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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

БРУДНА, АЛЕ ПИТНА?
с.10 с.4

РЕКЛАМА

Публікація про 
результати дослідження 
води з водогону у нашій 
громаді викликала шквал 
негативних коментарів та 
навіть докорів. Мовляв, 
як чорна, брудна вода 
може бути питною

Фахівці козятинського 
відділу контролю та 
профілактики хвороб 
пояснили, чому, 
не дивлячись на колір 
та запах води, всі проби 
за санітарно-хімічними 
та мікробіологічними 
показниками 
відповідають 
нормативам с. 2

ЗІБРАЛИ 
НА КВАДРОКОПТЕР
Військовим із Козятина, 
які зараз на передовій, був 
потрібен дрон. Волонтер Сергій 
Сиваківський оголосив через 
соцмережі збір коштів. Менш 
ніж за два тижні вдалося 
назбирати більше ста тисяч 
гривень с. 3

ЛУНАЄ СИРЕНА — 
НА ВИХІД
Відтепер на час повітряної 
тривоги працівників та 
відвідувачів установ, 
підприємств та організацій 
повинні евакуйовувати. 
Відповідний наказ підписав Сергій 
Борзов. Пояснюємо, кого це 
правило стосується

с. 5
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ÍÎÂÈÍÈ

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ìåøêàíö³ Êîçÿòèíà ìàëî 
íå ùîäíÿ áà÷àòü, ÿê ³ç êðàí³â 
ó ¿õí³õ îñåëÿõ çàì³ñòü ïðîçîðî¿ 
âîäè òå÷å ÷îðíà, ñìåðäþ÷å êà-
ëàìóòü. Öå îäíà ³ç íàéá³ëüøèõ 
ïðîáëåì íàøîãî ì³ñòà. Ïèòè òàêó 
âîäó íåìîæëèâî, òîæ ëþäè àáî 
áåðóòü âîäó ç êðèíèöü, àáî êó-
ïóþòü òàëó. À äíÿìè ñïåö³àë³ñòè 
êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó êîíòðîëþ 
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá ïîâ³äî-
ìèëè íàøîìó âèäàííþ ðåçóëü-
òàòè îñòàíí³õ äîñë³äæåíü âîäè ç 
âîäîãîíó, ÷èì îøåëåøèëè ì³ñ-
òÿí — âñ³ ïðîáè â³äïîâ³äàþòü 
íîðìàòèâàì. Ï³ä ïóáë³êàö³ºþ 
«Äîñë³äæóâàëè «Òàëó âîäó» òà 
âîäó ç âîäîãîíó. ßê³ ðåçóëüòàòè?» 
ó ñîöìåðåæ³ òà íà ñàéò³ íàøîãî 
âèäàííÿ êîçÿòèí÷àíè ïî÷àëè âè-
ñëîâëþâàòè ñâîº îáóðåííÿ. Íà-
ïðèêëàä, Åäóàðä Øàõí³í íàïèñàâ: 
«Ç ÿêîãî ÷àñó, ñìåðäþ÷à âîäà ç 
âîäîãîíó ñòàëà íîðìîþ?» Öå ñàìå 
ïèòàííÿ ïîñòàâèâ ³ Ãåííàä³é Òêà-
÷óê, ìîâëÿâ, ÿêùî â êðàí³ ïèòíà 
âîäà, ÿêà òîä³ áóäå áðóäíà?

Ðèòà Ãîðä³é÷óê íàïèñàëà, ùî 

âîäà â êðàí³ ³íêîëè òàêîãî êîëüî-
ðó, ùî ³ êàâè íå ïîòð³áíî çàâà-
ðþâàòè. À Îëåã Êîçà÷óê çàïèòàâ, 
ÿê òà ñìåðäþ÷à ìóòü, ùî òå÷å ç 
íàøèõ êðàí³â ìîæå â³äïîâ³äàòè 
âñ³ì íîðìàì?

Áóëè ³ êîìåíòàð³, äå çâèíóâà÷ó-
âàëè æóðíàë³ñò³â ó íåäîñòîâ³ðíîñò³ 
³íôîðìàö³¿. Äî ïðèêëàäó, Âàñèëü 
Ìàíäçþê íàïèñàâ: «ßêùî òà âîäà 
òàêà êîðèñíà ³ íîðìàëüíà, òî çà-
ïðîïîíóâàòè ëàáîðàòîð³¿ íå ïðîáè 
áðàòè, à âèïèâàòè ñòàêàí âîäè ç 
êðàíà ïðè æóðíàë³ñòàõ. ² æóðíà-
ë³ñòàì çàïðîïîíóâàòè òó æèâó âî-
äè÷êó ñêóøòóâàòè, ìîæå òîä³ ïå-
ðåñòàíóòü õåðíþ ïèñàòè? Ñêëàäà-
ºòüñÿ òàêå âðàæåííÿ, ùî âñ³ì, õòî 
ìàº âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ç ÿê³ñòþ 
ò³º¿ âîäè òà ¿¿ òàðèôîì, ïîðîáëåíî 
³ öå çàäàâíåíî». Ðàçîì ç òèì Âà-
ñèëü òàêîæ çàïèòàâ, ÿêùî ç êðàíà 
ïèòíà âîäà ëëºòüñÿ, òî ÷îãî âñå 
ì³ñòî ç áóòëÿìè ïî ì³ñòó á³ãàº, äà-
þ÷è íåìàëó âèðó÷êó «Òàë³é âîä³». 
«Ìàáóòü íàø³ ëþäè íå ïðèâè÷í³ 
äî ïèòíî¿ âîäè ç êðàíà òà ùå é 
ïåðåáèðàþòü õàð÷àìè?» — íàïèñàâ 
÷îëîâ³ê ó êîìåíòàðÿõ.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ôàõ³â-

БРУДНА, АЛЕ ПИТНА? ЧОМУ ЧОРНА 
ВОДА ВІДПОВІДАЄ НОРМАТИВАМ
Актуально  Публікація про результати 
дослідження води з водогону у нашій 
громаді викликала шквал негативних 
коментарів та навіть докорів. Мовляв, як 
чорна, брудна вода може бути питною. 
Фахівці козятинського відділу контролю 
та профілактики хвороб пояснили, 
чому, не дивлячись на колір та запах 
води, всі проби за санітарно-хімічними 
та мікробіологічними показниками 
відповідають нормативам

öÿìè â³ää³ëó, àáè ò³ äåòàëüí³øå 
ðîçïîâ³ëè òà ïîÿñíèëè, äå ñàìå 
áðàëè âîäó, ÿê ðîáëÿòüñÿ äîñë³-
äæåííÿ, òà ãîëîâíå, ÿê áðóäíà 
âîäà ìîæå áóòè ïðèäàòíîþ äëÿ 
ïèòòÿ? Ðîçïîâ³äàºìî ïî ïîðÿäêó.

Ïðîáè ç âîäîãîíó áåðóòüñÿ 
ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ íàøî¿ ãðî-
ìàäè. Íà ìîìåíò îñòàííüî¿ ïåðå-
â³ðêè (ç 15 ÷åðâíÿ ïî 13 ëèïíÿ), 
¿¿ â³äáèðàëè íà âóëèöÿõ Ïåðåìî-
ãè, Êîñìîíàâò³â, Ãðóøåâñüêîãî 
òà Ùàñëèâ³é.

Çâ³ñíî, º áàãàòî ð³çíèõ ÷èííè-
ê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà âîäó. Îäèí 
³ç ãîëîâíèõ — ñòàí âîäîã³ííî¿ 
ñèñòåìè. Íå ñåêðåò, ùî ó íàñ 
âîíà, ì’ÿêî êàæó÷è, çàñòàð³ëà.

— Äåñü òðóáè íîâ³ø³, äåñü ñòà-
ð³ø³, äåñü çì³íþâàëèñü, à äåñü — 
í³, — êàæóòü ñïåö³àë³ñòè êîçÿ-

òèíñüêîãî â³ää³ëó êîíòðîëþ òà 
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá. — Â òèõ áó-
äèíêàõ, äå òðóáè ïîçàì³íþâàëè, 
òàì íåìàº òî¿ ÷îðíî¿, òåìíî¿ òà 
çåëåíî¿ âîäè. ª áàãàòîïîâåðõ³â-
êè, äå ãîëîâè ÎÑÑÁ çì³íþâàëè 
òðóáè, òîìó òàì âîäà ç êðàí³â 
òå÷å íå ÷îðíà. Ìè äîñë³äæóºìî 
âîäó íà ì³êðîá³îëîã³÷í³ òà ñàí³-
òàðíî-õ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè. Âîäà 
ïðîõîäèòü õëîðóâàííÿ, ïðîõîäèòü 
îáðîáêó, òîìó â åï³äåì³îëîã³÷-
íîìó â³äíîøåíí³ âîíà áåçïå÷íà. 
Äî ñëîâà, áóâàþòü âèïàäêè, êîëè 
íàø³ â³éñüêîâ³ íàáèðàþòü âîäó ç 
ð³÷êè, âîíà òåæ òàêîãî êîëüîðó, 
ùî íå ñêàæåø, ùî âîíà ïèòíà. 
Àëå êîëè òóäè êèíóòè òàáëåòêó 
çíåçàðàæåííÿ, öþ âîäó ìîæíà 
ïèòè. Òîáòî, çîâí³øí³é âèãëÿä 
âîäè, òå, ùî ìè áà÷èìî, íå çà-

âæäè ìîæå ãîâîðèòè ïðî ì³êðî-
á³îëîã³÷íèé ñêëàä.

Ðàçîì ç òèì, ôàõ³âö³ â³ää³ëó íà-
ãîëîñèëè, ùî âîíè àíàë³çóþòü 
áåçïåêó âîäè â åï³äåì³îëîã³÷-
íîìó â³äíîøåíí³. ² ÿêùî âîíà 
ïðèéøëà ÿê³ñíå çíåçàðàæåííÿ, 
ì³êðîá³â òàì íåìàº. Òîìó òàêà 
âîäà áåçïå÷íà.

— Çâè÷àéíî, öå á³äà íàøîãî 
ì³ñòà. Ó íàñ âîäîçàá³ð ïîâåðõ-
íåâèé ³ âë³òêó, êîëè ïðèõîäèòü 
ñïåêà, â³äáóâàºòüñÿ öâ³ò³ííÿ 
âîäîéìè, — ñòâåðäæóþòü ó â³ä-
ä³ë³ êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè 
õâîðîá. — Âîäà íàáóâàº ïåâíîãî 
êîëüîðó ³ çàïàõó. Àëå öå ïèòàííÿ 
ìîæíà âèð³øèòè ò³ëüêè áóð³ííÿì 
ñâåðäëîâèí ³ ïåðåõîäîì íà âî-
äîïîñòà÷àííÿì ç³ ñâåðäëîâèí, 
à íå ç ïîâåðõíåâî¿ âîäîéìè.

²ç 1 òðàâíÿ óñ³ êîçÿòèí÷àíè 
àâòîìàòè÷íî ñòàëè êë³ºíòàìè 
«Íàôòîãàçó». Òîæ òåïåð çà ñïî-
æèò³ êóáè òðåáà ñïëà÷óâàòè íîâ³é 
êîìïàí³¿. Ðàí³øå ðàõóíêè íàì 
ïðèõîäèëè â³ä «Â³ííèöÿãàç Çáóò», 
íèí³ ¿õ íàäñèëàòèìå «Íàôòîãàç». 
Íîâèé ïîñòà÷àëüíèê äàâ â³äïî-
â³ä³ íà íàéïîøèðåí³ø³ çàïèòàí-
íÿ êîðèñòóâà÷³â. ̄ õ îïóáë³êóâàëè 
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³é-
ñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

ЧИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ 
ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДУ?

Í³, òîìó ùî ïåðåõ³ä â³ä ïîïåðå-
äíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà äî íîâîãî 
â³äáóâñÿ àâòîìàòè÷íî. Âîäíî÷àñ 
ñïîæèâà÷àì ðàäÿòü çâåðíóòèñÿ 
äî êîíòàêò-öåíòðó Òîâàðèñòâà 
äëÿ óòî÷íåííÿ êîíòàêòíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

ЧИ ЗБЕРЕГЛИСЯ ПІЛЬГИ ПІСЛЯ 
ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА?

Òàê. Çì³íà ïîñòà÷àëüíèêà æîä-

íèì ÷èíîì íå âïëèíóëà íà ï³ëüãè 
ñïîæèâà÷à.

ЯКОЮ БУДЕ ВАРТІСТЬ ГАЗУ?
Óñ³ ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ îòðè-

ìóþòü ãàç â³äïîâ³äíî äî ð³÷íîãî 
òàðèôíîãî ïëàíó «Ô³êñîâàíèé». 
Ö³íà çà îäèí êóá ñòàíîâèòü 
7,96 ãðí (ç ÏÄÂ, àëå áåç âàðòîñò³ 
òðàíñïîðòóâàííÿ). Òàêà ö³íà ä³-
ÿòèìå ùîíàéìåíøå äî 1 òðàâíÿ 
2023 ðîêó.

З ЯКОЇ ДАТИ ПОТРІБНО 
ОПЛАЧУВАТИ РАХУНКИ?

Ðîçðàõóíîê çà ãàç, ñïîæèòèé ç 
1 òðàâíÿ 2022 ðîêó, ïîòð³áíî çä³é-
ñíþâàòè íà ðàõóíêè «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè». Ïëàòèòè çà ãàç, ñïîæè-
òèé äî 30 êâ³òíÿ 2022 ðîêó, òðåáà 
íà ðàõóíêè ïîïåðåäíüîãî ïîñòà-
÷àëüíèêà, ñåáòî «Â³ííèöÿãàç Çáóò».

ЩО РОБИТИ З ПЕРЕПЛАТОЮ 
ЗА СПОЖИТИЙ ГАЗ?

Ïîòð³áíî çâåðíóòèñü äî ïîïå-
ðåäíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà, ó íà-

øîìó âèïàäêó, öå «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò»³:
 íàïèñàòè çàÿâó íà ïîâåðíåí-

íÿ ïåðåïëàòè;
 äîäàòè êîï³þ ïàñïîðòà 

(1–6 ñòîð³íêè), ³äåíòèô³êàö³é-
íîãî íîìåðà, êâèòàíö³¿ ïðî ïî-
ìèëêîâó îïëàòó, äîâ³äêó ç áàíêó 
ç ðåêâ³çèòàìè êàðòêîâîãî ðàõóíêó 
(ìîæå áóòè àâòîìàòè÷íî çãåíåðî-
âàíà ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó áàíêó, 
ïîâèííà ì³ñòèòè IBAN êàðòêî-
âîãî ðàõóíêó);
 íàä³ñëàòè ïàêåò äîêóìåíò³â 

íà àäðåñó äëÿ ëèñòóâàííÿ ïîïå-
ðåäíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà.

Âîäíî÷àñ ó «Íàôòîãàç³» íàãî-
ëîøóþòü, ùî ä³ºâîãî ìåõàí³çìó 
ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ì³æ êîìïà-
í³ÿìè íå ³ñíóº

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ПОПЕРЕДНІЙ ПОСТАЧАЛЬНИК 
ПРОДОВЖУЄ НАДСИЛАТИ 
РАХУНКИ?

Ñïîæèâà÷³ áóäóòü îòðèìóâàòè-
ìóòü äâà îêðåì³ ðàõóíêè.

Новий постачальник газу: відповіді 
на 8 найпоширеніших запитань

 â³ä «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» 
çà ñïîæèòèé ãàç.
 â³ä ì³ñöåâîãî îïåðàòîðà ãà-

çîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ çà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ, ó íàøîìó âèïàäêó 
öå «Â³ííèöÿãàç».

Âîäíî÷àñ ñïîæèâà÷³â ïðîñÿòü 
³íôîðìóâàòè ïðî çëîâæèâàííÿ ç 
áîêó ïîïåðåäí³õ ãàçîïîñòà÷àëü-
íèõ êîìïàí³é. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
âîíè ïðîäîâæóþòü íàäñèëàòè ðà-
õóíêè ÷è âèìîãè îïëàòèòè ïîñëó-
ãè ñïîæèâàííÿ ãàçó, ïî÷èíàþ÷è 
ç 1 òðàâíÿ 2022 ðîêó. Ïðî òàê³ 
âèïàäêè «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ïðî-
ñèòü ïîâ³äîìëÿòè ëèñòîì íà åëåê-
òðîííó àäðåñó client@gas.ua.

ЧИ ЗБЕРІГСЯ МІЙ НОМЕР 
ОСОБОВОГО РАХУНКУ?

Í³, òîìó ùî êîìïàí³¿ âèêî-
ðèñòîâóþòü ð³çí³ ³íôîðìàö³éí³ 
ñèñòåìè.

Ä³çíàòèñÿ íîìåð îñîáîâîãî ðà-
õóíêó ìîæíà:
 íà ñàéò³ www.gas.ua íà ñòî-

ð³íö³ «Ä³çíàòèñü íîìåð ðàõóíêó»;

 ó ÷àòáîòàõ GASUA ó Viber, 
Telegram òà NaftogazGasSupply 
ó Facebook Messenger;
 íà êâèòàíö³¿, ÿêó äîñòàâèòü 

Óêðïîøòà;
 ó êîíòàêò-öåíòð³ Òîâàðèñòâà 

çà íîìåðàìè: +38 066 300 2 888; 
+38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.

ЯК СПЛАТИТИ ЗА СПОЖИТИЙ 
ГАЗ?

Îíëàéí:
 â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ ñïî-

æèâà÷à íà my.gas.ua;
 ó ÷àòáîòàõ GASUA ó Viber, 

Telegram òà NaftogazGasSupply 
ó Facebook Messenger;
 ÷åðåç ñàéòè òà ìîá³ëüí³ çà-

ñòîñóíêè áàíê³â;
 çà äîïîìîãîþ ïëàò³æíèõ ñèñ-

òåì (Portmone, LiqPay, EasyPay, 
iPay).

Îñîáèñòî:
 ÷åðåç ïëàò³æí³ òåðì³íàëè 

ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ;
 ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó, Óêðïî-

øòè àáî «Íîâî¿ ïîøòè».

Якість води в кранах — одна із найбільших проблем нашого міста. Часто вона брудна і 
смердюча. Тож люди або беруть воду з криниць, або купують у бутлях
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ОЛЕНА УДВУД

Â³éñüêîâèõ ³ç Êîçÿòèíà â³äïðà-
âèëè íà ïåðåäîâó. Äëÿ âèêîíàí-
íÿ áîéîâèõ çàâäàíü çàõèñíèêàì 
áóâ ïîòð³áåí äðîí. Öÿ òåõí³êà 
íå ïåðåäáà÷åíà øòàòíèì óêîìï-
ëåêòóâàííÿì, òîæ ¿¿ äîâîäèòüñÿ 
êóïóâàòè çà âëàñí³ êîøòè. Çàõèñ-
íèêè çâåðíóëèñÿ çà äîïîìîãîþ 
äî âîëîíòåðà Ñåðã³ÿ Ñèâàê³âñüêî-
ãî. Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàá-
íî¿ â³éíè â³í âæå íå ðàç çáèðàâ 
êîøòè, çàâäÿêè ÷îìó âäàëîñÿ 
ïðèäáàòè àâòîìîá³ëü, ÿêèé â³ä-
ïðàâèëè íà ïåðåäîâó, ñóøàðêè 
äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñóõèõ áîðù³â 
íàøèì â³éñüêîâèì. Âîëîíòåð â³ä-
ãóêíóâñÿ íà ïðîõàííÿ â³éñüêîâèõ.

— ×åñíî êàæó÷è, ìè ñêåïòè÷-
íî öå ñïðèéìàëè, — ç³çíàºòüñÿ 
Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé. — Òîìó ùî 
öå âåëèêà ñóìà: îð³ºíòîâíî â³ä 
90 äî ñòà ç ÷èìîñü òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Àëå âèð³øèëè âñå æ òàêè ðèçèê-
íóòè. ²ç Îëåêñ³ºì, ÿêèé çâåðíóâ-
ñÿ äî ìåíå, ³ éîãî êåð³âíèöòâîì 
ìè ïîãîäèëè, ÿêèé öå áóäå îð³-
ºíòîâíî äðîí, ÿêà áóäå ö³íà. Áóëà 
âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ìè 
íå çáåðåìî âñþ ñóìó, òîìó ìè äî-
ìîâèëèñÿ, ùî ó òàêîìó ðàç³ ïðè-
äáàºìî çàïàñí³ ÷àñòèíè äî ³íøèõ 
äðîí³â, ìîæëèâî áàòàðå¿.

Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê 
Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé îïóáë³êó-
âàâ äîïèñ, ó ÿêîìó íàïèñàâ, ùî 
çáèðàº êîøòè íà êâàäðîêîïòåð 
äëÿ íàøèõ çåìëÿê³â. Ïàðàëåëüíî 
ç íèì êîøòè çáèðàâ òàêîæ Àí-
äð³é Õàðèòîíîâ, ÿêèé ðàí³øå áóâ 
âîëîíòåðîì, à íèí³ â³éñüêîâèé.

— ßê ïðàâèëî, ó íàñ â Êîçÿ-
òèí³ àêòèâí³ ëþäè, — êàæå Ñèâà-
ê³âñüêèé. — Óñ³ ïîïåðåäí³ çáîðè 
êîøò³â çàâåðøóâàëèñÿ ìåíøå, 
í³æ çà äâà òèæí³. Ìè áà÷èìî, ùî 

â îñòàíí³é ìîìåíò âæå çäàºòüñÿ, 
ùî ó âñ³õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ 
çàê³í÷óþòüñÿ, àëå ï³äêëþ÷àþòüñÿ 
ëþäè, îðãàí³çàö³¿, ñòðóêòóðè, ÿê³ 
äîïîìàãàþòü íàçáèðàòè ïîòð³áíó 
ñóìó.

Àíäð³é Õàðèòîíîâ íàçáèðàâ 
36 674 ãðèâåíü, íà êàðòêó Ñåð-
ã³ÿ íàä³éøëî 34,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ùå 10 òèñÿ÷ ç³áðàëà Îëüãà Ïè-
ðîãîâà ³ ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê 
Ñåðã³ÿ. Òà öèõ êîøò³â âñå îäíî 
íå âèñòà÷àëî. ² òîä³ òðàïèëîñÿ 
÷óäî.

— Ó íåä³ëþ ÿ íàçáèðàâ 36 òè-
ñÿ÷ ³ âîíî âæå ìàëî çáèðàºòüñÿ, — 
ïðîäîâæóº âîëîíòåð. — ß ï³øîâ 
äî öåðêâè, çà ñâîº ïîïðîñèâ. 

Ï³ä³éøîâ äî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, 
ïîñòàâèâ ñâ³÷êó, êàæó: «Ñâÿòèé 
Ìèêîëàé, äîïîìîæè ìåí³ íàçáè-
ðàòè êîøòè íà öåé êâàäðîêîï-
òåð». Çíàºòå, êîëè ïðîñèø, òè æ 
ñïîä³âàºøñÿ, àëå êîëè íàñòóïíî-
ãî äíÿ òîá³ ïðèõîäèòü íà êàðòêó 
îäðàçó äåê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿ÷ 
³ òè çáèðàºø ïîâíó ñóìó, òè 
äóìàºø, ùî òè ÷åêàâ, ùî òîá³ 
äîïîìîæóòü, àëå ùî òàê øâèä-
êî — í³. Ìåí³ áóëî äóæå ïðèºì-
íî. ß çàâæäè ïèøó íà Ôåéñáóö³, 
ùî äÿêóþ÷è Áîãó ³ ëþäÿì íàì 
âäàºòüñÿ çáèðàòè êîøòè.

Äîëó÷èëàñÿ äî çáîðó ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Êîçÿòèíñüêà 
íîâà ãðîìàäà», ïåðåðàõóâàâøè 
30 òèñÿ÷. Çàãàëîì íà ðàõóíêè íà-

ПОНАД СТО ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
ЗІБРАЛИ НА КВАДРОКОПТЕР 
Приклад  Військовим із Козятина, які 
зараз на передовій, був потрібен дрон. 
Волонтер Сергій Сиваківський оголосив 
через соцмережі збір коштів. Менш ніж 
за два тижні завдяки небайдужим людям 
вдалося назбирати більше ста тисяч 
гривень на техніку, яка стане очима наших 
воїнів і допоможе побороти рашистів

øèõ âîëîíòåð³â íàä³éøëî òðîõè 
á³ëüøå 102 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Äÿêóºìî çà âåëèêó äîïî-
ìîãó, ÿêó íàäàº ãðîìàäà äëÿ 
â³éñüêîâèõ, — êàæå â³éñüêîâèé 
Îëåêñ³é. — Áî äðîí — öå ôàê-
òè÷íî î÷³ â³éñüêîâèõ. Â óìîâàõ 
òåïåð³øíüî¿ â³éíè öå äóæå âàæ-
ëèâî, áî ïðîòèâíèê çàñòîñîâóº 
ð³çí³ òåõíîëîã³¿, ñõîâàíêè, à äðîí 
çâåðõó áà÷èòü ïîëîæåííÿ ïðîòè-
âíèêà.

— Ìè äóæå âäÿ÷í³ íàøèì âî-
ëîíòåðàì, — âêëþ÷àºòüñÿ â ðîç-
ìîâó â³éñüêîâèé Àðòåì. — Ìè 
âèõîäèëè ³ íà äåðæàâí³ ôîíäè, 
òàê³ ÿê «Ïîâåðíèñü æèâèì», 
Ôîíä Ïðèòóëè, àëå îñê³ëüêè öå 
äîñèòü ãëîáàëüí³ ôîíäè, íå ëî-
êàëüí³, îòðèìàííÿ äîïîìîãè â³ä 
íèõ ðîçòÿãíóëîñÿ á ó ÷àñ³. À ó íàñ 
÷àñó áóëî îáìàëü, áóêâàëüíî ë³-
÷åí³ òèæí³. Ëèøå çàâäÿêè íàøèì 
âîëîíòåðàì ìè îòðèìàëè êðóò³ 
çàñîáè, ÿê³ äîçâîëÿòü çáåðåãòè 
æèòòÿ ³ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî 
âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ 
âèùîãî êåð³âíèöòâà.

Òåïåð äîêëàäóòü ùå òðîõè 
êîøò³â ³ ïðèäáàþòü äëÿ íàøèõ 
çàõèñíèê³â êâàäðîêîïòåð DJI 
Mavic 3. Â³í ìàº á³ëüøå çàïàñíèõ 
÷àñòèí ³ äîäàòêîâó áàòàðåþ, ùî 
ïîëåãøèòü âèêîðèñòàííÿ òåõí³êè.

— Íà îäí³é áàòàðå¿ äðîí ë³-
òàº îð³ºíòîâíî 40 õâèëèí, — ïî-

ÿñíþº Ñåðã³é. — Çà öåé ÷àñ â³í 
ïðîë³òàº äî 6 ê³ëîìåòð³â. Öå äðîí 
äëÿ áëèæíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ. 
Óÿâ³ìî ñîá³, ùî îäíà áàòàðåÿ 
â äðîí³, âîíà ðîçðÿäèëàñÿ. Ïîêè 
¿¿ çàðÿäèëè, êîëè öå áóäå íàñòóï-
íèé çë³ò? À ô³ëîñîô³ÿ ï³äðîçä³ëó 
òàêà — áðàòè âñå îäíîòèïíå, ùîá 
äî íüîãî ìàòè çàïàñí³ ÷àñòèíè ³ 
êîìïëåêòóþ÷³. Òîìó ïðèäáàºìî 
öåé ìàâ³ê, ó íèõ óæå º äðîí òàêî¿ 
ìîäåë³. Ùîá áóëà âçàºìîçàì³í-
í³ñòü çàïàñíèõ ÷àñòèí.

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî ç öèìè 
àïàðàòàìè ðàøèñòñüêà ñòîðîíà 
âì³º áîðîòèñÿ, — äîäàº Àðòåì. — 
Ó íèõ º çàñîáè ðàä³îåëåêòðîííî¿ 
áîðîòüáè, òàê çâàí³ ÐÅÁè, ÷åðåç 
ùî ìè âòðà÷àºìî ö³ äðîíè. Çâè-
÷àéíî, ìè áåðåæåìî ¿õ ÿê ç³íè-
öþ îêà, àëå öå ÿê ³ àâòîìàò, ÿê ³ 
áóäü-ÿêèé çàñ³á — â³í ëàìàºòüñÿ 
³ ìîæå çíèùóâàòèñÿ ïðîòèâíè-
êîì. Òîìó ïîòð³áåí ïåâíèé çàïàñ. 
ßêùî º ò³ëüêè îäèí äðîí, â³í 
çëàìàâñÿ ³ òè çàëèøàºøñÿ âçàãàë³ 
áåç î÷åé — öå á³äà. Òîìó òðåáà, 
ùîá çàëèøèâñÿ õî÷à á îäèí çà-
ïàñíèé, ÿêèé ìîæå ï³ñëÿ âòðà-
òè ï³äíÿòèñÿ â ïîâ³òðÿ ³ ïðîäî-
âæóâàòè âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ 
çàäà÷³.

Îêð³ì êâàäðîêîïòåðà íàøèì 
â³éñüêîâèì ïîòð³áåí ùå òåïëî-
â³çîð. Òîæ âîëîíòåðè ïëàíóþòü 
îãîëîñèòè ùå îäèí çá³ð, àáè 

ïðèäáàòè äëÿ çàõèñíèê³â ïðè-
ëàä í³÷íîãî áà÷åííÿ.

— Íå ñåêðåò, ùî ó í³÷íó ïîðó 
äðã-ï³äðîçä³ëè âîðîãà ïî÷èíàþòü 
ùóïàòè íàøó îáîðîíó, — ïîÿñ-
íþº Àðòåì. — Òîìó ùîá âíî÷³ 
êîíòðîëþâàòè ïåðåì³ùåííÿ ³ 
âçàãàë³ ô³êñóâàòè ïåðåì³ùåííÿ 
é çíèùóâàòè âîðîãà, íàì ïîòð³áí³ 
òàê³ çàñîáè. Öå íåîáõ³äíî â íàé-
êîðîòø³ òåðì³íè, òîìó ùî ìè 
âæå òàì. Ìè îãîëîøóºìî çá³ð ³ 
ïðîñèìî äîïîìîãòè íåáàéäóæèõ, 
òîìó ùî öå íàøà ãðîìàäà. Öå 
íàø³ çàõèñíèêè, ÿê³ íå äàþòü 
ìîæëèâîñò³ ïðîñóíóòèñÿ íå÷èñ-
ò³ ñþäè, äî íàñ ³ äîçâîëÿþòü 
íàì æèòè ñïîê³éíî, ïðàöþâàòè 
³ ìàêñèìàëüíî ïðèøâèäøèòè òîé 
÷àñ, êîëè ìè âèæåíåìî âîðîãà 
ïîâí³ñòþ.

— Ìè áóäåìî äóæå âäÿ÷í³, 
ÿêùî ëþäè çìîæóòü íàì äîïî-
ìîãòè ç³áðàòè êîøòè íà òåïëî-
â³çîð, — äîäàº Ñåðã³é Ñèâàê³â-
ñüêèé. — Òîìó ùî íàéêðàùà 
äîïîìîãà — öå äîïîìîãòè ïî-
âåðíóòèñÿ âñ³ì äîäîìó ö³ëèìè. 
Ó íèõ º ñ³ì’¿, ä³òè. Îñê³ëüêè ìè 
ïîêè òóò, â Êîçÿòèí³ íà ì³ñö³, 
â òèëó, ìè á õîò³ëè äîïîìîãòè 
òèì, õòî íà ïåðåäîâ³é.

Ùîéíî çá³ð ñòàðòóº, ìè ïîâ³-
äîìèìî íîìåð ðàõóíêó, íà ÿêèé 
ìîæíà áóäå ïåðåðàõîâóâàòè êî-
øòè.

Волонтер Сергій Сиваківський (у центрі) вже не вперше організовує збір коштів 
на потреби наших військових. Цього разу він допоміг захисникам зібрати гроші на закупівлю 
квадрокоптера

— Ó íàñ â Êîçÿòèí³ 
àêòèâí³ ëþäè, — êàæå 
Ñèâàê³âñüêèé. — Óñ³ 
ïîïåðåäí³ çáîðè êîøò³â 
çàâåðøóâàëèñÿ ìåíøå, 
í³æ çà äâà òèæí³

Âîëîäèìèð ×îðíîóñ ðîäîì ³ç 
Ïàíàñ³âêè. ×åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê â³í ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò, ñ³ì’ÿ 
ïåðå¿õàëà äî Ïåðåìîãè. Âèõî-
âóâàëè õëîïöÿ ä³äóñü ³ç áàáóñåþ 
ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ Ïåðåìîæíÿíñüêî¿ øêîëè 
Âîëîäèìèð ïî¿õàâ äî Õàðêîâà 
íà íàâ÷àííÿ. Âñòóïèâ äî Óí³-
âåðñèòåòó Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ³ìå-
í³ ²âàíà Êîæåäóáà. Ó 2009 ðîö³ 
ï³äïèñàâ êîíòðàêò ç³ Çáðîéíèìè 
ñèëàìè. Ïåðå¿õàâ äî Óæãîðîäà, 
äå îäðóæèâñÿ.

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, ï³øîâ 
äîáðîâîëüöåì íà ñõ³ä. Áóâ êîìàí-

äèðîì çåí³òíî-ðàêåòíîãî âçâîäó 
ðîòè âîãíåâî¿ ï³äòðèìêè. ×åðåç 
ï³â ðîêó áîºöü çàãèíóâ. Ï³ä ÷àñ 
âèõîäó ç ðàéîíó Ëóãàíñüêîãî 
àåðîïîðòó íàø çåìëÿê îòðèìàâ 
ïîðàíåííÿ â ãîëîâó. Ñòàëîñÿ öå 
19 ëèïíÿ 2014 ðîêó. Éîìó áóëî 
25. Ïîõîâàëè Âîëîäèìèðà ×îð-
íîóñà ó ñåë³ Êîçÿòèí³.

Â³éñüêîâîãî ïîñìåðòíî íàãîðî-
äèëè îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî ²²² ñòóïåíÿ, ïî÷åñíîþ 
â³äçíàêîþ — íàãðóäíèì çíàêîì 
«Çà ãåðî¿çì òà ïàòð³îòèçì», îð-
äåíîì «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí 
ì³ñòà Óæãîðîäà».

Вісім років тому війна забрала життя 
Володимира Чорноуса 
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК

14 ëèïíÿ, î 10.43 ðîñ³ÿíè 
îáñòð³ëÿëè Â³ííèöþ. Âëó÷èëè 
ó ïëîùó Ïåðåìîãè: â Áóäèíîê 
îô³öåð³â òà â ñòîÿíêó ïîáëè-
çó «Þâ³ëåéíîãî». Ó ðåçóëüòàò³ 
ðàêåòíî¿ àòàêè 23 ëþäèíè çà-
ãèíóëè, ñåðåä ÿêèõ òðîº ä³òåé. 
Ùå äâ³ æ³íêè, â³ä îòðèìàíèõ 
òðàâì, ïîìåðëè ó ë³êàðí³.

À ç áóä³âåëü íàéá³ëüøå ïî-
ñòðàæäàëè Áóäèíîê îô³öåð³â 
òà Áóäèíîê ïîáóòó, êóäè áåç-
ïîñåðåäíüî âëó÷èëè ðàêåòè. 
Âèïàäêîâ³ ïåðåõîæ³, ÿê³ çíàõî-
äèëèñÿ â åï³öåíòð³ ì³ñöÿ ïîä³¿, 
ðîçïîâ³ëè ïðî ïîáà÷åíå.

ДИМ, ВОГОНЬ І ПАНІКА
Òå, ùî ïî Â³ííèö³ âäàðèëè 

âîðîæ³ ðàêåòè, çðîçóì³ëè ìåø-
êàíö³ ëåäü íå ç óñ³õ êóòî÷ê³â 
ì³ñòà. Î÷åâèäö³ òðàãåä³¿, ÿê³ 
â ìîìåíò ïðèëüîòó çíàõîäèëè-
ñÿ â åï³öåíòð³ ïîä³é, ä³ëÿòüñÿ 
ñâî¿ìè âàæêèìè ñïîãàäàìè.

— Ñòîâïè äèìó äàëè çðîçó-
ì³òè, ùî ïðèë³ò â³äáóâñÿ â ðà-
éîí³ Áóäèíêó îô³öåð³â, — êàæå 
â³ííè÷àíèí Ñåðã³é. — Ç íåáà 
ëåò³ëè øìàòêè ãóìè òà óëàìêè 
ìåòàëó, â ïîâ³òð³ ñòîÿâ ¿äêèé 
çàïàõ äèìó.

Íàáëèçèâøèñü äî ïëîù³, 
Ñåðã³é ïîáà÷èâ äåñÿòêè àâòî 
ó ïîëóì’¿. Íà âóëèö³ ñòîÿëè 
ëþäè, ÿêèõ îõîïèâ øîê ³ ïà-

í³êà. Õòîñü íàìàãàâñÿ âòåêòè 
ÿêîìîãà äàë³ â³ä ì³ñöÿ òðàãåä³¿, 
õòîñü íàìàãàâñÿ çíàéòè áëèçüêèõ 
ñåðåä õàîñó.

— Ïîò³ì ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ 
ëþäè ç ïîðàíåííÿìè. Çàêðè-
âàâëåí³, ïðîòå ïðè ñâ³äîìîñò³, 
âèõîäèëè ç òîãî ïåêëà ³ ïðî-
ñèëè äîïîìîãè, — ñêàçàâ Ñåð-
ã³é. — Ðÿòóâàëüíèêè, ïîë³ö³ÿ, 
ìåäèêè íàìàãàëèñÿ ðîáèòè âñå 
é îäðàçó: ãàñèòè ïîëóì’ÿ, ðÿòó-

âàòè ïîðàíåíèõ. Ïîñòðàæäàëèì 
äîïîìàãàëè é öèâ³ëüí³.

КРИВАВА ТРАГЕДІЯ
Äàë³ ïî÷àëîñÿ íàéâàæ÷å — 

ñïðîáè âðÿòóâàòè âàæêîïîðàíå-
íèõ ³ òèõ, õòî ìàéæå íå ïîäàâàâ 
îçíàê æèòòÿ.

— Ïåðåä î÷èìà äî öüîãî ÷àñó 
ñòî¿òü îáðàç ïîøìàòîâàíîãî ÷î-
ëîâ³êà, â ÿêîãî øê³ðè íà ðóêàõ 
íå áóëî çîâñ³ì, çàì³ñòü îáëè÷-
÷ÿ — êðèâàâå ì³ñèâî. Íå çíàþ, 
÷è âäàëîñÿ éîãî âðÿòóâàòè ìå-
äèêàì, — ³ç ñóìîì çãàäàâ î÷åâè-
äåöü. — Íà ïëîù³ á³ëÿ Áóäèí-

ÍÎÂÈÍÈ

Вінницький хірург Богдан Жура-
вель розказав, як пройшли перші 
хвилини після ракетного обстрі-
лу Вінниці 14 липня. Він, у складі 
бригади швидкої, одразу поїхав 
у центр пекла.
— Через півтори хвилини після 
вибухів ми вже летіли на сире-
нах в епіцентр події. Я висунувся 
з вікна і гавкав на всіх, хто був 
на дорозі. На швидкості влетіли 
в димову завісу. Якщо чесно, пе-
реоцінили свої сили: від диму, 
запаху спалених тіл мене ви-
вернуло. Ковтнув, бо часу, щоб 
виплюнути, не було, — розказав 
Богдан.
Лікар разом з іншими побіг у бу-
дівлю, аби дістати звідти пора-
нених.
— Мене свиснула знайома лі-
карка, підбіг до неї та закривав-

леного чоловіка. У того чоловіка 
не було пахви та потилиці. А та-
кож пульсу, дихання та найбільш 
імовірно інших ознак життя. Але 
якісь ініціативні парубки без ко-
манди затягли його у машину 
швидкої. І це попри мої крики: 
«Куди, бл*ть, у нього несумісні!»
Ще у машину, в якій приїхав Бог-
дан Журавель, завантажили двох 
легкопоранених.
— Перев’язав жінку, а до третьо-
го пацієнта не дійшов. Машина 
схопила крен на повороті, так що 
довелося тримати важкопоране-
ного. Так і передали до лікарні, — 
каже Богдан.
Коли чоловік повернувся на пло-
щу, то всіх поранених евакуюва-
ли. Залишилися тільки тіла за-
гиблих.
— Побачив дитячі кістки в рамі від 

машини. Не знаю, як взагалі мож-
ливо провести експертизу, коли 
лишаються кістки й колеса, — каже 
Богдан Журавель. — Відволокли 
тросом інший седан, щоб діста-
ти доросле обгоріле тіло. На той 
час рукавиці вже порвались, тому 
в момент перекидання залишків 
шматки тіла залізли мені під нігті. 
Тіло тріснуло навпіл і довелось 
переносити у два заходи.
У своїй розповіді хірург також 
розмірковує про жорстокість 
росіян:
— У багатьох народів існував зви-
чай викреслювати рід злочинця 
цілком. Але з росіянами це не-
можливо, бо ледь не в кожно-
му з нас тече хоча б краплина 
бл**ської російської крові, — 
підсумував Богдан після пере-
житого.

Розповідь медика: «Після евакуації поранених залишилися тільки загиблі»

НА МІСЦІ ХРЕБТА — ДІРА. ОЧЕВИДЦІ 
РАКЕТНОГО УДАРУ У ВІННИЦІ
Трагедія  В четвер, 14 липня, у Вінниці 
пролунали вибухи. Влучання ракет було 
на площі Перемоги. У перші хвилини 
після трагедії, разом із надзвичайниками, 
медиками та правоохоронцями, 
постраждалим надавали допомогу і 
цивільні. Очевидці діляться сумними 
спогадами від побаченого

Ëþäåé îõîïèâ øîê 
³ ïàí³êà. Õòîñü 
íàìàãàâñÿ âòåêòè äàë³ 
â³ä ì³ñöÿ òðàãåä³¿, 
õòîñü øóêàâ áëèçüêèõ 
ñåðåä õàîñó

Допомагали з порятунком людей всі. За ноші з пораненими 
та загиблими хапалися і цивільні вінничани

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (RIA-ВІННИЦЯ)

Æàõëèâà òðàãåä³ÿ 14 ëèïíÿ ïî-
êàçàëà, ùî ìè íå çâåðòàºìî óâàãó 
íà ïîâ³òðÿíó òðèâîãó. Áà á³ëüøå, 
ç âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü ïîáà÷èâ, 
ùî ìè íå çíàºìî, ÿê ä³ÿòè ï³ä 
÷àñ ðàêåòíèõ îáñòð³ë³â òà ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê â³äáóëèñÿ âèáóõè.

10.13 — çâó÷èòü ñèãíàë ïîâ³-
òðÿíî¿ òðèâîãè â äîäàòêó, à ïîò³ì 
ïî÷èíàþòü âîëàòè ñèðåíè ó ì³ñ-
ò³. Íà öå í³õòî íå çâåðòàº óâàãè. 
Ïðîäîâæóºìî çàéìàòèñü ñâî¿ìè 
ñïðàâàìè.

10.45 — íà Çàìîñòÿíñüê³é, á³ëÿ 
ÐÀÖÑó, ïî÷óâ ñâèñò íàä ãîëî-
âîþ ³ ïîò³ì ãó÷í³ çâóêè âèáóõ³â. 
Ïàäàþ íà çåìëþ. Ïåðøà äóìêà — 
òðåáà âòåêòè ó áåçïå÷íå ì³ñöå.

Îçèðàþñü íàâêîëî, à ó íàòîâ-
ïó íà÷å ïîâí³ñòþ çíèê ³íñòèíêò 
ñàìîçáåðåæåííÿ: ëþäè, ÿê³ â³ä³-
éøëè â³ä ïåðøîãî øîêó ³ íå áóëè 
çàëó÷åí³ â ðÿòóâàëüíèõ ðîáîòàõ, 

ïðîäîâæóâàëè ñòîÿòè íà âóëèö³. 
Íàìàãàëèñü ðîçäèâèòèñü, êóäè 
ïîòðàïèëà ðàêåòà, îáãîâîðþâàëè 
ïîä³þ ç áëèçüêèìè òà çíàéîìè-
ìè, ôîòîãðàôóâàëè ñòîâï äèìó 
â³ä ïîæåæ³ íà ñâî¿ òåëåôîíè.

Çàìîñòÿíñüêà áóëà çàïîâíåíà 
ëþäüìè âùåíò. Ñêëàëîñÿ âðà-
æåííÿ, ùî òóò îò-îò ïî÷íóòü 
ñâÿòêóâàòè Äåíü ì³ñòà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ïîñ³áíèêà 
Äîâ³äêà. info ìè âñ³ â÷èíèëè 
ïîìèëêó. ßêáè ðîñ³ÿíè çàâäàëè 
ïîâòîðíèé óäàð, òî öÿ ïîìèëêà 
êîøòóâàëà á íàì æèòò³â.

ЯКЩО ОБСТРІЛ ЗАСТАВ 
НА ВУЛИЦІ

Îòæå, íàéãîëîâí³øå, ïðèïè-
í³òü ³ãíîðóâàòè ñèãíàëè ïîâ³-
òðÿíî¿ òðèâîãè! ßêùî ïîðó÷ º 
áîìáîñõîâèùå, óêðèòòÿ, òî êîëè 
âè ïî÷óëè ñèðåíó — òåðì³íîâî 
òóäè ñïóñêàéòåñü, à íå ïðîäî-
âæóéòå ñòîÿòè íà âóëèö³.

Â óêðèòò³ òðåáà çàëèøàòèñÿ 
ùå ì³í³ìóì 10 õâèëèí ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ îáñòð³ëó, àäæå ³ñíóº 
çàãðîçà éîãî â³äíîâëåííÿ.

ßêùî ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî îá-
ñòð³ëó âè íà âóëèö³, òî íåãàéíî 
(2–3 ñåêóíäè) ä³éòå òàê:

Ïàäàé òå íà çåìëþ. Çàêðèé òå 
ðóêàìè àáî ïðåäìåòàìè ãîëîâó. 
Çàêðèâàé òå äîëîíÿìè âóõà òà 
â³äêðèâàé òå ðîò: öå âðÿòóº â³ä 
êîíòóç³¿ . Ïåðå÷åêàéòå ïåðøèé 
îáñòð³ë ëåæà÷è, à äàë³ õîâàéòå-
ñÿ â áåçïå÷íîìó çàãëèáëåíîìó 
ïðèì³ùåíí³.

Íå çàëèøàéòåñÿ ó ï³ä’¿çäàõ ï³ä 
àðêàìè òà ó ï³äâàëàõ ïàíåëüíèõ 
áóäèíê³â àáî ï³ä ñò³íàìè áó-
äèíê³â ³ç ëåãêèõ êîíñòðóêö³é. 
Ó æîäíîìó ðàç³ íå õîâàéòåñü á³ëÿ 
âñüîãî, ùî ìîæå âèáóõíóòè ÷è 
âïàñòè íà âàñ.

Äëÿ óêðèòòÿ ï³ä³éäóòü ï³äçåì-
í³ ïåðåõîäè, óêðèòòÿ, òðàíøåÿ, 
ÿìà, øèðîêà òðóáà âîäîñòîêó 

ï³ä äîðîãîþ, âèñîêèé  áîðäþð, 
êàíàë³çàö³é íèé  ëþê, òðàíøåÿ 
÷è êàíàâà (ïîä³áíà äî îêîïó) 
çàâãëèáøêè 1–2 ìåòðè.

ЯКЩО ВИ У ТРАНСПОРТІ
ßêùî îáñòð³ë çàñòàâ âàñ 

ó ìàðøðóòö³, òðîëåéáóñ³ àáî 
òðàìâà¿, ìàøèí³ — ñë³ä íåãàéíî 
çóïèíèòè òðàíñïîðò, â³äá³ãòè â³ä 
äîðîãè â íàïðÿìêó «â³ä áóä³âåëü 
òà ñïîðóä» ³ çàëÿãòè íà çåìëþ.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îáñòð³ëó 
íå ïîñï³øàéòå ïîêèäàòè óêðèò-
òÿ. Ìîæëèâ³ ïîîäèíîê³ ïîñòð³-
ëè. Çàëèøàþ÷è ì³ñöå ïðèòóëêó, 
íå ïîñï³øàéòå ðîçñëàáëÿòèñÿ.

Äîáèðàþ÷èñü äî áåçïå÷íîãî 
ì³ñöÿ, îáîâ’ÿçêîâî äèâ³òüñÿ ï³ä 
íîãè. Íå ìîæíà ï³äí³ìàòè ³ç 
çåìë³ æîäíèõ íåçíàéîìèõ âàì 
ïðåäìåò³â.

Ó æîäíîìó ðàç³ íå ïðèñòóïàé òå 
äî ðîçáîðó çàâàë³â â³ä ðàêåò 
ñàìîñò³é íî, ÷åêàé òå ôàõ³âö³â ç 

àâàð³é íî-ðÿòóâàëüíî¿  ñëóæáè, 
òåëåôîíóéòå 102.

ЯКЩО ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ ВИ 
ВДОМА

Çàâ÷àñíî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷óëè 
ñèãíàë ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè:

Âèáèðàé òå ì³ñöå â êóòêó òà 
íåäàëåêî â³ä âèõîäó äëÿ òîãî, 
ùîá ìèòòºâî çàëèøèòè áóäèíîê 
ó âèïàäêó ïîïàäàííÿ ñíàðÿäà.

Õîâàéòåñü ó ï³äâàë³ àáî ³íøîìó 
çàãëèáëåíîìó óêðèòò³, ì³æ îïî-
ðíèìè ñò³íàìè.

Ïàì’ÿòàéòå ïðàâèëî «äâîõ 
ñò³í». Â³ä íåáåçïåêè âàñ ìàº 
â³ää³ëÿòè ùîíàéìåíøå äâ³ ñò³íè, 
áî îäíà, éìîâ³ðíî, çðóéíóºòüñÿ 
â³ä óäàðó, à äðóãà â³çüìå íà ñåáå 
óëàìêè ñò³íè, â³êîííîãî ñêëà 
òîùî. Òîìó õîâàòèñÿ áåçïå÷íî 
ó ì³ñö³, ÿêå ðîçòàøîâàíå çà äðó-
ãîþ â³ä ôàñàäó îïîðíîþ ñò³íîþ. 
Çàçâè÷àé öå òàìáóð, êîðèäîð àáî 
ïåðåäïîê³é.

Як поводитися під час ракетних обстрілів. 
Інструкція для всіх

êó îô³öåð³â òàêîæ íàòðàïèëè 
íà ÷îëîâ³êà, ÿêèé áóâ ïðè ñâ³-
äîìîñò³. Â³í, ç áë³äèì îáëè÷-
÷ÿì, ïîâ³äîìèâ, ùî íå â³ä÷óâàº 
í³ã. Îãëÿäàºìî éîãî — çäàºòüñÿ 
ö³ëèé. Äèâèìîñÿ, à íà îãîëåí³é 
ñïèí³, íà ì³ñö³ õðåáòà — ãëè-
áîêà ä³ðà. Ï³äá³ã ÷îëîâ³ê ç àï-
òå÷êîþ, öèâ³ëüíèé. Ïèòàº, ÷èì 
äîïîìîãòè? Êîëè ïîáà÷èâ ðàíó, 
ëåäü íå çîìë³â…

Ùå îäíîãî ÷îëîâ³êà âðÿòóâà-
ëè, ðîçêàçàâ Ñåðã³é.

— Òîé òåæ áóâ ïðè ñâ³äîìîñò³. 
Íà âèãëÿä ö³ëèé, ïðîòå, ÷îìóñü, 
ó êàëþæ³ êîðîâ³. Âèÿâëÿºòüñÿ 
óëàìîê ïîòðàïèâ éîìó ï³ä ðóêó ³ 
âðàçèâ àðòåð³þ — ôîíòàí êðîâ³, 
äî ïðèáóòòÿ ìåäèê³â, â³éñüêîâ³ 
çóïèíÿëè ï³äðó÷íèìè çàñîáà-
ìè, — ñêàçàâ î÷åâèäåöü ïîä³é.

Äàë³, ðîçïîâ³äàþòü î÷åâèäö³, 
áóëî çîâñ³ì âàæêî — íà çàäèì-
ëåí³é ïëîù³ ïî÷àëè çíàõîäèòè 
çàæèâî çãîð³ëèõ ëþäåé. Ìåäèêè 
ç âîãíåáîðöÿìè âèíîñèëè ³ç çà-
âàë³â òðóïè.
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Ще до початку повномасштабного 
вторгнення міська рада створила 
фонд споруд цивільного захис-
ту. До нього входять 8 сховищ, 
24 протирадіаційних укриття, 
20 найпростіших укриттів, а також 
90 підвальних приміщень.
Списки усіх наявних укриттів мож-
на знайти на сайті Козятинської 
міської ради у спеціальному роз-
ділі «Захист населення у воєнний 
період». Для зручності створили 
інтерактивну мапу, де нанесені усі 
адреси укриттів.

«Сховища та протирадіаційні 
укриття знаходяться на балансі під-
приємств та установ для укриття їх 
працівників, найпростіші укриття 
створені на базі підвальних при-
міщень закладів комунальної фор-
ми власності (навчальні заклади, 
заклади охорони здоров’я, соці-
ального захисту, культури, адмі-
ністративні споруди). Керівники 
підприємств, установ, навчаль-
них закладів, закладів охорони 
здоров’я, голови ОСББ, старости 
старостинських округів (власники 

вищезгаданих споруд) отрима-
ли доручення від Козятинського 
міського голови Тетяни Єрмолає-
вої забезпечити захисні споруди 
спеціальним обладнанням, май-
ном, інвентарем, інструментами, 
лікарськими засобами та медич-
ними виробами, резервом води, 
продовольства та іншими засоба-
ми, необхідними для безпечного 
укриття, засобами зв’язку (по мож-
ливості доступність мобільного 
зв’язку та Інтернету)», — йдеться 
у повідомленні міської ради.

Скільки укриттів є у нашій громаді?

ÍÎÂÈÍÈ

ЩО З ЦЬОГО ПРИВОДУ КАЖУТЬ ЧИТАЧІ? КОМЕНТАРІ З САЙТУ (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Volodymyr Skarga

Meni Mamont

Таня Драмарецька
Немає бомбосховищ, то хай би на вулицю не виганяли. По всій країні таке. Пане 
президенте, де ви?

В Козятині з центру зайнятості під час тривоги просто виганяють на двір.

Марина Сковрунская
Спочатку скажіть, куди бігти? Де укриття?

Читач66
Куди бігти, якщо в нас немає ні одного належного укриття?

Марія Прадун
Евакуацію куди, просто на вулицю, чи може у нас є бомбосховища?

Марія Прадун Микитенко по місту ще так сяк є бомбосховища, а ось сільське 
населення залишене у керівництва на виживання

ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëîãî òèæíÿ äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè âíåñëè çàêîíîïðîåêò, ÿêèé 
âíîñèòü çì³íè äî Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïîðóøåíü 
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó, â÷èíåíèõ â óìîâàõ âîºí-
íîãî ñòàíó. Àâòîðè ïðîïîíóþòü 
çàïðîâàäèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü äëÿ 
âëàñíèê³â á³çíåñó òà ñëóæáîâèõ 
îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îð-
ãàí³çàö³é çà ³ãíîðóâàííÿ ñèãíàë³â 
ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè: øòðàô â³ä 
17 äî 51 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, âèïðàâí³ 
ðîáîòè äî äâîõ ðîê³â, îáìåæåí-
íÿ ÷è ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 
äî òðüîõ ðîê³â, ÿêùî âíàñë³äîê 
³ãíîðóâàííÿ òðèâîãè áóäå çàïîä³-
ÿíî øêîäó çäîðîâ’þ ëþäåé.

Çàêîíîïðîåêò ïîêè íå ðîçãëÿ-
äàëè, òèì ÷àñîì ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ 
âæå âèäàëè íàêàçè ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³ åâàêóàö³¿ â³äâ³äóâà÷³â ï³ä 
÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè. Çîêðåìà, 
ùå 11 ëèïíÿ òàêèé íàêàç ï³ä-
ïèñàâ î÷³ëüíèê Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ â³éñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿. À ï³ñëÿ òðàã³÷íèõ 
ïîä³é ó Â³ííèö³, êîëè ðàøèñòñüêà 
ðàêåòà ïîö³ëèëà ìàëî íå â ñåðåä-
ì³ñòÿ îáëàñíîãî öåíòðó, íàêàç 
ïðî ïðîâåäåííÿ åâàêóàö³¿ âèäàâ ³ 
î÷³ëüíèê Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ Ñåðã³é 
Áîðçîâ.

Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ïîâ³òðÿíî¿ 
òðèâîãè êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî 
â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ïîâèíí³ ïîâ³-
äîìèòè ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â òà â³ä-
â³äóâà÷³â ïðî ïîâ³òðÿíó òðèâîãó 
òà åâàêóþâàòè ¿õ äî âèçíà÷åíîãî 
áåçïå÷íîãî ì³ñöÿ (â íàéïðîñò³øå 
óêðèòòÿ) àáî ïîâ³äîìèòè àäðåñó 
íàéáëèæ÷îãî óêðèòòÿ. Öå ñòîñó-
ºòüñÿ îá’ºêò³â, íà ÿêèõ ïåðåáó-
âàº îäíî÷àñíî 100 ³ á³ëüøå îñ³á, 
îá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü îêðåìå ïðè-
ì³ùåííÿ, äå îäíî÷àñíî ïåðåáó-
âàº 50 ³ á³ëüøå îñ³á, áóäèíê³â òà 
ñïîðóä (îêð³ì æèòëîâèõ) íà äâà 
³ á³ëüøå ïîâåðõè, ÿêùî íà îäíî-
ìó ïîâåðñ³ îäíî÷àñíî ïåðåáóâàº 
á³ëüøå 25 îñ³á, à äëÿ îäíîïîâåð-
õîâèõ áóä³âåëü — á³ëüøå 50 îñ³á 
íà îäíîìó ïîâåðñ³.

ЛУНАЄ СИРЕНА — НА ВИХІД
Важливо Відтепер на час повітряної 
тривоги працівників та відвідувачів 
установ, підприємств та організацій 
повинні евакуйовувати. Відповідний наказ 
підписав очільник Вінницької обласної 
військово-цивільної адміністрації. 
Пояснюємо, кого це правило стосується

ОЛЕНА УДВУД

Îëåí³ Ñîðî÷èíñüê³é 52 ðîêè. 
Ñïîâíåíà ðàäîñò³, âîíà íàñîëî-
äæóâàëàñÿ ñâî¿ì æèòòÿì, äîïîêè 
ó äâåð³ íå ïîñòóêàëà ñòðàøíà õâî-
ðîáà. Ïî÷óòè ä³àãíîç «îíêîëîã³ÿ» 
áóëî ÿê ñí³ã íà ãîëîâó ÿê äëÿ 
Îëåíè, òàê ³ äëÿ ¿¿ äîíüîê. Àäæå 
æ³íêà äî öüîãî í³êîëè íå ìàëà 
ñåðéîçíèõ ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì.

— Ìè ä³çíàëèñÿ ïðî öå â ê³íö³ 
ëèñòîïàäà 2020 ðîêó, — ðîçïîâ³-
äàº Ìàðèíà, äîíüêà Îëåíè Ñîðî-
÷èíñüêî¿. — Ó ìàìè áóëè ñèìïòî-
ìè: ¿¿ äîï³êàëè áîë³, ñïàçìóâàëî. 
Äóìàëè, ùî íà íåðâàõ ñïî÷àòêó. 
ßê çàçâè÷àé, ìè æ çðàçó íå éäåìî 
äî ë³êàðÿ. Àëå ùîá ¿¿ äîâãèé ÷àñ 
òóðáóâàëî, òî í³. Ïîò³ì âîíà ñòà-
ëà ð³çêî õóäíóòè. Ìè çà íå¿ — ³ 
â ë³êàðíþ. À òàì âæå îáñòåæåííÿ, 
ã³ñòîëîã³ÿ. Íàì ñêàçàëè ñïî÷àòêó, 
ùî ðàê ïðÿìî¿ êèøêè, à ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿ ñêàçàëè, ÿêà ñòàä³ÿ. 
Ó ìàìè ÷åòâåðòà ñòàä³ÿ, àëå ë³êàð³ 
êàæóòü, ùî øàíñ ùå º. Òîìó ùî 
÷åòâåðòà — íå îñòàííÿ. Âîíè ùå 

ä³ëÿòüñÿ íà êàòåãîð³¿.
Ð³äí³ ïðèïóñêàþòü, ùî õâîðîáà 

ìîãëà ç’ÿâèòèñÿ íà ôîí³ ñòðåñó. 
Îëåíà âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàëà 
ó ðàéîííîìó ñîáåç³, çàâæäè ãàðíî 
ñòàâèëàñÿ äî ëþäåé ³ äîïîìàãàëà, 
÷èì ìîãëà. Ïîò³ì æ³íêà ïîòðà-
ïèëà ï³ä ñêîðî÷åííÿ. Êîëè âòðà-
òèëà ðîáîòó, ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè 
ç³ çäîðîâ’ÿì. Êîçÿòèí÷àíêà âæå 
ïåðåíåñëà òðè îïåðàö³¿

— Ó ìàìè áóëà íåïðîõ³äí³ñòü 
êèøê³âíèêà, òîìó ¿é âèâîäèëè 
ñòîìè, — ïðîäîâæóº Ìàðèíà. — 
Ïîò³ì áóëà äðóãà îïåðàö³ÿ ç âèäà-
ëåííÿ ïóõëèíè ³ç ñàìîãî îñåðåä-
êó. Ïîò³ì ¿é çàøèëè ñòîìè. Ï³ñëÿ 
öüîãî ñòàëî ã³ðøå, áî ¿é ùîñü 
òàì çàä³ëè. Öå âæå â Êèºâ³ íàì 
ñêàçàëè. Òîìó âîíà äåÿêèé ÷àñ 
â³äõîäèëà. Ìàìà áóëà äóæå õóäà, 
ìàéæå 43 ê³ëîãðàìè. ¯é íå äî-
çâîëÿëè õ³ì³þ, òîìó ùî âîíà á ¿¿ 
íå ïåðåíåñëà. Õî÷à ¿¿ òðåáà áóëî 
ðîáèòè. Âîíà âòðàòèëà ÷àñ.

Ð³äí³ õîò³ëè â³äïðàâèòè æ³íêó 
íà ë³êóâàííÿ çà êîðäîí. Ïðîáóâà-
ëè çíàéòè âîëîíòåð³â, ùîá âèâåç-

òè Îëåíó â ×åõ³þ ÷è Ïîëüùó. Àëå 
òàê ³ íå çíàéøëè í³êîãî, õòî á ì³ã 
äîïîìîãòè. Òà é âèÿâèëîñÿ, ùî 
çà êîðäîíîì áóëî á íå êðàùå, 
áî çà îäíèì ò³ëüêè ÊÒ òðåáà âè-
÷åêàòè ÷åðãó â òðè ì³ñÿö³.

Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî â÷åòâåðòå 
îïåðóâàòè Îëåíó âæå íå áóäóòü. 
Ìåòàñòàçè ï³øëè â ïå÷³íêó, ëå-
ãåí³ òà ñåëåç³íêó, âèäàëèòè ¿õ 
ïîâí³ñòþ íåìîæëèâî. Óñÿ íàä³ÿ 
íà õ³ì³îòåðàï³þ. Äî öüîãî Îëå-
íà âæå ïðîéøëà 12 êóðñ³â õ³ì³¿. 
Ïåðåä öèì, ï³ñëÿ äðóãî¿ îïåðà-
ö³¿, áóâ ³ êóðñ ðàä³îòåðàï³¿. Çàðàç 
æ³íö³ âèïèñàëè ùå ø³ñòü êóðñ³â 
õ³ì³¿. Îäèí âæå ïîçàäó. Ïåðå-
íîñèòü éîãî êîçÿòèí÷àíêà äóæå 
âàæêî — ïðåïàðàòè çíà÷íî ñèëü-
í³ø³, ¿¿ ïîñò³éíî íóäèòü, ï³äí³-
ìàºòüñÿ òåìïåðàòóðà. Ïåðåä öèì 
äîâåëîñÿ ïðèéìàòè äîðîã³ ïðå-
ïàðàòè, ÿê³ çàìîâëÿëè ç Ïîëüù³, 
ùîá íàáðàòè ì’ÿçîâó ìàñó.

— Ïðîõîäèìî ìè õ³ì³þ ó Â³-
ííèö³, — êàæå Ìàðèíà. — Ìàìà 
òðîøêè ïðîéäåòüñÿ ³ íåìà ñèëè. 
² ïñèõîëîã³÷íî âîíà âæå òàêà, ùî 

Уся надія на хімію

îïóñêàº ðóêè ÷è ùî, ÿ íå çíàþ. 
Àëå âîíà ñòàðàºòüñÿ. Ìàìà â íàñ 
ñèëüíà äóõîì ëþäèíà, õî÷ ³ íî-
ñèòü âñå â ñîá³, ìîâ÷àçíà. Çàðàç 
âîíà ùå íà ñâî¿õ íîãàõ ³ äî âíóê³â 
ïðèõîäèòü. Òîìó ùå áîðåìîñÿ.

Íà ë³êóâàííÿ éäå áàãàòî ãðî-
øåé. Îäíà õ³ì³îòåðàï³ÿ âèõîäèòü 
ùîíàéìåíøå 6–7 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
² öå áåç ìåäèêàìåíò³â, ÿê³ ïðè-

ïèñóþòü, ùîá ïðèéìàòè âäîìà. 
Ðîäèíà âæå âè÷åðïàëà ñâî¿ ô³-
íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³, òîìó çâåð-
òàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ. Âàæëèâà 
êîæíà ãðèâíÿ.

— Ìè äóæå âäÿ÷í³ ëþäÿì, ÿê³ 
äîïîìàãàþòü, — êàæå Ìàðèíà.

Ðåêâ³çèòè: êàðòêà ÏðèâàòÁàíêó
4149 4991 1678 8843 Ñîðî÷èí-

ñüêà Îëåíà Â³òàë³¿âíà

На фото ліворуч Олена до того, як почала хворіти. Через 
онкологію жінка дуже схудла

Фонд споруд цивільного захисту Козятинської громади нараховує 142 укриття. 
Переважна більшість із них — це звичайні підвали
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìèíóëèé ÷åòâåð ó íàøî¿ çåì-
ëÿ÷êè ìàâ áóòè áàãàòîîá³öÿþ÷èì 
ó âèð³øåíí³ ¿¿ îñîáèñòèõ ñïðàâ. 
Äî Â³ííèö³ áëèçüêî 8-¿ ðàíêó ¿¿ 
ï³äâ³ç êóì ïîäðóãè ªëèçàâåòè. 
Äîäîìó âîíà ïëàíóâàëà ïîâåð-
òàòèñÿ åëåêòðè÷êîþ ï³ñëÿ 14-î¿ 
ãîäèíè.

Î 10.13 ïðîçâó÷àëà ñèðåíà ïî-
â³òðÿíî¿ òðèâîãè. Âîä³é ìàðøðóò-
êè, â ÿê³é ¿õàëà íàøà çåìëÿ÷êà, 
çóïèíèâñÿ ³ âñ³ ïàñàæèðè âèéøëè 
íà âóëèöþ. Â³êòîð³ÿ, ÿê áàãàòî 
³íøèõ ïàñàæèð³â, íå ñòàëè ÷åêàòè 
â³äì³íè òðèâîãè, àäæå ¿é çàëèøè-
ëîñü ïðî¿õàòè äî ì³ñöÿ ïåðåñàäêè 
âñüîãî îäíó çóïèíêó.

— Êîëè ÿ ïðèéøëà íà ïëîùó 
Ïåðåìîãè, òî òàì áóëî äóæå áà-
ãàòî ëþäåé. Íàéâàæëèâ³øó ñïðà-
âó ÿ âæå âèð³øèëà. ×àñ òåðïèòü, 
ùîá ïðî¿õàòè á³ëüø êîìôîðòíî, 
ñÿäó â íàñòóïíèé òðîëåéáóñ — 
äóìàëà ÿ. Â³ä³éøëà â ò³íü â³ä áó-
äèíêó ³ ÷åêàëà. Ò³ëüêè íàòîâï 
ëþäåé, ùî ñòîÿëè íà çóïèíêàõ, 
ð³çêî îæèâèâñÿ. ß ëèøå ïîò³ì 
çðîçóì³ëà, ùî òà ëàâèíà ëþäåé 
ò³êàëà â³ä ðàêåò, ùî íàáëèæàëè-
ñÿ, — ñêàçàëà âîíà.

Íàòîâï ï³äõîïèâ Â³êòîð³þ ³ç 
ñîáîþ. Çà ñïèíàìè ïðîëóíàëè 
âèáóõè.

Â³êòîð³ÿ íå áà÷èëà íàñë³äê³â 
çàïóñêó ðàêåò. Êàë³áðè, ÿê³ çà-
ïóñòèëè ïî ìèðí³é Â³ííèö³ ç ï³ä-
âîäíîãî ÷îâíà ÷îðíîìîðñüêîãî 
ôëîòó, âáèëè ³ ïîðàíèëè á³ëü-

øå ñîòí³ óêðà¿íö³â, ïîøêîäèëè 
áëèçüêî 50 áóäèíê³â ³ ñïàëèëè 
á³ëüø, ÿê 40 àâò³âîê.

Íå áà÷èëà Â³êòîð³ÿ âîä³¿â, ÿê³ 
çãîð³ëè çàæèâî â àâò³âêàõ. Íå áà-
÷èëà, ÿê ëåòÿòü ç íåáà øìàòêè ñêëà 
³ ïîí³âå÷åíîãî ìåòàëó. Âîíà éøëà 
ï³øêè íà âîêçàë òà, äî÷åêàâøèñü 
åëåêòðè÷êè, ïðè¿õàëà äîäîìó.

— ß íå áà÷èëà òîãî æàõ³òòÿ, ùî 
áà÷èëè â³ííè÷àíè ³ ãîñò³ Â³ííèö³. 
Àëå âñå öå ÷îìóñü ñòî¿òü ïåðåä 
ìî¿ìè î÷èìà, — êàæå Â³êòîð³ÿ ³ 
äîäàº: — Â òîìó ùî ó Â³ííèöü-
ê³é òðàãåä³¿ ñò³ëüêè çàãèáëèõ — 
ìè òðîõè âèíí³ ñàì³. Òðè ì³ñÿ-
ö³ íàøå ÏÏÎ ðàêåòè ðàøèñò³â 
óñï³øíî çáèâàëî ³ ìè íàä³ÿëèñü, 
ùî í³÷îãî âæå íå ïðèëåòèòü.

Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ òåðàêòó 
ó Â³ííèö³ Â³êòîð³ÿ âèð³øèëà éòè 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè ³ çàïèòàòè, äå òå 
áåçïå÷íå ì³ñöå â ¿¿ ì³êðîðàéîí³, 
äå ìîæíà ñõîâàòèñÿ â³ä ðàêåòíèõ 
àòàê âîðîãà? Àäæå ì³ñöåâà âëàäà 
â³äïîâ³äàëüíà çà ñòàí ïðèì³ùåíü, 
äå ëþäè ìîæóòü óêðèòèñÿ ï³ñëÿ 
îãîëîøåííÿ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè. 
Ëþäè ìàþòü çíàòè, äå ïåðå÷åêàòè 
íåáåçïåêó.

— Çíàºòå, ÿ ïðèõîäèëà äî ì³ñü-
êî¿ ðàäè, àëå âæå í³÷îãî íå çà-
ïèòóâàëà. Áî ïîáà÷èëà, ùî ó íèõ 
òàê³ ñàì³ ïðîáëåìè, ÿê ó áàãàòüîõ 
êîçÿòèí÷àí. Ïðî ùî çàïèòóâàòè? 
Ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè ïðà-
ö³âíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè âèéøëè ¿¿ 
ïåðå÷åêàòè íà âóëèöþ. Íàøå ì³ñ-
òî â ïëàí³ óêðèòò³â í³÷èì íå â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè.

«ВІД ВБИВЧИХ РАКЕТ У ВІННИЦІ 
МЕНЕ ЗАХИСТИВ НАТОВП ЛЮДЕЙ»
Небезпека  Вікторія, мабуть, 
не єдина козятинчанка, яка пережила 
події 14 липня, перебуваючи у Вінниці. 
В шоковому стані вона приїхала додому, 
але з твердою думкою, що більше ніколи 
не буде ігнорувати повітряну тривогу

Медичний діагностичний центр вигорів вщент. Пошкоджено більше 50 будинків довкола 
епіцентру обстрілу. 25 людей загинуло, сотні отримали поранення

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК

Òðè êðèëàò³ ðàêåòè «Êàë³áð» 
äî íàñ ïðèëåò³ëè ³ç Ñåâàñòîïîëÿ. 
² çàðàç ó Êðèìó íà÷åáòî ðîçïî-
÷àëè «ïîëþâàííÿ» íà ðîñ³éñüêîãî 
êîìàíäèðà, ÿêèé íàêàçàâ áîìáè-
òè Â³ííèöþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà 
72-à îêðåìà ìåõàí³çîâàíà áðèãàäà 
(ÎÌÁð) ³ìåí³ ×îðíèõ Çàïîðîæ-
ö³â. ²íôîðìàö³þ ç îãîëîøåííÿì 
ïîøèðèëè ùå ðÿä òåëåãðàì-êà-
íàë³â ³ âèäàíü.

²íôîðìóþòü, ùî íà òåðèòîð³¿ 
òèì÷àñîâî îêóïîâàíîãî Êðèì-
ñüêîãî ï³âîñòðîâà ðîçøóêóþòü 
êîìàíäèðà îêðåìîãî äèâ³ç³î-
íó ï³äâîäíèõ ÷îâí³â ôëîòó ÐÔ 
Àíàòîë³ÿ Âàðî÷ê³íà, ÿê òàêîãî, 
ùî íàêàçàâ îáñòð³ëÿòè Â³ííèöþ 
êðèëàòèìè ðàêåòàìè. Çà ãîëîâó 
öüîãî ðîñ³ÿíèíà íàðîäí³ ìåñíèêè 
ãîòîâ³ çàïëàòèòè 15 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Òàêîæ ðàäíèê ì³í³ñòðà ÌÂÑ 
Àíòîí Ãåðàùåíêî îïóáë³êóâàâ 

³ì’ÿ ðîñ³éñüêîãî çëî÷èíöÿ, çà íà-
êàçîì ÿêîãî çä³éñíèëè ïóñêè ðà-
êåò 14 ëèïíÿ ïî Â³ííèö³.

«Öå âáèâöÿ 4-ð³÷íî¿ Ë³çè ç Â³-
ííèö³ òà ùå á³ëüø í³æ 20-òè â³-
ííè÷àí — êîìàíäèð îêðåìîãî 
êîíñòàíöñüêîãî îðäåíó óøàêîâà 
² ñòóïåíÿ äèâ³ç³îíó ï³äâîäíèõ ÷îâ-
í³â ÷îðíîìîðñüêîãî ôëîòó, êàï³òàí 
1 ðàíãó àíàòîë³é âàðî÷ê³í. Ñàìå 
â³í êîìàíäóº ï³äâîäíèì ÷îâíîì, ç 
ÿêîãî çàã³í ïóò³íñüêèõ óáèâöü âè-
ïóñòèâ ðàêåòè ïî ìèðíèõ æèòåëÿõ 
Â³ííèö³», — íàïèñàâ Ãåðàùåíêî.

Äî ðå÷³, ãåíäèðåêòîð ðîñ³é-
ñüêîãî ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà 
ðàêåò «Êàë³áð», ÿêèìè âäàðèëè 
ïî Â³ííèö³, äîñ³ íå ï³ä ñàíêö³ÿìè. 
Òàêèõ âèðîáíèê³â, ÿê ïîâ³äîìèëî 
Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç ïèòàíü 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ùå ÷îòèðè.

Äâà äåñÿòêè ëþäåé, ùî ìîæóòü 
áóòè íàâ³äíèêàìè, çàòðèìàëè â³-
ííèöüê³ ïðàâîîõîðîíö³ îäðàçó 
ï³ñëÿ òðàãåä³¿, ùîá ïåðåâ³ðèòè ³ 

îïèòàòè. Çãîäîì ç’ÿâèëàñÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ïåðåâ³ðêó òðüîõ ñîòåíü 
éìîâ³ðíèõ ïðè÷åòíèõ äî êîðèãó-
âàííÿ îáñòð³ëó.

À àíàë³çóþ÷è íîâèíè â ìåðåæ³, 
áà÷èìî, ùî ðîñ³éñüê³ ïðåäñòàâ-
íèêè òðè÷³ çì³íþâàëè âåðñ³þ ïðî 
íàñë³äêè ñâîãî ðàêåòíîãî óäàðó 
ïî Â³ííèö³. Îäðàçó æ ï³ñëÿ âè-
áóõ³â ïðîïàãàíäèñòè çàÿâèëè ïðî 
çíèùåííÿ ãðóïè íàö³îíàë³ñò³â 
ó Áóäèíêó îô³öåð³â. Çãîäîì áóëà 
çàÿâà ïðî çíèùåíèé òàì ñêëàä 
áîºïðèïàñ³â. À 16 ëèïíÿ ì³íî-
áîðîíè êðà¿íè-îêóïàíòà çàÿâèëî 
ïðî çíèùåííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë…

«×îãî âàðò³ çàÿâè àãðåñîðà, 
ìè áà÷èìî ó ¿õí³é ñòàòèñòèö³, 
äå âîíè ãîâîðÿòü ïðî âòðàòè 
óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Âîíè óæå 
«çíèùèëè», ÿê ì³í³ìóì òðè óêðà-
¿íñüêèõ àðì³¿», — öèòóºìî ðå÷íè-
êà Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
Þð³ÿ ²ãíàòà.

$15 000 за ліквідацію. Оголосили полювання 
на командира, що спрямував ракети на Вінницю

Це — анатолій варочкін, вбивця вінничан. За голову цього 
росіянина народні месники готові заплатити 15 тисяч доларів
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ïîíåä³ëîê, 18 ëèïíÿ, íà àâ-
òîñòàíö³¿ ìè çóñòð³ëèñÿ ç Îëåãîì, 
îäíèì ³ç òèõ, õòî ïîâ³äîìèâ ïðî 
ïðîáëåìó.

— Ùî öå çà àâòîñòàíö³ÿ, ÿêà 
ïðèïèíÿº ñâîþ ðîáîòó î 16 ãî-
äèí³? Ìè íå ãîâîðèìî ïðî òå, 
ùî äëÿ çðó÷íîñò³ ïàñàæèð³â àâ-
òîñòàíö³ÿ ìàº áóòè äåñü ïîðó÷ 
³ç âîêçàëîì. Àëå ùî öå çà àâòî-
ñòàíö³ÿ, ÿêà ïðèïèíÿº ñâîþ ðî-
áîòó, êîëè ó ëþäåé ùå ðîáî÷èé 
äåíü íå çàê³í÷èâñÿ? ßê äîáðàòèñÿ 
äîäîìó ñåëÿíàì, ùî ïðàöþþòü 
ó ì³ñò³? — çàïèòóº êîçÿòèí÷à-
íèí. —

Ïîäèâ³òüñÿ íà íàïèñ «Êîìñî-
ìîëüñüêèé íàïðÿìîê» íà ïëàò-
ôîðìè ¹ 1, — ïðîäîâæóº ñâîþ 
ðîçïîâ³äü Îëåã. — Ó çâ’ÿçêó ç 
äåêîìóí³çàö³ºþ íàøîìó Êîìñî-
ìîëüñüêó ïîâåðíóëè ³ñòîðè÷íå 
³ì’ÿ Ìàõí³âêà, òî ÷îìó íà àâòî-
ñòàíö³¿ ùå äîñ³ âèñèòü «Êîìñî-
ìîëüñüêèé íàïðÿìîê»? ßêùî 
íà Ïîëòàâùèí³ ïðèäóìóâàëè 
àáðåâ³àòóðó, ùîá îá³éòè çàêîí ³ 
íå çì³íþâàòè Êîìñîìîëüñê, ÿê 
öå ïðîïîíóâàâ ì³ñöåâèé â÷èòåëü 
Ãîð³øí³õ Ïëàâí³â, òî ó íàñ òàêî¿ 
ïîòðåáè íåìàº. ª Ìàõí³âêà — 
çíà÷èòü íàïðÿìîê Ìàõí³âñüêèé. 
Íàâ³ùî íàì íàïðÿìîê íå ³ñíóþ-
÷îãî íàñåëåíîãî ïóíêòó?

Ç³ ñêàçàíèì Îëåãîì ìè ïîãî-
äèëèñÿ, àëå äëÿ ïîâíî¿ ÿñíîñò³ 

ïîòð³áíî áóëî âèñëóõàòè äóìêó 
ïåðåâ³çíèêà.

Íàñòóïíîãî äíÿ ìè ùå ðàç ïðè-
¿õàëè íà àâòîñòàíö³þ. Ïåðåâ³çíèê 
âæå ðîçì³ñòèâ íîâèé ãðàô³ê êóð-
ñóâàííÿ àâòîáóñ³â íà Â³âñÿíèêè ³ 
Ñîøàíñüê. Òàì ÷îðíèì ïî á³ëîìó 
áóëî íàïèñàíî, ùî ç 18 ëèïíÿ 
íà Â³âñÿíèêè àâòîáóñ êóðñóâà-
òèìå òðè ðàçè íà äîáó: î 6. 00, 
11.00 òà 15.00. Íà Ñîøàíñüê î 6. 
00, 12.00 òà 16.00 ãîäèí³.

Êîëè ìè çàéøëè ó êàñîâèé çàë, 
äî íàñ ï³ä³éøëà äèñïåò÷åð, àäì³-
í³ñòðàòîð ³ êàñèð â îäí³é îñîá³ 
Ëþäìèëà Ãîäèííèê. Âîíà ïîÿñ-
íèëà, ùî çì³íà ãðàô³êà àâòîáóñ³â 
ïîâ’ÿçàíà áóëà ç òèì, ùî íà Â³-
âñÿíèêè ³ Ñîøàíñüê àâòîáóñ áóäå 
õîäèòè çàì³ñòü äâîõ ðåéñ³â òðè÷³ 
íà äîáó. Íà Â³âñÿíèêè àâòîáóñ 
êóðñóâàòèìå ó â³âòîðîê òà ÷åòâåð, 
à íà Ñîøàíñüê áóäå êóðñóâàòè 
â ïîíåä³ëîê, ñåðåäó, ï’ÿòíèöþ òà 
ñóáîòó. Êð³ì òîãî, ùîäåííî áóäå 
¿çäèòè àâòîáóñ äî Ñàìãîðîäêà ÷å-
ðåç Éîñèï³âêó, ÷àñ â³äïðàâëåííÿ 
î 6.30 òà 12.10. Âñ³ ³íø³ ìàðøðóòè 
â³äïðàâëÿþòüñÿ ç öåíòðó ì³ñòà 
³ çà¿æäæàòèìóòü íà àâòîñòàíö³þ 
äëÿ ïîñàäêè ïàñàæèð³â. Íà çà-
ïèòàííÿ, ÷îìó àâòîñòàíö³ÿ ïðà-
öþº ò³ëüêè äî 16 ãîäèíè, âîíà 
â³äïîâ³ëà, ùî àâòîñòàíö³ÿ ëèøå 
ïîñåðåäíèê ì³æ ïåðåâ³çíèêîì ³ 
ïàñàæèðîì.

— Íàøà çàäà÷à ïðîäàòè ïàñà-
æèðó êâèòîê, îá’ÿâèòè ÷àñ ïîñàä-

«КОМСОМОЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК» 
ПРИБЕРУТЬ, А ГРАФІК УЖЕ Є
Ситуація  На гарячу лінію газети 
«RIA-Козятин» звернулися козятинчани, 
які повідомили, що на автостанції, що 
на вулиці Довженка, автобуси їздять, як 
кому хочеться, немає жодного графіка. 
Та й сама автостанція працює лише 
до 16.00. Чому це так — розбиралися наші 
журналісти

êè ³ ÷àñ â³äïðàâëåííÿ àâòîáóñà. 
Äî 16 ãîäèíè àâòîñòàíö³ÿ ïðàöþº 
íå â³ä õîðîøîãî æèòòÿ, à ÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü ïàñàæèð³â. Êîëè áóäå 
ïàñàæèðîïîò³ê, òîä³ é àâòîáóñè 
ïðîòÿãîì äîáè áóäóòü äîâøå 
êóðñóâàòè. Ïðîáëåìà íå ó â³ä-
ñóòíîñò³ àâòîáóñ³â, à â òîìó, ùî 
ïàñàæèð³â íåìàº, — ïîÿñíèëà 
Ëþäìèëà Ãîäèííèê.

Âèõîäèòü, ùî ÿêáè ïåðåâ³çíèêè 
â÷àñíî ðîçì³ñòèëè ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çì³íó ÷àñó â ãðàô³êó â³äïðàâ-
ëåííÿ àâòîáóñ³â, òî é íåçàäîâî-
ëåííÿ êîçÿòèí÷àí áè íå áóëî.

Íàîñòàíîê ìè íàãàäàëè àäì³í³-
ñòðàòîðó, ùî ïàñàæèðàì íå ïîäî-
áàºòüñÿ, ùî ùå äîñ³ íà àâòîñòàí-
ö³¿ á³ëÿ ïëàòôîðì³ ¹ 1 çíà÷èòüñÿ 
êîìñîìîëüñüêèé íàïðÿìîê.

— ßêùî ïàñàæèðàì öå íàñò³ëü-
êè âàæëèâî, òî çàâòðà ñêàæó ñâî-
ºìó ÷îëîâ³êó ³ â³í çí³ìå òàáëè÷êó 
ç íàïðàâëåííÿì íå ³ñíóþ÷îãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó, — ñêàçàëà 
àäìí³ñòðàòîð àâòîñòàíö³¿

Ось такий графік розмістив перевізник на автостанції 
ранком 19 липня

Коли тут відкрили автостанцію — на ній гуло, як у вулику. Зараз пасажирів практично 
немає

Ùîðîêó 12 ëèïíÿ, â äåíü Ñâÿòèõ Àïîñòîë³â 
Ïåòðà ³ Ïàâëà, ó Á³ëîï³ëë³ â³äçíà÷àëîñÿ ïðå-
ñòîëüíå ñâÿòî ³ äåíü ãðîìàäè, ÿêå ïðîõîäèëî 
âåñåëî òà æâàâî. Öüîãîð³÷ â³äçíà÷åííÿ ö³º¿ 
ïîä³¿ â³äáóëîñÿ â ³íøîìó ôîðìàò³: ãðîìà-
äà ïðîâåëà ïàòð³îòè÷íó àêö³þ «Ç Óêðà¿íîþ 
â ñåðö³, ç â³ðîþ ó ÇÑÓ».

Àêö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ë³ðè÷íèìè ñëîâàìè ïðî 
æèòòÿ ð³äíîãî êðàþ, ñïîê³é ÿêîãî ïîðóøèëà 
â³éíà. Êàíâîþ ñâÿòà áóëà ëþáîâ äî Óêðà¿-
íè òà çàõèñò óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ìóæí³ìè 
âî¿íàìè. Ïðîíèçëèâ³ âèñòóïè ó÷àñíèê³â õó-
äîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ òîðêàëèñÿ âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ ó çàë³. Çà÷àðóâàëè ñâî¿ì ñï³âîì ãóðò 
«Ñåëèùàíî÷êà» òà äèòÿ÷èé äóåò ³ç ñ. Ñåëèùå. 
Ðîç÷óëèëè óñ³õ ïðèñóòí³õ ñâî¿ì âèêîíàííÿì 
âîêàë³ñòè Ìèðîñëàâà Ç³íåâè÷ òà Âîëîäèìèð 
Àôàíàñüºâ. Òàêîæ ïðåì’ºðó ñâîº¿ ï³ñí³ «Çà-
ðèºìî ìè ìîñêàëÿ» çâîðóøëèâî ïðåçåíòóâàâ 
Ñåðã³é Òåòåíêî.

Ïðî öå éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ «Ãëóõîâåöüêà 
îá’ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà» ó ôåéñáóö³.

Ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ âëàñí³ ïîåç³¿ ÷èòàâ 
áàòüêî íàøîãî çàõèñíèêà Îëåêñàíäð Øàìðî. 

Ç â³ðîþ ó ìèðíå ìàéáóòíº çâó÷àëè ñëîâà ç 
óñò âèïóñêíèö³ 2022 ðîêó Äàðèíè Íîâàð÷óê 
«À ÿ â³ðþ, òè áóäåø æèòè!»

Òàêîæ ç³ çâ³òîì ïðî ðîáîòó âîëîíòåðñüêî¿ 
ãðóïè âèñòóïèëà Ë³íà Âèãîâñüêà. Äèòÿ÷èé 
êëóá «Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³» ïðåäñòàâèëè âè-
ñòàâêó-ïðîäàæ «Êóïè ñîëäàòó îáåð³ã».

Ó ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó ç³áðàëè 1615 ãðí, ÿê³ 
áóäóòü ïåðåäàí³ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. À ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ ç³áðàëè 12 òèñ. 
120 ãðí. Ïðèºìíèì ïîäàðóíêîì äëÿ íàéìåí-
øèõ æèòåë³â ãðîìàäè â³ä ÷ëåí³â ÑÂÊ «Á³ëî-
ï³ëüñüêèé» íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì Øàøêîâèì 
ñòàâ ïîêàç 3-Ä ìóëüòô³ëüìó, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ÿêîãî áóâ ñþðïðèç ó âèãëÿä³ øòó÷íîãî ñí³ãó.

«Äÿêóºìî âñ³ì æèòåëÿì ãðîìàäè, ÿê³ äî-
ëó÷èëèñÿ äî ö³º¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿. Îêðåìà 
ïîäÿêà çà ÿê³ñíå ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêàì Ãëóõîâåöüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè 
òà äåïóòàòó Âàëåð³þ Êøåì³íñüêîìó. Îðãàí³-
çàòîðàìè àêö³¿ áóâ êîëåêòèâ Á³ëîï³ëüñüêîãî 
ÇÍÂÊ ïðè àêòèâí³é ï³äòðèìö³ áóäèíêó êóëü-
òóðè ñåëà Ñåëèùå òà éîãî êåð³âíèêà Àòîí³íè 
Êîëîì³ºöü», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

Ñîöìåðåæàìè øèðÿòüñÿ ôåéêîâ³ 
ïîñòè ïðî äîïîìîãó Òåòÿí³ Øåâ÷óê. 
Ïèøóòü, ùî ¿¿ äîíüêà, Ä³àíà, çàçíàëà 
çíà÷íèõ ïîðàíåíü íà â³éí³, çàõèùàþ÷è 
Óêðà¿íó. Í³áèòî ä³â÷èíà ï³øëà äîáðî-
âîëüöåì ó ÇÑÓ ³ ïîòðàïèëà ï³ä îáñòð³ë 
ðàøèñò³â ³ íàðàç³ âîíà çíàõîäèòüñÿ 
â ðåàí³ìàö³¿, íå ÷óº íà îäíå âóõî, îòðè-
ìàëà òðàâìó íîãè òà ñïèíè. Ïðè öüîìó 
âèñòàâëÿþòü ôîòî êîçÿòèí÷àíêè Ä³àíè 
Öèìáàðîâè÷. Íà ë³êóâàííÿ çáèðàþòü 
ãðîø³. Íå âåä³òüñÿ, öå øàõðà¿.

Íàñïðàâä³ æ Ä³àíà Öèìáàðîâè÷ 
âçèìêó ìèíóëîãî ðîêó ïîòðàïèëà ï³ä 
âàíòàæíèé ïî¿çä. Êîçÿòèí÷àíö³ àì-
ïóòóâàëè ë³âó ðóêó, íîãó æ ë³êàðÿì 
âäàëîñÿ âðÿòóâàòè.

Êîëè Ä³àíà çíàõîäèëàñÿ ó ë³êàðí³, 
íåáàéäóæ³ ëþäè ñêèäàëèñü íà ë³êó-
âàííÿ. Òà øàõðà¿ îá÷èñòèëè êàðòêó, 
íà ÿêó çáèðàëè äîïîìîãó. Íàïðèê³íö³ 
ñåðïíÿ Ä³àíó Öèìáàðîâè÷ âèïèñàëè ç 
ë³êàðí³ äîäîìó. Íàðàç³ âîíà ïðîõîäèòü 
àêòèâíèé êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿.

Äíÿìè ôîòî ç³ ñâ³òëèíàìè Ä³àíè 
îïóáë³êóâàëè íà ñòîð³íêàõ ÔÁ. Çíî-
âó àêòèâ³çóâàëèñÿ àôåðèñòè. Ìàìà ä³-
â÷èíè ïðîñèòü íå âåñòèñÿ íà ôåéêîâ³ 
ñòîð³íêè.

«Âæå íåîäíîðàçîâî áà÷ó òàê³ ïîñòè 
òà öþ ëþäèíó, ÿêà âèêîðèñòîâóº ìî¿ 
ôîòî äëÿ ñâî¿õ ïîòðåá. Ïðîøó íå âå-
ä³òüñÿ, öå àôåðèñòè. Ìè êîæåí ðàç 
ñêàðæèìîñü íà öþ ëþäèíó, àëå âîíà 
êîæåí ðàç ðîáèòü íîâ³ àêàóíòè òà ïèøå 
ö³ áåçãëóçä³ ïîñòè. ß íå ðîçóì³þ, íàâ³-
ùî íàæèâàòèñÿ íà ÷óæîìó ãîð³. Ìåí³ 
âàæêî ³ ÿ íå çíàþ, ÿê ç ö³ºþ ëþäèíîþ 
âïîðàòèñü. Íà æàëü, ÿ íå çíàþ, õòî öå 
³ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òàêîæ íå çíàþ. 
Öÿ ëþäèíà âèäàº ñåáå çà çîâñ³ì ³íøó. 
Ïðîøó äîïîìîæ³òü ¿¿ ïðîâ÷èòè, ùîá 
âîíà ïðèïèíèëà öþ àôåðó, áî ìîæëè-
âî º òàê³ ëþäè, ÿê³ ä³éñíî â³ðÿòü ó öþ 
ìàÿ÷íþ. Âñ³ì ìèðíîãî íåáà íàä ãîëî-
âîþ», — íàïèñàëà ìàìè Ä³àíè Òåòÿíà 
ó ãðóï³ ó ôåéñáóö³ «Æèòòÿ äî ³ ï³ñëÿ: 
Öèìáàðîâè÷ Ä³àíà».

На Дні села зібрали понад 
13 тисяч на підтримку ЗСУ

Шахраї використовують 
ім’я Діани Цимбарович
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Äíÿìè â îäí³é ³ç êîçÿòèíñüêèõ 
ãðóï ó ôåéñáóê çàëèøèëè äîïèñ 
ñòîñîâíî áàñåéíó. «Ìè á ³ç çà-
äîâîëåííÿì â³äâ³äóâàëè áàñåéí! 
Ä³òÿì íåìàº êóäè ïîä³òèñÿ!» — 
íàïèñàëè â ñîöìåðåæ³. ×èìàëî 
êîðèñòóâà÷³â, ÿê³ öå ïðî÷èòàëè, 
â³äðåàãóâàëè íåãàòèâíî. «ßêèé 
ìîæå áóòè áàñåéí?! Â êðà¿í³ â³-
éíà!», «×èì âè äóìàºòå?!» ³ ïîä³-
áí³ äî öüîãî êîìåíòàð³ ç’ÿâèëèñÿ 
ï³ä äîïèñîì.

Ñõîæà ðåàêö³ÿ áóëà é ó äåÿêèõ 
êîçÿòèí÷àí, êîëè ìè íàïèñàëè, 
ùî äî Äíÿ ì³ñòà ãîòóþòü çàõî-
äè äëÿ ä³òåé. Äóìêè ÷èòà÷³â ç 
öüîãî ïðèâîäó ðîçä³ëèëèñÿ. Îäí³ 
ïèñàëè, ùî öå äîáðå, ³íø³, ùî 
ñâÿòêóâàòè áóäåìî ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè, à çàðàç òðåáà äóìàòè ïðî 
íàøèõ â³éñüêîâèõ.

Ìè çàïèòàëè, ùî ç öüîãî 
ïðèâîäó äóìàº ïñèõîëîã Ñâ³ò-
ëàíà Øíÿãà? Åêñïåðò êàæå, ùî 
äëÿ òîãî, àáè ï³äòðèìóâàòè ñâ³é 
ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí, íàì ïîòð³á-
í³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿. Òîìó òðåáà 
äîçâîëÿòè ñîá³ ðàä³òè.

— Ãîâîðèòè ëþäÿì ïðî òå, ùî 
çàðàç íå ìîæíà ðàä³òè, öå âñå 
îäíî, ùî ñêàçàòè: «Âàì íå ìîæíà 
¿ñòè â ïåð³îä â³éíè. Âàì íå ìîæ-
íà ¿ñòè õë³á, áî õòîñü ãîëîäóº, 
âàì íå ìîæíà ïèòè êàâó». Ðà-
ä³ñòü — öå íàøà áàçîâà ïîòðå-
áà, — ïîÿñíþº Ñâ³òëàíà Øíÿ-
ãà. — Öå òå, ùî äîïîìàãàº â³ðèòè 
çàðàç, æèòè, òðèìàòèñÿ. Íàâ³òü 
ÿ êîëè ïðîõîäæó ÷åðåç ïàðê ³ 
áà÷ó, ÿê ä³òè â óêðà¿íñüêèõ êîñ-

òþìàõ òàíöþþòü ôëåøìîá àáî 
ñï³âàþòü ï³ñíþ ä³â÷àòà, ñòàº òàê 
ðàä³ñíî ³ òàê ïðèºìíî ³ ÿ çàâæäè 
ïîäóìêè äÿêóþ, ùî âîíè çíà-
éøëè â ñîá³ ñèëè, äÿêóþ, ùî 
öå º â íàøîìó æèòò³, ùî öå º 
â íàøîìó ìàëåíüêîìó ì³ñò³. Äåíü 
ì³ñòà — öå ÿê äåíü íàðîäæåííÿ 
êîæíîãî ç íàñ. ×è ñòàíå êîìóñü 
ëåãøå â³ä òîãî, ùî ÿ, íàïðèêëàä, 
íà ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ áóäó ñó-
ìóâàòè ³ ïëàêàòè? ×è ñòàíå õëîï-
öÿì íà ïåðåäîâ³é ëåãøå? Çâ³ñíî, 
í³. Òðåáà ñâÿòêóâàòè, àëå â ì³ðó.

Ñàìå ìàëåíüê³ ðàäîù³ äîïî-
ìàãàþòü íàì âáåðåãòèñÿ â³ä äå-
ïðåñ³¿ ³ æèòè äàë³. ² ò³ëüêè òàê 
ìè ìîæåìî íàáëèçèòè ïåðåìîãó.

— Íå äàé Áîæå, ùîá ìè âñ³ 
çàðàç «ïîïëèâëè» ³ ïî÷àëè äåïðå-
ñóâàòè, — êàæå ïñèõîëîã. — Ìè 
òóò â òèëó ï³äòðèìêà. Ìè ùîñü 
ðîáèìî, äçâîíèìî äî íàøèõ çà-
õèñíèê³â íà ïåðåäîâó. Íàì ïî-
òð³áíî ùîñü òàêîæ â³ääàòè, äàòè 
åìîö³þ, â³ðó â â³éñüêîâèõ, â³ðó 
â ïåðåìîãó. À ùîá áóëà öÿ åìîö³ÿ 
â³ðè, íàì ïîòð³áíî â³ä÷óâàòè ðà-
ä³ñòü. Ùî ìè ìîæåìî äàòè, ÿêùî 
ìè áóäåìî â äåïðåñ³¿? Ìè áóäåìî 
ñêèãëèòè, ïëàêàòè, ñòðàæäàòè, 
òèì ñàìèì íå äàâàòè, à ò³ëüêè 
â³äáèðàòè.

КОЛИ ВАЖКО, ТРЕБА 
ЗАЗЕМЛИТИСЬ

Ùîá òðèìàòè ñåáå â êóï³, ïî-
òð³áíî íå ëèøå äîçâîëÿòè ñîá³ 
â³ä÷óâàòè ðàä³ñòü. Àäæå ïîïðè 
òå, ùî íàøà ïñèõ³êà âæå ïðè-
çâè÷à¿ëàñÿ äî òèõ óìîâ, â ÿêèõ 
ìè îïèíèëèñÿ, ÷àñ â³ä ÷àñó 

ЧИ ПОТРІБНІ НАМ СВЯТА ПІД ЧАС 
ВІЙНИ — ДУМКА ПСИХОЛОГА
На часі  Повномасштабна війна, яка 
триває вже п’ятий місяць, впливає на наш 
психологічний стан. Ми всі відчуваємо 
стрес і підвищену тривожність. Чи маємо 
ми моральне право радіти і святкувати, 
коли живемо в таких умовах, і що 
робити, щоб не зламатися? Про все це ми 
поговорили з козятинським психологом 
Світланою Шнягою

ñëóõàòè, àëå äîçóâàòè. Íå ö³ëèé 
äåíü ñèä³òè â íîâèíàõ, à äîçâîëè-
òè ñîá³ âðàíö³ ³ ââå÷åð³, àáî ëèøå 
âðàíö³, àáî â îá³ä, êîëè ÿ â³ëüíà, 
ÿ ïîñëóõàþ, ïîäèâëþñÿ, ïîïëà-
÷ó, ïîñï³âïåðåæèâàþ, ïðîàíàë³-
çóþ öþ ñèòóàö³þ, àëå íå ö³ëèé 
äåíü. ²íôîðìàö³ÿ — öå òå, ÷èì 
ìè äèõàºìî. Ìè íå ìîæåìî äè-
õàòè âñ³ì ï³äðÿä, ³íàêøå ïî÷íåìî 
çàäèõàòèñÿ.

НАВЧИТИСЯ «ЗАМЕРЗАТИ»
Ùå îäíà ñêëàäîâà, ÿêà âàæ-

ëèâà äëÿ íàøîãî ïñèõîëîã³÷-
íîãî ñòàíó, — åìîö³¿. Ïñèõîëîã 
ïðîâîäèòü ïàðàëåëü ç³ ñòèõ³ºþ 
âîäè. Âîäà ìîæå áóòè ð³äêîþ, 
òîìó ÷àñîì íàì òðåáà äîçâîëÿòè 
ñîá³ âèëèòè åìîö³¿ — ïîïëàêàòè, 
ïîñóìóâàòè. À êîëè âîäà çàìåð-
çàº, âîíà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ë³ä. 
Òîìó ³íêîëè íàì ïîòð³áíî ñâî¿ 

åìîö³¿ çàìîðîçèòè.
— Ó ïåð³îä âàæêèõ ÷àñ³â äóæå 

âàæëèâî öüîãî íàâ÷èòèñü, — 
êàæå Ñâ³òëàíà Øíÿãà. — Íàâ³òü 
ó ìåíå òàê³ âèïàäêè áóâàþòü, 
êîëè äóæå âàæêî ³ áîëÿ÷å, àëå 
ÿ ðîçóì³þ, ùî ìåí³ ïîòð³áíî éòè 
íà ðîáîòó ³ ñëóõàòè ³íøèõ ëþäåé 
³ ÿ â öåé ÷àñ ðîçóì³þ, ùî ÿ ìàþ 
çàìîðîçèòèñÿ. Ìîæíà íàâ³òü 
óÿâèòè ñîá³ ñåéô, ñïðîáóâàòè 
ïîêëàñòè â íüîãî ñâî¿ åìîö³¿ ³ 
óÿâíî çàêðèòè íà çàìîê. Ñêàçà-
òè ñîá³: «ß ïîêè çàìîðîæóþñü. 
ß íå ìîæó çàðàç, ÿ ï³çí³øå ïî-
ïëà÷ó, ï³çí³øå ïðî öå ïîïåðå-
æèâàþ».

Îñòàííÿ ñòèõ³ÿ — âîãîíü. 
Ó ïåðåíîñíîìó ñåíñ³ öå îçíà÷àº 
âêëþ÷àòèñÿ â æèòòÿ, äîïîìàãàòè, 
ùîñü ðîáèòè, êîãîñü ðÿòóâàòè, 
çàéìàòèñÿ âîëîíòåðñòâîì, «ãî-
ð³òè» ÿêîþñü ñïðàâîþ.

Ì³ñÿöü òîìó Îëåíà Àâòóõîâà 
îãîëîñèëà ÷åðåç ñîöìåðåæ³ ïðî 
çá³ð êîøò³â íà àâòî äëÿ áîéîâîãî 
ï³äðîçä³ëó, äå ñëóæàòü íàø³ êîçÿ-
òèí÷àíè. Íàøèõ çàõèñíèê³â ìà-
þòü â³äïðàâèòè íà ïåðåäîâó ³ ¿ì 
òåðì³íîâî ïîòð³áåí àâòîìîá³ëü. 
Çàâäÿêè íåáàéäóæèì ëþäÿì, ÿê³ 
â³äãóêíóëèñÿ íà ïîâ³äîìëåííÿ 
ó Ôåéñáóê, âäàëîñÿ íàçáèðàòè 
íåîáõ³äíó ñóìó. Ïðî òå, ùî çá³ð 
óæå çàêðèëè, ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ Îëåêñàíäð Àâòóõîâ.

«Õî÷ó âèñëîâèòè ùèðó ïîäÿêó 
îñîáèñòî â³ä ñåáå, òà â³ä âñüîãî 
âçâîäó ï³äïðèºìöÿì ì³ñòà Êîçÿ-
òèí, êîæíîìó, õòî áðàâ ó÷àñòü 
ó çáîð³ êîøò³â, ïðèäáàíí³, äî-
ñòàâö³, ïîêðàñö³, ðåìîíò³ àâòî!!! 

Êîçÿòèí ñì³ëèâî ìîæíà íàçâà-
òè ì³ñòîì âåëîñèïåäèñò³â, àäæå 
öåé âèä äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîð-
òó º ó êîæíîìó äîì³. Àëå âë³òêó 
âåëîñèïåäè ÷àñòî êðàäóòü. Íàé-
÷àñò³øå — ³ç ãàðàæ³â, ï³äñîáîê, 
ï³ä’¿çä³â, òàìáóð³â, à òàêîæ íà âó-
ëèö³ á³ëÿ ìàãàçèí³â ³ áóäèíê³â. 
Ùîá çàõèñòèòè ñâîº ìàéíî, ïî-
ë³öåéñüê³ ðàäÿòü êîðèñòóâàòèñÿ 
âåëîçàìêàìè ÷è çàìêàìè ç ìåòà-
ëåâèìè ëàíöþæêàìè. Ðåêîìåí-
äóþòü âèêîðèñòîâóâàòè äâà âåëî-
çàìêè ð³çíîãî òèïó, öå óñêëàä-
íèòü çëîâìèñíèêó çàâäàííÿ.

«Çàïàì’ÿòàéòå àáî ñôîòîãðà-
ôóéòå ñåð³éíèé íîìåð ðàìè, 
à òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî çðîá³òü ôîòî 
ñàìîãî òðàíñïîðòó — â ðàç³ êðà-

ä³æêè öÿ ³íôîðìàö³ÿ äîïîìîæå 
ïîë³ö³¿ ó ïîøóêó âèêðàäåíîãî 
âåëîñèïåäà àáî ñàìîêàòà», — 
ïèøóòü íà ñàéò³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿

À îò íà êàìåðè â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ ïðèëåãëèõ áóäèíê³â ðàäÿòü 
íå ïîêëàäàòèñÿ, îñê³ëüêè êðàä³¿ 
ïåðåâàæíî ïðèõîâóþòü ñâîº îá-
ëè÷÷ÿ, îäÿãàþ÷è êàïþøîí ÷è 
êåïêó, òîìó ðîçï³çíàòè òàêó îñîáó 
çà â³äåî ñêëàäíî.

Ðîâåð ðàäÿòü ïàðêóâàòè ëèøå 
ó ïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ.

«ßêùî âè âñå æ ñòàëè æåðòâîþ 
êðàä³¿â — íåãàéíî òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì 102 òà íàäàéòå ïîë³-
öåéñüêèì óñþ íåîáõ³äíó ³íôîð-
ìàö³þ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ çëî-
÷èíó», — íàãîëîøóþòü ó ïîë³ö³¿.

Збір закрили, авто для наших 
військових придбали

Як уберегти свій 
велосипед

Хоч культурні заходи зараз проводять значно рідше, 
інколи для юних козятинчан та їх батьків свята 
влаштовують. Психолог каже, це важливо

òðàïëÿþòüñÿ ïîä³¿, ÿê³ âèáèâà-
þòü íàñ ³ç êîë³¿. ßñêðàâèé ïðè-
êëàä — òðàãåä³ÿ ó Â³ííèö³, êîëè 
â ðåçóëüòàò³ ðàêåòíîãî óäàðó çà-
ãèíóëè íåâèíí³ ëþäè, äåñÿòêè 
òðàâìóâàëèñÿ, à ìàéæå ï³âñîòí³ 
ââàæàþòüñÿ çíèêëèìè áåçâ³ñòè. 
Óñ³õ íàñ öå áîëÿ÷å âðàçèëî. Ùîá 
óïîðàòèñü ç³ ñòðåñîì, ïñèõîëîã 
äàº äåê³ëüêà ïîðàä.

— ßêùî ïîÿñíèòè íà ïðè-
êëàä³ íàøèõ ñòèõ³é, òî ïåðøà 
ñòèõ³ÿ — öå çåìëÿ, — êàæå åêñ-
ïåðò. — Êîëè ìè ïåðåæèâàºìî 
âàæê³ ïîä³¿, âàæëèâî âì³òè çà-
çåìëÿòèñÿ. Äëÿ êîãîñü öå çíà-
éòè ì³ñöå, äå éîìó êîìôîðòíî. 
Êîìóñü ïîëåæàòè, êîìóñü ïîñòî-
ÿòè, äî êîãîñü ïî¿õàòè. Êîìóñü 
ðîçïîâ³ñòè, «âèë³çòè íà ðó÷êè». 
Ïðèòóëèòèñÿ äî äåðåâà, âèéòè 
íà ïðèðîäó, äå òè â³ä÷óâàºø 
ðåñóðñ, ïîäèõàòè, ïîäèâèòèñÿ, 
ïîñïîñòåð³ãàòè, ïîíþõàòè, äî-

òîðêàòèñÿ. Çðîáèòè ùîñü òàêå, 
ùî ìîæå íàñ çàçåìëÿòè.

ДОЗУВАТИ НОВИНИ
Íàñòóïíà ñòèõ³ÿ — ïîâ³òðÿ. Öå 

òå, ÷èì ìè äèõàºìî. Íå ó áóê-
âàëüíîìó ñåíñ³, çâ³ñíî. Ïîâ³òðÿ 
ó íàøîìó âèïàäêó — ³íôîðìà-
ö³ÿ, àäæå ìè âñ³ ïåðåáóâàºìî 
ó ïîñò³éíîìó ³íôîðìàö³éíîìó 
ïîòîö³. Íîâèíè îòî÷óþòü íàñ 
âñþäè — êîëè ìè âìèêàºìî òå-
ëåâ³çîð, çàõîäèìî äî ìàãàçèíó, 
äå ïðîäàâ÷èíÿ ñëóõàº ðàä³î ÷è 
ïðîñòî ãîðòàºìî ñòð³÷êó íîâèí 
ó ñîöìåðåæàõ. ² öþ ³íôîðìàö³þ 
âêðàé âàæëèâî äîçóâàòè.

— Ìè íå ìîæåìî áåç òîãî, 
ùîá íå äèâèòèñÿ íîâèíè, ³ öå 
íåïðàâèëüíà ïîçèö³ÿ «Âèìêíè ³ 
íå äèâèñü òåëåâ³çîð», — ïðîäî-
âæóº ïñèõîëîã. — ßê íå äèâèòèñÿ, 
öå æ áîëèòü?! Öå æ òîðêàºòüñÿ 
êîæíîãî ç íàñ! Òîìó äèâèòèñü, 

Ùî ìè ìîæåìî äàòè, 
ÿêùî ìè áóäåìî â 
äåïðåñ³¿? Ìè áóäåìî 
ñêèãëèòè, ñòðàæäàòè, 
òèì ñàìèì íå äàâàòè, 
à ò³ëüêè â³äáèðàòè

Çà êîæíó ãðèâíþ, çà äîïîìîãó 
ç ïðîäóêòàìè, ðåïîñò, ìîëèòâó, 
ï³äòðèìêó òà ïîáàæàííÿ. Äÿêóþ 
âîëîíòåðàì, ÿê³ äîïîìîãëè ïðè-

äáàòè äðóãå àâòî!!! Íèçüêèé 
óêë³í òà ïîäÿêà! Ïåðåìîãà áóäå 
çà íàìè!», — ïèøå Îëåêñàíäð 
Àâòóõîâ ó Ôåéñáóê.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ç ñàìîãî ðàíêó íàâ³äàëèñü 
ó ì³ñüêèé ïàðê. Òàì õîðåîãðàô 
Íàä³ÿ Áîðòþê ç êîëåêòèâîì áàëü-
íîãî òàíöþ «Â³çàâ³» ïðîâîäèëè 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ìàéñòåð-êëàñ, 
ó ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü ä³òè ñ³-
ìåé, ùî ïðè¿õàëè äî íàñ ç á³ëüø 
íåáåçïå÷íèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè. 
ßêèõîñü ï³âãîäèíè ðèòì³÷íèõ 
ðóõ³â, à ïîçèòèâó ä³òÿì âèñòà-
÷èëî íà ö³ëèé äåíü.

Íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî â ðà-
éîí³ «õèòðîãî áàçàð÷èêà» êîìóñü 
íå âãîäèâ äîðîæí³é çíàê «ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä». Ùî õîò³â õóë³ãàí 
â³ä çíàêà — â³äîìî ò³ëüêè éîìó. 
Àëå, ìàáóòü, ïîðà çàâ’ÿçóâàòè ç 
îêîâèòîþ. Òîä³ ìîæå ó òàêîãî 
«ãåðàêëà» ç’ÿâèòüñÿ ãðîìàäÿíñüêà 
ïîçèö³ÿ, ÿê ó ïîäðóæíüî¿ ïàðè, 
ÿêà éøëà òðîòóàðîì âóëèöåþ 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó ³ ï³äíÿëà ìåòà-
ëåâèé âêàç³âíèê òîðãîâåëüíî¿ 
òî÷êè, ùî éîãî ïîðèâîì â³òðó 
çâàëèëî íà äîðîãó.

Íà ì³ñö³ â³äïðàâëåííÿ àâòîáóñà 
êîðäèø³âñüêîãî íàïðÿìêó â äåíü 
íàøîãî îá’¿çäó áóëî áàãàòîëþäíî. 
Õòî âñòèã ñïðîäàòèñü, õòî ñêó-
ïèòèñü — ìàéæå ÷åðåç îäíîãî, 
ñòîÿ÷è íà çóïèíö³, êëÿíóòü ìîñ-
êîâñüêîãî êàðëèêà. Êàæóòü, ÿêáè 
íå â³éíà, òî çáóäóâàëè á îá³öÿíó 
àâòîñòàíö³þ.

— Íàïèø³òü, — çâåðòàþòüñÿ 
ëþäè äî íàñ, — ìîæå íàì òóò ïî-
ñòàâëÿòü ëàâêè, ùîá õî÷ òð³øå÷-
êè ïðèñ³ñòè ³ ÿêåñü áè íàêðèòòÿ 
çðîáèëè, ùîá â äîùîâó ïîãîäó 
íå êàïàëî íà ãîëîâó.

Íàéêðàñèâ³øèì ì³ñöåì ó Âåð-
íèãîðîäêó º òåðèòîð³ÿ äèðåêö³¿ 
ÑÒÎÂ Âåðíèãîðîäîöüêå, äå 
ñàìå çàðàç áóéíî êâ³òíóòü òðî-
ÿíäè. Êîëè ìè ðîáèëè ôîòî á³ëÿ 
îô³ñó äèðåêö³¿, óñì³õíåíí³ âåð-
íèãîðîä÷àíè êàçàëè: «À ïðàâäà 
â Êîçÿòèí³ òàêî¿ êðàñè íåìàº?»

— Äîñâ³ä ïåðåéìàºìî, õî÷åìî 
ó ñåáå çðîáèòè òàêó êðàñó, — â³ä-
ïîâ³ëè ìè ãîðäèì çà ñâîº ñåëî 
÷îëîâ³êàì.

Ï³äòðèìóþòü êâ³òó÷ó ãàìó ñåëà 
íå ò³ëüêè á³ëÿ îô³ñó. Õòîñü á³ëÿ 
äîðîãè âèñàäèâ àëåþ êâ³ò³â ç äå-
êîðàö³ÿìè, õòîñü ñâ³é ñàä «ïî-
ôàðáóâàâ» ó êîë³ð äåðæàâíîãî 
ïðàïîðà. Ó Âåðíèãîðîäêó âñÿ 
öåíòðàëüíà âóëèöÿ êâ³òó÷à. Ìè 
ôîòîãðàôóâàëè ò³ëüêè òå, ùî 
áóëî âèñàäæåíî á³ëÿ äîðîãè, òà 
íàáàãàòî á³ëüøå ö³êàâèõ äåêîðà-
ö³é áà÷èëè â äâîðàõ ñåëÿí. Îñü 
òàêèé â³í Âåðíèãîðîäîê, ùî 
íà áåðåç³ ð³÷êè Ãóéâè.

Ë³ñîñìóãà Âåðíèãîðîäîê-Êîçÿ-
òèí ìàº áàãàòî àâàð³éíèõ äåðåâ. 
Â ðàéîí³ «ãîðáà» ³ á³ëÿ ë³ñíèöòâà 
çâàëåí³ ïîðèâàìè â³òðó äåðåâà 
äî ïîëîâèíè ïåðåêðèëè ïðî-

ЗУПИНКИ, АВАРІЙНА ЛІСОСМУГА 
ТА МАЙСТЕР-КЛАС ВІД «ВІЗАВІ»
Козятин у фото  Періодично ми 
об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього разу виїжджали 
за межі Козятина. Потрапили нам 
на очі люди з громадянською позицією 
і її відсутністю, добрі і не зовсім добрі 
господарники, яскраві квітники та дерева 
на дорогах

¿æäæó ÷àñòèíó äîðîãè. ×àñ â³ä 
÷àñó äîðîæíèêè àâàð³éí³ äåðåâà 
âèäàëÿþòü, ò³ëüêè ñêëàäàºòüñÿ 
âðàæåííÿ, ùî íå ñòàº ¿õ ìåíøå.

Ìåøêàíö³ âóëèö³ Ìàòðîñîâà 
ïðèâåëè äî ëàäó àâòîáóñíó çóïèí-
êó. Ïðèáðàëè ¿¿, ïîôàðáóâàëè ëàâ-
êó, à ùîá íà í³é áóëî êîìôîðòíî 
³ áåçïå÷íî ñèä³òè, ïîñòàâèëè ïðî 
âñÿê âèïàäîê â³äá³éíèêè, áî æ 
òðàïëÿþòüñÿ âîä³¿, ÿê³ íå çàâæäè 
âïèñóþòüñÿ â ïîâîðîò.

Ïðè÷åïóðèëè àâòîáóñíó çó-
ïèíêó ³ íà âóëèö³ ²âàíà Ôðàíêà. 
Çóïèíêà öÿ á³ëÿ ìàãàçèíó ³ ä³òè, 
êóïóþ÷è ñîëîäîù³, ÷àñòåíüêî 
îáãîðòêè â³ä ñìàêîëèêà êèäàëè 
ï³ä íîãè. Ìè íå çíàºìî, ÿê ñàìå 
ìàëå÷ó ïðèâ÷èëè äî ïîðÿäêó, àëå 
îáãîðòîê â³ä ñîëîäîù³â ä³òè âæå 
ï³ä íîãè íå êèäàþòü. À ìîæå öå 
ïðîäàâö³ ìàãàçèíó ÷àñò³øå ï³äì³-
òàþòü. Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ìè 
é çàâåðøèëè íàøó ïðîãóëÿíêó.

Маленький базарчик працює до смеркання. Тут 
можна купити ягоди та овочі

Люди чекають автобус. Вже не перший рік вони 
сподіваються, що тут встановлять лавки

«Візаві» проводили майстер-клас у парку. 
На фото — молодша група колективу

До сили ще й розуму треба. Дорожній знак біля «хитрого базарчика»

«Лежачий поліцейський» на дорозі біля лісосмуги 
Вернигородок-Козятин. Тут є багато аварійних дерев

Вернигородок потопає у квітах. «В Козятині такої краси немає», — кажуть вернигородчани
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Всесвітні ігри — це змагання 
міжнародного рівня з видів 
спорту, які не входять до про-
грами Олімпійських ігор. Вони 
проводяться раз на чотири роки. 
Перші Всесвітні ігри відбулися 
у 1981 році. Тоді до змагань 

долучилося 1265 спортсменів, 
які змагалися у 18 видах спор-
ту. У програмі ігор є, зокрема, 
катання на роликах та стрибки 
на батуті. Індивідуальні змагання 
з останнього виду спорту про-
водяться з 2000 року.

Довідково

ÑÏÎÐÒ

ОЛЕНА УДВУД

Äíÿìè çàâåðøèëèñÿ Âñåñ-
â³òí³ ³ãðè-2022, ÿê³ ïðîõîäèëè 
â àìåðèêàíñüêîìó Á³ðì³íãåì³ ç 
7 ïî 17 ëèïíÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè 
ìåäàëüíîãî çàë³êó Óêðà¿íà ïî-
ñ³ëà òðåòþ ñõîäèíêó ³ âñòàíî-
âèëà îñîáèñòèé ðåêîðä. Íàøà 
çá³ðíà âïåðøå çàâîþâàëà 45 ìå-
äàëåé, 16 ç íèõ — çîëîò³. ² öå 
ïî-ñïðàâæíüîìó ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ 
íå ëèøå äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè çàãà-
ëîì, à é äëÿ íàøîãî ì³ñòà, àäæå 
ñåðåä ïåðåìîæö³â — 15-ð³÷íèé 
êîçÿòèí÷àíèí Äàí³ë Ñòåöþê. 
Õëîïåöü ñòàâ ÷åìï³îíîì ó êà-
òåãîð³¿ «ñïîðòèâíà àêðîáàòèêà». 
Ðàçîì ³ç íàïàðíèêîì Áîãäàíîì 
Ïîãðàíè÷íèì íàø çåìëÿê âè-
ñòóïèâ ó ïåðåäîñòàíí³é äåíü 
çìàãàíü ³ âèáîðîâ çîëîòî.

— Íàøà äî÷êà Íàñòÿ äèâèëàñÿ 
³ãðè ³ î ï³â íà øîñòó ðàíêó çà íà-
øèì ÷àñîì, ïîäçâîíèëà, êóïó 
ôîòîê ñêèíóëà, — ðîçïîâ³äàº 
Îêñàíà, ìàìà Äàí³ëà Ñòåöþ-
êà. — Êàæå: «Ìàìî, ó íàñ çî-
ëîòî!» Ìè ëåäü ç ë³æêà íå âïàëè 

ç ÷îëîâ³êîì. Öå áóëî åìîö³é-
íî. ß â³ðèëà â ñâîþ äèòèíó ³ òè 
ðîçóì³ºø, ùî ó íüîãî â ðóêàõ 
çîëîòî. ² â³í æå àáñîëþòíèé ÷åì-
ï³îí Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, òîìó ùî â³í 
ïî âñ³õ ñâî¿õ òðüîõ âèäàõ âçÿâ 
ïåðøå ì³ñöå. Öå áóëî íå òàê, 
ÿê, íàïðèêëàä, çà ïåðøó êîì-
ïîçèö³þ ó òåáå äðóãå ì³ñöå, äðóãà 
êîìïîçèö³ÿ — òðåòº, âè âèéøëè 
ó ô³íàë ³ ïåðø³. Í³, âîíè ñòàëè 
ïåðøèìè ïî äâîõ êîìïîçèö³ÿõ 
³ íà òðåò³é ó ô³íàë³ ç íóëÿ âçÿëè 
ïåðøå ì³ñöå.

Äî ô³íàëó ïðîéøëî ÷îòèðè 
ïàðè ñïîðòñìåí³â. Çà ðåçóëüòà-
òàìè çìàãàíü ãîñïîäàð³ ïîñ³ëè 
äðóãó ñõîäèíêó. Õî÷à ìàìà ÷åì-
ï³îíà êàæå, ùî àìåðèêàíö³ äî-
ñèòü ñèëüí³ ñóïåðíèêè. Áðîíçó 
âèãðàâ Êàçàõñòàí.

— Êîëè ïîäçâîíèâ Äàíÿ, ìè 
ëåäü íå ïëàêàëè, — ä³ëèòüñÿ âðà-
æåííÿìè Îêñàíà. — Îá³éìàëè-
ñÿ ïî òåëåôîíó. Â³í öþ ìåäàëü 
çóáàìè áåðå, êàæå: «Ìàìî, ìå-
äàëü ó ìåíå â ðóêàõ!» Ùîá áóâ 
íà ì³ñö³, òî ðîçö³ëóâàëè á éîãî, 
à òàê íà â³äñòàí³. Íå ïåðåäàòè ö³ 

КОЗЯТИНЧАНИН ДАНІЛ СТЕЦЮК 
СТАВ ЧЕМПІОНОМ ВСЕСВІТНІХ ІГОР
Пишаємося  Уродженець Козятина 
Даніл Стецюк разом із вінничанином 
Богданом Пограничним представляв 
нашу країну на 11-тих Всесвітніх іграх. 
Хлопці виступили в категорії «спортивна 
акробатика» і вибороли золото. «Ми 
ледь не плакали», — каже Оксана, мама 
Даніла. Свою перемогу юні спортсмени 
присвятили Вінниці та Україні

åìîö³¿. Öå áóëî ñóïåð! ² ïëàêàëè 
â³ä ðàäîñò³, ³ ñì³ÿëèñÿ. Òðåíåðè 
òåæ ³ ïëàêàëè, ³ ñì³ÿëèñÿ, îäíå 
îäíîìó ïðèâ³ò ïåðåäàâàëè. Ó ä³-
äóñÿ âçàãàë³ êóïà åìîö³é. Ìè 
ìîðàëüíî Äàíþ ï³äòðèìóâàëè, 
ìîëèëèñÿ çà íüîãî. Ìè â³ðèëè. 
Òîìó ùî òå, ùî ñòàëîñÿ ó Â³-
ííèö³, ñòàëî äëÿ íèõ ç Áîãäàíîì 
ñòèìóëîì, ùîá âèãðàòè. Âîíè 
ñêàçàëè â ³íòåðâ’þ: «Öÿ ìåäàëü 
çà Óêðà¿íó ³ äëÿ Â³ííèö³».

Íàø þíèé ÷åìï³îí çàéìàºòüñÿ 
ñïîðòèâíîþ àêðîáàòèêîþ ç ï’ÿòè 
ðîê³â. Çìàëå÷êó â³í áóâ àêòèâ-
íèì ³ íåïîñèäþ÷èì, òîæ ìàìà 
âèð³øèëà â³ääàòè éîãî ó ñïîðò, 
àáè ñêåðóâàòè öþ åíåðã³þ â ïðà-
âèëüíå ðóñëî.

— ß ñêàçàëà: «Âèñòðèáóéñÿ, 
ùîá áóâ ñïîê³éíèé âäîìà», — 
çãàäóº Îêñàíà. — Çàâåëà éîãî 
äî òðåíåðà. Âîíà çà íüîãî âçÿ-
ëàñÿ ³ òàê ï³øëî. Ñïî÷àòêó öå 
áóëè øïàãàòèêè. Ïîò³ì â³í ï³-
øîâ íà àêðîáàòè÷íó äîð³æêó. 
Íàø ïåðøèé òðåíåð Âàëåíòè-
íà Ðîâåí÷àê. Ñàìå âîíà äàëà ¿ì 

íàòõíåííÿ ³ øëÿõ äî ïåðåìîãè, 
òîìó ùî ÿêáè âîíà ç íèõ íå çë³-
ïèëà ö³ í³æêè, ðó÷êè ³ ïðàâèëüíó 
ñòàòóðó, òî íå áóëî á öüîãî ³äå-
àëó, ö³º¿ òî÷íîñò³. Áî íàä öèì 
òðåáà äóæå äîâãî ïðàöþâàòè.

Çàðàç Äàíÿ çàéìàºòüñÿ ó â³-
ííèöüêîìó ñïîðòêîìïëåêñ³ 
«Àâàíãàðä». ¯õ ³ç Áîãäàíîì òðå-
íóº Þð³é Ãîëÿê, äîïîìàãàº Ãà-
ëèíà Êîâàëü÷óê. Ïåðåä òèì, ÿê 
ïîòðàïèòè íà Âñåñâ³òí³ ³ãðè, íàø 
çåìëÿê âèáîðîâ ïåðø³ñòü íà ð³âí³ 
îáëàñò³, ïîò³ì Óêðà¿íè. Âæå òîä³ 
âèéøîâ íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü.

— Äàíÿ âçÿâ ñð³áëî â Ïîðòóãà-
ë³¿ íà Êóáêó ñâ³òó, — ïðîäîâæóº 
Îêñàíà. — Íà äðóãîìó Êóáêó 
ñâ³òó â Æåøóâ³ (Ïîëüùà) â³í 
âçÿâ çîëîòî. Áóëî äâ³ ÷îëîâ³÷èõ 
ïàðè Óêðà¿íà-1 òà Óêðà¿íà-2. Â³í 
ó íèõ âèãðàâ. Öå äóæå ñêëàä-
íèé ïðîöåñ. Ì³æ ïàðàìè éäóòü 
êâàë³ô³êàö³¿, õòî ç íèõ âèéäå. 
Ùå º êàòåãîð³ÿ â³êó, âîíè òåæ 
ìàþòü ïîòðàïëÿòè. ² ïî ðîêàõ 
â³í ïðîõîäèâ íà ö³ ³ãðè — íàïàð-
íèêó Áîãäàíó íàðàç³ ïîâíèõ 20, 

à Äàí³ëó ïîâíèõ 15. Ùîá ä³éòè 
äî òàêî¿ ñõîäèíêè ÿê Âñåñâ³òí³ 
³ãðè, òðåáà éòè ç îáëàñò³, ïî-
ò³ì íà ð³âí³ Óêðà¿íè, ç Óêðà¿-
íè íà ÷åìï³îíàòè, ïîò³ì Êóáêè 
ñâ³òó. Äóæå äîâãî éòè äî òàêèõ 
âèñîò. Ñò³ëüêè òðåáà òåðï³ííÿ, 
âèòðèìêè, ñèë, ³ áîëþ, ³ ïëà÷ó!

Ó Øòàòàõ Äàíÿ ïðîâ³â òðè 
òèæí³. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó 
ñïîðòñìåíè ç íàøî¿ çá³ðíî¿ 
íå ëèøå òðåíóâàëèñÿ, à é âñòè-
ãëè â³äïî÷èòè, çîêðåìà ïîáà÷è-
ëè íà âëàñí³ î÷³ ä³þ÷èé âóëêàí. 
×èìàëî ñèë çàáðàëà àäàïòàö³ÿ.

— ×àñîâèé ïîÿñ ð³çíèé, — 
ïîÿñíþº ìàìà Äàí³ëà. — Ó íàñ 
äåíü, ó íèõ í³÷. Â³í ðîçïîâ³äàâ, 
ùî â íüîãî äíÿìè â ãîëîâ³ ïàìî-
ðî÷èëîñÿ. Ïîò³ì öå ìèíàº, àëå 
çàðàç â³í êàæå: «ß âæå àäàïòó-
âàâñÿ, à òðåáà âè¿æäæàòè».

²ç äíÿ íà äåíü íàø ÷åìï³îí 
ìàº ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó — âæå 
â³äáóëîñÿ çàêðèòòÿ Âñåñâ³òí³õ 
³ãîð-2022. Ðîäèíà ÷åêàº Äàíþ 
ç íåòåðï³ííÿì. À ìè áàæàºìî 
íàøîìó çåìëÿêó íîâèõ ïåðåìîã.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ñóáîòó, 16 ëèïíÿ, íàøà 
îá’ºäíàíà êîìàíäà Êîçÿòèíñüê³ 
«Ëåâè» +«Êîëîñ» (Ìàõí³âêà) â³ä-
ïðàâèëèñü íà òóðí³ð Fortuna-Cup 
8/9–2022 â Àíäðóø³âêó. Ó çìà-
ãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ø³ñòü êîìàíä 
³ç Æèòîìèðñüêî¿, Êè¿âñüêî¿ òà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé.

Ìèíóëîãî òèæíÿ, êîëè â Àí-
äðóø³âö³ ãðàëè òðîõè ìîëîäø³ 
ôóòáîë³ñòè, îðãàí³çàòîðè çìàãàíü 
çðîáèëè ïðîïîçèö³þ äëÿ ñòàðøèõ 
ôóòáîë³ñò³â ïðîâåñòè ³ãðè ó ôîð-
ìàò³ 10+1. Òàêà ïðîïîçèö³ÿ ó òðå-
íåðñüêèõ øòàáàõ êîìàíä ó÷àñ-
íèöü ñïîäîáàëàñü, à ïîñê³ëüêè 
îáãîâîðþâàâñÿ ôîðìàò äîðîñëîãî 
ôóòáîëó, òî âèð³øèëè âêëþ÷è-
òè â êîìàíäè ïî òðè 15-ð³÷íèõ 
ôóòáîë³ñòè.

Çà òðàäèö³ºþ, ï³ñëÿ öåðåìî-
í³¿ â³äêðèòòÿ ó÷àñíèêè òóðí³ðó 

ïðîâåëè æåðåáêóâàííÿ. Ø³ñòü 
êîìàíä âîëåþ æåðåáà áóëè ðîç-
áèò³ íà äâ³ ãðóïè. Äî ãðóïè «À» 
óâ³éøëè êîìàíäè ãîñïîäàð³â ôóò-
áîëüíîãî ïîëÿ «Ôîðòóíà» (Àí-
äðóø³âêà), «Îð³îí» (Ñêâèðà), òà 
«Áóëüâàð» (Æèòîìèð).

Ãðóïó «Â» ñêëàëè ÄÞÑØ 
Áåðäè÷³â, ÄÞÔÊ «Ëåâè» (Êî-
çÿòèí-Ìàõí³âêà) òà ÄÞÑØ Êî-
ðîñòèø³â.

Ïåðøèìè â íàø³é ãðóï³ íà çå-
ëåíèé ãàçîí âèéøëè ãðàâö³ 
ÄÞÑØ Áåðäè÷³â òà íàø³ «Ëåâè». 
Öåé ìàò÷ ïåðåìîæöÿ íå âèÿâèâ. 
Ãðà çàâåðøèëàñü í³÷èºþ, ç ðàõóí-
êîì 1:1. Â íàñòóïí³é ãð³ «Ëåâè» 
ç ðàõóíêîì 3:0 îá³ãðàëè ÄÞÑØ 
Êîðîñòèø³â ³ ðàçîì ³ç áåðäè÷³â-
ëÿíàìè âèéøëè ç ãðóïè äî ï³â-
ô³íàëó.

Ó ãðóï³ «À» äî ï³âô³íàëó 
ïðîáèëèñÿ ãîñïîäàð³ çìàãàíü 
«Ôîðòóíà» (Àíäðóø³âêà) òà 

«Áóëüâàð» (Æèòîìèð). «Îð³îí» 
(Ñêâèðà) ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè ç³-
ãðàâ íèæ÷å ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ³ 
ç ÄÞÑØ Êîðîñòèø³â ðîçä³ëèëè 
5–6 ì³ñöå. 

«Ëåâè» ó ï³âô³íàë³ ïåðåìî-
ãëè æèòîìèðÿí ç ðàõóíêîì 3:1. 
Îêðàñîþ öüîãî ìàò÷ó áóëà âèäî-
âèùíà ãðà ä³â÷àò «Êîëîñà» ßíè 
Àíòîíþê òà Àíãåë³íè Ïîãðåáíÿê. 
Âîíè íå ò³ëüêè äîáðå âïèñàëèñÿ 
â êîìàíäó «Ëåâ³â», à é çàäàâàëè 
òîí ó ãð³. Íàä³éíî ä³â÷àòà ç³ãðàëè 
â îáîðîí³ âëàñíèõ âîð³ò, äîáðå 
áà÷èëè íà ïîë³ ïàðòíåðà, ÿêèé 
ì³ã ï³òè ç ì’ÿ÷åì ó â³äðèâ ï³ñëÿ 
¿õíüîãî ïàñó.

Â ãð³ çà òðåòº ì³ñöå ç³éøëèñÿ 
«Áóëüâàð» òà ÄÞÑØ Áåðäè÷³â. 
Ãðà öèõ êîìàíä ïðîõîäèëà ç 
ïåðåì³ííèì óñï³õîì ³ çàâåðøè-
ëàñü ì³í³ìàëüíîþ ïåðåìîãîþ 
ôóòáîë³ñò³â ñïîðòèâíî¿ øêîëè ç 
ðàõóíêîì 2:1.

В Андрушівці в центрі уваги були наші дівчата
Ó ô³íàë³ òóðí³ðó çóñòð³ëèñÿ 

«Ëåâè» òà «Ôîðòóíà». Ãðà çà-
âåðøèëàñü ïåðåìîãîþ ãîñïîäàð³â 
ïîëÿ ç ðàõóíêîì 4:1. Ãðó ô³íàëó 
ìè ïîïðîñèëè ïðîêîìåíòóâàòè 
òðåíåðà «Ëåâ³â» Ðóñëàíà Ãóìå-
íþêà.

— Ãðîþ êîìàíäè ÿ çàäîâî-
ëåíèé, íåçàäîâîëåíèé ò³ëüêè 
ðåçóëüòàòîì, — ñêàçàâ òðåíåð. — 
ßê áè òàì íå áóëî, äóæå äîáðå, 
ùî ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ãðàòè 
íà äîáðèõ ïîëÿõ ³ óäîñêîíà-
ëþâàòè ñâîþ ãðó. Öå íàø ïåð-
øèé òóðí³ð, äå êîìàíäà ç³ãðàëà 
çà ôîðìàòîì 10+1, ùî äîð³âíþº 
ïîâíîö³ííîìó äîðîñëîìó ôóòáî-
ëó. Íà æàëü, ó íàñ íàâ³òü íåìàº 
ìîæëèâîñò³ òðåíóâàòèñÿ ó òàêîìó 
ôîðìàò³, òîìó ùî íà íàøîìó ñòà-
ä³îí³ íåìàº áîìáîñõîâèùà ³ öå 
íåáåçïå÷íî äëÿ çäîðîâ’ÿ ä³òåé. 
ß äóæå çàäîâîëåíèé, ùî çà íàñ 
ãðàëè äâ³ ä³â÷èíè ç êîìàíäè 

ÔÊ «Êîëîñ» âèõîâàíêè Ìèêîëè 
Áàáþêà. Äóæå âïðàâí³ ãðàâ÷èí³ 
â ñàìîâ³ääàíîñò³ ôóòáîëó. ¯õí³é 
òðåíåð áàãàòî ïðàöþº ç íèìè 
ó öåé íåïðîñòèé ÷àñ, çà ùî éîìó 
îêðåìà ïîäÿêà. Çàãàëîì äÿêóþ 
âñ³ì çà ãðó òà áàæàííÿ â÷èòèñÿ 
³ ïîë³ïøóâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü 
íà ôóòáîëüíîìó ïîë³. Òàëàíò 
ôóòáîë³ñòà º ó êîæíîãî ãðàâöÿ 
êîìàíäè, à îò ðîçóìîâèõ ä³é 
íà ïîë³ òðåáà äîäàâàòè.

«Ëåâè» çà ìàëþíêîì ãðè çà íà-
ö³ëåíîñò³ íà âîðîòà ñóïåðíèêà 
ïîêàçàëè ó ôîðìàò³ äîðîñëîãî 
ôóòáîëó äîñòîéíèé ðåçóëüòàò. 
Îðãàí³çàòîðàì çìàãàíü êîìàí-
äà «Ëåâ³â» òàêîæ ñïîäîáàëàñü. 
Ãðàâö³â íàøî¿ êîìàíäè ßíó Àí-
òîíþê òà Àíãåë³íó Ïîãðåáíÿê, 
êð³ì ñð³áíèõ íàãîðîä òà êóáêà 
çà äðóãå ì³ñöå, äèðåêòîðàò çìà-
ãàíü íàãîðîäèâ âåëèêèìè áóêå-
òàìè êâ³ò³â.

Богдан Пограничний (ліворуч) і Даніл Стецюк (у центрі). Хлопці поїхали на Всесвітні 
ігри-2022 у складі збірної України
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ОЛЕНА УДВУД

Áëèçüêî 15 ðîê³â òîìó Àëüîíè-
íà ìàìà ïðèäáàëà äà÷ó. Çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà áóëà íåïðèâàòèçîâà-
íà, òîæ ³ äîêóìåíò³â íà ïðàâî 
âëàñíîñò³ ï³ä ÷àñ êóï³âë³ í³õòî 
íå îôîðìëÿâ. Ïðîñòî ï³ä³éøëè 
äî ïîïåðåäíüîãî âëàñíèêà, çà-
ïëàòèëè ãðîø³, ïîò³ì çâåðíóëèñÿ 
äî ãîëîâè äà÷íîãî êîîïåðàòèâó. 
Àëüîíèíó ìàìó çàïèñàëè ó æóð-
íàë³ ³ íà òîìó âñå. Âïðîäîâæ óñ³õ 
öèõ ðîê³â ñ³ì’ÿ Àëüîíè ñïëà÷ó-
âàëà äî êîîïåðàòèâó âíåñêè ³ 
êîðèñòóâàëàñÿ çåìëåþ. ², çà ñëî-
âàìè æ³íêè, òàêèõ íåïðèâàòè-
çîâàíèõ ä³ëÿíîê ó êîîïåðàòèâ³ 
÷èìàëî.

— Ó 2019 ðîö³ ìàì³ âèäàâàëè 
äîâ³äêó íà ïðèâàòèçàö³þ, — ðîç-
ïîâ³äàº íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
Àëå ìàìà íå ñêîðèñòàëàñÿ ö³ºþ 
ïðèâàòèçàö³ºþ, òîìó ùî âîíà çà-
õâîð³ëà êîâ³äîì. Ïîò³ì ó íå¿ âàæ-
êà îïåðàö³ÿ áóëà, äîðîãîâàðò³ñíà. 
² òóò ìàìà êàæå: «Ä³òè, ÿ íå áóäó 
ïðèâàòèçîâóâàòè, çàáèðàéòå ñîá³ 
äà÷ó». Òóò òàê — ïðè¿æäæàºø 
äî ãîëîâè, ïèøåø çàÿâó ïðî òå, 
ùî ïðîøó âàñ ìîþ ä³ëÿíêó ïåðå-
äàòè äîíüö³, ùîá äîâ³äêó âèäàëè 
íà ìåíå ³ ÿ âæå çàéìàëàñÿ ö³ºþ 
äà÷åþ.

Çà ñëîâàìè Àëüîíè, ìàìà íà-
ïèñàëà çàÿâó ùå ó ëþòîìó öüî-
ãî ðîêó. Äîâãèõ ÷îòèðè ì³ñÿö³ 

ó ãîëîâè êîîïåðàòèâó íå ìîãëè 
çàáðàòè äîâ³äêó. Æ³íêà êàæå, 
äî íüîãî ³ äçâîíèëè, ³ ïðèõîäè-
ëè. Îäíîãî äíÿ òåðïåöü óâ³ðâàâ-
ñÿ ³ íàâ³äàëèñÿ äî ãîëîâè ïðîñòî 
äîäîìó. ² òîä³ ïî÷óëè â³ä íüîãî 
ïðèãîëîìøëèâó íîâèíó.

— Ëþäèíà â³äêðèòî â³ä íàñ ò³-
êàëà, — êàæå êîçÿòèí÷àíêà. — Ìè 
á³ãàëè çà íèì ÷îòèðè ì³ñÿö³. Ìè 
éîãî âèëîâëþâàëè. Ìè äî íüîãî 
äçâîíèëè. ß êàæó: «Íó ÷îãî æ âè 
ò³êàºòå? Äàéòå ìåí³ äîâ³äêó, ùîá 
ÿ îôîðìèëà ñâîº. Ìåí³ íå òðåáà 
÷óæîãî». ² ïîò³ì, êîëè ìè âæå 
ñêàçàëè, ùî âèêëè÷åìî ïîë³ö³þ, 
â³í ñêàçàâ, ùî äà÷à âæå íå íàøà.

Çà ñëîâàìè Àëüîíè, ó ðåºñòðàõ 
âêàçàíî, ùî áóäèíîê, ðîçòàøîâà-
íèé íà ¿õí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âæå ïðèâàòèçîâàíèé. ßê ñàìå öå 
ñòàëîñÿ ³ êîëè — íåâ³äîìî. Æîä-
íèõ äîêóìåíò³â æ³íêà íå áà÷èëà. 
ªäèíå, ùî ¿é äîñòåìåííî â³äî-
ìî — ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðèâàòèçó-
âàâ áóäèíîê, çâåðòàâñÿ äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïðîõàííÿì íàäàòè éîìó 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àëå îòðèìàâ 
â³äìîâó, òîìó ùî âæå ñêîðèñòàâ-
ñÿ ñâî¿ì ïðàâîì íà îòðèìàííÿ 
çåìë³ ùå ó 2018 ðîö³.

— Ìè íàïèñàëè çàÿâó â ïî-
ë³ö³þ, ùî â íàñ â³äæèìàþòü 
çåìëþ, — ïðîäîâæóº êîçÿòèí-
÷àíêà. — Ìè æ íåþ á³ëüøå 
15 ðîê³â êîðèñòóºìîñÿ! Ñóñ³äè 
ïîíàïèñóâàëè çàÿâè, ùî äà÷à 

«У НАС ВІДЖИМАЮТЬ ЗЕМЛЮ»
Ситуація  На гарячу лінію газети 
звернулася козятинчанка Альона. Її 
мама має дачу. Цьогоріч земельну 
ділянку хотіли приватизувати, та коли 
взялися робити документи, виявилося, 
що дачу вже оформила на себе зовсім 
інша людина

íå çàêèíóòà, ùî ìè âåñü öåé ÷àñ 
íåþ êîðèñòóâàëèñÿ ³ âñ³ âíåñêè 
ïëàòèëè. À â ñóáîòó ìè ïðè¿õàëè 
ñþäè íà ÊÏÏ, à òàì ó æóðíàë³ 
êîðåêòîðîì íàø³ ïð³çâèùà ïîçà-
ìàëüîâóâàëè ³ âïèñàëè ïð³çâèùå 
ö³º¿ ëþäèíè. Ãîëîâà êîîïåðàòèâó 
¿çäèòü ³ ãîâîðèòü, ùî ìè öþ äà÷ó 
âçÿëè íåçàêîííî, ùî ìè ¿¿ òàêîæ 
â³äæàëè. ßêùî íà òå ï³øëî, ìè 
á³ëüøå 15 ðîê³â íåþ êîðèñòóº-
ìîñÿ. Æîäíèõ ïðåòåíç³é äî íàñ 
í³õòî íå âèñëîâëþâàâ.

Äàë³ á³ëüøå. Àëüîíà êàæå, ùî 
÷îëîâ³ê, ÿêèé îôîðìèâ íà ñåáå ¿¿ 
äà÷íèé áóäèíî÷îê, çëàìàâ çàìêè 
³ ïðîíèê äî ïðèì³ùåííÿ, ïîêè 
òàì í³êîãî íå áóëî.

— Íà äà÷³ íåìà ùî êðàñòè, — 
ïðîäîâæóº æ³íêà. — Ëîïàòó ÷è 
åëåêòðî÷àéíèê?! Òóò íåìàº í³-
÷îãî òàêîãî, ùîá çàêðèâàòè ¿¿. 
Òóò ïðîñòî âèñÿòü çâè÷àéí³ çà-
ìî÷êè. ßê íàì â ïîë³ö³¿ ñêàçàëè, 
öåé çàìî÷îê 20 êëþ÷àìè ìîæíà 
â³äêðèòè. Ïðîñòî ÿê ïðèâàòèçî-
âóâàòè, òðåáà çàéòè ³ çðîáèòè çà-
ì³ðè. Òèì ïà÷å, öÿ ëþäèíà êàæå: 
«ß çèìîþ òóò áóâ». Âîíè íå ïðè-
éøëè âë³òêó, êîëè òóò º ëþäè. Ìè 
âçèìêó òåæ òàì áóâàºìî, áî ó íàñ 
â ïîãðåá³ êàðòîïëÿ, àëå âè æ ðî-
çóì³ºòå, ùî ìè íå êîæåí äåíü 
ñþäè ¿çäèëè çèìîþ. Ö³º¿ çèìè 
íå òàê áàãàòî ñí³ãó áóëî, ùîá ïî-
áà÷èòè, ùî õòîñü çàõîäèâ. Ô³ðòêà 

çàêðèòà. Íà ô³ðòö³ çàìî÷îê âè-
ñèòü çâè÷àéíèé. Õàòèíêà çàêðè-
òà. Çàéøëè, êàðòîïë³ íàáðàëè, 
ñ³ëè â ìàøèíó ³ ïî¿õàëè. Í³õòî 
íå çâåðíóâ óâàãè. À â³í ñàì êàæå: 
«ß çèìîþ çàõîäèâ ó õàòó, ÿ ¿¿ ïðè-
âàòèçóâàâ». Â³í öüîãî íå ïðèõî-
âóº, ùî â³í âçèìêó òóò áóâ.

Òåïåð Àëüîíà çâåðíóëàñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî àäâîêàòà ³ ãîòóº äî-
êóìåíòè äî ñóäó, ùîá ñêàñóâàòè 
ïðèâàòèçàö³þ. Êàæå, ñâîãî äàðó-
âàòè íå çáèðàºòüñÿ. Òà ïðîáëåìà 
ó òîìó, ùî ïîïåðåäí³é âëàñíèê, 
ÿêîìó çàïëàòèëè ãðîø³ çà öþ 
äà÷ó, çàãèíóâ. Òàê ñàìî íåìàº 
â æèâèõ æ³íêè, ÿêà íà òîé ÷àñ 
êåðóâàëà êîîïåðàòèâîì.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

ßê ò³ëüêè çíîâ äàëà çà ñåáå 
çíàòè ñïåêà, òî ïåðåä êîçÿòèí-
÷àíàìè ïîñòàëî ïèòàííÿ, äå 
ìîæíà â³äïî÷èòè á³ëÿ âîäè?

Íà Âîäîêà÷ö³ â ïåðøèé äåíü 
ñïåêè, ÿê íå äèâíî, ëþäåé-
ïëàâö³â íå áóëî. Ñåðåäèíó ð³÷-
êè çàïîëîíèëè ïåðíàò³. Ùîñü 
êðè÷àëè ñâîºþ ïòàøèíîþ ìî-
âîþ. Íà òå âîíè é ÷àéêè, ùîá 
êðè÷àòè â³ä ðàäîñò³, ÷è êîëè 
ùîñü íå ïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ. 
Ïî÷åêàëè ìè äåñü ³ç ï³â ãîäèíè, 
òà é ïî¿õàëè â ïîøóêó ³íøèõ 
ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó á³ëÿ âîäè.

Íà ðèíêó «Õë³áîäàð» çóñòð³ëè 
íàøèõ çíàéîìèõ Ñí³æàíó òà ²ðó.

— Ìè ï³ä ÷àñ ìèíóëî¿ ñïåêè 
¿çäèëè íà ð³÷êó â Ìåäâåä³âêó. 
Çàðàç ðîáîòè áàãàòî, òîæ ¿õàòè 
í³êîëè, — êàæå ²ðà.

Ñí³æàíà — ìàõí³â÷àíêà, ñàìà 
â³äïî÷èâàº á³ëÿ âîäîéìè íîâî-
ãî ñòàâó ³ íàñ òóäè çàïðîøóº, 
çàïåâíÿº, ùî íå ïîøêîäóºìî.

Íàñòóïíîþ íàøîþ çóïèíêîþ 
ìàâ áóòè 5-é ñòàâîê. Ò³ëüêè 
ïî äîðîç³ íàì ï³äêàçàëè, ùî 
òî ñòàâîê ëèøå äëÿ ðèáîëîâë³.

Íà Òàëèìîí³âñüêîìó ïëÿæ³ 
îá 11.20 — í³ äóø³. Îá 11.40 ïðè-
éøëà ïåðøà â³äïî÷èâàþ÷à ïàí³ 
Òåòÿíà. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó 

У центрі уваги козятинчан — Талимонівський став

Більше десяти років сім’я Альони садить городину на присадибній ділянці. Тепер 
виявилося, що дача їм вже не належить
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íà ïëÿæ³ íåìàº ëþäåé, âîíà â³ä-
ïîâ³ëà: «Õîëîäíî áóëî, ëþäè ùå 
â³ä õîëîäó äî ñïåêè íå ïåðåëà-
øòóâàëèñÿ. Óâå÷åð³ áóäå áàãàòî 
ëþäåé», — ñïðîãíîçóâàëà Òåòÿíà.

Çà õâèëèí 10 ï³ä³éøîâ êîçÿ-
òèí÷àíèí Àíàòîë³é ç 10-ð³÷íîþ 
Ë³àíîþ ³ âîñüìèð³÷íèì Àðòåìîì.

— Ìè â ìèíóë³ ðîêè ¿çäèëè 
â ³íø³ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó. Òà ïå-

ðåêîíàëèñÿ, ùî äîðîãà çàáèðàº 
áàãàòî ÷àñó. Ìè æèâåìî íà âó-
ëèö³ Ñåðá³íà, òî êîëè º â³ëüíà 
â³ä ðîáîòè ãîäèíà — êðàùå á³ëÿ 
äîìó â³äïî÷èòè. Ìîæëèâî, ÿêùî 
êóäèñü ïî¿õàòè, òî ó ñåðâ³ñ³ ÿê³ñü 
ïåðåâàãè º, à êîëè ïîðàõóâàòè 
ïàëüíå, òî âèõîäèòü òðîõè äî-
ðîãå çàäîâîëåííÿ, — êàæå Àíà-
òîë³é.

Ë³àíà ç Àðòåìîì âæå ãîòîâ³ 
áóëè çàõîäèòè ó âîäó. Äëÿ òîãî 
Àðòåì, ÿêèé ò³ëüêè â÷èòüñÿ 
ïëàâàòè, îäÿãíóâ íàäóâíèé æè-
ëåò, à ìè çàïðîïîíóâàëè ä³òÿì 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ, ÿêùî òàòî 
íå ïðîòè.

Ïî÷åêàëè ùå ç ï³âãîäèíè, ò³ëü-
êè íîâ³ â³äïî÷èâàþ÷³ äî ñòàâêà 
íå ïðèéøëè.

— Ìàáóòü ùå ñîíöå äîáðå 
íå ïðèïåêëî, — êàæå Àíàòî-
ë³é. — ß ç ä³òüìè ï³ñëÿ 12-¿ ¿äå-
ìî äîäîìó, íàâ³ùî ìîðèòè ñåáå 
ïàëþ÷èì ñîíöåì.

Äîðîãîþ â³ä âîäîéìè çóñòð³ëè 
ùå íàøèõ çíàéîìèõ. Âîíè ðàäè-
ëè â³äïî÷èíîê íà ñòàâêó Ìåäâå-
ä³âêè, ×åðåïàøèíåöü ÷è ì³ñüêî¿ 
áàçè â³äïî÷èíêó «Ðîñàâà».

Десятирічна Ліана та восьмирічний Артем приготувалися 
до купання

Талимонівський пляж. Поки що тут не багато людей
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ЛАВКА, ЯКА СКЛАЛАСЯ
Цей майданчик розташований у дворі невеликої 
п’ятиповерхівки на два під’їзди. Ми навмисне 
не уточнюємо адресу, мешканці будинку стовідсот-
ково за описом впізнають свій майданчик. У кутку 
стоїть гірка середніх розмірів. Вочевидь колись вона 
була синя, але фарба вже давно вигоріла на сонці 
і почала облуплюватися. На одній зі стінок хтось 
вивів чорним маркером «Батько наш Бандера». 
Певно, «найцікавіше» тут бавитися після дощу, бо 
діти, які вилазять на гірку, спускаються прямісінько 
на землю.

Поруч із гіркою дві гойдалки. Вони хоч і старі, втім дошки на сидіннях тут цілі, наче їх по-
лагодили не так давно. Чого не скажеш про карусель попереду. Якою вона тільки не була — 
і жовтою, і синьою, і коричневою. Такий висновок ми зробили із залишків фарби, яка 
в деяких місцях залишилася. Карусель на чотирьох, втім кататися на ній можуть лише 
троє — дошки з четвертого сидіння десь зникли. Одне сидіння ціле повністю, на решті 
двох немає по одній дошці.
Та справжня родзинка цього майданчика — лавки. Одна з них має цілком нормальний 
вигляд. Поруч замість стандартної лавки досить оригінальна конструкція — на два шматки 
бетону поклали шість довгих вузьких дощок. Щоб на ній сидіти, треба мати дуже короткі 
ноги.

БІГ ІЗ ПЕРЕШКОДАМИ
Зовсім поруч розташований ще один дитячий 
майданчик. Тут значно сучасніші забавки. Одино-
ко стоїть яскрава гойдалка, на якій хтось із дітлахів 
полишив блокнот із фломастерами. Поруч невисока 
гірка. Перед нею цілий комплекс турніків, силова 
рама, тренажер для пресу. Словом, і погойдатися 
можна, і спортом позайматися. Та, схоже, юним 
козятинчанам, які мешкають у будинку поруч, дуже 
не вистачає пісочниці. Двійко дітей, яких ми зустріли 
на цьому майданчику, гребли руками піщане по-
криття в кутку. Із одного боку майданчика лежать 

три бетонних стовпи. Така собі огорожа, можна і перечепитися, якщо бігти і не дивитися 
під ноги.
По інший бік вулиці між двома п’ятиповерхівками дитячий майданчик обгороджений 
металевою сіткою. Хоча огорожею її назвати важко, тому що в деяких місцях сітка вза-
галі відсутня. Тож це радше залишки від огорожі, вздовж якої йдуть теплові комунікації. 
Тут теж поєднання спортивного та ігрового майданчика — сучасна гірка, силова рама з 
тренажером для пресу, а ще є балансир, чого ми поки не зустріли на інших майданчиках. 
І багато простору, який дітлахи використовують як футбольне поле.

НЕ КАТАТИСЯ, А СИДІТИ
Майданчик, про який ми розповідали вище, дуже 
контрастує з тим, який трапився на нашому шляху 
далі. То радше мініверсія дитячого майданчика — 
чотири турніки, два з яких старі, два більш сучасні і 
дві гойдалки — оце все, що там є. Зате за турніками 
плететься виноград, який створює затінок для столу з 
лавками, що стоять попереду. Взагалі столів із лавками 
тут значно більше, ніж гойдалок із турніками, тож ді-
тлахам, які мешкають у цьому будинку, не залишається 
нічого іншого, як сидіти в телефонах. Одне добре — 
малеча принаймні проводить час на свіжому повітрі.

ДВА В ОДНОМУ
На нашому наступному майданчику ми побачи-
ли класику радянських часів — старі покришки. 
Зазвичай їх використовують як прикраси або як 
спортивні снаряди. Тут покришки відділяють ди-
тячий майданчик від решти двору і виступають 
своєрідним бар’єром для автівок, тому що просто 
впритул до них мешканці будинку ставлять машини.
Та повернімося до нашого майданчика. Тут швед-
ська стінка з чотирма турніками, дві гойдалки, які 
вже давно треба пофарбувати. Поруч лавка, з якої 
також облізла фарба, і значно менший за розміром 

стіл. Головна родзинка — шматок скла, припертий до погреба обабіч майданчика. Тож 
бавитися там доволі небезпечно.

ГОЙДАЛКА-ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Цілих три гойдалки зустріли нас на наступному 
майданчику. Конструкції пофарбовані, усі дошки 
на сидіннях на місці. Вочевидь, їх лагодили, можливо 
й не так давно. Під час ремонту сидіння до однієї 
з них вчепили догори дриґом, так що спинка опи-
нилася внизу.
Поруч із гойдалками невелика шведська стінка ще 
радянський часів. Колись її зробили патріотичною, 
пофарбувавши у жовто-блакитні кольори. Вони ще 
не встигли вигоріти на сонці, але у багатьох місцях 
фарба вже потріскалася. І якби ж тільки це. Деякі 

частини конструкції заіржавіли, тож робити вправи на ній доволі небезпечно.
Зате перед стінкою компактна пісочниця. По обидва боки для дітлахів прилаштували лав-
ки, щоб їм було зручніше бавитися. І враховуючи кількість іграшок, які ми там побачили, 
пісочниця користується попитом серед юних мешканців будинку.

«ВСЕ ЗАЛІЗНЕ, АЖ СТРАШНО»
Перше, що нам впало у вічі на наступному май-
данчику — велетенська гірка ще радянських часів. 
Фарба з металевої конструкції вже давно стерлася 
і виглядає вона доволі похмуро.
Тут нам зустрівся Микола. Він мешкає у будинку по-
руч із дитячим майданчиком.
— Отак стоїш і дивишся — немає на подвір’ї пред-
метів для того, щоб діти займалися, взагалі, — каже 
чоловік. — Як показують фільми американські, там 
на кожному кутку щит стоїть і сітка. Грають у баскет-
бол. А в нас бігають діти, кричать.

— У вас у дворі є ще щось, крім цієї гірки? — запитуємо мешканця будинку.
— Там в кінці карусель, — показує на інший бік двору. — Така, що п’ять тонн вона важить і 
все залізне, аж страшно.
— У вас багато дітей в будинку живе?
— Я живу на першому поверсі, то я ввечері відкриваю вікно і розганяю, — сміється Мико-
ла. — Бо не дають посидіти в хаті спокійно. Дітей не дуже багато, по території є де гратися, 
але територія пуста. Як показують Німеччину, наприклад, парк, то там і мотузкове містечко, 
там все є. Дитина може чимось зайнятися. А тут немає нічого. Тут цю гірку вже були діти 
ломали, вона здорова, неогороджена.
Із нашим співрозмовником неможливо не погодитися. Тому що на цьому дитячому май-
данчику панує мінімалізм. Окрім великої гірки є ще три турніки поруч, пісочниця, три тур-
ніки на іншому боці майданчика і стара карусель, з якої облупилася фарба, а на одному із 
сидінь повилітали дошки.

СПРАВЖНІЙ АРТОБ’ЄКТ
Наостанок ми залишили найоригінальніший дитячий 
майданчик з усіх, які побачили в дворах багатопо-
верхівок, які відвідали. Перше, що привернуло нашу 
увагу, щойно ми зайшли на подвір’я — пісочниця. 
Ми звикли до того, що це звичайний прямокутник, 
збитий із дощок і наповнений піском. А тут пісоч-
ниця кругла. По всьому периметру її огортає лавка. 
А над нею накриття. Від дощу воно не захистить, 
але створює неповторний дизайн.
Поруч із оригінальною пісочницею стоїть таке, чого 
ми також не бачили ніде в Козятині. Замість звичай-

ної альтанки там невеликий дерев’яний будиночок. Декілька сходинок і ви вже всередині 
мрії будь-якої дитини.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ДЕ ГРАЮТЬСЯ НАШІ ДІТИ
Огляд  Гойдалка із перевернутим догори дриґом сидінням, покришки, які 
відділяють майданчик від парковки, гімнастична стінка, яку трохи поїла корозія — 
це все ми побачили у дворах козятинських багатоповерхівок. Разом з тим біля 
одного з будинків знайшли дуже оригінальну пісочницю і справжній дерев’яний 
будиночок. Репортаж із дитячих майданчиків у центрі міста

ОЛЕНА УДВУД

Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê — çàäîâîëåííÿ, 
äîñòóïíå íå äëÿ âñ³õ þíèõ ìåøêàíö³â 
áàãàòîïîâåðõ³âîê. Áî â ì³ñò³ º äâîðè, äå 
íåìàº æîäíî¿ ãîéäàëêè. Ìè îá³éøëè 
16 âèñîòîê ó öåíòð³ ì³ñòà ³ ëèøå ó ïî-
ëîâèí³ ç íèõ áóëè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. 
Ðîçïîâ³äàºìî, ùî ïîáà÷èëè.

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.
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àáî ïðàêòèêóþ÷è éîãó.
Íàéïîïóëÿðí³øà ã³ïîòåçà: ïî-

÷óòòÿ ðîçñëàáëåííÿ òà êîìôîðòó 
âèíèêàº ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ 
ãîðìîíó îêñèòîöèíó, ãîðìîíó 
ëþáîâ³.

Ð³âåíü îêñèòîöèíó çàâæäè 
çðîñòàº, êîëè ï³äâèùóºòüñÿ äî-

ЛАРИСА ОЛІЙНИК

Íàâ³òü äî â³éíè ôàõ³âö³ ñòâåð-
äæóâàëè, ùî ëþäè â ñó÷àñíîìó 
ñâ³ò³ ïîòåðïàþòü â³ä õðîí³÷íîãî 
ñòðåñó çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ïî-
ïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ. Ùî é êàçàòè 
ïðî îñòàíí³ ì³ñÿö³. Ïåâíî òîìó 
ñó÷àñí³ ä³òè ïîëþáëÿþòü áà-
âèòèñÿ ç àíòèñòåðñ-³ãðàøêàìè, 
äîðîñë³ äèâèòèñÿ ASMR-â³äåî — 
ëåãêèé ñïîñ³á ðîçñëàáèòèñÿ â äî-
ìàøí³õ óìîâàõ.

ЗАСПОКОЮЄ, ТАМУЄ БІЛЬ
Ïåðø³ òàê çâàí³ ASMR-â³äåî 

ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà YouTube 
áëèçüêî äåñÿòè ðîê³â òîìó, à íèí³ 
¿õ òàì — ïîíàä 13 ì³ëüéîí³â. 
Ùî æ öå òàêå? ASMR ïåðåêëà-
äàºòüñÿ, ÿê àâòîíîìíà ñåíñîðíà 
ìåðèä³àííà ðåàêö³ÿ, ïîâ³äîìëÿ-
þòü ïñèõîëîãè.

Àäæå á³ëüø³ñòü ãëÿäà÷³â öèõ 
â³äåî îòðèìóþòü êîíêðåòíèé 
ô³çè÷íèé åôåêò, ÿêèé ìè çâå-
ìî «ìóðàõàìè ïî øê³ð³». Äî-
ñë³äæåííÿ äîâåëè: öå íå ëèøå 
ïåâí³ â³ä÷óòòÿ, à é ñïîñ³á çíÿòè 
ïñèõîëîã³÷íó íàïðóãó.

Äîñë³äæåííÿ áðèòàíñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó Ñîóíñ³ âèÿâèëî, 
ùî ASMR-â³äåî:

98% êîðèñòóâà÷³â ââàæàþòü ¿õ 
òàêèìè, ùî ðîçñëàáëÿþòü;

82% âìèêàþòü ¿õ, ùîá çàñíóòè;
70% õî÷óòü ïîçáóòèñÿ ñòðåñó 

çàâäÿêè ïåðåãëÿäó öèõ â³äåî;
38% íàìàãàþòüñÿ ïîëåãøèòè 

á³ëü.
Íàóêîâö³ äîâåëè, ùî â ëþäåé, 

ÿê³ ñòðàæäàþòü íà äåïðåñ³þ, 
ASMR-â³äåî çàáåçïå÷óº òèì-
÷àñîâå ïîêðàùåííÿ íàñòðîþ. 
Òàêîæ äîïîìàãàþòü òàê³ â³äåî 
òèì, õòî ñòðàæäàº â³ä ñèìïòîì³â 
õðîí³÷íîãî áîëþ: çíèæóþòü äèñ-
êîìôîðò, ïîêðàùóþòü íàñòð³é ³ 
äàþòü çìîãó çàñíóòè.

ЯК МАМИНА КОЛИСКОВА
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, â òèõ, íà êîãî 

âïëèâàº åôåêò ASMR, ï³ä ÷àñ 
ïåðåãëÿäó òàêîãî â³äåî çíà÷íî 
çíèæóºòüñÿ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêî-
ðî÷åíü. À öå âïëèâàº íà ðîçñëà-
áëåííÿ ì’ÿç³â, íåçíà÷íå çíèæåí-
íÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Âïëèâ 
ïîä³áíèé äî òîãî, ùî â³ä÷óâàþòü 
ëþäè, ñëóõàþ÷è ïðèºìíó ìóçèêó 

«ДО МУРАХ ПО ШКІРІ».
ЩО ТАКЕ ASMR-ВІДЕО?
Антистрес  У нинішні непрості часи 
будь-який спосіб розслабитися, відновити 
сили, побороти хронічний стрес — вкрай 
необхідний ресурс, переконані психологи. 
Що таке ASMR-відео та навіщо їх 
дивляться? Чи справді ці відео працюють 
як антистрес? Запитали у фахівця

НАТАЛІЯ КОЗАК, ПСИХОЛОГ

— АСМР-відео — це відео, що спри-
чиняють автономну сенсорну ме-
ридіональну реакцію тіла на певні 
звукові та візуальні підбірки, що 
можуть викликати різні відчуття 
емоційного та тактильного харак-
теру, аж до «мурах по шкірі».
Наша психіка влаштована таким 
чином, що ми свідомо і несвідомо 
запам’ятовуємо не лише позитивні 
чи негативні події нашого життя, 

приємні та лякаючі емоції, а й усі 
звуки, запахи та візуальні картин-
ки, пов’язані з цими ситуаціями. 
Вони стають для нас тригерами, і, 
при зіткненні з ними, ми можемо 
переживати ті самі емоції, навіть 
за відсутності реальних подій.
Тобто ми починаємо автоматично 
відчувати спокій, коли, наприклад, 
чуємо тихий ритмічний звук, що 
нагадує нам серцебиття у лоні 
матері, затишок, коли чуємо шум 
дощу, розслаблення при прослу-

ховуванні певного тембру голосу, 
що нагадує близьку людину чи, 
навпаки, відчувати тривогу, коли 
чуємо різкий звук чи скрип коліс, 
якщо у минулому був досвід аварії 
чи нещасного випадку, підстрибу-
вати від звуку салюта, думаючи, 
що це вибухи, чи сирени пожеж-
ної автівки, що може нагадувати 
сирени тривоги.
АСМР-відео побудовані таким 
чином, що ви можете підібрати 
саме ті звуки, які тригерують у вас 

позитивні та спокійні емоції, і це 
може бути чудовим засобом само-
заспокоєння у стресовій ситуації, 
в якій ми всі зараз знаходимося, 
чи врятувати вас від безсоння або 
просто допомогти розслабитися.
В умовах війни відчуття спокою та 
безпеки — є найнеобхіднішими, 
тому це може бути приємний ніж-
ний шепіт, звук дощу або води, по-
тріскування дров та картинки багат-
тя. Від стресу рятує звук ритмічного 
спокійного дихання іншої людини 

поруч, що дає відчуття безпеки.
Головною умовою є правильний 
підбір звукових комбінацій, тому 
що ті звуки, які вводять одну лю-
дину в стан релаксу, можуть спро-
вокувати іншу на роздратування та 
тривогу. Адже кожен з нас має свій 
індивідуальний досвід та прожи-
ває лише своє життя. Тому будьте 
чуйні до себе, прислухайтеся, що 
вам імпонує, поекспериментуйте 
і, можливо, ви відкриєте для себе 
щось нове.

Правильний підбір звукових комбінацій

â³ðà, áåçïåêà, ï³ä ÷àñ äîãëÿäó òà 
äáàéëèâî¿ ïîâåä³íêè, ïðèâàòíîãî 
äóøåâíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Öå â³ä-
ãîì³í íàøèõ ðàíí³õ ñïîãàä³â ïðî 
êîëèñêîâ³, øåï³ò êàçêè íà í³÷, 
ëàñêàâå âêëàäàííÿ ñïàòè, êîëè 
ìè áóëè ùå ìàëþêàìè.

Çâóêè äèõàííÿ, íàïðèêëàä, — 

ñïîãàäè ïðî ñîí ìàìè ïîðó÷. Òàê³ 
çâóêè çàêàðáóâàëèñÿ íà ï³äñâ³äî-
ìîñò³, ÿê çíàêè áåçïåêè, òîãî, ùî 
íàñ çàõèùàþòü ³ ïðî íàñ äáàþòü. 
Òîìó ò³, íà êîãî ä³º ASMR, íåñâ³-
äîìî øâèäêî ðîçñëàáëÿþòüñÿ, 
ïåðåêîíóþòü ôàõ³âö³.

Українська блогерка Валерія допомагає розслабитися і заснути. Вона тихесенько шепоче 
та використовує різні предмети, які видають заспокійливі звуки

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ

Çàðàç Â³ííèöÿ â æàëîá³. Ìè 
ïðèãí³÷åí³, ðîçãí³âàí³, ðîçãóáëå-
í³. Êóäè íàïðàâèòè âñþ ëþòü â³ä 
òàêèõ ïîä³é?

— Ñüîãîäí³ ìè íå ëèøå â æàëî-
á³, ñüîãîäí³ ìè âñ³ ïåðåæèâàºìî 
êðàõ ³ëþç³é, ³ öå áîëÿ÷å, — ðîçïî-
â³äàº ïñèõ³àòð Îëüãà ×àéêà. — Öå 
âæå íå ïåðøèé íàø êðàõ, àëå âñå 
çàáóâàºòüñÿ. Ìîæå âàðòî çãàäàòè.

Çîêðåìà çà îñòàíí³é ÷àñ ìîæíà 
íàçâàòè:
 Êðàõ ³ëþç³é 24 ëþòîãî — ìè 

äóìàëè, ùî â³éíè íå áóäå.
 Êðàõ ³ëþç³é — â³éíà çàê³í-

÷èòüñÿ çà äâà-òðè òèæí³.
 Êðàõ ³ëþç³é — Â Óêðà¿í³ íå-

ìàº áåçïå÷íîãî ì³ñöÿ
 Íàñòóïíèé íàø êðàõ ìîæå 

áóòè òàêèì: Íà çåìë³ âçàãàë³ íåìàº 
òàêîãî ì³ñöÿ, ÿêå ìîæíà áóëî á 
ââàæàòè áåçïå÷íèì.

— ²ëþç³¿ çàðàç ðóéíóþòüñÿ 
íå ëèøå â íàñ, óêðà¿íö³â, âîíè 
êðèøàòüñÿ ïî âñüîìó ñâ³òó, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — Àäæå âåñü ñâ³ò 
äóìàâ, ùî º ÿê³ñü ãàðàíòè áåç-
ïåêè — ¿õ íåìàº. Ïðèéøîâ ÷àñ 
íàðåøò³ çðîçóì³òè, ùî òè çíàõî-
äèøñÿ â êðà¿í³, äå éäå â³éíà. ² òè 
âèæèâåø, ÿêùî áóäåø äîòðèìó-
âàòèñü ïåâíèõ ïðàâèë ö³º¿ â³éíè.

Çâ³ñíî, òàê³ ïîä³¿ íå ìîæóòü 
íå â³äîáðàæàòèñü íà ëþäÿõ. Â³-
ííèöÿ ñòàëà çîâñ³ì ³íøà, âîíà 
òðèâîæíà, íàïðóæåíà, íàëÿêàíà. 
Õî÷à çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ì³ñÿö³â 
ñòàëà äîâîë³ òèõèì ³ ñïîê³éíèì 
ì³ñòîì. Ì³ñòîì, äå â³éíè íà÷å 
íå ³ñíóº.

— Öå ãîñòðà ðåàêö³ÿ íà ñòðåñ — 
ïðîéäå. Çäàâàëîñÿ á, ÿêà ùå ìîæå 
áóòè ðåàêö³ÿ, öå âæå áóëî 24 ëþ-
òîãî. Àëå âñå çàáóâàºòüñÿ. Ïî-
ä³ÿ ñòàëàñÿ, ìè ìàºìî åìîö³éíî 
íà íå¿ â³äðåàãóâàòè, — ãîâîðèòü 
Îëüãà ×àéêà. — Çàðàç ó ñòðàõó 
íå ëèøå Â³ííèöÿ, íå ëèøå â³-
ííè÷àíè, ÿê³ ââàæàëè ñâîº ì³ñòî 
áåçïå÷íèì, ó ñòðàõó âñÿ Óêðà¿íà, 
òîìó ùî çðîçóì³ëè — áåçïå÷íîãî 
ì³ñòà íå ³ñíóº.

Çà ñëîâàìè ïñèõ³àòðà, çàðàç 
íå âàðòî ÷³ïàòè ëþäåé, ÿê³ âòðà-
òèëè ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Âîíè 
íå ñïðèéìàþòü íå òå ùî ïñèõî-
òåðàï³þ, íàâ³òü ñëîâà âò³õè. Òîìó 
ïðîñòî áóäüòå ïîðó÷, ìîâ÷êè.

— Áóäü-ÿê³ ñëîâà, ÿê³ ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïî â³äíîøåí-
íþ äî áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè, ÿêà 

çëÿêàëàñÿ, çàïàí³êóâàëà, ëþòóº,.. 
íå áóäóòü ïðàöþâàòè ç òèìè, õòî 
âòðàòèâ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó 
³ º öåðêîâíå ïîíÿòòÿ 9 òà 40 äí³â. 
Öå ñàêðàëüí³ äí³, ³ öå íàâ³òü 
íå ïîâ’ÿçàíî ç ðåë³ã³éíèìè ìî-
òèâàìè. Öå ÷àñ, êîëè ëþäèíà ìàº 
óñâ³äîìèòè âòðàòó, ïðèéíÿòè ¿¿ ³ 
ïðèâ÷àºòüñÿ æèòè ç íåþ.

Íàé³ìîâ³ðí³øå, ï³ñëÿ ïîä³é 
14 ëèïíÿ áàãàòî õòî âèð³øèòü ïà-
êóâàòè âàë³çè é ïîêèíóòè ì³ñòî, 
Óêðà¿íó. Ïîòð³áíî çàñïîêî¿òèñÿ. 
ßêùî ó âàñ òóò ðîáîòà, âè ÿêèìîñü 
÷èíîì ìîæåòå áóòè òóò êîðèñíè-
ìè, çàëèøàéòåñü. Íå âàðòî ïðè-
éìàòè òàêèõ ïîñï³øíèõ ð³øåíü. 
Ð³øåííÿ ïðèéíÿò³ â ñòðåñ³, òðèâî-
ç³, í³ äî ÷îãî äîáðîãî íå äîâåäóòü.

Ùî ðîáèòè ç³ ñòðàõîì, òðè-
âîãîþ, ëþòòþ? ßêùî õî÷åòü-

ñÿ ïëàêàòè — ïëà÷òå. Õî÷åòüñÿ 
êðè÷àòè — êðè÷³òü. Õî÷åòüñÿ â³ä 
ëþò³ âñå íàâêðóãè ëàìàòè, àáî 
âèïóñòèòè íà êîãîñü íàêîïè÷åíó 
àãðåñ³þ — ïðèáåð³òü ó äîì³âêàõ, 
íà âóëèö³, çàéì³òüñÿ ÿêèìîñü ô³-
çè÷íèì òðóäîì.

Êóäè íàïðàâèòè ëþòü â³ä òàêèõ 
ïîä³é? Ïñèõîëîã Âàëåð³é Àíäðî-
ñîâ, îñîáèñòî äëÿ ñåáå çíàéøîâ 
íàñòóïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, 
êóäè íàïðàâèòè ëþòü:

Äîíàòèòè íà ÇÑÓ. ßêîìîãà 
á³ëüøå. ¯ì íà çëî.

Âîëîíòåðèòè òà äîïîìàãàòè 
âñ³ì, êîìó ìîæó. ¯ì íà çëî.

Æèòè: âåñåëèòèñü, ãóëÿòè, çà-
éìàòèñü ñåêñîì. ¯ì íà çëî.

Ïðàöþâàòè òà çàðîáëÿòè ãðîø³. 
Ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè ïåð-
ø³ òðè ïóíêòè. ² âñå öå ¿ì íà çëî.

Ми вистоїмо їм на зло. Поради психіатра
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По горизонталі 

3 Село, де видобувають граніт
4 Гідрологічний заказник у Самгородку
6 У парку багато каштанів, а на централь-

ній площі — …
9 Річка, яка протікає через Глухівці
11 Це дерево часто можна побачити 

на вулицях міста, колись у Козятині 
навіть кафе було з такою назвою

13 Ставок у Козятині на дачному масиві 
14 Цей птах зимує на Водокачці
15 Яка річка протікає через Самгородок?
16 Офіційна назва Водокачки По горизонталі

3 Жежелів. 4 Опустя. 6 ялинок. 9 
Каолінова. 11 Каштан. 13 Глинка. 
14 Лебідь. 15 Десенка 16 Гуйва

По вертикалі
1 Медведівка. 2 Курочка.
 5 Сошанське. 7 Капличка. 
8 Тополя. 10 Мацька. 12 Шуба

ВІДПОВІДІ

Кросворд «Природа Козятинщини»Кросворд «Природа Козятинщини»
По вертикалі
1 Ставок неподалік від Махнівки, де полюбляють відпочивати козятинчани

2 Ботанічний заказник у Збаражі, називається як один із видів птиці

5 Село, біля якого росте рідкісна Софора Японська

7 Ботанічний заказник неподалік від Махаринців

8 Ця порода дерева росте вздовж Білоцерківської траси

10 Ставок на Талимонівці

12 Ставок біля Вернигородка
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RIA-Ê, 21 ëèïíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-1015 ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Äèâàí-ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 096-983-18-24, 093-
619-19-93

  Äèñêîâó áîðîíó 1,8 ì çàõâàò ³ ïëóã òðüîõêîðïóñíèé íà 
òðàêòîð 40-60 ê.ñ. 097-577-26-86

  Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ×óäåñ», 15 ñîòîê ÷îðíîçåìó, ïî-
ãð³á, êîíòåéíåð, êðèíèöÿ. 097-989-09-79

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ñàäîâà 64. 
093-600-11-98

  Êîëåñà âåëîñèïåäí³ 4 øò., çàë³çí³ ðåø³òêè äëÿ êë³òîê, 
äâ³ çàë³çí³ äðàáèíè, òðóáè, âóãîëêè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/â, 
ìàñëî ïåðåðîáëåíå, áàãàòî ôðóêòîâèõ äåðåâ íà äà÷³, 
äà÷íà ä³ëÿíêà. 093-940-96-11, 068-334-66-72

  Êîñó òà ïëóã äî ìîòîáëîêó. 097-756-75-89

  Êðîâàòêó äèòÿ÷ó ç ìàòðàöîì ìàéæå íîâó, ñò³ë ìàéñòðà 
ìàí³êþðó. 098-918-04-48

  Êóêóðóäçó, 1 òîííà-ïàé. 093-704-06-26

  Êóêóðóäçó. 068-174-51-79

  Ë³æêî ïîëóòîðíå ç ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ, ñïèíêè äåðåâ’ÿí³ 
500 ãðí., ë³æêî â³ä ãàðí³òóðà îäíîñïàëüíå ç ìàòðàöîì 
1500 ãðí/òîðã. 096-307-00-73 

  Ìîí³òîðè «Samsung» 17 äþéì³â ïîâíèé êîìïëåêò 500 
ãðí., LG 19 äþéì³â ïîâíèé êîìïëåêò 800 ãðí., ñóïóòíèêî-
âèé êîìïëåêò 2800 ãðí., á/â. 096-797-90-53

  Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  Ïàé êóêóðóäçè, ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åëåêòðîáóðÿ-
êîð³çêó, åëåêòðîñ³÷êàðíþ, ÷àñíèê «Ëþáàøà», êàðòî-
ïëþ.068-216-34-20

  Ïàñ³êó. 096-567-48-75

  Ïðàëüíà ìàøèíà àâòîìàò «Saturn» á/â, 1500 ãðí., 
êîíäèö³îíåð ìîá³ëüíèé, íàïîëüíèé «Idea», á/â 3700 ãðí., 
íàñîñíà ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà íîâà 2500 ãðí., âóë. Äæå-
ðåëüíà (Ê³ðîâà) 52/2. 063-896-77-23

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò LG ç ðåìîíòîì àáî íà çà-
ï÷àñòèíè, çàõèñíó ïë³âêó íà åêðàí òà êàìåðó ñìàðòôîíà 
ÎPPÎ-À15. 073-004-04-45, 063-449-25-38

  Ïðåñ, 5 êîðïóñíèé ïëóã. 063-146-38-74, 099-445-81-21

  Ïøåíèöþ, îâåñ. 097-577-26-86

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà á/â, êóõîííèé ãàðí³òóð. 067-791-11-73

  Òî÷èëî 380 Â, êðóã 450 ìì, ëåá³äêà 1 ò., êîìïðåñîð 
«Ç²Ë», ïàòðîí êîêàðíîãî âåðñòàòà 250 ìì. 098-826-20-26

  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð», îäíîêàìåðíèé, á/â â ðîáî÷îìó 
ñòàí³, 2500 ãðí., ñàìîâèâ³ç. 050-490-38-37

  Õîëîäèëüíèê á/â «Äíåïð». 093-007-75-90

  Õîëîäèëüíèê äâóêàìåðíèé, «Äíåïð», á/â. 093-007-
75-90

  Öåãëà âîãíåòðèâêà 50 øò, 1 øò/6ãðí., äîøêè-äðîâà, 
òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí»-500 ãðí., ãèðÿ ñïîðòèâíà 32 êã. 
093-407-27-33

  Öåãëó á/â ÷åðâîíó, ö³ëó òà áèòó, ñ. Êîçÿòèí. 063-260-
11-08

  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83

meprunlIqŠ|
  1/2 áóäèíêó, 32 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ 

òà ï³÷íå, 4 ñîò çåì ä³ë., íåäîðîãî, 3000. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâåðõ, 36 êâ. ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
ç ìåáëÿìè, ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 35 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, áåç áàëêîíó, áåç 
ðåìîíòó, âóë. Êàòóêîâà 39. 068-077-25-62

  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, 5 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 063-492-06-05

  2-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í øêîëè ¹3, ³íä. îïàë., íåäîðîãî. 
093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 
â³êíà. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê, áåç ðåìîíòó. 093-002-
86-88

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-853-
06-35

  3-ê³ìí. êâ., 60 êâ. ì., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, ³íä. 
îïàë., ê³ìíàòè îêðåì³, ñàíâóçîë ðîçä., äâà áàëêîíè, òåïëà 
íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 
063-255-21-63, 096-451-95-94

  3-ê³ìí. êâ., 65 êâ. ì., 3 ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. 093-
704-31-57

  Áóäèíîê 120 êâ. ì., òåðì³íîâî, âóë. Êîíäðàöüêîãî, ð-í 
Àâòîâîêçàëó. 063-147-27-63 

  Áóäèíîê 60 êâ. ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîòîê 
ñï³ëüíà ä³ëÿíêà, ãîñï. áóä³âë³, ì. Êîçÿòèí. 063-263-39-39

  Áóäèíîê 62 êâ. ì., ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ëÿíêà 0,15 ãà. 096-192-68-08 

  Áóäèíîê 80 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ç ìåáëÿìè, ñ. 
Êîçÿòèí, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, êîëî-
äÿçü, ñàäîê. 097-628-48-13, 073-058-41-21

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, óñ³ çðó÷-
íîñò³, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, áàíÿ, ä³ëÿíêà 12 ñîòîê. 
097-130-02-57

  Áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57

  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà, 4,5 
êì. â³ä öåíòðó Êîçÿòèíà. 068-216-34-20

  Áóäèíîê â öåíòð³ ñ. Âåðíèãîðîäîê, ñàðàé, âîäà, ãàçîâå 
îïàëåííÿ, çåìëÿ. 067-601-98-85, 093-123-33-48

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì îïàëåííÿì, àáî ì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâàðòèðó. 063-469-37-05

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
120. 2-13-39

  Áóäèíîê ÍÅÄÎÐÎÃÎ 45 êâ. ì., ñàðàé ç ï³äâàëîì öåãëÿ-
íèé, 7 õâ., ï³øêè â³ä ñòàíö³¿ Êîðäèø³âêà. 097-254-59-73

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, ïî-
ãð³á, ñàðàé. 098-133-30-94 

  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, 
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48, 096-243-95-98

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè 
¹3, 4-è ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê öåãë. 71 êâ.ì. â ãàðíîìó ñòàí³, ñ. Ìàõàðèíö³ 
(öóêð. ç-ä), ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
16 ñîò. 099-714-54-32

  Áóäèíîê öåãë., ³íä. îïàë., óñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãîðîä 7 
ñîò., ð-í øêîëè ¹3. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 11 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ³íä. îïàëåííÿ, 
á³ëÿ öåíòðó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âóë. Âîäîêà÷íà, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ 
ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 10 ñîò., ñàä. 
067-368-56-14

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, çåì. 
ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Äóá³í³íà, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, 36 ñîò., ñàðàé òà ë³òíÿ êóõíÿ ç öåãëè, êîì-
á³íîâàíå îïàëåííÿ, ãàç+äðîâà. 063-717-86-78

  Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé 8 õ 6 ì. 
êóá., ä³ëÿíêà äîãëÿíóòà. 098-943-24-64 ï³ñëÿ 16:00

  Äà÷à íà ñò. Ïëàíîâèé, êîîïåðàòèâ «ßáëóíüêà», áóäèíîê 
¹10, öåãëÿíèé, ï³äâåäåíà åëåêòðèêà, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 
063-260-11-08

  Çåì. ä³ëÿíêó 6 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó â öåíòð³, ïðîâóëîê 
Ãðóøåâñüêîãî. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

  Ï³â áóäèíêó, êóõíÿ, 3 ê³ìí., Êîçÿòèí, Ãîðüêîãî, 26\1. 
093-344-34-39

  Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, 50 êâ. ì. 
093-704-31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, âóë. 
Ñòóñà. 093-704-31-57 

  ×àñòèíó áóäèíêó áåç ðåìîíòó, âóë. Ñòóñà, öåíòð, äâ³ 
ê³ìí., âåðàíäà, êëàäîâêà, ï³÷íå îïàë., ìåòàë. ãàðàæ 3 õ 
6, ñàðàé, ïîãð³á. 068-548-59-98, 093-632-24-12, 050-
436-37-15

  ×àñòèíó áóäèíêó ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â öåíòð³. 063-
342-67-53

  ×àñòèíó áóäèíêó, ãàç+ï³÷íå îïàë., ïîãð³á, ãàðàæ, êðè-
íèöÿ, 4 ñîò. çåìë³. 097-660-12-20

`bŠnlnŠn
  Lanos 2007 ð. â., 47 òèñ. ïðîá³ã, ãàðíèé ñòàí â 

ðåìîíò³ íå áóâ. 097-878-11-70

  Lanos Õýò÷áåê, 2012 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³. 050-948-
37-03 Ñåðã³é

  Skoda Superb 1,8 Ò, 2003 ð.â., 230 000 ïðîá³ã, 
ìàøèíà ïîâí³ñòþ îáñëóæåíà, áóäü-ÿêå îôîðìëåííÿ. 
067-843-67-15

  ÂÀÇ 21093, 2002 ð., ãàç+áåíçèí. 096-192-68-08

  ÂÀÇ 21093, 2003 ð., ãàç+áåíçèí. 063-830-07-10, 
063-607-38-61 

jrok~
  1-ê³ìí. êâàðòèðó. 093-704-31-57

  Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåê-
òðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 
097-529-10-20

  Áóòë³-áàíêè ñêëÿí³ íà 10 ë., áåç ïîøêîäæåíü. 067-972-
63-71 

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè 
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â äà÷íîìó êîîïåðàòèâ³ «Âèøåíüêà». 
093-002-86-88

  Êàðòîïëþ äð³áíó òà áóðÿêè. 097-793-55-95

  Êàðòîïëþ ñòàðó äð³áíó, àáî âåëèêó. 097-255-51-60

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54

  Êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ, àáî ó÷èëèùà. 093-719-86-24

  Ìàëèíó. 067-159-28-54

  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü, 
íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá. 097-793-55-95

  Ñ³íî, ìîæëèâî íà ïí³. 097-793-55-95

  Ñ³íî, òðàâó, ëþöåðíó, ìîæåìî ñàì³ âèêîñèòè. 097-793-
55-95

  Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-20-46, 
063-629-01-49 

  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 
063-585-23-50, 097-648-46-69

lPm“~
  3-ê³ìí. êâ., öåíòð íà 2-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57 

pIgme
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿ õëîï÷èêà. 073-633-30-07

  Â³ääàì ÷óäîâå, ãðàéëèâå êîòåíÿòêî ñõîæå íà òèãðèíÿò-
êî, õëîï÷èê â äîáð³ ðóêè. 063-774-54-74, 097-861-56-14

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ 
Êðþ÷êîâ Àðòåì ²âàíîâè÷, Êðþ÷êîâ Íàçàð ²âàíîâè÷, Ìàð-
òèíþê Êàòåðèíà ²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Þð÷óê Ìàêñèì 
Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Ï³äëóæ-
íèé Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 
áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³êîì 58-65 ðîê³â. 068-166-26-73 

  Çäàì  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, á³ëÿ ÀÒÁ. 098-866-40-86, 
098-022-47-89

  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 068-951-87-17

  Çí³ìó 1 àáî 2-ê³ìí. êâàðòèðó, ì. Êîçÿòèí, áàæàíî â ð-í³ 
øêîëè ¹3. 096-883-11-34

  ×îëîâ³ê 38 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, øóêàº ïîðÿäíó 
æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì`¿, ãîòîâèé íà ïåðå¿çä, ñóäèìèõ ç³ 
øê³äëèâèìè çâè÷êàìè, âàäàìè òà áðåõëèâèõ øàõðàéîê, 
ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. 098-859-01-33, 073-325-66-26

  Øóêàþ ðîáîòó ñòîðîæà. 063-698-72-64, 096-082-91-45

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

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

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

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

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Продам авто «Nissan Almera Classic» 2008 р. 
в., в хорошому стані. 093-299-70-64

Продам теличку 5 місяців на утриманя. 
096-954-77-15

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

Продам корову дуже добру, тільна, молоко 
жирне і плотне, красива з документами. 

073-793-55-95

Продам тільну теличку 1,8 міс., з невеликих 
корів, чорно-ряба. 073-793-55-95

Продам бичка на відгодівлю «Сементал» 
та теличку, добре випоєний, п’є, їсть все та 

більшого бичка. 073-793-55-95

Продам теличку чистокровну, червона 
«Галштин» від високої корови. 099-616-76-78

510429

pnanŠ`
  Ïåðóêàðíÿ çàïðîøóº íà ðîáîòó ìàéñòðà ìàí³êþðó 

òà ïåðóêàðÿ. 067-791-11-73

pelnmŠ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

  Ð³æó äðîâà, çð³çàþ àâàð³éí³ äåðåâà. 096-594-
47-70

opnd`l
  Ñåðâ³ç ñòîëîâèé. 093-747-85-67

  Àïòå÷í³ ìåáë³ íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíó. 063-
392-93-20, 098-974-29-35

  Áàíêè 3-ë³òðîâ³. 073-310-90-74, 096-219-94-51

  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 073-003-81-34

  Âàçîíè «Àëîº» 5-òè ð³÷í³, ë³êóâàëüí³, ê³ìíàòíà ñò³íêà, 
ìîæëèâî â ðîçäð³á. 063-113-22-18 

  Âàçîíè «Àëîº». 096-350-53-70

  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé äëÿ ä³â÷èíêè 7-10 ðîê³â â õîðîøîìó 
ñòàí³. 097-770-32-21, 063-940-91-57

  Â³çîê ³íâàë³äíèé, ê³ìíàòíèé, íîâèé 1000 ãðí., â³çîê 
³íâàë. ç åëåêòðîïð. ìîäåëü 215, áåç àêóìóëÿòîð³â º çà-
ðÿäíèé ïðèñòð³é, 500 ãðí. 066-443-41-81

  Â³êíî ìåòàëîïëàñòèêîâå «ÂÅÊÎ», ãëóõå 100 õ 195, 2000 
ãðí. 098-800-29-92

  Ãëèíÿí³ ñàìàíè äåøåâî. 097-878-11-70

  Äâåð³ âõ³äí³ á/â, ìîéêà äëÿ êóõí³, øèôåð 4 ëèñòè, 
îá³ãð³âà÷³ åëåêòðî 3 øò., áîéëåð 80 ë. 063-335-97-80, 
063-335-97-54

510399

509463

510398
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ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

***
Альпініст впав у прірву. Друзі 
по рації:
— Ти живий?
— Живий!
— Руки цілі?
— Цілі!
— Ноги цілі?
— Цілі!
— Тоді піднімайся!
— Не можу, я ще не долетів…

***
За численними зверненнями 
користувачів, у Фейсбуці може 
з’явитися функція: Додати 
у вороги.

***
Поплавський надав свої пісні для 
допиту полонених.

***
Російські війська від’ємно 
захопили острів Зміїний. Вони 
продовжують негативно його 
контролювати.

***
В Білорусі тільки картопля зберегла 
честь мундиру.

***
Галя живе без нервових зривів!.. 
бо Галя живе так, що нервові 
зриви у інших!

***
Є дві новини: погана і добра.
Погана — росіяни дохнуть 
на асфальті і не удобрюють наші 
чорноземи, а хороша — ми ж 
можемо їх туди перетягнути!

***
Дівчина на сповіді в храмі:
— Батюшко, грішна я: об’їдалася, 
пиячила, чинила розпусту…
— Знаю, донько моя.
— Звідки?
— Підписаний на твій «Інстаграм».

***
— Щось ви маєте поганий 
вигляд, синці під очима, ви що, 
випиваєте?
— Ні-і-і, я вишиваю!

***
— А я вам так скажу: чоловік, який 
не має автомобіля і дружини, 
практично беззахисний перед 
алкоголем.

***
— Миколко, виповниться тобi три 
рочки, на той час мама з татом 
назбирають грошей i куплять тобi 
сестричку.
— Навiщо нам грошi тратити? 
Мама у нас ще молода, вона i 
народити може!

***
— Ти куди так поспішаєш?
— Маю вечерю зварити…
— А дружина на роботі?
— Вдома.
— Хвора?
— Ні. Голодна!

***
Чоловік спитав:
— Що на вечерю?
Відповідаю:
— Класне кавказьке блюдо — 
жеришодали…

***
Сьогодні місцями дощ. Ну, а як 
не буде — значить, ви були не в тих 
місцях!

***
Моя промова буває блискучою. 
А буває — з матовим покриттям.

***
Сьогодні сідає до мене інструктор 
по водінню в машину, а я йому:
— З рідними попрощалися?
Він аж покурити виліз…

***
Вчені довели, що найбільш 
балакуча баба — це п’яний чоловік!

***
— Як вам мій тортик? Правда, 
смачно?
— Смачний, смачний… Для тих, хто 
смачного не куштував!

***
— З метою покращення якості 

послуг наша розмова може бути 
записана.
— Я, мабуть, в інший раз прийду 
сповідатися…

***
Дружина запитує у чоловіка:
— А, хто тобі порадив одружитися 
на мені?
— Не пам’ятаю, у мене багато 
ворогів!

***
Якщо воно має вигляд людини, 
ходить, як людина, і розмовляє, 
як людина — не факт, що воно 
насправді людина: це може бути 
галіма русня.

***
— А що ви одягнете в день смерті 
путіна?!?
— Сподіваюсь, ще шорти…

***
Орки, прочитавши: Жінка сварила 
чоловіка — знову звинувачують нас 
у людожерстві...

***
— Я ж казав попереджувальний 
постріл! Ти влучив йому в мордяку!
— Це і був попереджувальний 
постріл… Зате інші тепер цілком 
попереджені:)

***
Зайшов сьогодні в магазин 
біля дому, щоб купити кавун. 
Сказали: Не беріть цей імпортний, 
почекайте пару тижнів — завезуть 
Херсонські… Почекаю!

***
Коли Україна розірвала 
дипвідносини з КНДР, ми всі 
дізналися, що в Україні були 
дипвідносини з КНДР.

***
Знаєте, який гурт слухали російські 
солдати на складі в Новій 
Каховці за півхвилини до смерті? 
30 seconds to Himars…

***
Слідкую за ситуацією з Джонсоном 
і думаю, що якби у відставку подав, 
скажімо, Шмигаль, українці б так 
не переймались…

***
— Ми розглянули ваше резюме, і 
в загальному ми не вражені…
— А ваш офіс теж, так собі… 
вікнами не виходить на Волл — 
стріт…

***
Дзвінок у лікарню:
— У в мого чоловіка — 38,5 …
— Нічого собі!.. А скільки 
в ширину?

***
І в гостях добре. І вдома 
добре. Скрізь добре. Тільки б 
не на роботі…

***
— Коханий, як тобі моя нова 
стрижка?
— Нормально, відросте…

***
— Лікарю, я жити хочу! Зробіть 
щось!
— А у вас гроші є?
— Немає…
— Ну для чого вам таке життя?

***
— Не розумію, як вони дізналися 
мій пін-код банківської картки?
— А який пін-код у тебе був?
— Рік канонізації Святого Домініка 
папою Григорієм IX.
— І який це рік?
— 1234.

***
Чоловік дружині:
— Хочеш розкажу скандальну 
новину?
— Давай…
— Я аванс пропив…

***
Злодій залазить у будинок, а там — 
папуга.
— А Кеша все бачить?
Злодій накрив рушником клітку, 
папуга:
— А Кеша не я! Кеша — бульдог…

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Налаштовуйтесь на те, що 
вам доведеться вислухову-
вати та виконувати докладні 
рекомендації начальства чи 
старших родичів. У середині 
тижня не виключено безліч 
непорозумінь, незручностей і 
навіть конфліктних ситуацій. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Перша половина тижня може 
виявитися дуже напруже-
ною. Бажано не приймати 
важливих рішень та не давати 
остаточних відповідей. Друга 
половина тижня буде спри-
ятлива для творчих планів та 
задумів.

БЛИЗНЮКИ 
У вас вдалий період. Чітко 
сформулюйте, чого ви хочете, 
і спокійно пливіть за течією, 
все поступово влаштується 
саме так, як вам потрібно. 
На вас чекають інтелектуальні 
заняття, важливі переговори, 
цікаві візити та поїздки.

РАК 
Тверезий розум і інтуїція 
допоможуть вам блискуче 
впоратися із ситуацією, що 
склалася. Цікава робота до-
зволить вам уникнути різких 
перепадів настрою. 

ЛЕВ 
Спрямуйте ваші сили на збе-
реження вашого становища 
на роботі та в сім’ї, бережіть 
свою репутацію. Не відмов-
ляйтеся від можливостей 
професійного зростання, але 
й не прагніть стати начальни-
ком, пройшовши по головах.

ДІВА 
Цього тижня у вас з’явиться 
шанс значно просунутися 
вперед, потрібно лише 
правильно вибрати на-
прямок і не пасувати перед 
перешкодами. У роботі буде 
дуже сильний дух супер-
ництва. Уникайте надмірних 
навантажень.

ТЕРЕЗИ 
Сприятливий час для втілення 
навіть найбільш оригіналь-
них і фантастичних ідей. Вас 
зрозуміють і допоможуть. 
Згадайте про обіцянку, дану 
деякий час тому, настав час її 
виконувати. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся не квапити події 
та приймати їх такими, якими 
вони є насправді, намагаю-
чись не надто прикрашати 
картину як рожевими, так і 
чорними тонами. Головне — 
не метушитися і спокійно 
вирішувати всі проблеми. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете блиснути своєю 
ерудицією, показати приклад 
працездатності. Начальство 
оцінить ваші заслуги, можете 
розраховувати на премію. 
Можливе зміцнення профе-
сійного та фінансового стану. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня ви маєте ризик 
дізнатися, що таке обман 
і зрада. Успіх на робо-
ті базуватиметься на вашій 
пунктуальності та сумлінності. 
Не дозволяйте людям маніпу-
лювати вами.
 
ВОДОЛІЙ 
Не ходіть по колу. Пора під-
няти свою професійну планку, 
зробіть щось для себе та 
свого майбутнього. Ділові зу-
стрічі з партнерами у першій 
половині тижня виявляться 
дуже успішними. У середині 
тижня краще не потрапляти 
на очі начальству, щоб уник-
нути конфлікту. 

РИБИ 
Справи можуть піти не зовсім 
так, як ви очікували, ваші 
перспективи будуть досить 
туманні. Якщо ви не впевнені 
у своїх діях, краще не поспі-
шати, це дозволить уникнути 
багатьох проблем надалі. 
Не заощаджуйте час на сні, 
щоб до інших факторів не до-
далася ще й неуважність.
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