу повернути за винагороду. 
067-379-77-42

 � Здам  2-х кімн. кв., центр, біля АТБ. 098-866-
40-86, 098-022-47-89

 � Чоловік 38 років без шкідливих звичок, шукає 
порядну жінку для створення сім`ї, готовий на 
переїзд, судимих зі шкідливими звичками, вада-
ми та брехливих шахрайок, прохання не турбу-
вати. 098-859-01-33, 073-325-66-26

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

510170

Продам добру корову з п`ятим телям,  
с. Блажіївка, терміново.  

097-616-18-13, 097-081-60-38

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Продам теличку 9 місяців тільна., кози та 
козенята. 093-494-76-09

Продам дві корови з другим та четвертим 
телям, телицю тільну п’ять місяців.  

063-037-07-32, 063-733-27-95

Продам поросят малих Петрин Ландрас 13 
кг. 097-351-38-23

505407

РОбОТА
 � Перукарня запрошує на роботу майстра 

манікюру та перукаря. 067-791-11-73
 � На роботу в магазин «Продторг» запро-

шується пекар та оператор. 067-430-02-80
 � На роботу в магазин «Тинок» запрошуєть-

ся: пекар та оператор. 067-430-02-80

РЕМОНТ
 � Виконую Зварювальні роботи. 067-786-

29-90

ПРОДАМ
 � Аптечні меблі на дві каси, холодильник ві-

Аптечні меблі на дві каси, холодильник вітрину. 
063-392-93-20, 098-974-29-35

 � Банки скляні 1 л., 3 л., сервіз столовий на 6 
персон, тарілки мілкі різні. 093-849-93-36

 � Велосипед дитячий для дівчинки 7-10 років в 
хорошому стані. 097-770-32-21, 063-940-91-57

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

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

 � Вулики додани з бджолами «Вея». 096-630-
56-28

 � Диван-малютка в доброму стані. 096-983-18-
24, 093-619-19-93

 � Дискову борону 1,8 м захват і плуг трьох-
корпусний на трактор 40-60 к.с. 097-577-26-86

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

 � Зем. ділянку на «Полі Чудес», 15 соток 
чорнозему, погріб, контейнер, криниця. 097-
989-09-79

 � Зерно пшеницію 096-727-43-90
 � Інвал. коляску в доброму стані кімнатну 2000 

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

 � Колеса велосипедні 4 шт., залізні решітки 
для кліток, дві залізні драбини, труби, вуголки, 
дерев’яні двері б/в, масло перероблене, ба-
гато фруктових дерев на дачі, дачна ділянка. 
093-940-96-11, 068-334-66-72

 � Колонки С-90, 2 шт. - комплект. 063-371-
05-81

 � Кроватку дитячу з матрацом майже нову, 
стіл майстра манікюру. 098-918-04-48

510126

510078



16 RIA-К, 14 липня 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

овен 
весь тиждень ви будете в 
гущі подій. На вас можуть 
чатувати непередбачені об-
ставини, що перешкоджають 
реалізації ваших задумів. Не 
дуже довіряйтесь колегам: 
багатьма їхніми вчинками 
керуватиме заздрість. 
 
телець 
Постарайтеся зробити 
зусилля і відпочити цього 
тижня. Безкорисливе слу-
жіння близьким та коханим 
людям, зрозуміло, справа 
благородна, але й у ній тре-
ба робити перерви. Зараз 
чудовий час для відпустки. 

близнюки 
ви відчуєте спокій та гармо-
нію, ваше заповітне бажання 
здійснюється. Зараз чудовий 
момент для творчості, 
кохання, саморозвитку. Се-
редина тижня підходить для 
тих, хто хоче проявити себе 
на роботі з кращого боку. 
ваше везіння дозволить 
згладити гострі кути. 

рак 
Цього тижня можливі захо-
плюючі подорожі з пригода-
ми, причому у чудовій ком-
панії. Якщо поки не вдається 
вирушити у відпустку, зірки 
обіцяють дружні зустрічі 
та безліч сюрпризів. але є 
небезпека розчаруватися у 
старих бізнес-партнерах

лев 
Труднощі та перешкоди, що 
виникали, протягом тижня 
поступово відступатимуть. 
Будьте уважні, оскільки 
помилки та прорахунки у 
справах можуть викликати 
невдоволення у начальства.  

діва 
Тиждень створення вну-
трішньої рівноваги та руху 
вперед. Не соромтеся своїх 
здібностей та можливостей, 
адже один рішучий та впев-
нений крок дозволить вам 
вирватися далеко вперед 

терези 
Цього тижня вам знадобить-
ся вміння розслаблятися і не 
звертати уваги на подраз-
ники, особливо дрібні. У 
четвер ви отримаєте масу 
компліментів. У п’ятницю 
постарайтеся виправити свої 
помилки.

скорПіон 
Ставтеся до всього простіше 
та спокійніше, не беріть 
на себе вирішення чужих 
завдань. ваші сподівання 
здійсняться саме в той 
момент, коли ви втомитеся 
сподіватися на диво. 

стрілець 
Не варто нервувати через 
дрібниці.  можуть від-
новитися важливі втрачені 
контакти та зв’язки. ви-
падкові зустрічі відкриють 
для вас нові перспективи у 
п’ятницю. 

козеріг 
ви ризикуєте надто захопи-
тися побудовою стратегічних 
планів, краще зайнятися 
вирішенням нагальних про-
блем. Не дозволяйте безпід-
ставним підозрам турбувати 
вас, не вірте чуткам.
 
водолій 
Будьте мудрі і дипломатичні 
при вирішенні проблем, 
що виникають вдома і на 
роботі. Обачність теж не 
зашкодить. Намагайтеся ре-
алізувати свої ідеї, знайдіть 
підтримку. 

риби 
вам буде корисно підбити 
певний підсумок і згадати 
про те, що і хто для вас є 
значущим. Холодність і 
принциповість - зовсім не ті 
якості, які вам знадобляться 
в обставинах, що склалися. 
вчіться не тільки слухати, а й 
чути, не піддавайтеся миттє-
вому пориву, інакше будете 
шкодувати про допущені 
промахи. 

Гороскоп

Погода у Козятині

***
Запитання до стоматологів: 
Чому керамічний унітаз коштує 
100 доларів, а керамічний зуб — 
300?

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

***
2020 рік. ковід дуже небезпечний, 
тому навчання онлайн.
2022 рік. війна, росіяни бомблять 
цивільну інфраструктуру. 
мОН: Ну шо салаги, виходимо 
на навчання.

***
вакансія, на яку довго чекали 
українці: Оператор HIMARS…

***
— мудра жінка чоловікові, що їде 
у відрядження, кладе до кишені 
презервативи. Надька, а ти би 
поклала?
— Звичайно. але змастила би 
перцем!

***
— Чому в Європі країни закривають 
свої порти для російських 
кораблів?
— Ніхто не хоче, щоб хтось думав, 
що саме їхня країна є тим самим 
місцем, куди відправили рускій 
корабель…

***
Читає мама доньці казку про 
колобка і підсумовує:
— Ось бачиш, не послухав колобок 
бабусю з дідусем і з’їла його 
лисиця!..
— а якби послухав, вони б його 
на самому початку казки зжерли, 
а так хоч погуляв!

***
Якщо весь час працювати і 
ніколи не відпочивати, можна 
стати найбагатшою людиною 
на цвинтарі.

***
Сьогодні о 3 ночі сусід подзвонив 
у двері. в мене зі страху дрелька з 
рук випала…

***
— ало, це лінія допомоги 
алкоголікам?
— Так!
— Підкажіть, як робити мохіто?

***
— Дідуль, після 50 років спільного 
життя ти все ще називаєш бабулю 
сонечком, коханою і т. д. в чому 
секрет?
— Я забув як її звати ще 5 років 
тому, просто боюсь спитати…

***
— Олю, як ти не боїшся вночі йти 
через ліс?
— а чого мені боятися? Грошей 
все одно немає, а секс я дуууже 
люблю!)

***
Знаєте, як в росії називається 
військовий головний убір? Фу — 
рашка…

***
Побачите десь москаля, 
пам’ятайте — ніякої агресії! Бийте, 
посміхаючись!

***
іноді будильник допомагає 
прокинутися, але зазвичай він 
просто заважає спати…

***
василь зрозумів, що став 
дорослим, коли за ним із палицею 
до клубу прийшла не мама, 
а дружина)

***
— Як ти дізнаєшся вік риби?
— По очах!
— Це як?
— Чим дальше очі від хвоста, тим 
старша риба…

***
Суржик, це акт згвалтування 
російської мови, тому 
не стидайтеся, розмовляйте так як 
вмієте!

***
Дивний народ ці москалі. йду 
якось коло річки та й чую — 
москалик топиться і кричить: 
Памагітє, памагітє.
Питаю: може, вам, добродію, 
допомогти?
а він: Та ну, та ну.
— Ото дурне.

***
— Ти ж не медик, де ти так добре 
навчилася уколи робити?
— Знайомий лікар сказав, головне 
пам’ятати, що дупа не твоя…

***
У ворожки.
— а можна ось цих двох чоловіків 
приворожити?
— а навіщо двох?
— Та ви ворожіть, я потім 
розберуся.

***
— Лікарю, у мене слабкість і соплі…
— ви — слабак і сопляк!

***
російські солдати можуть 
повернутися у частини, а можуть 
частинами. Це вже їх лінгвістичний 
вибір!

***
Невістка до свекрухи 
по мобільному:
— ви таке говорите, мамо. Ну яка, 
яка я ревнива? Просто йому без 
зубів дійсно краще.

***
— Пацієнте, ви страждаєте від 
пітливості ніг?
— Доктор, я то якраз і не страждаю…

***
— Дівчино, здається ви п’яні 
за кермом. Чи готові пройти тест 
на алкоголь?
— Який алкоголь будемо тестувати?

***
— Дівчино, ви кохаєтеся за гроші?
— Ні!
— Дуже добре! а то в мене нема ані 
копійки.

***
— Чому на онлайн-уроці не був?
— Тато у танки грав.

***
Подзвонили з пекла, сказали, що 
з Чорнобаївки вже не приймають, 
бо в них там грішники, 
а не довбо#оби…

***
вчора сусідський пес вирив у садку 
бутель самогону! раніше ми того 
пса просто любили, тепер ще й 
поважаємо!

***
Галя прокинулась серед ночі 
п’яна, і почала танцювати на столі. 
У санітара моргу був шок…

***
відстань Париж-Дакар — це 
дурниця. відстань аванс-
зарплата — це випробовування…

***
— Ти п’єш?
— Якщо це запитання, то ні, а якщо 
пропозиція, тоді так…

***
— що таке контрастний душ?
— Це коли виходиш із сауни 
з дівчиною, а тебе зустрічає 
дружина.

***
Чому котячий корм не можна 
називати скромніше? Чому мій кіт 
їсть: рагу з кролика в вершковому 
соусі, а я макарони з сосискою?)

***
Захоплююсь своєю подругою! Це 
справжня вірність! Четвертий раз 
заміжня, а коханець — один і той 
самий!

***
Точний час, щоб лягати спати — це 
коли телефон падає на обличчя 
другий раз…

***
в сім’ї чоловік повинен працювати. 
а жінка — надсилати йому веселі 
картинки, щоб він не сумував 
на роботі…
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