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6000 ГРИВЕНЬ ДОПОМОГИ
КОМУ ДАЮТЬ І ЯК ОТРИМАТИ
В

Україні люди
можуть отримати
гроші від
ООН. Козятинчани
стоять по півдня
в черзі до банку, щоб
оформити картку

Розповідаємо,

хто саме може
претендувати
на кошти, як
оформити заяву
та що треба знати
про міжнародний
банківський
рахунок IBAN

с. 2

ЗІБРАЛИ ГРОШІ ДЛЯ
РОМЧИКА

ЯК КОЗЯТИНЧАНКИ
ЖИВУТЬ У ДАНІЇ

Діти

Коли

з Махнівки вирішили
допомогти 7-річному Ромчику,
який отримав опіки, коли
рашистські ракети атакували
Вінницю. Почувши його історію,
наші юні волонтери взялися
до роботи і всього за три
дні назбирали чотири тисячі
гривень
с. 4

почалася
повномасштабна війна, наша
землячка Олена разом із двома
донечками виїхала до Данії.
Там вона знайшла роботу,
а діток прилаштувала у школу
та садочок. Олена розповіла
про особливості побуту і звичаї
датчан
с. 11
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ПЕНСІОНЕРИ І НЕ ТІЛЬКИ: ХТО І ЯК
МОЖЕ ОТРИМАТИ ГРОШІ ВІД ООН
Допомога  В Україні люди можуть
отримати гроші від ООН. Розповідаємо,
хто саме може претендувати на кошти,
як оформити заяву та що треба знати про
міжнародний банківський рахунок IBAN
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Îñòàíí³ì ÷àñîì á³ëÿ äâåðåé äåÿêèõ áàíê³â çàäîâãî äî éîãî â³äêðèòòÿ çáèðàºòüñÿ ÷åðãà â ê³ëüêà
äåñÿòê³â ëþäåé, çäåá³ëüøîãî ïåíñ³éíîãî â³êó. Á³ëÿ «Îùàäáàíêó»
òà «ÏðèâàòÁàíêó» âäåíü 27 ëèïíÿ
áóëà ÷åðãà áëèçüêî òðèäöÿòè îñ³á.
Ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó ïàíà Ìèêîëè,
ÿêèé ñòîÿâ íàïðèê³íö³ ÷åðãè, ùî
ïðèâåëî éîãî â áàíê?
— ßêàñü ìàº áóòè äîïîìîãà â³ä
ÎÎÍ ³íâàë³äàì, áàãàòîä³òíèì,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ³ ïåíñ³îíåðàì.
Ò³ëüêè âñå íàñò³ëüêè âòàºìíè÷åíî, ùî ëþäè ä³çíàþòüñÿ îäíå â³ä
îäíîãî, à íå ç ïîâ³äîìëåíü â³ä
âëàäè, — êàæå Ìèêîëà. — ß ïî÷óâ
ïðî òàêó àêö³þ íà ðèíêó.
Ñïðàâä³, Ì³íñîöïîë³òèêè çáèðàº çàÿâêè â³ä ãðîìàäÿí íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó â³ä ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. Îòðèìàòè
¿¿ ìîæóòü:
 îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ;
 ïåíñ³îíåðè;
 îäèíîê³ ìàòåð³ àáî áàòüêè;
 áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿;
 îäåðæóâà÷³ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì;
 âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè.
Ùîá îôîðìèòè çàÿâêó,
íå îáîâ’ÿçêîâî ñòîÿòè ÷åðãó

â áàíêó. Öå ìîæíà çðîáèòè ñàìîñò³éíî îíëàéí. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çàéòè íà ïëàòôîðìó ºÄîïîìîãà. https://aid.edopomoga.gov.ua;
1. Îáðàòè «Çàïîâíèòè çàÿâêó
íà äîïîìîãó»;
2. Îáðàòè ñîö³àëüíèé ñòàòóñ,
íàïðèêëàä, «ïåíñ³îíåð»;
3. Âêàçàòè ïåðñîíàëüí³ äàí³.
Òàêîæ ó çàÿâö³ ïðîñÿòü âêàçàòè ðåêâ³çèòè ðàõóíêó ó ôîðìàò³ IBAN. Òîæ êðàùå çàçäàëåã³äü
¿õ ä³çíàòèñÿ. Íàïðèêëàä, ó ïðîãðàì³ «Ïðèâàò24» öå ðîáèòüñÿ
òàê: «Ñåðâ³ñè»  «Ïåðåêëàäè»
 «SWIFT»  «Ðåêâ³çèòè».
Íåìàº «Ïðèâàò24»? Ìîæíà
ñêîðèñòàòèñü òåðì³íàëîì.
Íàñòóïíèé âàð³àíò — ãàðÿ÷à
ë³í³ÿ 3700. Ìîæíà çâ’ÿçàòèñü ³ç
êîíñóëüòàíòîì òà âèð³øèòè ïèòàííÿ ó òåëåôîííîìó ðåæèì³.
Îùàäáàíê òåæ äîçâîëÿº îíëàéí
îòðèìàòè ðàõóíîê ÷åðåç äîäàòîê ó òåëåôîí³. ßêùî æ äîäàòêó íåìàº, à òåëåôîí çâè÷àéíèé
êíîïêîâèé, ò³ëüêè òîä³ êîðèñòóâà÷àì Îùàäó ñë³ä ³òè äî ñïåö³àë³ñòà ó â³ää³ëåííÿ.
Äëÿ ë³òí³õ ëþäåé ä³çíàòèñü äàí³
ñâî¿õ êàðòîê îíëàéí, ÿê ïðàâèëî,
ñêëàäíî. Íå âñ³ âîíè âïåâíåí³
êîðèñòóâà÷³ ÏÊ òà íå âñ³ ìàþòü
ñìàðòôîíè. ßêùî âàø³ áàòüêè,

Скільки грошей можна отримати?
Протягом трьох місяців люди,
заявку яких прийняли в ООН,
можуть отримати допомогу у розмірі 2 220 гривень. Тобто всього
за три місяці людина отримає
6 660 гривень.
Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних
та реєстрів. Це позбавляє шахраїв можливості скористатися

програмою. Але саме рішення
щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум
виплат приймають міжнародні
організації. У Міністерстві соцполітики повідомляють, що пріоритетом є уразливі групи людей.
Серед них — люди з інвалідністю,
пенсіонери, самотні батьки, які
самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Вдень, 27 липня, до банку стояло в черзі більше тридцяти людей. Більшість із них
пенсійного віку
ð³äí³, ñóñ³äè — ïåíñ³îíåðè ÷è
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, íå ìàþòü
ñòàòóñó âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè ³ ¿ì ïîòð³áí³ ãðîø³,
¿ì ìîæíà äîïîìîãòè ä³çíàòèñü
¿õí³ ðåêâ³çèòè ³ îôîðìèòè çàÿâêó
áåç ó÷àñò³ ó áàãàòîëþäíèõ ÷åðãàõ.
Òàêîæ îôîðìèòè çàÿâêó íà äîïîìîãó ìîæóòü ìåøêàíö³ ãðîìàäè, ÿê³ íå ìàþòü áàíê³âñüêî¿
êàðòêè ³ îòðèìóþòü ïåíñ³þ ÷åðåç «Óêðïîøòó». Ó ö³é ñèòóàö³¿
íå îáîâ’ÿçêîâî çâåðòàòèñÿ â áàíê
äëÿ ðåºñòðàö³¿, ñòîÿòè ó ÷åðãàõ
³ ÷åêàòè íà â³äêðèòòÿ êàðòêîâîãî ðàõóíêó. Çàÿâêó íà äîïîìîãó
ìîæíà ïîäàòè ³ áåç IBAN, ïðîñòî êë³êíóòè íà ãàëî÷êó «â ìåíå
íåìàº áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó»
â àíêåò³ íà ïëàòôîðì³ ºÄîïîìî-

ãà. ßêùî ëþäèíà êîðèñòóºòüñÿ
³íòåðíåòîì, âîíà ìîæå çðîáèòè
öå ñàìîñò³éíî. ßêùî í³ äîñòóïó
äî ìåðåæ³, í³ ñìàðòôîíó ó çàÿâíèêà íåìàº, ïîòð³áíî çâåðíóòèñü ïî äîïîìîãó äî ð³äíèõ ÷è
áëèçüêèõ. Ïðàö³âíèêè ïîøòè
ðåºñòðàö³þ ëþäåé íà îòðèìàííÿ
äîïîìîãè íå ïðîâîäÿòü!
Äîïîìîãà â³ä ÎÎÍ íàðàõîâóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì íàðàõóâàííÿ
ïåíñ³¿, ò³ëüêè ç ïîì³òêîþ «ãðîøîâèé ïåðåêàç» íà íàéáëèæ÷å â³ää³ëåííÿ Óêðïîøòè. Êîëè ãðîø³
íà ³ì’ÿ îòðèìóâà÷à íàäõîäÿòü,
ïðàö³âíèêè â³ää³ëåííÿ ñïîâ³ùàþòü îòðèìóâà÷à ïðî ïåðåêàç.
Çàáðàòè ãðîø³ ëþäèíà ìîæå
çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà íà ïîøò³
àáî æ ó ñåáå âäîìà, ñêîðèñòàâ-

øèñü ïîñëóãîþ äîñòàâêè ëèñòîíîøåþ. Äîñòàâêà öèõ êîøò³â â³ä
Óêðïîøòè º áåçêîøòîâíîþ.
ßêùî æ ó âàñ º ðàõóíîê IBAN
³ âè âêàçàëè éîãî ó çàÿâö³, ïåðåêàç áóäå àâòîìàòè÷íî çàðàõîâàíî
íà êàðòêó. ×³òêî¿ äàòè, êîëè öå
â³äáóäåòüñÿ ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ
çàÿâêè, íåìàº.
«ßêùî íàä³éäå SMSïîâ³äîìëåííÿ ç êîíòðîëüíèì
íîìåðîì ïåðåêàçó Western Union,
MoneyGram àáî PrivatMoney,
òî êîøòè ìîæíà îòðèìàòè ÷åðåç
Ïðèâàò24, áàíêîìàò, â³ää³ëåííÿ
áàíêó àáî çâåðíóâøèñü äî êë³ºíòñüêî¿ ï³äòðèìêè çà òåëåôîíîì 3700 àáî â ÷àò³ «Äîïîìîãà
Îíëàéí», — ïîâ³äîìèëè ó «ÏðèâàòÁàíêó».

У махнівській громаді консультували землевласників
та землекористувачів
ßê ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêèé
ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ ÁÂÏÄ,
ó çâ’ÿçêó ³ç ââåäåííÿì 24 ëþòîãî
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âîºííîãî
ñòàíó, â³äáóëèñÿ çì³íè ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ñôåðàõ ïðàâîâ³äíîñèí,
â òîìó ÷èñë³ ³ â ãàëóç³ çåìåëüíîãî
ïðàâà.
Äíÿìè þðèñòêè Êîçÿòèíñüêîãî
áþðî ïðàâîâî¿ äîïîìîãè Àë³íà
Áîíäàð÷óê òà Ìàðèíà Ëàâðåíþê
â³äâ³äàëè Ìàõí³âñüêó ÎÒÃ, àáè
ïðîêîíñóëüòóâàòè çåìëåâëàñíèê³â òà çåìëåêîðèñòóâà÷³â ãðîìàäè
â ðàìêàõ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
«Ïðèñêîðåííÿ ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî».
Â õîä³ ñï³ëêóâàííÿ þðèñòêè

ðîç’ÿñíèëè â³äâ³äóâà÷àì, ùî
íà ÷àñ ä³¿ ïðàâîâîãî ðåæèìó
âîºííîãî ñòàíó çàáîðîíÿºòüñÿ
áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à ó âëàñí³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåðæàâíî¿ òà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, òàêîæ
çàáîðîíåíî íàäàííÿ äîçâîë³â
íà ðîçðîáêó òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ.
Òàêîæ ôàõ³âö³ çàçíà÷èëè, ùî
ÿêùî òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè
çåìë³ çàê³í÷èâñÿ ï³ñëÿ ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó, òî éîãî ä³ÿ
ïðîäîâæóþòüñÿ íà îäèí ð³ê áåç
âîëåâèÿâëåííÿ ñòîð³í.
ßêèé ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ
äîêóìåíò³â íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
(ïàé)? ßê³ ï³äñòàâè äëÿ ðîç³ðâàí-

íÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìë³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó? ßê óñïàäêóâàòè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó? ßê ìîæóòü îòðèìàòè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàõèñíèêè íàøî¿ äåðæàâè — ó÷àñíèêè ÀÒÎ?
Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ³ íå ò³ëüêè ïðàâîâ³
ïèòàííÿ îòðèìàëè æèòåë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà ³íøó íåîáõ³äíó þðèäè÷íó ³íôîðìàö³þ. Òàêîæ
þðèñòêè ðîçïîâñþäèëè áóêëåòè
ïðàâîâîãî õàðàêòåðó â³äïîâ³äíîãî òåìàòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ òà
ïîâ³äîìèëè, äå ìîæíà îòðèìàòè
áåçîïëàòíó ïðàâîâó äîïîìîãó.
ßêùî âàì ïîòð³áíà áåçîïëàòíà
ïðàâîâà äîïîìîãà — òåëåôîíóéòå
çà íîìåðîì 0800213103
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«ДРУЖИНА ЗНАЛА, ЩО ПРИЇДУ,
А ДЛЯ ДІТЕЙ ЦЕ БУВ СЮРПРИЗ»
Короткий відпочинок  Наш земляк із
Махаринець Сергій Бенедичук у перші дні
повномасштабного російського вторгнення
служив у Вінницькій теробороні. Як
військовому, який пройшов бойове
хрещення в гарячих точках, йому довірили
батальйон і відправили на передову.
Більше двох місяців вони відбивали
атаки ворога. Зараз Сергій чекає нового
призначення
Â’ÿ÷åñëàâ Ãîí÷àðóê
Ùå äî â³éíè æàðòóâàëè: ÿêùî
òðåáà ïîáà÷èòè Ñåðã³ÿ Áåíåäè÷óêà — ïîòð³áíî ïî¿õàòè â ïîëå.
Àëå ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè Ñåðã³é âçÿâ äî ðóê çáðîþ
³ ñòàâ íà çàõèñò Áàòüê³âùèíè.
ßêèì æå áóëî çäèâóâàííÿ, êîëè
¿äó÷è äîðîãîþ ì³æ ìàõàðèíåöüêèìè ïîëÿìè, ïîáà÷èëè â ïîë³
ôåðìåðà. Âèÿâëÿºòüñÿ, áàòàëüéîí, â ÿêîìó íàø çåìëÿê ñëóæèâ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà øòàáó,
îòðèìàâ ðîòàö³þ, Áåíåäè÷óêó
äàëè 10-äåííó â³äïóñòêó äîäîìó. Â³í âèêîðèñòàâ ¿¿, ùîá ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³ ñòàí ñïðàâ
íà ïîëÿõ.
— ßê òàì ñèòóàö³ÿ íà ïîë³
áîþ? — çàïèòàëè ìè ó Ñåðã³ÿ.
— À ùî òóò ðîçïîâ³äàòè? Ó íàñ
â³äáóëàñü ðîòàö³ÿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, à ñàìå íà ²çþìñüêîìó íàïðÿìêó. Çà Ñëîâ’ÿíñüêîì ìè
âîþâàëè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â
³ îäíîãî òèæíÿ, áóëè â îáîðîí³
íà âèçíà÷åíèõ ïîçèö³ÿõ áàòàëüéîíó. Ìè áóëè ïðèêîìàíäèðîâàí³ äî áîéîâî¿ áðèãàäè, â ÿêî¿
º àðòèëåð³ÿ òà çàñîáè ÏÏÎ. ß,
ÿê íà÷àëüíèê øòàáó áàòàëüéîíó,
îðãàí³çîâóâàâ çâ’ÿçîê ì³æ ìî¿ì
ï³äðîçä³ëàì òà â³éñüêîâèì êåð³âíèöòâîì áðèãàäè. Ìî¿ õëîïö³
íàâ÷èëèñÿ õîäèòè ïîëåì áîþ íàñò³ëüêè òèõî ³ íåïîì³÷åíèìè, ùî
âîðîã íå ì³ã çáàãíóòè, ÷îìó íàøà
àðòà á’º òàê âëó÷íî, — ðîçïîâ³äàº
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü. — Âîÿêè
áàòàëüéîíó íà íàø³é ä³ëÿíö³

ôðîíòó çàéìàëè äóæå âèã³äí³
ïîçèö³¿. Ìè ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè
çà ïðîòèâíèêîì äî 5-òè ê³ëîìåòð³â ¿õí³õ ïîçèö³é. Ïðàöþâàëè
äóæå ïðîñòî, ìî¿ õëîïö³ ïîáà÷èëè òàíê ³ ãðóïó ï³õîòè òà
øâèäêî ïåðåäàâàëè êîîðäèíàòè
ìåí³, à ÿ â ñâîþ ÷åðãó ïåðåäàâàâ ¿õ ó øòàá áîéîâî¿ áðèãàäè.
Ìè êîðèãóâàëè âîãîíü àðòèëåð³¿, à áðèãàäà ðîçáèâàëà âîðîæó
òåõí³êó. Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìè
êîæíîãî äíÿ ¿õ ðîçáèâàëè, à âîíè
êîæíîãî ðàíêó âñå ë³çëè. Ìè íàâ³òü çíàëè, ùî êîæíîãî ðàíêó
íà ñâ³òàíêó âîíè áóäóòü íàìàãàòèñÿ ïðîðâàòèñÿ, àëå â íèõ í³÷îãî
íå âèõîäèëî. Ìè íàâ³òü ñì³ÿëèñÿ
ç ¿õíüî¿ òàêòèêè, — êàæå Ñåðã³é.
— Òàê âàñ â³äïóñòèëè ç áàòàëüéîíó, ùîá çáèðàëè ðàíí³
çåðíîâ³?
— Í³, íàñ çàì³íèâ ³íøèé áàòàëüéîí. Çàðàç ìè çíîâó î÷³êóºìî
íà âè¿çä äëÿ âòðèìàííÿ íàøèõ
ïîçèö³é, à ìîæëèâî ïðîâåäåííÿ êîíòðíàñòóïó, âñå çàëåæèòü
â³ä áîéîâîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
Ìåí³ ò³ëüêè íàäàëè â³äïóñòêó
íà 10 äí³â. Âñþ â³äïóñòêó ÿ ïðèä³ëèâ ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó,
ï³äòÿãíóâ òðîõè ñïðàâè. Äóæå
âäÿ÷íèé çà ðîáîòè íà ïîë³ ñâî¿é äðóæèí³, ìî¿ì ïðàö³âíèêàì òà
ñïðàâæí³ì ìî¿ì äðóçÿì. Çàâäÿêè
¿ì âñ³ì ñïðàâà, ÿêó ÿ ðîçïî÷àâ,
ïðîäîâæèëà ³ñíóâàííÿ. Âñ³ ïîëÿ
çàñ³ÿí³, îáðîáëåí³ òà º ÷àñòèíîþ
óêðà¿íñüêîãî âðîæàþ.
— ßê âäîìà äðóæèíà ³ ä³òè
çóñòð³ëè?

Коли Сергій одягнув військову форму — господарство взяла на себе його дружина Альона.
Фермер побув вдома 10 днів і знову повернувся на фронт
— Äðóæèíà Àëüîíà çíàëà, ùî
ÿ ìàþ â³äïóñòêó, à ä³òè íå çíàëè ³ öå áóâ äëÿ íèõ ñïðàâæí³é
ñþðïðèç. Çóñòð³ëèñÿ á³ëÿ «Àâàíãàðäó», öå îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ
ñïîðòêîìïëåêñ³â ó Â³ííèö³. Â³í
îð³ºíòîâàíèé íà ïðîôåñ³éíîãî
ñïîðòñìåíà ³ íà ñïîðòñìåíà ëþáèòåëÿ, ÿêèé íà âèñîêîìó ð³âí³
ï³äòðèìóº ñâîþ ñïîðòèâíó ôîðìó. Ñòàðøà äîíüêà Îëåêñàíäðà ³
ìîëîäøà Ìàð³ÿ çàéìàþòüñÿ òàì
ñïîðòèâíîþ àêðîáàòèêîþ. Âîíè
òðåíóþòüñÿ ó ÷óäîâèõ òðåíåð³â,
â ÿêèõ â äèòèíñòâ³ ³ ÿ çàéìàâñÿ.

— Ó âàñ º ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ?
— ß çàéìàâñÿ ñïîðòèâíîþ àêðîáàòèêîþ ç 6 äî 12 ðîê³â, òà îòðèìàâ òðàâìó ³ ïîêèíóâ àêðîáàòèêó.
ªäèíå, ÷îãî ÿ äîñÿã â àêðîáàòèö³ —
öå ïåðøèé äîðîñëèé ðîçðÿä, ÿêùî
íå ðàõóâàòè çäîáóòê³â íà çìàãàííÿõ. Äî÷êàì ñïîðòèâíà àêðîáàòèêà
ïîäîáàºòüñÿ, àëå, íà æàëü, ÷åðåç
â³éíó âîíè âåñü ÷àñ òðåíóþòüñÿ
ó Â³ííèö³ ³ íå âè¿æäæàþòü íà çìàãàííÿ. Àëå ó íèõ ùå âñå ïîïåðåäó.
Íàîñòàíîê ìè çàïèòàëè ó íàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà, ÷è âðîäèëà

öüîãî ë³òà êàðòîïëÿ íà ïîë³?
— ß âàì ñêàæó òàê, ÿê â íàðîä³ êàæóòü, ùî âðîæàþ íå áóäå
ò³ëüêè â òîãî, õòî âåñíîþ í³÷îãî íå ïîñàäèâ. Õòî òðóäèòüñÿ
íà ïîë³ — òîé îáîâ’ÿçêîâî âðîæàé çáåðå, — êàæå õë³áîðîá.
Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ íàøî¿
ðîçìîâè ìàõàðèíåöüêèé ôåðìåð ç³áðàâ ðå÷³ ³ ïî¿õàâ ó ðîçòàøóâàííÿ íîâîãî ôîðìóâàííÿ
áàòàëüéîíó.
— Âïåðåä äî ïåðåìîãè. Â³ðòå
â ÇÑÓ! — ñêàçàâ ìàéîð Ñåðã³é
Áåíåäè÷óê ³ç ïîçèâíèì Ôåðìåð.

Про гуманітарну допомогу від церкви Назарянина
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íåä³ëþ, 24 ëèïíÿ, íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí»
çâåðíóëàñÿ æ³íêà ïåíñ³éíîãî â³êó
Ñòàí³ñëàâà. Âîíà çàïðîñèëà íàñ
â³äâ³äàòè öüîãî äíÿ öåðêâó íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³, ùî íåäàëåêî
â³ä ñòîìàòîëîã³¿ «Äåíòà».
— Ïðè¿äüòå ³ ïîäèâ³òüñÿ, ùî òàì
ðîáèòüñÿ. Ëþäåé íàáèëîñÿ ñò³ëüêè,
ùî äèõàòè í³÷èì. Íåâæå íå ìîæíà
çðîáèòè, ùîá çàõîäèëè çà ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè ïî 10 ëþäåé? —
çàïèòóâàëà íàñ ïåíñ³îíåðêà.
Öåðêâà Íàçàðÿíèíà, ïðî ÿêó
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ñòàí³ñëàâà, çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Öåíòðàëüíà, 15.
Êóïà ïðèïàðêîâàíèõ âåëîñèïåä³â
³ äî äåñÿòêà àâò³âîê ìîãëè ñâ³ä÷èòè, ùî ïîòðàïèëè çà âêàçàíîþ

àäðåñîþ.
— ß òóò íåäàëåêî æèâó ³ áà÷ó
òàêó ñèòóàö³þ êîæíîãî òèæíÿ.
ßêáè íå òàêà âåëèêà ÷åðãà çà ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè, òî âçÿâ áè
ãóìàí³òàðêó, àäæå çàéâèì ïàêåò
äîïîìîãè â íàø³é ðîäèí³ íå áóâ
áè, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð, ÿêèé
ó öåé ÷àñ áóâ íåïîäàë³ê öåðêâè. —
Íå ìîæó íàâàæèòèñü ñòîÿòè ñò³ëüêè â ÷åðç³.
Ñïðîáóâàëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ùå ç äåê³ëüêîìà çåìëÿêàìè òà
âîíè óíèêàëè â³äïîâ³äåé. Êîëè
çàéøëè â ñåðåäèíó öåðêâè Íàçàðÿíèíà, ïîì³òèëè æ³íêó, íà âèãëÿä
äî 30 ðîê³â, ÿêà ñòîìëåíî ìàõàëà
á³ëÿ ñâîãî îáëè÷÷ÿ àðêóøåì ïàïåðó.
— Ùî, òðîõè äóøíî? — çàïèòàëè ¿¿.

— Íå òå ñëîâî, — â³äïîâ³ëà âîíà.
Äèÿêîíà öåðêâè Íàçàðÿíèíà
íàì íå äîâåëîñÿ äîâãî øóêàòè.
Â³í ñàìå ðîáèâ îãîëîøåííÿ, ùî
õòîñü ³ç â³äâ³äóâà÷³â öåðêâè çàãóáèâ
ãàìàíåöü, ³ òîãî, õòî çíàéøîâ, ïðîñÿòü ïðèíåñòè äî ñòîëèêà âèäà÷³
ïàêåò³â äîïîìîãè.
Ó äèÿêîíà Ìàêñèìà ìè çàïèòàëè, ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ ó éîãî
âîëîä³ííÿõ?
— Íàøà öåðêâà ðîçäàº ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó. Ñï³âïðàöþºìî ç
òàêèìè áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ÿê áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñóìêà
ñàìàðÿíèíà» òà ì³ñ³ÿ «Íîâå æèòòÿ». Âëàñíèìè ñèëàìè ôàñóºìî
ïàêåòè äîïîìîãè ³ ðîçäàºìî ëþäÿì ãðîìàäè. Ñïî÷àòêó ó íàñ ñëóæ³ííÿ, äå ëþäè ìîæóòü îòðèìàòè
ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó, ï³äòðèìêó

ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, à âæå ïîò³ì ïðîäóêòîâ³ íàáîðè.
Ìè çàïèòàëè ó Ìàêñèìà, ÿê³
êàòåãîð³¿ ëþäåé ìîæóòü îòðèìàòè äîïîìîãó â³ä ¿õíüî¿ îðãàí³çàö³¿?
— Ñïî÷àòêó íàøà äîïîìîãà ïëàíóâàëàñÿ äëÿ âèìóøåíî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á. Ìè ¿çäèëè àâò³âêîþ ³
ðîçøóêóâàëè ðîäèíè ïåðåñåëåíö³â.
Òà ïîì³òèëè, ùî é áàãàòüîì êîçÿòèí÷àíàì æèâåòüñÿ íå ñîëîäêî,
âîíè òàêîæ ïðèõîäÿòü çà ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè.
— Äîïîìîãó â³ä âàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ìîæå îòðèìàòè êîæåí áàæàþ÷èé ÷è º ÿê³ñü îáìåæåííÿ?
— Ìè íàìàãàºìîñÿ äàâàòè îäèí
ïàêåò íà ðîäèíó. ßêùî ðîäèíà áàãàòîä³òíà, òî äàºìî òàêèì ðîäèíàì
äâà ïàêåòè. Ïîêè º äîïîìîãà â³ä
Ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â, òî äàºìî

¿¿ âñ³ì.
— Òîáòî, ëþäèíà, ÿêà ïðèéøëà
äî âàñ, ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó?
— Òàê. Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî â³äñòîÿòè ÷åðãó, à âîíà, ÿê áà÷èòå,
âåëèêà, à ùå ó íàñ º çàïèñ çâ³òíîñò³
ïåðåä áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ùî ìè ¿õí³ òîâàðè íå ç’¿ëè ³ òèì
á³ëüøå íå ïðîäàëè. Òîìó òèõ, õòî
îòðèìóº ïàêåò ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ôîòîãðàôóºìî äëÿ çâ³òíîñò³.
Âæå íà âèõîä³ ìè çàïèòàëè â ëþäåé, ÿê³ îòðèìàëè ïàêåòè äîïîìîãè, ÿê³ ùå ïîòð³áíî ïðåä’ÿâèòè
äîêóìåíòè, ùîá îòðèìàòè ïàêåò
ãóìàí³òàðêè?
Êîçÿòèí÷àíêà Òåòÿíà ñêàçàëà:
— Ïîòð³áí³ ïàñïîðòí³ äàí³ ³ íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. ²íøèõ
äîêóìåíò³â ó ìåíå íå çàïèòóâàëè.
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ДІТИ З МАХНІВКИ ЗІБРАЛИ ГРОШІ,
ЩОБ ДОПОМОГТИ РОМЧИКУ
Приклад  Діти з Махнівки вирішили
допомогти семирічному вінничанину
Ромчику. Хлопчик отримав опіки, коли
рашистські ракети атакували Вінницю,
і зараз лікується за кордоном. Почувши
його історію, наші юні волонтери взялися
до роботи і всього за три дні назбирали
чотири тисячі гривень
ОЛЕНА УДВУД

Â³ä òîãî ñòðàøíîãî äíÿ, êîëè
ðîñ³éñüê³ ðàêåòè âëó÷èëè ïðàêòè÷íî ó ñåðåäì³ñòÿ íàøî¿ Â³ííèö³, ìèíóëî äâà òèæí³. Ò³º¿ ìèò³
Ãàëèíà ç³ ñâî¿ì ñèíîì Ðîì÷èêîì ñàìå ïåðåáóâàëè ó êë³í³ö³
«Íåéðîìåä». Ó ðåçóëüòàò³ îáñòð³ëó æ³íêà, íà æàëü, çàãèíóëà, à ¿¿ ñåìèð³÷íèé ñèí îòðèìàâ
îï³êè. Ä³çíàâøèñü ïðî öå, þí³
ìàõí³â÷àíè âèð³øèëè ç³áðàòè
ãðîø³, ùîá äîïîìîãòè Ðîì÷èêó
îäóæàòè.
— Ìè âñ³ ï³äêëþ÷åí³ íà âîëîíòåðñüê³ ãðóïè â ñîöìåðåæàõ
³ íà ãðóïè íîâèí, — ðîçïîâ³äàº
Òåòÿíà, ìàìà þíî¿ âîëîíòåðêè
Äàø³. — Òàê ìè ä³çíàëèñÿ ïðî
Ðîì÷èêà. Äî÷êà ìîº¿ çíàéîìî¿
ïðàöþº â ÄÑÍÑ. Ìè ç íåþ ç³äçâîíèëèñÿ ³ ïîïðîñèëè, ùîá
íàì äîïîìîãëè çíàéòè êîíòàêòè, òîìó ùî áóâàº òàêå, ùî
ñèñòåìà ïåðåâàíòàæåíà, ³ ãðîø³
íå äîõîäÿòü, à ìè õîò³ëè, ùîá ö³
êîøòè ñòîâ³äñîòêîâî ïîòðàïèëè
íà ðàõóíîê. Äî÷êà çíàéîìî¿ íàì
äîïîìîãëà. Òàêèì ÷èíîì ìè çíàéøëè ðîäè÷³â Ðîì÷èêà ³ âèéøëè
ç íèìè íà çâ’ÿçîê.
Òèì ÷àñîì íàø³ þí³ âîëîíòåðè
àêòèâíî âêëþ÷èëèñÿ â ðîáîòó.
Ùîäíÿ ä³òè âèõîäèëè íà äîðîãó
³ ñïèíÿëè ïåðåõîæèõ òà âîä³¿â.
— Âîíè ñòîÿëè íà ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³, òîìó ìè, áàòüêè, ïî ÷åðç³ ÷åðãóâàëè ç íèìè, ùîá íå áóëî
æîäíèõ íåïðèºìíîñòåé, — ïðîäîâæóº Òåòÿíà. — Õòîñü ¿õ ïðèãîùàâ öóêåðêàìè, õòîñü äàâàâ
ãðîø³, õòîñü ïðîñòî ïîáàæàííÿ
êàçàâ, ùî âîíè ìîëîäö³. Ä³òè äÿêóâàëè óñ³ì, ÿêùî äàâàëè ëþäè
ãðîø³ àáî ñìàêîëèêè çà òàêó
ï³äòðèìêó ³ íà âäÿ÷í³ñòü. Ìè,

áàòüêè, ñòîÿëè îñòîðîíü, í³õòî
íå âòðó÷àâñÿ, ä³òè âñå çðîáèëè
ñàì³. Íàâ³òü êîëè ¿ì äàâàëè êîï³éêè, âîíè øàëåíî ðàä³ëè. Âîíè
âñ³ çíàþòü, ùî êîï³éêà äî êîï³éêè — áóäå ãðèâíÿ, ç ãðèâí³ áóäå
ñîòíÿ, à ³ç ñîòí³ — òèñÿ÷à.
Çà òðè äí³ ìàõí³â÷àíàì âäàëîñÿ íàçáèðàòè ÷îòèðè òèñÿ÷³
ãðèâåíü. Ùå äâ³éêî õëîï÷èê³â,
íàéìîëîäøèõ ñåðåä âîëîíòåð³â,
íàðâàëè ÷åðåøåíü ³ ñòàëè ïðîäàâàòè á³ëÿ ñòàâêà. Ëþäè, çâ³ñíî,
íå ìàëè ïðè ñîá³ âåëèêèõ ãðîøåé, òîìó äàâàëè, õòî ñê³ëüêè
ì³ã — áóëî ³ ïî 50 êîï³éîê, ³
ïî ãðèâí³, à áóëè é òàê³, õòî äàâ
ºâðî ³ íàâ³òü ë³ðó. Çà äåíü ä³òè

Þí³ ìàõí³â÷àíè
íå çáèðàþòüñÿ
çóïèíÿòèñÿ íà
äîñÿãíóòîìó. À áàòüêè
ì³çêóþòü íàä òèì, ÿê
äîïîìîãòè ä³òÿì
ç³áðàëè äîäàòêîâî ùå 270 ãðèâåíü. Óñ³ ö³ êîøòè ïåðåðàõóâàëè
òàòîâ³ Ðîì÷èêà. Õëîï÷èêà âæå
äîïðàâèëè äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó
ó Äðåçäåí³ (Í³ìå÷÷èíà), äå â³í
ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ.
ПЕРШУ ТИСЯЧУ
ПОЖЕРТВУВАЛИ НА АРМІЮ
Íàø³ þí³ âîëîíòåðè — ²ãîð òà
²ëëÿ Çàãîðîäí³, Äàð³ÿ ×åðíèø,
Âëàäèñëàâ Á³ëÿâñüêèé, Àðòåì òà
Äàí³ë Äîâãàëþêè, Àííà Øîñòàê³âñüêà, Ìàêñèì Þõèì÷óê, Äàíÿ
Âîðîõîá, Àðòåì Õîìÿê, Ä³ìà
Òêà÷óê, ²âàí Êîçëîâ, Âåðîí³êà
òà Ðîìà Çàëèâñüê³, ßðîñëàâ Øåâ÷åíêî. Óñ³ äðóæàòü, ìåøêàþòü

Першого разу махнівчани збирали кошти на армію. Вони просто написали на коробках
«Гроші на ЗСУ», взяли банку і пішли на дорогу
íà îäí³é âóëèö³, ïîñò³éíî ðàçîì
ãðàþòüñÿ. ² âæå íå âïåðøå äîëó÷àþòüñÿ äî ãàðíî¿ ñïðàâè. Ïåðåä
öèì ìàõí³â÷àíè çáèðàëè êîøòè
äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.
²äåþ ïîäàëè ²ëëÿ òà ²ãîð Çàãîðîäí³, áðàòèêè-äâ³éíÿòà. Âîíè
ï³øëè äî ìàãàçèíó ³ âçÿëè òàì
êîðîáêè. Âåëèêèìè ë³òåðàìè
íàïèñàëè, ùî çáèðàþòü êîøòè
íà ÇÑÓ, äåñü ðîçäîáóëè áàíêó ç
êðèøêîþ ³ ñòàëè íà äîðîç³. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè äî áðàò³â ïðèºäíàëèñÿ äðóç³. Õî÷à áàòüêè ñïåðøó
áóëè íå â çàõâàò³ â³ä òàêî¿ ³äå¿,
àäæå òóðáóâàëèñÿ ïðî áåçïåêó
ä³òåé.
— Öå ïðî¿æäæà ÷àñòèíà, òàì
ñ³ëüñüêà äîðîãà, àëå âñå îäíî
áàãàòî ìàøèí, ëþäè ³ ç ðîáîòè
ò³ºþ äîðîãîþ ¿çäÿòü, — ïîÿñíþº
Òåòÿíà. — Âîíà âåäå íà ñóñ³äí³
ñåëà ³ Õì³ëüíèê, òîìó òàì äîâîë³
æâàâèé â³äð³çîê. Ìè ¿õ çàáèðàëè
çâ³äòè, òðîõè é ñâàðèëèñÿ, àëå
ïîò³ì ìè ç áàòüêàìè ïîãîâîðèëè
³ âèð³øèëè, ùî áóäåìî ç íèìè
÷åðãóâàòè ïî ÷åðç³. Ðîçä³ëèëè ¿õ
íà äâ³ ãðóïè, áî âîíè ñïî÷àòêó
ñòîÿëè âñ³ ç îäíîãî áîêó. ² öå
òàê: ÿê ç ³íøîãî áîêó ¿äå ìàøèíà — ïîá³ãëè âñ³ ÷åðåç äîðîãó.
Òîìó ìè ¿ì ðîçêàçàëè, ÿêèõ òðåáà

Усі наші юні волонтери дружать. Діти згуртувалися, щоб
допомагати
ïðàâèë äîòðèìóâàòèñÿ, ùîá áóëî
âñå äîáðå.
Ïåðøîãî ðàçó íàø³ þí³ âîëîí-

òåðè ç³áðàëè çà äåíü 1009 ãðèâåíü. Ö³ êîøòè ïåðåðàõóâàëè
÷åðåç ÏðèâàòÁàíê íà ÇÑÓ.

Все село згуртувалося
Наші юні махнівчани не збираються зупинятися на досягнутому
і планують продовжити волонтерити. А батьки тим часом мізкують
над тим, як допомогти дітям і шукають нові креативні ідеї.
— Ми з батьками зараз думаємо,
може, ляльки-мотанки робити, чи
варити цукерки як колись півники
з цукру робили, — каже Тетяна. —
Щоб не просто просити гроші,

а давати людям щось навзаєм. Ми
хочемо виховати в дітей такі цінності. Вони надважливі, тому що
діти повинні розуміти, що не можна все тільки для себе, треба цими
благами ділитися, бо комусь вони
можуть бути вкрай важливими,
а тут, дякувати Богові, у нас є все: і
їжа, і дах над головою, і батьки поряд. Всі разом, всі живі та здорові.
Те, що діти у цей складний час
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не можуть сидіти осторонь і живуть
жагою до допомоги ближньому —
зовсім не дивно. Вони наслідують
батьків, тому що дорослі активно
волонтерять. Від початку повномасштабної війни махнівчани допомагають переселенцям. І тим,
які проїжджають через Махнівку
транзитом, і тим, які зупиняються
у громаді.
— Перші дні були просто шалені, —
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згадує Тетяна. — Ми не спали ні
вдень, ні вночі. Ми збирали гуманітарну допомогу, медикаменти,
надавали підтримку військовим,
опіковим центрам. І це все своїми
силами. Все село настільки згуртувалося! Ми навіть не думали,
що нас війна так згуртує. Ми всі
працюємо як один механізм. У нас
своя група створена. Треба молоко на пиріжки — 10 секунд і вже

є 50 літрів молока. Я пекла хліб,
мій чоловік робив тушонки і так
кожен. Хтось має трішки більше,
допомагає грошима, хтось зарізав курку, той несе шматок м’яса,
тому що потрібно допомогти. Це
був дуже важкий період і напевно кожна дитина просто бачила
приклад своїх батьків. Ця доброта передається і це спонукало їх
допомогти.
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ГОТУЮТЬ МАМИН БОРЩ ДЛЯ ЗСУ
Приклад  Козятинчани роблять сухі
борщі для військових. Усе для того, аби
подарувати нашим захисникам, які стоять
на передовій, краплинку домашньої
атмосфери. До страви додають м’ясо та
квасолю. Вже відправили воїнам більше
500 порцій, тепер підняли планку до тисячі
ОЛЕНА УДВУД

Âîëîíòåðêà Ñâ³òëàíà Ðîìàíîâà òðèìàº â ðóêàõ âàêóóìîâàíèé
ïàêåò. Êð³çü ïðîçîðó ïë³âêó ïðîãëÿäàþòüñÿ ð³çíîêîëüîðîâ³ òîíåíüê³ ñìóæêè. Öå ³íãðåä³ºíòè
«Ìàìèíîãî áîðùó» — ñòðàâè,
ÿêó íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ ïî÷àëè
ãîòóâàòè äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.
— Íàø³ õëîïö³ ïî÷àëè
â³ä’¿æäæàòè ³ ¿ì ïîòð³áíî áóëî
ùîñü ¿ñòè, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà. — Ñêàæó â³äâåðòî: äëÿ ìåíå
öå áóëà ãîðà, íà ÿêó ÿ ïðîñòî
íå õîò³ëà íå òå ùî ï³äí³ìàòèñÿ,
à íàâ³òü îáõîäèòè. Òîìó ùî öå
âåëè÷åçíèé îá’ºì ðîáîòè. Äóæå
áàãàòî ïîòð³áíî çàòðàòèòè ÷àñó. ²
ìè æ ðîçóì³ºìî, ùî ìè æèâåìî
â ì³ñò³, à íå â ñåë³. Ïðîñò³øå öå
çðîáèòè â ñåë³, äå â ëþäåé âñå º
íà ãîðîäàõ. Äóìàëè, äå ìè áóäåìî áðàòè îâî÷³, ÿê ìè áóäåìî öå
ðîáèòè? Àëå âñå ñêëàëîñÿ òàê, ùî
íàì äîïîìîãëè ïðèäáàòè ïðîôåñ³éí³ ñóøàðêè ³ ìè âèð³øèëè,
÷îìó âîíè áóäóòü ÷åêàòè ÿáëóê
äî ñåðïíÿ, ³ ïî÷àëè ïðîáóâàòè.
²äåþ ï³äãëåä³ëè ó âîëîíòåðîê
³ç Òåðíîïîëÿ. ²ç ðåöåïòóðîþ äîïîìîãëè ãëóõ³â÷àíêè, ÿê³ ùå ðàí³øå ïî÷àëè ãîòóâàòè ñóõ³ áîðù³
äëÿ â³éñüêîâèõ. Àäæå ïîòð³áíî
íå ïðîñòî ïîäð³áíèòè âèñóøåí³
îâî÷³ ³ ñêëàñòè ¿õ ó ïàêåò, òóò âñå
ðîçðàõîâàíî ïî ãðàìàõ ³ ÿêùî
íå äîòðèìóâàòèñÿ ïðîïîðö³é,
áîðù ïåðåòâîðèòüñÿ íà êàøó
÷è âçàãàë³ áóäå ÿê âîäà. Êîçÿòèíñüê³ âîëîíòåðè äîäàëè ñâî¿
òåõíîëîã³¿ íàð³çàííÿ, ñóø³ííÿ ³

âèãîòîâèëè ïåðøó ïàðò³þ. Êîëè
ñïðîáóâàëè ñàì³, áóëè âðàæåí³ —
âèéøîâ ñïðàâæí³é óêðà¿íñüêèé
áîðù, ñìà÷íèé òà íàâàðèñòèé.
Ñïåðøó éîãî íàçâàëè «Áîðù
³ç ëþáîâ’þ». Òåïåð öå «Ìàìèí
áîðù». Ñàìå òàê ñòðàâó ïðîçâàëè
â³éñüêîâ³.
— Öå ïàêåòèê íà 200 ãðàì³â, —
ïîêàçóº Ñâ³òëàíà. — Òóò ø³ñòü
ïîðö³é. Ïàêåòèê ìîæíà ïîêëàñòè â ðîçâàíòàæóâàëüíèé æèëåò,
â êèøåíþ. Çäîáóâøè òðè ë³òðè
âîäè, ø³ñòü ëþäåé ìîæóòü ïî¿ñòè ãàðÿ÷îãî ñìà÷íîãî áîðùó ÿê
óäîìà. Äîäàºòüñÿ òîìàòíà ïàñòà, âñ³ ñïåö³¿. Ìè êëàäåìî ñþäè
ì’ÿñî îáîâ’ÿçêîâî, ùîá öå áóëî
ñèòíî. Òîìó ùî áóâàº òàê, ùî º
ìîæëèâ³ñòü éîãî çâàðèòè ³ äîäàòè
òóøîíêó, à áóâàº, ùî òóøîíêè
ó õëîïö³â íåìàº.
Äî áîðùó äîäàþòü ñâèíèíó,
êóðÿòèíó àáî ÿëîâè÷èíó. Ñâ³òëàíà êàæå, ï³äõîäèòü áóäü-ÿêå
ì’ÿñî, ãîëîâíå î÷èñòèòè éîãî
â³ä æèðó, ïë³âîê, ïðîæèëîê òà,
ÿêùî öå êóðÿòèíà, øê³ðè. ßêùî
öüîãî íå çðîáèòè, íàâ³òü ñóøåíå
ì’ÿñî ïî÷íå çàöâ³òàòè. Ñïî÷àòêó
âîëîíòåðè êóïóâàëè âèð³çêó ñàì³
íà ðèíêó, çàðàç ³ç ì’ÿñîì äîïîìàãàþòü ï³äïðèºìö³ òà ì³ñüêèé
ãîëîâà. Áóâ ïåð³îä, êîëè íå ìàëè
áóðÿê³â, òîä³ çðîáèëè äåê³ëüêà
ïàðò³é ñóïó. Â³í âèÿâèâñÿ òàêèì
ñàìèì ñìà÷íèì, ÿê ³ áîðù, àëå
äî íüîãî òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî äîäàþòü ì’ÿñî. Éîãî â³äâàðþþòü,
ïîäð³áíþþòü ³ âèñóøóþòü.
Ùå îäèí îáîâ’ÿçêîâèé ³íãðåä³ºíò «Ìàìèíîãî áîðùó» — êâàñî-

ëÿ. Îêð³ì îâî÷³â äîäàþòü òàêîæ
ñïåö³¿, ñêëàäàþòü ó ïðîçîð³ ïàêåòè ³ âàêóóìóþòü. Òåðì³í çáåð³ãàííÿ òàêî¿ ñìàêîòè — ð³ê. Õî÷à
ðîçõîäèòüñÿ â³í çíà÷íî øâèäøå.
— Êîëè ìè ¿õ ñïðîáóâàëè ñàì³,
ó íàñ ïðîñòî âèðîñëè êðèëà, —
êàæå âîëîíòåðêà. — Òîìó ùî ìè
òóò ìîæåìî ñîá³ äîçâîëèòè ¿ñòè
òå, ùî ìè õî÷åìî, ³ íàì öå áóëî
ñìà÷íî. Ìè ðîáèìî, ðóõàºìîñÿ
äàë³. Ïðîñèìî ëþäåé, ùîá ïðèíîñèëè ïðîäóêòè. Öå âñå âàðèìî,
òðåìî, ñóøèìî, ïîäð³áíþºìî,
ïàêóºìî ³ â³äïðàâëÿºìî. Âæå ìè
ïðèäáàëè åëåêòðîì’ÿñîðóáêó é
îâî÷åð³çêè, áî ñïî÷àòêó òåðëè
âñå âðó÷íó. Ó íàñ áóëà âåëèêà
ïëàíêà — 500 øòóê çà ì³ñÿöü çðîáèòè. Ìè ¿¿ äîñÿãëè ìåíøå í³æ
çà ì³ñÿöü. Óÿâ³òü, 500 íà 6 ïîðö³é — öå òðè òèñÿ÷³ ëþäåé ïî-

Ñê³ëüêè âèïåêëè
ïå÷èâà — íàâ³òü íå
âñòèãàëè ðàõóâàòè.
Ñâ³òëàíà êàæå, ç³áðàëè
ó ëþäåé â ðàéîí³ âåñü
ñìàëåöü, ÿêèé áóâ
¿ñòü ³ ñêàæóòü «Áîæå, äÿêóþ, ùî
ÿ íå ãîëîäíèé» ³ ìàìà áóäå çàäîâîëåíà, ùî ¿¿ ñèí ïî¿â.
Çàðàç âîëîíòåðè ìàþòü íà ìåò³
âèãîòîâèòè ïàðò³þ â òèñÿ÷ó øòóê.
Ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè
ùå òðè ñóøàðêè. Ðîáîòè âèñòà÷àº, òîìó ùî ïîòðåáà çðîñòàº — íàøèì áîðùåì ëàñóþòü
â³éñüêîâ³ íå ëèøå ç Êîçÿòèíà.
Ùîäíÿ íà êðèõ³òí³é êóõí³ ðàçîì
ïðàöþº 8–10 âîëîíòåð³â. Øåñòåðî ç íèõ ï’ÿòü ì³ñÿö³â ãîòóþòü
áåç âèõ³äíèõ.
— Øóêàºìî ìîæëèâîñò³, ùîá
ðîçøèðèòèñÿ, — ïðîäîâæóº Ñâ³òëàíà. — Çàðàç ï³äóòü îâî÷³, ¿õ òðåáà ïåðåðîáëÿòè. Ñê³ëüêè ëþäåé
âîþº ³ ÿêùî öå ïðîòÿãíåòüñÿ
äî õîëîä³â, òî ïîòðåáà çðîñòå ùå
á³ëüøå. Ìè ìàºìî öå ðîáèòè ³
íà çàðàç, ³ ìàº áóòè ðåçåðâ.

Щоб виготовити сухий борщ, важливо дотримуватися
пропорцій. Інакше страва може вийти занадто густою чи,
навпаки, рідкою

У цьому пакеті шість порцій. Інгредієнти розводяться на три
літри води

Не лише гарячі страви, а й ласощі
Сухі борщі — не єдине, що виготовляють наші волонтери для військових. Вони ще й печуть печиво
і роблять енергетичні батончики.
— Почали ми з того, що на початку
повномасштабної війни я принесла з дому дві побутові духовки, —
згадує Світлана. — Ми купили два
мішки борошна і сказали: «Все, що
ми можемо зробити руками, що
ми вміємо, ми будемо робити».

Так волонтери стали випікати
печиво за бабусиним рецептом,
використовуючи смалець. Воно
крихке і довго зберігається. Щойно зробили партію, одразу відправили. Скільки випекли — навіть не встигали рахувати. Світлана
каже, зібрали у людей в районі
весь смалець, який був.
— Коли ми почали рахувати, це був
десь третій місяць війни, ми зро-

зуміли, що тільки одного смальцю
ми випекли 2 тонни, — каже волонтерка. — Якщо порахувати ще борошно, цукор, маргарин, це вже
йде рахунок на тонни.
Паралельно з печивом готують
енергетичні батончики. Хоч вони
невеликі за розмірами, але надзвичайно ситні. Однієї порції
в 90 грамів цілком вистачає, щоб
втамувати голод. Фініки та родзин-

ки, які є обов’язковими інгредієнтами, дають поживні речовини та
енергію.
— У середньому в день ми можемо
робити до 30 кілограмів батончиків, якщо в нас є продукти, — каже
Світлана. — Коли сушарки закладені і сохнуть, ми паралельно готуємо
батончики, а люди печуть випічку.
Ми приймаємо будь-яку допомогу,
тому що потреби зростають і коли

У Залізничному горіла «переходка»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó í³÷ ç 21 íà 22 ëèïíÿ â ðàéîí³
Çàë³çíè÷íîãî ñòàëàñÿ ïîæåæà. Çàéíÿëàñÿ «ïåðåõîäêà» ÷åðåç êîë³¿
â³ä ïåðîíó äî ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü.
Çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ æèòåë³â,
öÿ äåðåâ’ÿíà «ïåðåõîäêà» ç³ øïàë
ñòàðà-ïðåñòàðà. Çáóäóâàëè ¿¿ ç
äåðåâ’ÿíèõ áðóñê³â, ïðîñî÷åíèõ
êðåîçîòîì. Çà ðîêè ñëóæáè âîíà
âæå ñòàëà íàãàäóâàòè ïåðåõ³ä ÷åðåç ïàëåòè.
— Äåðåâî, ÿêå ïåðåõîäèòü

ó ñòàí òðóõè, ñòàº ëåãêîçàéìèñòèì ìàòåð³àëîì. Î÷åâèäíî, õòîñü,
íå äóìàþ÷è çà íàñë³äêè, êèíóâ
íåäîïàëîê, ³ â³ä íüîãî ñòàëîñÿ
çàãîðÿííÿ, — òàêó äóìêó âèñëîâèâ ïðàö³âíèê êîë³éíî¿ ñëóæáè
Àíäð³é.
Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ïîñàäîâöåì
ï³äïðèºìñòâà, á³ëÿ ÿêîãî ñòàëîñÿ
çàéìàííÿ.
— À ùî òóò êîìåíòóâàòè? —
êàæå â³í. — Äåðæàâíà ñëóæáà
Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ìàéæå êîæåí äåíü ïîâ³äîìëÿº,
ùî â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè,

â òîìó ÷èñë³ ³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ïåðåâàæàòèìå íàäçâè÷àéíèé ð³âåíü ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè.
Òîìó âè, êîðèñòóþ÷èñü âèïàäêîì, ùå ðàç ìîæåòå ïîâ³äîìèòè
ëþäÿì, ùî ó ñïåêó ïîæåæíîíåáåçïå÷íà ñèòóàö³ÿ çá³ëüøóºòüñÿ â ðàçè. Ó òàêó ïîãîäó ïîæåæà
ìîæå ñòàòèñÿ íàâ³òü â³ä êèíóòîãî
íå çãîð³ëîãî ñ³ðíèêà.
Ç âîãíåáîðöÿìè íå âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Òîìó ùî åê³ïàæ,
ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ãàñ³íí³ «ïåðåõîäêè», çàâåðøèâ çì³íó ³ ï³øîâ
äîäîìó. Íàì ò³ëüêè ïîâ³äîìèëè,

ùî îäíà îäèíèöÿ òåõí³êè ¿õíüîãî
óïðàâë³ííÿ áóëà çàä³ÿíà íà ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ ó çãàäàíîìó ì³êðîðàéîí³.
Â³ä ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â Çàë³çíè÷íîãî ñòàëî â³äîìî, ùî âîãíåáîðö³ âïîðàëèñÿ ç ïîñòàâëåíèì
çàâäàííÿì çà ë³÷åí³ õâèëèíè.
Íàì çàëèøàºòüñÿ ëèøå íàãàäàòè, ùî Äåðæàâíà ñëóæáà Óêðà¿íè
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïîâ³äîìëÿº, ùî íàéáëèæ÷èìè äíÿìè
â áàãàòüîõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè áóäå
íàäçâè÷àéíèé ð³âåíü ïîæåæíî¿
íåáåçïåêè.

у нас є продукти, ми собі можемо
спланувати час, у нас немає простою. Одна зміна йде, друга зміна приходить. Нам допомагають
люди з церкви. Діти працюють нарівні з дорослими. Вони і кур’єри,
і на закупці.
Якщо маєте бажання і можливість
допомогти продуктами чи коштами, телефонуйте за номером
093 783 75 35.
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МРІЯВ ПРОГНАТИ ВОРОГА І
ЗУСТРІТИСЯ З ОДНОКЛАСНИКАМИ
Втрата  В четвер, 21 липня,
махаринчани провели в останню дорогу
Героя Броніслава Жмуцького. 15 липня він
загинув під Донецьком за незалежність
України і за наш з вами спокій
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàðîäèâñÿ ñëàâíèé ñèí Óêðà¿íè 8 òðàâíÿ 1966 ðîêó â ñåë³ Ìàõàðèíö³. Ï³ñëÿ øêîëè âñòóïèâ
äî øêîëè ì³ë³ö³¿, ñëóæèâ ó Ôàñòîâ³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñëóæáè
â îðãàíàõ ïåðå¿õàâ ó ì³ñòå÷êî
Ãí³âàíü, äå ïðàöþâàâ ôîðìóâàëüíèêîì íà ÏðÀÒ «Ãí³âàíñüêèé çàâîä ñïåöçàë³çîáåòîíó».
Ó 2020 ðîö³ ñòàâ á³éöåì ÇÑÓ
çà êîíòðàêòîì. Âîþâàâ íà ñõîä³
Óêðà¿íè, 15 ëèïíÿ çàãèíóâ.
Áðàí³ñëàâà Æìóöüêîãî ñïî÷àòêó äîñòàâèëè ó Ãí³âàíü, äå
æèâ Ãåðîé Óêðà¿íè ç äðóæèíîþ.
Ó ðîäèííîìó êîë³ âèð³øèëè ïîõîðîíèòè éîãî á³ëÿ áàòüê³â —
Áðîí³ñëàâà Àíàòîë³éîâè÷à òà
Ãàëèíè Ïàâë³âíè. Ïîïðîùàâøèñü ç³ ñëàâíèì ñèíîì Óêðà¿íè
ó Ãí³âàí³, òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ âçÿëà
êóðñ íà Ìàõàðèíö³.
Ð³äíå ñåëî çóñòð³ëî Ãåðîÿ äâî-

ìà æèâèìè êîðèäîðàìè. Ïåðøèé
ïðîñòÿãíóâñÿ â³ä «Ô³íëÿíä³¿»
äî öåãëÿíîãî çàâîäó. «Ô³íëÿíä³ÿ» — öå ì³êðîðàéîí ó Ìàõàðèíöÿõ, ùå öåé îñòð³âåöü ïðèðîäè íàçèâàþòü «çàâîäîì». Ñàìå òóò æèâ
âî¿í ðàí³øå, ñàìå òóò ïðîõîäèëî
äèòèíñòâî Áðîí³ñëàâà. Íà ãîð³
«Ô³íëÿíä³¿» êîëîíà òðàóðíî¿ ïðîöåñ³¿ çðîáèëà êîðîòêó çóïèíêó ³
ðóøèëà äî ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ.
Äðóãèé æèâèé êîðèäîð ñòâîðèëè ìàõàðèí÷àíè â³ä öåíòðó
ñåëà äî êëàäîâèùà. Ëþäè, ñòîÿ÷è íà êîë³íàõ, âêâ³ò÷àëè äîðîãó
âî¿íó æèâèìè êâ³òàìè.
Íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ç âî¿íîì
ïðîùàëèñÿ ð³äí³ Ãåðîÿ ³ ò³, õòî
çíàâ Áðîí³ñëàâà. Â³äêðèëà ì³òèíã-ðåêâ³ºì ñ³ëüñüêà ñòàðîñòà
Íàòàë³ÿ Âàñèëþê.
— ß ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ ìîëèëà Ãîñïîäà ³ äîëþ,
ùîá íå ãèíóëè íàø³ õëîïö³ íà â³-

Броніслав Жмуцький жив з родиною у Гнівані. Але
останній прихисток знайшов у рідному селі

В Махаринцях на прощання з Броніславом Жмуцьким прийшло багато людей. Крім
рідних і близьких були однокласники та односельці, які пам’ятали його в дитинстві та юності
éí³. Òà öå ñòàëîñÿ, çàãèíóâ âèõîäåöü ³ç íàøîãî ñåëà Áðîí³ñëàâ
³ ìè â ñêîðáîò³, — êàçàëà Íàòàë³ÿ
Âàñèëþê. — Â³í ó þí³ ðîêè âè¿õàâ
³ç Ìàõàðèíåöü òà çàëèøèâ ïðî
ñåáå äîáðó ïàì’ÿòü. Ìè ïðîâåëè éîãî â îñòàííþ äîðîãó æèâèì êîðèäîðîì ç êâ³òàìè, ñåðåä
ÿêèõ äîì³íóâàâ ñîíÿøíèê, ÿê
ñèìâîë ëþáîâ³ äî Áàòüê³âùèíè.
Ñàìå Óêðà¿íó çàõèùàâ Áðîí³ñëàâ. Ñëàâà Ãåðîþ, ÿêèé â³ääàâ
ñâîº æèòòÿ çà íàø ñïîê³é! Ñëàâà
Óêðà¿í³ ³ ¿¿ âî¿íàì!
Ñëóæáó Áîæó çà Ãåðîºì Óêðà¿íè Áðîí³ñëàâîì Æìóöüêèì ïðîâ³â áëàãî÷èííèé Òèâð³âñüêîãî
ðàéîíó ïðîòî³ºðåé Àíàòîë³é.
Â³ä ïîáðàòèì³â âî¿íà ïðîãðèì³â
â³éñüêîâèé ñàëþò.
Ñåðåä òèõ, õòî ïðîâîäèâ ñëàâíîãî âî¿íà, áóâ Â³êòîð, ÿêèé çíàâ
Áðîí³ñëàâà ïî øêîë³.
— ß Áðîí³ñëàâà íå áà÷èâ ðîê³â
30. Çíàþ éîãî ò³ëüêè ïî øêîë³ ³
ð³ê ï³ñëÿ àðì³¿, ³ ò³ëüêè ç õîðîøî¿
ñòîðîíè. Ïîò³ì â³í ç Ìàõàðèíåöü

ïî¿õàâ, — êàæå Â³êòîð. — Ìåíå
íå äèâóº, ùî â³í ï³øîâ çàõèùàòè íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. ß éîãî
çíàâ, ÿê ëþäèíó, ÿêà í³êîìó
íå ñòâîðþâàëà ïðîáëåì.
Îäíîêëàñíèêè Îëåíà, Àëëà,
²ðèíà, ßíà òà Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³ëè:
— Áðîí³ñëàâ — âæå 12-é ç íàøîãî êëàñó. Â³í ìð³ÿâ ïðî çóñòð³÷ ç îäíîêëàñíèêàìè, ò³ëüêè
ó íüîãî í³ÿê íå âèõîäèëî áóòè
â³ëüíèì ó íàçíà÷åíó äàòó. Êîëè
ìè çóñòð³÷àëèñÿ íà 35 ðîê³â ï³ñëÿ
øêîëè, â³í ìàâ áóòè ç íàìè. Àëå
â äåíü çóñòð³÷³ éîìó ïîâ³äîìèëè, ùî ãîòîâ³ äîêóìåíòè íà ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó ³ â³í ïî¿õàâ.
Ìð³ÿâ ïðîãíàòè ç óêðà¿íñüêî¿
çåìë³ âîðîãà ³ íà 40 ðîê³â ï³ñëÿ
øêîëè âæå çóñòð³òèñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè.
Äðóã Áðîí³ñëàâà Ìèêîëà ðîçïîâ³â, ùî íåùîäàâíî ãîâîðèâ ç
Áðîí³ñëàâîì ïî òåëåôîíó.
— Ó ìåíå íà ö³é ïðîêëÿò³é â³éí³ âîþþòü òðîº îíóê³â. Îäèí âæå
20 äí³â íå âèõîäèòü íà çâ’ÿçîê, —

ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. — Äî÷êà
Áðîí³ñëàâà Ìàðãàðèòà êàçàëà,
ùî òàòî ï’ÿòü äí³â íå âèõîäèâ
íà çâ’ÿçîê, ïîò³ì ¿ì ïîâ³äîìèëè,
ùî â³í çàãèíóâ, çàõèùàþ÷è Óêðà¿íó… Áðîíèê — ì³é íàéíàä³éí³øèé äðóã. Â³í, êîëè ïðîâ³äóâàâ
ñâîþ ñåñòðè÷êó Ð³òó, ïðè¿æäæàâ
äî ìåíå. Êàçàâ: ðîç³á’ºìî îðê³â,
ï³ñëÿ íàøî¿ ïåðåìîãè ó ìåíå áóäå
â³äïóñòêà ³ ï³äåìî íà ðèáîëîâëþ
íà ö³ëèé äåíü.
×îëîâ³êè ïðîäîâæóâàëè ðîçìîâó íà â³éñüêîâó òåìàòèêó, äå ðàç
çà ðàçîì çãàäóâàëè Áðîí³ñëàâà.
Â íàðîä³ êàæóòü, ùî äîáðà
ëþäèíà — öå ùàñëèâà ëþäèíà ³
äîáðîòà îáîâ’ÿçêîâî ïîâåðíåòüñÿ
äî òîãî, õòî ¿¿ äàº. Áðîí³ñëàâó,
ìàáóòü, ïîâåðíóëàñÿ á éîãî äîáðîòà. Àëå ï³äñòóïíèé âîðîã ñòàâ
òîïòàòè ñâî¿ì ÷îáîòîì Óêðà¿íó
òà çíàéøëèñÿ óêðà¿íö³, ÿê³ ñòàëè
íà ¿¿ çàõèñò. Çðîáèâ òàêèé â÷èíîê
³ íàø çåìëÿê Áðîí³ñëàâ. Çðîáèâ
öå ÿê â³ðíèé ñèí Óêðà¿íè. Â³÷íà
ïàì’ÿòü Ãåðîþ!

«Віталічок став янголом…»
Хвороба забрала життя

Рідні Іллі Антонюка
вдячні землякам

Ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå
þíîãî Â³òàë³ÿ Äèäèêà ç Ïàíàñ³âêè, ùî íà Êîçÿòèíùèí³.
Ñóìíó çâ³ñòêó ïîâ³äîìèëè
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ Ãëóõîâåöüêî¿ ÒÃ.
«Ó öå âàæêî ïîâ³ðèòè… Ìè æ
óñ³ òàê ñïîä³âàëèñÿ íà äèâî!
Ñâ³òëå, ìèëå, äîáðå äèòÿ, ÿêå
òàê õîò³ëî æèòè, íàçàâæäè â³äëåò³ëî äî Öàðñòâà Íåáåñíîãî.
Íàøà ñ³ëüñüêà ãðîìàäà ùèðî
ñï³â÷óâàº áàòüêàì òà ðîäèí³ Äèäèêà Â³òàë³ÿ ç ïðèâîäó
âàæêî¿ âòðàòè, àäæå íåìàº
í³÷îãî ñòðàøí³øîãî ³ áîëþ÷³øîãî äëÿ áàòüê³â, í³æ ñìåðòü
¿õíüî¿ äèòèíè. Íåìîæëèâî çíàéòè òàêèõ ñë³â ï³äòðèìêè, ùîá

Ó â³âòîðîê, 26 ëèïíÿ, ìèíóëî
2 ì³ñÿö³, ÿê ñèãíàëüñüêà çåìëÿ
ïðèéíÿëà Ãåðîÿ Óêðà¿íè ²ëëþ
Àíòîíþêà. Éîìó íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ 26. Éîãî êîæíîãî
äíÿ ïðîâ³äóþòü ³ íåñóòü íà ìîãèëó æèâ³ êâ³òè ð³äí³, êóìè, ñóñ³äè, çíàéîì³ òà îäíîêëàñíèêè.
²ëëÿ îäèí ³ç ïåðøèõ ïðèéøîâ
äî â³éñüêêîìàòó ç³ ùèðèì áàæàííÿì ï³òè íà â³éíó, ùîá çàáåçïå÷èòè ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ íàø ç
âàìè ñïîê³é. 26 òðàâíÿ ïîáëèçó
íàñåëåíîãî ïóíêòó Íîâîêàëèíîâå
íà Äîíå÷÷èí³ áîºöü Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ ²ëëÿ Àíòîíþê çàãèíóâ
âíàñë³äîê òàíêîâîãî îáñòð³ëó.
Ìàìà Ëþäìèëà, ò³òêà Ëåñÿ,
áàáóñÿ Ëþäìèëà òà ä³äóñü ²âàí

õî÷ íà êðàïëþ ïîëåãøèòè âàø
íåâãàñèìèé á³ëü… Ñï³â÷óâàºìî… Ñóìóºìî… Ìîëèìîñÿ…
Ñâ³òëà ïàì’ÿòü…» — ïèøå
Ãëóõîâåöüêà îá’ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà.
Â³òàë³é ìàâ ä³àãíîç íåéðîáëàñòîìà çàî÷åðåâíîãî ïðîñòîðó ç ìåòàñòàçàìè. Áóëà íåäîâãà ðåì³ñ³ÿ, àëå ðàê ïîâåðíóâñÿ
íåéðîáëàñòîìîþ ó ãîëîâíîìó
ìîçêó ç ìåòàñòàçàìè. Äèòèí³
âèäàëèëè ïóõëèíó ìîçêó ó Êèºâ³ â ³íñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿
³ìåí³ Ðîìîäàíîâà ùå ó ñ³÷í³
2020 ðîêó. Àëå õâîðîáà ïîâåðíóëàñÿ.
Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ
ð³äíèì òà áëèçüêèì õëîï÷èêà

âèñëîâëþþòü ùèðó ïîäÿêó âñ³ì
ìåøêàíöÿì Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê³ ïðîâåëè ²ëëþøó â îñòàííþ äîðîãó íà ïëîù³:
— Íå âèñòà÷èòü í³ÿêèõ ñë³â,
ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ âèñëîâèòè
ïîäÿêó âñ³ì äîáðèì ëþäÿì, ÿê³
ïðèêëîíèëè ñâîº ÷îëî äî ²ëëþø³.
Äÿêóºìî ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Òåòÿí³
ªðìîëàºâ³é çà îðãàí³çàö³þ ïîõîðîíó. Êóìàì, ðîäèí³ Áàðâ³íê³â
òà Äåì÷èê çà ô³çè÷íó ³ ìîðàëüíó
äîïîìîãó. Âè ñàìå ò³ ëþäè, ÿê³
ðîáëÿòü íàø ñâ³ò äîáð³øèì. Âåëèêà ïîäÿêà ñóñ³äàì, âè âñ³ áðàëè
ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ïîõîðîíó. Äÿêóºìî âñ³ì, õòî ñòàâèòü íà ìîãèë³
²ëë³ âàçè ç æèâèìè êâ³òàìè. Âñ³ì
âàì ìàòåðèíñüêå äÿêóþ.
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«А ТАТО МОЖЕ ЗАГИНУТИ?». ЯК
ВІДПОВІДАТИ НА ПИТАННЯ ДІТЕЙ

НАТАЛІЯ КОРПАН

Çàðàç êîæåí ç óêðà¿íö³â ïåðåæèâàº ñêëàäí³ ÷àñè, ³ ä³òè â òîìó
÷èñë³. Ïîïðè òå, ùî ÷åðåç â³ê
ìàëå÷à ìîæå íå äî ê³íöÿ âñå
óñâ³äîìëþâàòè, àëå ä³òè â³ä÷óâàþòü çàãàëüíó òðèâîæí³ñòü
íàâêîëî. Ó ñêëàäíèé ÷àñ äèòèíà øóêàº ï³äòðèìêè òà ðîçóì³ííÿ â³ä íàéáëèæ÷èõ — áàòüê³â.
À êîëè îäèí ³ç áàòüê³â ìàº áåçïîñåðåäí³é ñòîñóíîê äî â³éíè,
òî ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ ïîòðåáóº ùå á³ëüø îñîáëèâî¿ òà
òðåïåòíî¿ óâàãè.
Êîðèñí³ ïîðàäè ïðî ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè, ÷è¿ áàòüêè
íà ôðîíò³, íàì ðîçïîâ³ëà ïñèõîëîãèíÿ îáëàñíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ÊÍÏ ³ì.
àêàä. Þùåíêà Àë³íà Õðàí³òåëü.
ßê ñêàçàòè äèòèí³, ùî áàòüêî/ìàòè çáèðàºòüñÿ íà â³éíó?
— ×åðåç ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó òà çàãàëüíó ìîá³ë³çàö³þ
â Óêðà¿í³ òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê³â/æ³íîê çàëèøèëè ñâî¿ ñ³ì’¿ òà ï³øëè çàõèùàòè Áàòüê³âùèíó. Âñ³ì
ð³äíèì âàæêî ïåðåæèâàòè òàêó
ðîçëóêó, àëå íàéâàæ÷å äîâîäèòüñÿ ä³òÿì.
Ñèòóàö³þ, êîëè áàòüêî/ìàòè
çáèðàºòüñÿ íà â³éíó, íå ñë³ä
çàìîâ÷óâàòè ÷è ñïîòâîðþâàòè,
à íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè ó ôîðìàò³, â³äïîâ³äíîìó äî â³êó äèòèíè. Ä³òÿì äî øåñòè-ñåìè ðîê³â
íå ìîæíà äåòàë³çóâàòè íåáåçïåêó
ïîä³¿, áî äèòÿ÷à ïñèõ³êà ìîæå ç
öèì íå âïîðàòèñÿ. ßê íàñë³äîê,
ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñü ð³çíîìàí³òí³ íåâðîòè÷í³ ïðîÿâè: íåòðèìàííÿ ñå÷³, òèêè, çà¿êàííÿ òîùî.
Â³äïîâ³äàòè íà óòî÷íþþ÷³ äèòÿ÷³
ïèòàííÿ âàðòî êîðîòêî, áåç ïîäðîáèöü, íå ï³äí³ìàþ÷è òèõ ïèòàíü, ïðî ÿê³ äèòèíà íå çàïèòóº.
Âàðòî ó äèòèíè ñôîðìóâàòè
âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî äîðîñëèé, ÿêèé çáèðàºòüñÿ íà â³éíó — ãåðîé, ñèëüíèé, ìóæí³é,
ñì³ëèâèé ³ ìàº áàãàòî çíàíü, ùîá
äîïîìîãòè íàø³é êðà¿í³ ïåðåìîãòè!
Çðîçóì³ëî, ùî ï³äë³òêó âæå
íå ïîòð³áíî ïîÿñíþâàòè âñå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ, ³ çàðàäè ÷îãî
éîãî ð³äí³ éäóòü íà â³éíó. Ïðîòå
òðèâîãà òà ñòðàõ çà æèòòÿ áàòüêà/ìàòåð³ áóäóòü ïðèñóòí³ìè,
ïîïðè óñâ³äîìëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ. Öå ïðèðîäí³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿ íà ìîæëèâó íåáåçïåêó æèòòÿ
ð³äíî¿ ëþäèíè. Âàæëèâî, ùîá
ï³äë³òîê ìàâ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïðîãîâîðèòè ³ áóòè ïî÷óòèì.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ð³äíèì
ñë³ä áóòè ãîòîâèìè äî áóäü-ÿêèõ
åìîö³é äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿
â³êó. Öå ìîæå áóòè: ñòðàõ, òðèâîãà, ³ñòåðèêà, êðèê, áëàãàííÿ

íå éòè. Íå âàðòî íåõòóâàòè, çíåö³íþâàòè åìîö³¿ äèòèíè. Ñë³ä
ðåàãóâàòè íà íèõ, íå çàëèøàþ÷è ¿¿ íàîäèíö³ ç³ ñâ³òîì. Äèòèíà
ìàº ðîçóì³òè òà â³ä÷óâàòè, ùî
âîíà íå ñàìîòíÿ ó ñâî¿õ ïåðåæèâàííÿõ.
ßê ï³äòðèìàòè äèòèíó, ÿêà õâèëþºòüñÿ çà áàòüêà/ìàìó íà ôðîíò³? ßê çàñïîêîþâàòè?
— Ïåðø çà âñå ñë³ä äîòðèìóâàòèñü ³íôîðìàö³éíî¿ ã³ã³ºíè,
ïèëüíóâàòè çà òèì, ùî äèòèíà
áà÷èòü ó íîâèíàõ, ùî øóêàº
â ³íòåðíåò³. Âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî òå, ÷îãî ìè áî¿ìîñü — ó íàñ
âèêëèêàº ³íòåðåñ. Äèòèíà, çàäîâîëüíÿþ÷è âëàñíèé ³íòåðåñ,
ìàº ïðàâî çíàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà â³éí³, àëå ¿é âàæëèâî
êîìåíòóâàòè, ïîÿñíþâàòè.
Ñë³ä äîçóâàòè íîâèíè ïðî âîºíí³ ä³¿, âòðàòè. Äèòèíà íå ìàº
áóòè ïåðåîáòÿæåíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî â³éíó òà ìàòè äîñòóï
äî êîíòåíòó, ùî º íå äëÿ äèòÿ÷î¿
ïñèõ³êè.
Òðèâîãà, ñìóòîê, ñòðàõ — åìîö³¿, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü óñþ
ðîäèíó äî ïîâåðíåííÿ ìàòåð³/áàòüêà ³ç çîíè áîéîâèõ ä³é.

Íàéêðàùèé ñïîñ³á
äîëàòè òðèâîãó,
çàëó÷àòè äèòèíó äî
áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Öå ìîæå áóòè äîïîìîãà
âäîìà ÷è âîëîíòåðñòâî
Ö³ ïî÷óòòÿ ïðèðîäí³, òîæ âàæëèâî ¿õ ðîçä³ëÿòè ðàçîì: «Ìè
òåæ ñóìóºìî, ùî òàòî/ìàìà çàðàç
íå ç íàìè. Ìè òåæ óñ³ òðèâîæèìîñü». Âîäíî÷àñ ñë³ä äàâàòè äèòèí³ íàä³þ: «Ìè â³ðèìî â íàøó
ïåðåìîãó ³ ÷åêàºìî âñ³õ ç â³éíè».
Íàéêðàùèé ñïîñ³á äîëàòè òðèâîãó, çàëó÷àòè äèòèíó äî áóäüÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ìîæå áóòè
çâè÷àéíà äîïîìîãà âäîìà ÷è
âîëîíòåðñòâî.
ßêùî åìîö³¿ äèòèíè íàäì³ðí³
òà çàâàæàþòü ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ (âïëèâàþòü íà ñîí, àïåòèò),
âàðòî íå çâîë³êàòè ç³ çâåðíåííÿì
äî ïñèõîëîãà.
Êîíñóëüòàö³þ ïñèõîëîãà ìîæíà îòðèìàòè ó ÊÍÏ «Â³ííèöüêà
îáëàñíà êë³í³÷íà ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. àêàä. Þùåíêà», îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, â³ää³ëåííÿ ¹ 16; òåëåôîí ðåºñòðàòóðè:
(068) 4744517, (0432) 507937.
×è âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè
êîíòàêò ç áàòüêîì/ìàìîþ, ÿêà
íà ôðîíò³? ßêùî òàê, òî ÷îìó?
— Äèòèí³ áóäü-ÿêîãî â³êó
âàæëèâà ðåãóëÿðí³ñòü êîíòàêòó
ç ð³äíèì, ÿêèé ïåðåáóâàº â çîí³

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ВІЙСЬКОВОГО МИХАЙЛА ОВЧАРУКА

Корисні поради  Повітряні тривоги,
прямування у бомбосховища, вибухи,
розмови про війну та тривожні настрої
всіх навколо — все це лякає дітей, та
може травмувати їхню психіку. А коли
ще й хтось із батьків дитини на війні — це
величезне випробування для малечі. Ми
поговорили з дитячою психологинею про
те, як підтримати дитину в такій ситуації

Дитині будь-якого віку важлива регулярність контакту з рідним, який перебуває в зоні
бойових дій. Регулярність — це про надійність, впевненість та відчуття певної безпеки
áîéîâèõ ä³é. Ðåãóëÿðí³ñòü — öå
ïðî íàä³éí³ñòü, âïåâíåí³ñòü òà
â³ä÷óòòÿ ïåâíî¿ áåçïåêè. ßêùî
º ìîæëèâ³ñòü — òåëåôîíóéòå
ð³äíèì íà ôðîíò, äàâàéòå äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü ïîãîâîðèòè ç
áàòüêàìè.
ßêùî öå íåìîæëèâî, òåðïëÿ÷å ïîÿñíþéòå, ùî ð³äí³ â ïåâí³ äí³ ìîæóòü íå ìàòè äîñòóïó
äî çâ’ÿçêó, çàïèòóéòå, ïðî ùî
äèòèíà õîò³ëà ðîçïîâ³ñòè òàòîâ³/ìàòåð³? Ïðåêðàñíà ³äåÿ äëÿ
äîøê³ëüíÿò òà ìîëîäøèõ øêîëÿð³â — çàïèñàòè êîðîòê³ â³äåîïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³ ìîæëèâî
ïîêàçóâàòè äèòèí³, ÿêùî íåìàº
çâ’ÿçêó. ×è ùîá òàòî/ìàòè çàïèñàâ/ëà àóä³îêàçêó, ÿêó ìîæíà
ñëóõàòè.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç äèòèíîþ
ð³äíèì, ÿê³ íà â³éí³, ñë³ä ïðîÿâëÿòè ï³äòðèìêó òà ðîçóì³ííÿ
ïî÷óòò³â äèòèíè: «ß òåæ òàê
ñóìóþ, ìåí³ òàê ñêëàäíî ïðîùàòèñü ³ç òîáîþ». Íàìàãàòèñü
ïåðåìêíóòè ¿¿ óâàãó íà ìàéáóòíº:
«À ùî òè áóäåø ðîáèòè ï³ñëÿ
íàøî¿ ðîçìîâè?»
Âàæëèâî, àáè òîé, õòî ñëóæèòü, íå êðèòèêóâàâ äèòèíó
çà ïîãàíó ïîâåä³íêó. Íàâïàêè —
ïîòð³áíî êàçàòè: «ß â òåáå â³ðþ,
çàðàç òè ïîðó÷ á³ëÿ ð³äíèõ, äîïîìàãàé ¿ì». Âîäíî÷àñ íå ìîæíà,
ùîá äèòèíà ïîâí³ñòþ ïåðåéìàëà
íà ñåáå ðîëü äîðîñëîãî.
Ùî ðîáèòè, êîëè âè ïîì³÷àºòå,
ùî äèòèíó òåìà â³éíè ïðèãí³÷óº,

íàïðèêëàä, âîíà ìàëþº âñå â òåìíèõ òîíàõ?
— Ìàëþíêè â òåìíèõ òîíàõ —
öå íå çàâæäè ïðî ïåâíèé íåãàòèâíèé ñòàí ïñèõ³êè äèòèíè. Íàïðèêëàä, ä³òè äîøê³ëüíîãî â³êó
÷àñòåíüêî ïîëþáëÿþòü ìàëþâàòè
òåìíèìè êîëüîðàìè, îñê³ëüêè
âîíè ñòâîðþþòü êîíòðàñò ç á³ëèì
ïàïåðîì. Âàðòî ïðèä³ëÿòè á³ëüøå
óâàãè çì³ñòó ìàëþíêà. Ïðîòå ñë³ä
ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè, ÿê³ ïðîæèâàþòü â³éíó, ïåðåáóâàþòü â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ âèáóõ³â,
çàãèáåë³â, òîìó ìàþòü â³äòâîðþâàòè âëàñí³ åìîö³¿ õî÷à á ÷åðåç
òâîð÷³ñòü, îñê³ëüêè íå çàâæäè
ìîæóòü òà âì³þòü öå çðîáèòè
âåðáàëüíî.
«À ìàìà/òàòî ìîæå çàãèíóòè
íà â³éí³?» — ÿê â³äïîâ³ñòè íà òàêå
ïèòàííÿ?
— Íå ïîòð³áíî çíåö³íþâàòè
íåáåçïåêó, ãîâîðèòè äèòèí³, ùî
áàòüêî/ìàò³ð íå ìîæå áóòè ïîðàíåíèì ÷è çàãèíóòè, àëå âàðòî
äîïîìàãàòè äèòèí³ æèòè ç öèì.
Òðåáà âñåëÿòè â³ðó òà íàä³þ
íà êðàùå: «Íà â³éí³ òàê áóâàº,
ùî õòîñü ãèíå ÷è îòðèìóº ïîðàíåííÿ. Ìè òåæ ïåðåæèâàºìî
çà òàòà/ìàò³ð òà ïîáðàòèì³â, àëå
â³ðèìî, ùî âñå áóäå äîáðå».
Ðåñóðñíèìè äëÿ âñ³õ áóäóòü
òàêîæ ñï³ëüí³ ìð³¿ ïðî ïåðåìîãó òà ïëàíè íà ìàéáóòíº. Âàðòî
ñàìèì äîðîñëèì çðîçóì³òè òà äîïîìîãòè óñâ³äîìèòè äèòèí³, ùî
ìè íå ìîæåìî çì³íèòè ìèíóëå,

ïðîòå ñòîâ³äñîòêîâî ìîæåìî çì³íþâàòè òåïåð³øíº òà ìàéáóòíº.
ßê ñêàçàòè äèòèí³, ùî áàòüêî/ìàòè çàãèíóâ/ëà íà â³éí³?
Ðîçïîâ³ñòè äèòèí³ ïðî ñìåðòü
îäíîãî ç áàòüê³â íà â³éí³ ìàº
áëèçüêà ëþäèíà. Ïîâ³äîìëÿòè
òðàâìàòè÷íó íîâèíó ïîòð³áíî
âðàíö³, ùîá äèòèíà ìàëà ÷àñ
ïåðåæèòè åìîö³éíó ðåàêö³þ.
Âàæëèâî ñêàçàòè ïðè÷èíó
ñìåðò³, ÿê öå ñòàëîñÿ, íå âäàþ÷èñü ó äåòàë³ òà ìîæëèâ³ ìîòîðîøí³ ïîäðîáèö³. Íå âàðòî
âèãàäóâàòè ³ñòîð³¿ ïðî äàëåêå
â³äðÿäæåííÿ àáî ïîë³ò ó êîñìîñ.
Ñë³ä ñêàçàòè ïðàâäó. Ôàêò
ñìåðò³ ð³äíî¿ ëþäèíè áóäå âàæ÷å
ïåðåíåñòè, ÿêùî äèòèíà ç ÷àñîì
ä³çíàºòüñÿ, ùî ¿é áðåõàëè; âîíà
âòðàòèòü äîâ³ðó äî îòî÷óþ÷èõ.
Âàðòî ðîçóì³òè, ùî îáåð³ãàþ÷è
äèòèíó áðåõíåþ, âè íå çí³ìåòå
åìîö³éíå íàïðóæåííÿ ó ðîäèí³,
ÿêå äèòèíà ìîæå ïðîòðàêòóâàòè
ïî-ñâîºìó.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ó ä³òåé, ÿê
ïðàâèëî, ç’ÿâëÿºòüñÿ äîäàòêîâèé
ñòðàõ çà òîãî ç áàòüê³â, õòî çàëèøèâñÿ æèâèé. Âòðàòèâøè òàòà,
äèòèíà áóäå ïåðåæèâàòè çà ìàìó.
Òîìó ð³äíèì òðåáà ñòâîðèòè â³ä÷óòòÿ, ùî âñå áóäå äîáðå. ß á
ðàäèëà îäðàçó ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ çâ³ñòêè çâåðòàòèñÿ ç äèòèíîþ
äî ïñèõîëîãà, ùîá ñòàá³ë³çóâàòè
¿¿ ñòàí. Êîæíîìó ÷ëåíó ðîäèíè
òðåáà äàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîæèòè
öþ âòðàòó.
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ХОЧУТЬ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ БІЛЬШЕ ПІ
Важливо  Нарешті скресла крига
у процесі дерусифікації — затвердили
перелік топонімів, які підлягають
перейменуванню. До списку
потрапили вулиці і провулки не лише
у місті, а й у селах Козятинської
територіальної громади. Московська,
8-ма Гвардійська, Катукова і не тільки:
розповідаємо, які вулиці й провулки
хочуть назвати по-новому
ОЛЕНА УДВУД

²ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè êðà¿íîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ äåðóñèô³êàö³¿ — íèçêà ãðîìàä
âçÿëàñÿ ïåðåéìåíîâóâàòè âóëèö³
³ ïðîâóëêè, ÿê³ âîçâåëè÷óþòü ðîñ³éñüêó êóëüòóðó òà ðîñ³éñüêèõ
ä³ÿ÷³â. Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ Â³ííèöÿ âæå â³äïðàâèëà â íåáóòòÿ
Ìîñêîâñüêó, Ñóâîðîâà, Êóòóçîâà
³ Ìàÿêîâñüêîãî. Ó Êîçÿòèí³ òåæ
º ùî ïåðåéìåíîâóâàòè, àäæå íàì
ïîòð³áíà íå ïðîñòî äåðóñèô³êàö³ÿ, ó íàñ ùå é äåêîìóí³çàö³ÿ ïîâí³ñòþ íå çàê³í÷èëàñÿ. Êîëè â³ñ³ì ðîê³â òîìó ì³ñüêà ðàäà ì³íÿëà
×åðâîíîàðì³éñüêó íà Íåçàëåæíîñò³, à Ðàäÿíñüêó íà Óêðà¿íñüêó,
äåê³ëüêà òîïîí³ì³â ïðîïóñòèëè,
õî÷à âîíè ï³äïàäàþòü ï³ä Çàêîí
«Ïðî äåêîìóí³çàö³þ».
Íàðåøò³ ïðîöåñó ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü äàëè çåëåíå ñâ³òëî.
Ó ñåðåäó, 20 ëèïíÿ, â ì³ñüê³é ðàä³
â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ðîáî÷î¿ ãðóïè,
âæå äðóãà çà ðàõóíêîì. Íà êîì³ñ³¿
ðîçãëÿíóëè çâåðíåííÿ ìåøêàíö³â ñòîñîâíî ïåðåéìåíóâàííÿ,
à òàêîæ ëèñò â³ä Óêðà¿íñüêîãî
³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³,
ó ÿêîìó âêàçàíî, ùî äåÿê³ òîïîí³ìè íàøî¿ ãðîìàäè íàëåæàòü
äî òîòàë³òàðíîãî ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó.
×ëåíè êîì³ñ³¿ çàòâåðäèëè ñïèñîê âóëèöü ³ ïðîâóëê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïåðåéìåíóâàííþ. Çà äåê³ëüêà äí³â íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè
îïðèëþäíèëè ³ ñàì ñïèñîê.
МОСКОВСЬКУ ВІДПРАВЛЯТЬ
УСЛІД ЗА КОРАБЛЕМ
Ó Êîçÿòèí³ ïëàíóþòü ïåðåéìåíóâàòè 45 âóëèöü òà 19 ïðîâóëê³â. Çîâñ³ì ñêîðî ì³ñòî íàðåøò³
ïîïðîùàºòüñÿ ³ç Ìîñêîâñüêîþ.
Íîâ³ íàçâè îäåðæàòü ³ âóëèö³, íàçâàí³ íà ÷åñòü ðîñ³éñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Öå, çîêðåìà, Ãîðüêèé,
ÿêèé ìàâ â³äâåðòî óêðà¿íîôîáñüê³
ïîãëÿäè. Ïóøê³í, ÿêîãî ââàæàþòü
òâîðöåì ñó÷àñíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
³ ÿêèé íàïèñàâ ïîåìó «Ïîëòàâà»,
â ÿê³é çìàëþâàâ ïîñòàòü óêðà-

¿íñüêîãî ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè
ç íåãàòèâíîãî áîêó. Óâ³éøëè
äî ïåðåë³êó òàêîæ ðîñ³éñüê³ ïîåòè
³ ïðîçà¿êè, ÿê³ ìàþòü óêðà¿íñüêå
ïîõîäæåííÿ. Öå ×åõîâ, Ãîãîëü òà
Íåêðàñîâ. Îñòàíí³é íàðîäèâñÿ
íà Â³ííè÷÷èí³.
Ñåðåä íàøèõ âóëèöü, ÿê³
ïðîïîíóþòü ïåðåéìåíóâàòè,
íå ëèøå ò³, ÿê³ íàçâàí³ íà ÷åñòü
ë³òåðàòóðíèõ, à é â³éñüêîâèõ ä³ÿ÷³â òà íàóêîâö³â, ùî ïðàöþâàëè â äîáó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Öå — Ìåíäºëººâà, ùî óâ³êîâ³÷íþº ³ì’ÿ ðîñ³éñüêîãî õ³ì³êà.
Ó êðà¿íàõ, ùî ñâîãî ÷àñó âõîäèëè äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, éîãî
ââàæàþòü òâîðöåì ïåð³îäè÷íî¿
òàáëèö³ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â, ïðîòå Ìåíäºëººâ áóâ ëèøå îäíèì ³ç
àâòîð³â ö³º¿ òàáëèö³. Ñóâîðîâà òà
Êóòóçîâà, íàçâàí³ íà ÷åñòü ðîñ³éñüêèõ ïîëêîâîäö³â.
ПОПРОЩАЮТЬСЯ З
РАДЯНСЬКИМИ ДІЯЧАМИ
Äåùî ìåíøó ÷àñòèíó ñïèñêó
ñêëàäàþòü âóëèö³ ³ ïðîâóëêè, íàçâàí³ íà ÷åñòü â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ
ïîñòàòåé, ÿê³ æèëè ³ ïðàöþâàëè
â äîáó ÑÐÑÐ. Ñþäè ïîòðàïèëà
Ìàÿêîâñüêîãî, ÿêà óâ³êîâ³÷íþº
³ì’ÿ àâòîðà â³ðøà ïðî ðàäÿíñüêèé
ïàñïîðò. Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñüêèé ìàâ äî Óêðà¿íè äâîÿêå
ñòàâëåííÿ — â îäí³é ç³ ñâî¿õ ïîåç³é â³í ëåäü íå ç³çíàºòüñÿ â ëþáîâ³ äî íàøî¿ êðà¿íè, â ³íø³é
íàçèâàº íàøó ìîâó «ä³àëåêòîì
ðîñ³éñüêî¿». Ó öüîìó ñïèñêó
âóëèöÿ Êðèâîíîñà, ÿêà íîñèòü
³ì’ÿ ðàäÿíñüêîãî çàë³çíè÷íèêà,
ÿêèé ñâîãî ÷àñó íå ëèøå êåðóâàâ
Ï³âäåííî-çàõ³äíîþ çàë³çíèöåþ,
à é áóâ ÷ëåíîì Öåíòðàëüíî¿ ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÊÏ (á). Êîñìîíàâòè Ãàãàð³í ç Êîìàðîâèì òåæ
ó öüîìó ñïèñêó, ÿê ³ ëüîò÷èêè
×êàëîâ òà Îñèïåíêî. ² ÿêùî âè
ââàæàºòå, ùî äâ³ îñòàíí³ ïîñòàò³
áóëè ó÷àñíèêàìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, òî ïîìèëÿºòåñÿ, òîìó ùî
ÿê Âàëåð³é ×êàëîâ, òàê ³ Ïîë³íà
Îñèïåíêî çàãèíóëè çàäîâãî äî ¿¿
ïî÷àòêó.

Одна з вулиць у списку — Пушкіна. Якою буде її нова назва, поки невідомо
ДОЛУЧИЛИ НАВІТЬ ПОЧЕСНИХ
Ëåâîâà ÷àñòêà òîïîí³ì³â, ÿê³
áóäóòü ïåðåéìåíîâóâàòè, ñòîñóºòüñÿ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ó öüîìó ñïèñêó âóëèöÿ
8-ìà Ãâàðä³éñüêà. Ó ÷àñè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ áóëî äâà çáðîéíèõ ôîðìóâàííÿ ç òàêîþ íàçâîþ — 8-ìà
Ãâàðä³éñüêà çàãàëüíîâ³éñüêîâà
àðì³ÿ òà 8-èé ãâàðä³éñüêèé ìåõàí³çîâàíèé êîðïóñ. Íàøà âóëèöÿ, íàé³ìîâ³ðí³øå, íàçâàíà
íà ÷åñòü îñòàííüîãî, ïîçàÿê òîé
êîðïóñ áðàâ ó÷àñòü ó Æèòîìèðñüêî-Áåðäè÷³âñüê³é íàñòóïàëüí³é
îïåðàö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ Êîçÿòèí
çâ³ëüíèëè â³ä í³ìö³â. Íàðàç³ 8-èé
ãâàðä³éñüêèé ìåõàí³çîâàíèé êîðïóñ âõîäèòü äî çáðîéíèõ ñèë ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿, ùîïðàâäà ï³ä
çîâñ³ì ³íøîþ íàçâîþ. Íèí³ öå
20-òà îêðåìà ãâàðä³éñüêà ìîòîñòð³ëåöüêà Ïðèêàðïàòñüêî-Áåðë³íñüêà ×åðâîíîïðàïîðíà îðäåíà
Ñóâîðîâà äèâ³ç³ÿ. Öå ôîðìóâàííÿ
áðàëî ó÷àñòü ó âòîðãíåíí³ ðîñ³¿
â Óêðà¿íó.
Âóëèö³ Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿,
Ìàòðîñîâà òà Êîøîâîãî òåæ
ïðîïîíóþòü ïåðåéìåíóâàòè.
Êîçÿòèí÷àíàì, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ
çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, íàïåâíî çíàéîì³ ö³ ïð³çâèùà, áî
íà øê³ëüíèõ óðîêàõ íåîäì³ííî
ðîçïîâ³äàëè ïðî ï³äï³ëüíèê³â
Çîþ Êîñìîäåì’ÿíñüêó òà Îëåãà
Êîøîâîãî, ÿêèõ ñòðàòèëè í³ìö³, ïðî Îëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,

ÿêèé íàêðèâ ñîáîþ êóëåìåò. Àëå
ñàìå ö³ ïîñòàò³ êîìóí³ñòè øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè ó ñâî¿é
ïðîïàãàíä³.
Ïîòðàïèëè äî ñïèñêó ³ âóëèö³,
íàçâàí³ íà ÷åñòü ó÷àñíèê³â Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÿê³ ìàþòü çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà
Êîçÿòèíà. Öå Ï³äãîðáóíñüêîãî,
Áîéêà, Ãðèáàëüîâà ³ Ñêëÿðîâà.
Óñ³, îêð³ì ²âàíà Ñêëÿðîâà, ìàþòü
ñòîñóíîê äî âèçâîëåííÿ Êîçÿòèíà â³ä í³ìö³â. ²ì’ÿ Ñêëÿðîâà òåæ
ïîâ’ÿçàíå ç íàøèì ì³ñòîì — â³í
ïåðå¿õàâ äî Êîçÿòèíà ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ ³ ìåøêàâ â îäíîìó ç
áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèö³, ÿêà ïîêè ùî íîñèòü éîãî ³ì’ÿ.
ДЕКОМУНІЗУЮТЬ ТЕ, ЩО
ЗАБУЛИ
ßê ³ ï³îíåð³â ³ç êîìñîìîëüöÿìè, ïðîëåòàð³â òåæ øèðîêî
âèêîðèñòîâóâàëà ðàäÿíñüêà
ïðîïàãàíäà, òîìó íàâ³òü Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿
ïàì’ÿò³ ðàäèòü ïåðåéìåíîâóâàòè âóëèö³ ³ç òàêèìè íàçâàìè. ²
õî÷à âóëèöÿ Êîìñîìîëüñüêà òà
ïðîâóëîê Ï³îíåðñüêèé çíèêëè ç
Êîçÿòèíà ùå â³ñ³ì ðîê³â òîìó,
Ïðîëåòàðñüêà ïîêè ùî º. Äèâíèì ÷èíîì ¿é âäàëîñÿ óíèêíóòè
ïåðåéìåíóâàííÿ ïåðøîãî ðàçó,
àëå çîâñ³ì ñêîðî âîíà îòðèìàº
íîâó íàçâó.
Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ïðîâóëêó Òàðàùàíñüêîãî. Â³í óâ³êî-

â³÷íþº ïîëê, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü
ó âñòàíîâëåíí³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ â Êîçÿòèí³
çîêðåìà. Òîæ öÿ íàçâà òàê ñàìî
ï³äïàäàº ï³ä Çàêîí «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ».
Ó ïåðåë³êó òîïîí³ì³â, ÿê³ ìàþòü
ïåðåéìåíóâàòè, âóëèöÿ ³ ïðîâóëîê 9-ãî Ñ³÷íÿ. Öå íå ïðîñòî äàòà
«ç³ ñòåë³», 9 ñ³÷íÿ çà ñòàðèì ñòèëåì òðàïèëàñÿ ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ,
ÿêà ïîêëàëà ïî÷àòîê Ðîñ³éñüê³é
ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðîê³â, à òà,
â ñâîþ ÷åðãó, ï³çí³øå çàïóñòèëà
æîâòíåâó ðåâîëþö³þ 1917-ãî.
Ïëàíóþòü ïåðåéìåíóâàòè ³ ïðîâóëîê 1 òðàâíÿ, íàçâàíèé íà ÷åñòü
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ñîë³äàðíîñò³
òðóäÿùèõ. Öå íå ïðîñòî ñâÿòî,
ÿêå ñâÿòêóâàëè â ÑÐÑÐ. Öå —
îäíà ç³ ñêëàäîâî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿
ïðîïàãàíäè.
ТОПОНІМИ НА ЧЕСТЬ
КОЗЯТИНЧАН
Äî ñïèñêó òîïîí³ì³â, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ïåðåéìåíóâàííþ,
óâ³éøëî ³ äåê³ëüêà âóëèöü òà
ïðîâóëê³â, ÿê³ íàçâàí³ íà ÷åñòü
êîçÿòèí÷àí. Îäíà ç íèõ — Âàñüêîâñüêîãî. Ôåä³ð Âàñüêîâñüêèé
ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³, áóâ êîìóí³ñòîì ³ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â
î÷îëþâàâ ðåâîëþö³éíèé êîì³òåò
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí — òèì÷àñîâèé
îðãàí âëàäè á³ëüøîâèê³â.
Ó òîìó æ ì³êðîðàéîí³ ðîçòàøîâàí³ âóëèöÿ ³ ïðîâóëîê, íà-

РЕАКЦІЯ ЛЮДЕЙ У СОЦМЕРЕЖАХ ТА НА САЙТІ KAZATIN.COM (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)
Дмитро Бернатович

Дмитро Орлов

Можливо хтось зможе пояснити, яким чином в перелік вулиць, що підлягатимуть
перейменуванню попали вулиці Сербіна і Кондрацького? Якою логікою та в
першу чергу законами ви керувались, коли їх туди включали? Ви хоча б для
себе поцікавились про цих підпільників часів Другої світової війни, яких було
привселюдно страчено у центрі міста. Родичі Сербіна досі проживають у громаді,
цікаво, як ви маєте дивитися їм у вічі? Дуже сумно, що в нашій громаді більшість,
навіть здавалося б правильних речей, робиться аби як.

А що заважає під час війни позбутися всього російського і совкового, вони на
захоплених територіях знищують все українське, а я буду ходити і далі вулицею
Леніна??

Черній-Сокальська Оксана

Пропоную заглянути в історію нашого міста, і деяким вулицям повернути
колишні назви, які були до комунізації, а решту назв вулиць обрати їхніми
мешканцями.

Марина Артемчук

Я в шоці, видно, що в міській раді нема чим зайнятись, це весь перелік вулиць, що
є в місті, питання: навіщо це робити зараз? І всі відразу, війна в країні, важко жити, і
морально, і матеріально. Ось вирішували питання щодо газу (як нас гарно кинули )
з передоплатою, два дні пішло на те, щоб написати заяву, найбільше мені було жаль
старих людей, які з останніх сил сиділи в тих чергах, а тепер, щоб не рослаблялись
міняємо вулиці, особисто мене, моя вулиця Дубiнiна, на всі сто влаштовує.
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ВСОТНІ ВУЛИЦЬ У КОЗЯТИНІ

Навчатимуть
у бібліотеці

ТОПОНІМИ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ:
Козятин
ПРОВУЛКИ:

село Козятин

Махаринці

ВУЛИЦІ:

ВУЛИЦІ:

Кошового

1 Травня

Павленка

8 Березня

9 Травня

Кузнечний

Підгорбунського

Гайдара

Гагаріна

Партизанський

Осипенко

Гончарова

Гагаріна 1

Таращанський

Пушкіна

Дубініна

Мічуріна

Тупіковий

Сєдова

Репіна

Некрасова

ВУЛИЦІ:

Склярова

Терешкової

Партизанська

8 Гвардійська

Суворова

Ціолковського

Першотравнева

Бабаджаняна

Черняховського

Чайковського

Чкалова

Баженова

Чехова

Бесарабова

Чкалова

ПРОВУЛОК:
Кондрацького

ПРОВУЛОК:
Колгоспний

Бойка
Васьковського

Кордишівка

ВУЛИЦЯ І ПРОВУЛОК:

Сестринівка

Гагаріна

9 Січня

Горького

Академіка Павлова

Гагаріна

Грибальова

Валдаєвська

Дзержинського

Космодем’янської

Ватутіна

Жовтнева

Комарова

Гоголя

Котовського

Кривоноса

Катукова

Маяковського

Кривошеїна

Кондрацького

Мічуріна

Крилова

Матросова

Партизанська

Кутузова

Мічуріна

Суворова

Лермонтова

Некрасова

Терешкової

Ломоносова

Пролетарська

Маяковського

Сербіна

Кірова

Пушкіна

Мендєлєєва

Толстого

Некрасова

Терешкової

Московська

Шмідта

Залізничне
вулиця Бушилова

Рубанка
вулиця Колгоспна
çâàí³ íà ÷åñòü áðàò³â Âàëäàºâèõ.
Êîçÿòèí÷àíè Ìèõàéëî ³ Âàñèëü
Âàëäàºâ³ ïðàöþâàëè íà çàë³çíèö³ Ó 1905 ðîö³ âîíè î÷îëèëè
ñòðàéê. Ïðè ñïðîá³ çàêðèòè âèõ³ä ïàðîâîç³â ç äåïî, ¿õ ðîçñòð³ëÿëè æàíäàðìè ðàçîì ç ³íøèìè
çàë³çíè÷íèêàìè.
Ïëàíóþòü ïåðåéìåíóâàòè òàêîæ âóëèö³ ³ ïðîâóëêè, íàçâàí³
íà ÷åñòü Êîíäðàöüêîãî òà Ñåðá³íà. ²âàí Ñåðá³í òà Ãðèãîð³é Êîíäðàöüêèé ìåøêàëè ó Êîçÿòèí³.

вулиця Першотравнева
вулиця Червоноармійська

Сигнал
вулиця Кошового

Сокілець

ВУЛИЦЯ І ПРОВУЛОК:

ВУЛИЦІ:
Гагаріна
Некрасова

Тимошенка

Іванківці
вулиця 1 Травня

Прушинка
вулиця Ватутіна

Флоріанівка
вулиця Комсомольська

вулиця Комарова

провулок Комсомольський 2

вулиця Терешкової

провулок Комсомольський 3

вулиця і провулок Островського

РЕАКЦІЯ ЛЮДЕЙ
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê
ì³ñüêà ðàäà îïóáë³êóâàëà äîïèñ

ВУЛИЦІ:
1 Травня
Гагаріна

Титусівка

провулок Комсомольський 1

Â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
âõîäèëè äî ï³äï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Çàë³çíè÷íèê», ó÷àñíèêè
ÿêî¿ ðîáèëè äèâåðñ³¿ ³ ïåðåøêîäæàëè í³ìöÿì, ÿê³ íà òîé ÷àñ
äèñëîêóâàëèñÿ ó íàøîìó ì³ñò³.
Çà öå Êîíäðàöüêîãî ³ Ñåðá³íà
ã³òëåð³âö³ ñòðàòèëè íà øèáåíèö³
ó öåíòð³ ì³ñòà.

Пиковець

вулиця Будьонного
вулиця Чапаєва

Пустоха
вулиця Ломоносова

ВУЛИЦІ:

ñòîñîâíî äåðóñèô³êàö³¿ òà äåêîìóí³çàö³¿ âóëèöü. Îïðèëþäíèëè
ñïèñîê òîïîí³ì³â, ÿê³ ïëàíóþòü
ïåðåéìåíóâàòè, ³ ïîïðîñèëè êîðèñòóâà÷³â çàëèøàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ó êîìåíòàðÿõ.
«Ìîæëèâî õòîñü çìîæå ïîÿñíèòè, ÿêèì ÷èíîì â ïåðåë³ê
âóëèöü, ùî ï³äëÿãàòèìóòü ïåðåéìåíóâàííþ ïîïàëè âóëèö³
Ñåðá³íà ³ Êîíäðàöüêîãî? ßêîþ
ëîã³êîþ òà â ïåðøó ÷åðãó çàêîíàìè âè êåðóâàëèñü, êîëè ¿õ

Ломоносова
Чкалова
ПРОВУЛОК:
Комарова
òóäè âêëþ÷àëè? Âè õî÷à á äëÿ
ñåáå ïîö³êàâèëèñü ïðî öèõ ï³äï³ëüíèê³â ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, ÿêèõ áóëî ïðèâñåëþäíî
ñòðà÷åíî ó öåíòð³ ì³ñòà. Ðîäè÷³ Ñåðá³íà äîñ³ ïðîæèâàþòü
ó ãðîìàä³, ö³êàâî, ÿê âè ìàºòå
äèâèòèñÿ ¿ì ó â³÷³? Äóæå ñóìíî,
ùî â íàø³é ãðîìàä³ á³ëüø³ñòü,
íàâ³òü çäàâàëîñÿ á ïðàâèëüíèõ
ðå÷åé, ðîáèòüñÿ àáè ÿê», — íàïèñàâ ó êîìåíòàð³ Äìèòðî Áåðíàòîâè÷.

РЕАКЦІЯ ЛЮДЕЙ У СОЦМЕРЕЖАХ ТА НА САЙТІ KAZATIN.COM (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)

Людмила Новікова

Проте московські церкви і далі працюють.

Света Вакуляк

Кривошеїна тридцять років тому була Поштовою.

Читач16

Через пару років прийдуть до влади інші і знову переіменують.
А перейменування вулиць, названих в честь людей, які
звільняли місто від фашистів - паплюження їх пам’яті.

КОРОТКО

Тетяна Костюк-Канєвська

Волосся дибки .
Це “декомунізація»
Все до кучі....
Чехов, Скляров, Мічурін, місцеві патріоти, які боролись проти
фашистів, воїни, які визволяли Козятин, революціонери, вчені
(які, виявляється, не були такими)...
Ні, це дебілізація
З нас роблять ідіотів, перекреслюють вдячність і пам’ять. І я не про
вулицю
Московськуу і не про Пушкіна.
Слів немає.
Залишились одні мати.

Ó ïîíåä³ëîê, 25 ëèïíÿ,
ó ïðèì³ùåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè
ïðåäñòàâíèêè Ì³æíàðîäíîãî Êîì³òåòó Ïîðÿòóíêó
(IRC) ðîçïî÷àëè íàâ÷àííÿ
âîëîíòåð³â ³ç «Ñîö³àëüíîåìîö³éíîãî íàâ÷àííÿ» äëÿ
ïðîâåäåííÿ â ïîäàëüøîìó
ñîö³àëüíî-åìîö³éíèõ, ðîçâàæàëüíèõ òà òâîð÷èõ çàõîä³â äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè,
ó áåçïå÷íèõ ì³ñöÿõ.
ßê ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà,
ó áåçêîøòîâí³é ïðîãðàì³
áåðóòü ó÷àñòü ä³òè â³êîì
â³ä 6 äî 11 ðîê³â. Âîíè
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ, ðîçâèâàòèñÿ òà ñîö³àë³çóâàòèñÿ ó áåçïå÷íîìó
ïðîñòîð³.
Ïðîãðàìà âêëþ÷àº äâîõãîäèíí³ çàíÿòòÿ äâà ðàçè
íà òèæäåíü ï³ä êåð³âíèöòâîì êâàë³ô³êîâàíèõ
ôàñèë³òàòîð³â.
«Çà äîïîìîãîþ ³ãîð òà
âåñåëèõ àêòèâíîñòåé ä³òè
áóäóòü íàâ÷àòèñÿ òà ïîñèëþâàòè âàæëèâ³ íàâè÷êè
ó æèòò³: êîãí³òèâí³ çä³áíîñò³, ðåãóëþâàííÿ ñâî¿õ åìîö³é, âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â,
ùî âèíèêàþòü ç îäíîë³òêàìè àáî äîðîñëèìè, íàáóòòÿ
ïîçèòèâíèõ ñîö³àëüíèõ
íàâè÷îê, à òàêîæ çìîæóòü
çíàéòè íîâèõ äðóç³â, âåñåëî
ïðîâåñòè ÷àñ òà âçÿòè
ó÷àñòü ó òâîð÷èõ, ðóõëèâèõ
òà ö³êàâèõ ³ãðàõ», — éäåòüñÿ
ó ïîâ³äîìëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè.

Психологічна
допомога
Çà äîðó÷åííÿì î÷³ëüíèêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³ÿ Áîðçîâà â îáëàñò³
òðèâàþòü âè¿çäè äî ñ³ìåé
çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü
â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÂÀ Íàòàëÿ Çàáîëîòíà.
Íà Â³ííè÷÷èí³ ó òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè âè¿æäæàþòü ìîá³ëüí³ ïñèõîëîã³÷í³
áðèãàäè, äî ÿêèõ ìîæíà
çâåðíóòèñÿ òà ïðîãîâîðèòè
ñâî¿ ïðîáëåìè òà ïåðåæèâàííÿ.
«Ç êîæíèì äíåì âñå
á³ëüøå ëþäåé çâåðòàþòüñÿ
çà ïñèõîëîã³÷íîþ äîïîìîãîþ. Öüîãî íå ïîòð³áíî
ñîðîìèòèñÿ! Â³ä ïñèõîëîã³÷íîãî òà åìîö³éíîãî
ñòàíó ð³äíèõ çàëåæèòü äóõ
íàøèõ â³éñüêîâèõ», — çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÎÂÀ Íàòàëÿ Çàáîëîòíà.
Ñ³ì’ÿì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ìîæíà çâåðíóòèñÿ
çà íåîáõ³äíîþ äëÿ íèõ
ïñèõîëîã³÷íîþ äîïîìîãîþ
çà òàêèìè íîìåðàìè òåëåôîí³â:
+380 67 348 28 68 (Veteran
Hub)
7333 (LifeLine Ukraine)
+380 67 885 71 07,
+380 96 534 17 41 (Öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá).
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ДИНІ ПО 60, КАЧАН КУКУРУДЗИ —
30, СТІЛЬКИ Ж ПІВТОРАЧКА МОЛОКА
Що по чому?  Вже півліта пройшло,
минає ягідний сезон, мають дешевшати
овочі. Але цього року все не так, як було
раніше. Помідори тримаються у ціні,
а за буряк, який традиційно в цю пору
коштував кілька гривень, зараз треба
віддати більше сорока. До вашої уваги
традиційний огляд цін
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Öüîãî ðàçó ìè ö³êàâèëèñÿ ö³íàìè íà «õèòðîìó áàçàð÷èêó» ³
íà ÏÐÁ. Ó ÀÒÁ ïðàêòè÷íî íåìàº
ñåçîííèõ ÿã³ä. Êèíóëîñü ó â³÷³, ùî
íà ãðèâíþ äåøåâøà öèáóëÿ ³ ìàéæå íà 10 äåøåâøà â ÀÒÁ ìîðêâà. Íà «êðóãó» áàçàðó, ÿêèé áóâ,
ïðàêòè÷íî âæå íåìàº. Ùå îêðåì³
ïðîäàâö³ ì’ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêîñü
âêðàäàþòüñÿ çà áóä³âëþ ñòàðîãî
ó÷èëèùà.
— Àëå öå íå òîðã³âëÿ, êîëè òè
ðîçêëàâñÿ, à òîá³ ìàéæå ââ³÷ëèâî êàæóòü: çáèðàéòåñÿ, òîðã³âëÿ
òóò çàáîðîíåíà, — êàæóòü âîíè.
Â êîæíîìó ì³êðîðàéîí³ äëÿ çðó÷íîñò³ ëþäåé ïîâèíåí áóòè ñâ³é
îêðåìèé áàçàð÷èê, äå âëàäà ìîæå
çàðîáëÿòè ãðîø³ â áþäæåò, ÿêùî
òàê³ áàçàð÷èêè îáëàøòóº ³ óçàêîíèòü.
Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà
ó â³âòîðîê, 27-ãî ëèïíÿ, â öåíòð³ óâàãè ïîêóïö³â áóëè íå ìàëèíà, âèøíÿ ÷è ñìîðîäèíà, à äèí³
ïî 60 ãðèâåíü çà ê³ëî ³ êóêóðóäçà
ïî 30 ãðèâåíü çà êà÷àí.
Ìàëèíó ³ ñìîðîäèíó ïðîäàâàëè
íà áàíêè ³ íà ê³ëîãðàìè. Ë³òðîâà
áàíêà öüîãî â³òàì³ííîãî ïðîäóêòó òÿãíóëà íà 30–40 ãðèâåíü. Õòî
ïðîäàâàâ ÿãîäó íà âàãó, òî âèñòàâèâ ö³íó 60 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
×îðíèö³ — 120 ãðèâåíü, ëîõèíà
â³ä 140 äî 180 çà ê³ëîãðàì. Âèøí³ ³
øîâêîâèöþ ïðîäàâàëè ë³òðîâèìè

áàíêàìè ïî 20–25 ãðèâåíü.
Ùîäî ôðóêò³â, òî ñëèâà —
50 ãðèâåíü, ïåðñèê â³ä 50 äî 75,
ìàíäàðèíè — 80–90 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Îã³ðêè âæå ç’ÿâèëèñÿ ó ì³ñöåâèõ âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
òîìó âîíè ñòð³ìêî âïàëè â ö³í³.
Ó â³âòîðîê, 27 ëèïíÿ, ¿õ ïðîäàâàëè
â³ä 20 ãðèâåíü çà ñàëàòíèé äî 35
(ò³, ùî íà çàêðóòêó.) Ïîì³äîðè
ùå â ö³í³. Ðîæåâ³ — 75, ÷åðâîí³ —
â³ä 55 äî 45 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì,
êàáà÷êè — 20, áàêëàæàíè — 40.
Ñòàá³ë³çóâàëèñÿ â ö³í³ ïðîäóêòè áîðùîâîãî íàáîðó — ÷åðâîíèé áóðÿê çà ö³íîþ ïîð³âíÿâñÿ
ç ïîì³äîðàìè. Éîãî ïðîäàâàëè
â³ä 45 äî 50 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ìîðêâà — 40, öèáóëÿ — 30 ãðèâåíü. Êàïóñòà ïðîòÿãîì âñüîãî ñåçîíó òî äîäàº, òî âòðà÷àëà â ö³í³ —
â³ä 40 äî 65 ãðèâåíü. Ó â³âòîðîê
¿¿ ïðîäàâàëè â³ä 35 äî 40 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì.
Êàâóíè á³ëüø ÿê çà ì³ñÿöü ñêèíóëè â ö³í³ 5 ãðèâåíü. Â ïåðøèé
ðàç, êîëè ìè ¿õ ïîáà÷èëè, âîíè
êîøòóâàëè 33 ãðèâí³ çà ê³ëî,
ó â³âòîðîê íà ö³ííèêó áóëî 28.
Äî ðå÷³, íàì ç öüîãî ïðèâîäó
ðîçïîâ³ëè âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ
â îäí³é òîðãîâåëüí³é òî÷ö³ íàøîãî ì³ñòà. Æ³íêà ìîëîäèõ ðîê³â çàìîâèëà êàâóí âàãîþ áëèçüêî
7 êã. Ùîá ïîêóï÷èí³ êàâóí áóëî
çðó÷íî íåñòè, éîãî ïîì³ñòèëè
â ïàêåò òà, ÿê ³íîä³ áóâàº, â³í

«Хитрий базарчик» на вулиці Василя Земляка. Людей на ринку 26 липня найбільше
цікавила городина
íå âèòðèìàâ âàãè. Êàâóí âèïàâ ç
ïàêåòà, äàâ òð³ùèíó, ñâ³äêè öüîãî
íå ïîáà÷èëè ñîêîâèòî¿ ÷åðâîíî¿
ñåðöåâèíè. Íà çåìëþ ïîëèëàñÿ
ñ³ðîãî êîëüîðó âîäà. Ìîæíà óÿâèòè ä³àëîã ì³æ æ³íêàìè ïîêóïöåì ³
ïðîäàâ÷èíåþ, ÿê³ ðîçóì³þòü, ùî
âîíè âòðàòèëè
Êðóïè ñòàá³ëüíî äîðîã³. Íà õèòðîìó áàçàð÷èêó çà ãðå÷êó ïðàâèëè 98 ãðèâåíü. Ðèñ ³ áóëãóð ïî 50,
ïøîíî — 22 ãðèâí³ çà ê³ëîãðàì.
Ö³íè íà ñâèíèíó ³ ÿëîâè÷èíó
òðîõè îïóñòèëèñÿ. Ê³ëîãðàì ãàðíîãî ñàëà — 130–140 ãðèâåíü,
çà ô³ëåéíó ÷àñòèíó ïðàâèëè 150.
Ïåðåäíÿ ³ çàäíÿ ÷àñòèíà íà 10–
20 ãðèâåíü äåøåâøå.
Ç ðèáè êàðàñü ³ 300-ãðàìîâèé
êîðîï — 50 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Íåâåëè÷ê³ ñóäàêè — 80.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ìîëî÷íà
ïðîäóêö³ÿ â êðà¿í³ äîäàëà â ö³í³,

íà ïðîäóêö³þ â³ä ñâî¿õ êîð³âîê
ìîëî÷íèö³ ö³í ùå íå ï³äí³ìàþòü,
õî÷à âîíè âæå íå òàê³ îïòèì³ñòè÷í³, ÿê ìèíóëîãî ðàçó.
— Íà îñ³íü º äâà âàð³àíòè. Ïåðøèé — öå ï³äíÿòè ö³íè, òîìó ùî
äëÿ ãîä³âë³ ñàìî¿ ñêîòèíè ó âñüîìó ö³íè ï³äíÿëè. Òþê ñîëîìè,
ÿêèé êîøòóâàâ 150 ãðèâåíü, òåïåð êîøòóº 450. Ñóõèé æîì òåïåð
–150 ãðèâåíü ì³øîê. Ñ³íî çàãîòîâèëè ò³ëüêè ç ïåðøîãî óêîñó.
Äðóãîãî óêîñó íå áóëî, à íà òðåò³é
ðîçðàõîâóâàòè íå âàðòî, — êàæóòü
ïðîäàâ÷èí³ ìîëî÷êè. — Äðóãèé
âàð³àíò — öå âæå âèõ³ä ³ç áåçâèõîä³, êîëè êîðîâè éäóòü íà óá³é.
Ïðîäàâàòè ìîëî÷êó çà ö³íàìè
äîâîºííîãî ïåð³îäó, òî âæå áóäå
ïðàöþâàòè ñîá³ ó çáèòîê.
Ï³âòîðà÷êà ìîëîêà êîøòóº
30 ãðèâåíü. Ñåïàðàòîðíà ñìåòàíà 85–90 ãðèâåíü çà ï³âë³òðà.

Ñèð êîðîâ’ÿ÷èé 100–120 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Ìàñëî äîìàøíº —
300 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ó ìàãàçèíàõ ìàñëî óïàêîâêà 200 ãðàì³â —
58–72 ãðèâí³.
Ö³íà ÿºöü çà íåïîâíèé ì³ñÿöü
äîäàëà ãðèâíþ — 26 ãðèâåíü
çà äåñÿòîê, çà ÿéöÿ â³ä äîìàøíüî¿
êóðêè ïðàâëÿòü — 35, â³ääàþòü
ïî 30 ãðèâåíü çà äåñÿòîê.
Ì’ÿñî ïòèö³ íà «õèòðîìó» áàçàð÷èêó: ô³ëå êóðêè â³ä
110 äî 129 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
ßê íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîæâàâëåííÿ ïîêóïö³â
á³ëÿ ºìíîñòåé ç êóð÷àòàìè. Îäí³
ïòàõîëþáè âàãàþòüñÿ, ÷è íå ï³çíî
êóð÷àò êóïóâàòè.
— Ùå äîáðèõ 2 ì³ñÿö³ ë³òà º —
çàñïîêîþþòü ïòàõîëþá³â ïðîäàâ÷èí³. — Êóð÷àòà âèðîñòàþòü çà òðè
ì³ñÿö³, — êàæóòü âîíè. — Íà Ð³çäâî ó âàñ áóäóòü ³ ÿéöÿ, ³ ì’ÿñî.

«Хочеться додому, своїх побачити»: строковикиземляки написали петицію, де просять відпустку
ІРИНА ШЕВЧУК

Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ «RIA-Êîçÿòèí»
çâåðíóëèñÿ íàø³ ñîëäàòè ç ïðîõàííÿì ïîøèðèòè ïåòèö³þ, äå
éäåòüñÿ ïðî â³äïóñòêó äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâ³ ñëóæáè, ÿê³ ç ïåðøîãî äíÿ áîðîíÿòü
íàøó êðà¿íó íà ôðîíò³. Àâòîð
ïåòèö³¿ 21-ð³÷íèé Ìèêîëà Ðîãà÷êî, ðîäîì ³ç Õìåëüíè÷÷èíè.
Â³í íàïèñàâ â³ä ³ìåí³ ñâî¿õ ïîáðàòèì³â, ñåðåä ÿêèõ ³ íàø çåìëÿê,
20-ð³÷íèé êîçÿòèí÷àíèí Â³òàë³é.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç Â³òàë³ºì ³
ä³çíàëèñÿ, ÷îìó õëîïö³ âèð³øèëè
íàïèñàëè ïåòèö³þ äî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè.
Íàø Â³òàë³é ñëóæèòü âæå
äåñÿòèé ì³ñÿöü, éîãî òîâàðèø
Ìèêîëà ç Õìåëüíèöüêîãî òåæ
ñò³ëüêè æ. Çà öåé ÷àñ âîíè í³
ðàçó íå áóëè ó â³äïóñòö³. Òàê
ñòâåðäæóº Â³òàë³é.

— Òóò äåÿê³ õëîïö³ º, ùî
ïî ï³âòîðà ðîêó ñëóæàòü, à ùå í³
äíÿ íå áóëè âäîìà, ó ìåíå âæå
ñêîðî ³ ïîëîâèíà ñëóæáè áóäå,
à â³äïóñòêè íå äàþòü, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ Â³òàë³é. — Õî÷åòüñÿ
äîäîìó, ñâî¿õ ïîáà÷èòè, õî÷à á
íà ïàðó äí³â.
Ó ñâîþ ÷åðãó, Â³òàë³é ïîâ³äîìèâ, ùî ç ïîä³áíèì ïðîõàííÿì
íå ðàç çâåðòàëèñÿ äî ñâî¿õ êîìàíäèð³â, ÿê³, äî ðå÷³, ó öüîìó
íåîáìåæåí³. Ó â³äïîâ³äü ÷óëè
â³äìîâêè. Ìîâëÿâ, çâåðòàéòåñÿ
äî Ïðåçèäåíòà.
— Îò ³ ìè âèð³øèëè íàïèñàòè ïåòèö³þ, ìîæëèâî â³í ïîáà÷èòü, — ïðîäîâæóº Â³òàë³é.
Öüîãî ë³òà, ïî ãðàô³êó, ìè ìàëè
éòè ó â³äïóñòêó, à òàê ÿê ïî÷àëàñÿ
ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, âæå ìàéæå ÿê ï³âðîêó çà â³äïóñòêó í³õòî
³ íå çãàäóº.
Ïåòèö³þ â³éñüêîâ³ îïóáë³êó-

âàëè 11 ëèïíÿ. Îñü ¿¿ ïîâíèé
çì³ñò: «Ïðîøó íàäàòè â³äïóñòêè
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ñòðîêîâî¿
ñëóæáè, ÿê³ ç ïåðøîãî äíÿ â³éíè
áîðîíÿòü íàøó êðà¿íó. Áàãàòî õòî
ç íàñ â³äñëóæèâ ìàéæå ï³âòîðè
ðîêè, à õòî âæå ³ á³ëüøå, à ó â³äïóñòêó òàê ³ íå ç’¿çäèëè. Ïðîøó
ï³äòðèìàòè öþ ïåòèö³þ, òàê ÿê
âîíà äóæå âàæëèâà äëÿ íàñ óñ³õ,
ëþäè çìîðåí³ òà õî÷óòü ïîáà÷èòè
ñâîþ ñ³ì’þ».
Äëÿ òîãî, ùîá ïåòèö³þ ðîçãëÿíóëè â Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà,
¿¿ ìàº ï³äòðèìàòè íå ìåíø ÿê
25 òèñÿ÷ îñ³á. Ñòàíîì íà 26 ëèïíÿ ç³áðàëè ïîíàä 2 òèñÿ÷³ ï³äïèñ³â.
Äëÿ ï³äòðèìêè ìîðàëüíîãî
äóõó òà ïîïîâíåííÿ çàïàñó ñèë
òà åíåðã³¿, õëîïö³ õî÷óòü äîäîìó
õî÷ íà ê³ëüêà äí³â. Äàâàéòå ï³äòðèìàºìî ¿õí³ áàæàííÿ ïîáà÷èòè
íàéð³äí³øèõ!

Наш земляк зі своїм товаришем по службі. За весь час
несення служби хлопці жодного разу не були у відпустці. З
цього приводу написали петицію до президента
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ЯК КОЗЯТИНЧАНКИ ЖИВУТЬ У ДАНІЇ
Цікаво  Коли почалася повномасштабна
війна, наша землячка Олена разом із двома
донечками виїхала до Данії. Там вона
знайшла роботу, а діток прилаштувала
у школу та садочок. Чому датчани
уникають солодкого, чому у декрет частіше
йде тато, ніж мама і чому замість шкільного
автобуса за дітьми приїздить таксі — про це
і не тільки поговорили з козятинчанкою
ОЛЕНА УДВУД

Îëåíà æèâå ó êîìóí³ íà ï³âäí³
Äàí³¿. ¯¿ ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ÷îëîâ³êîâîãî áðàòà ³ ÷îòèðìà ä³òüìè
ïðèõèñòèëà ì³ñöåâà ìåøêàíêà.
— Äàò÷àíè âñ³ ïîñì³õàþòüñÿ ³
òàì º ÷îìó ðàä³òè, — ðîçïîâ³äàº
êîçÿòèí÷àíêà. Âîíà âæå ïî÷àëà
â÷èòè äàíñüêó. Ïîêè ùî îïàíîâóº
àáåòêó. — Ó íèõ ö³êàâà âèìîâà,
êîëè âîíè ãîâîðÿòü, çäàºòüñÿ,
í³áè âîíè â ðîò³ ùîñü òðèìàþòü.
² ¿ì âàæêî âèìîâëÿòè òâåðä³ çâóêè. Àëå ó íàñ áàãàòî ñõîæèõ ñë³â.
Ã³òàðà, ùîñü ïîä³áíå äî ñëîâà
«òàð³ëêà», ñàíäàë³, ò³ëüêè âîíè
êàæóòü ñÀíäàë³. ¯õíº «òàê» — öå
íàøå «äÿêóþ».
Ïîïðè ìîâíèé áàð’ºð, íàøà
çåìëÿ÷êà øâèäêî çíàéøëà ðîáîòó.
Âëàøòóâàëàñÿ ó êâ³òêîâó òåïëèöþ.
Ðîáî÷èé äåíü Îëåíè ïî÷èíàºòüñÿ î ñüîì³é ðàíêó ³ çàê³í÷óºòüñÿ
î äðóã³é äíÿ. Ó Äàí³¿ çàáîðîíåíî
ïðàöþâàòè äîâøå âîñüìè ãîäèí
íà äîáó — öüîãî ïðàâèëà äîòðèìóþòüñÿ âñ³. Ùîéíî ðîáîòà çàâåðøóºòüñÿ, äàò÷àíè ïîñï³øàþòü
äîäîìó, òîìó ùî ñ³ì’ÿ äëÿ íèõ
íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ó âèõ³äí³ âîíè
îáîâ’ÿçêîâî çáèðàþòüñÿ ðàçîì.
НАШОЇ ГРЕЧКИ НЕ ЗНАЙДЕШ
Äàíö³ âçàãàë³ ö³íóþòü ñâ³é ÷àñ
³ íåíàâèäÿòü ïðîâîäèòè éîãî
íà êóõí³. Òîìó õàð÷óþòüñÿ ïåðåâàæíî ôàñò-ôóäîì ÷è â êàôå,
à êîëè âäîìà — çäåá³ëüøîãî ðîáëÿòü áóòåðáðîäè.
— Ìè êîëè ïðè¿õàëè, õàçÿéêà
íàñ çàïèòàëà: «À âè ëþáèòå ãîòóâàòè?!» — çãàäóº Îëåíà. — Ìè
òàê³: «Òîáòî?! Íå ëþáèìî, òðåáà
ãîòóâàòè, áî ÷åòâåðî ä³òåé». Çà äâà
òèæí³ ìè ç’¿ëè ø³ñòü ê³ëîãðàì³â
êàðòîïë³. Âîíà êàçàëà, ùî âîíà
çà ð³ê ñò³ëüêè êàðòîïë³ íå ç’¿äàëà.
Òàêîãî ð³çíîìàí³òòÿ êðóï, ÿê
ó íàñ, â Äàí³¿ íåìàº. Íà ïðèëàâêàõ
ìàêàðîí, ðèñ, ñî÷åâèöÿ ³ íóò —
îöå é óñå. Òîæ êàø³ òóò íå ¿äÿòü.
Òàê ñàìî ÿê ³ ñóïè. Õî÷à íàø³
êîçÿòèí÷àíêè âñå æ ïðèâ÷èëè
äàò÷àíêó íå ëèøå ¿ñòè, à é âàðèòè
óêðà¿íñüêèé áîðù ³ ïîçíàéîìèëè
ç ³íøèìè ñòðàâàìè íàøî¿ êóõí³.
— Âîíà äóæå ïîëþáèëà ÷åðâîíèé áîðù, ãîëóáö³ ¿é äóæå
ïîäîáàþòüñÿ, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — Ïëîâ, ïåëüìåí³ âçàãàë³ éäóòü
íà óðà, âàðåíèêè òàêîæ ¿é ñïîäîáàëèñÿ. ²ç çåëåíèì áîðùåì âàæêî — òàì íåìàº ùàâëþ, òî ÿ áðàëà øïèíàò, çàëèâàëà ëèìîííèì
ñîêîì ³ ÷åêàëà, ïîêè â³í òðîõè
ïðîêèñíå. Ñàëà ó íèõ íåìàº òåæ.
Äàíö³ ïðèõèëüíèêè çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ. Âîíè áàãàòî âæèâàþòü îâî÷³â ³ îìèíàþòü äåñÿòîþ
äîðîãîþ öóêîð. Íå ëèøå ÷åðåç
òå, ùî â³í øê³äëèâèé äëÿ ô³ãóðè.
— Çà öóêîð ó íàñ ³ç õàçÿéêîþ
ïîñò³éíà â³éíà, òîìó ùî çóáè òðåáà áåðåãòè ³ öóêîð ¿ñòè íå ìîæíà. Âîíè ñîëîäêå ëþáëÿòü, àëå

¿äÿòü éîãî ð³äêî, òîìó ùî äóæå
äîðîãà ñòîìàòîëîã³ÿ, — ïîÿñíþº
Îëåíà. — Äî 18 ðîê³â ñòîìàòîëîã³ÿ
áåçêîøòîâíà, à ï³ñëÿ 18 — äîðîãî.
Íàøà àäì³í³ñòðàòîð íà êâ³òàõ òåæ
óêðà¿íêà ç Ïîëòàâè ³ âîíà êàçàëà, ùî ðàç íà ð³ê ¿çäèòü äîäîìó
ðîáèòè çóáè. Òîìó ùî òóò îäíà
êîðîíêà — öå 15 òèñÿ÷ êðîí. Çà ö³
êîøòè ìàøèíó ìîæíà êóïèòè.
Öå ïðèáëèçíî 60 òèñÿ÷ íà íàø³
ãðîø³.
ДО ШКОЛИ НА ТАКСІ
Ñòàðøó äîíå÷êó Îëåíà â³ääàëà äî øêîëè. Ó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ òðè óêðà¿íñüêèõ êëàñè.
Îò ò³ëüêè ñàìà øêîëà äàëåêî —
¿õàòè ö³ëèõ 12 ê³ëîìåòð³â. Âò³ì
àí³ äëÿ ä³òåé, àí³ äëÿ áàòüê³â öå
íå ïðîáëåìà, òîìó ùî çà ó÷íÿìè
ùîðàíêó ïðè¿çäèòü áåçêîøòîâíå
òàêñ³. Ùîéíî ìàøèíà ï³ä’¿æäæàº,
íà òåëåôîí ìàìè ïðèõîäèòü ñìñïîâ³äîìëåííÿ ³ âîíà â³äïðàâëÿº
äèòèíó äî øêîëè.
— Íà íàø ðàéîí âèä³ëÿºòüñÿ
îäíå òàêñ³, âîíî çàáèðàº ä³òåé,
ÿê³ æèâóòü ïîðÿä, — ðîçïîâ³äàº
êîçÿòèí÷àíêà. — Â îäí³é ìàøèí³
¿äå ÷îòèðè äèòèíè. Íàçàä ¿õ òåæ
ïðèâîçÿòü íà òàêñ³, ³íêîëè áóñîì.
Óðîêè ïî÷èíàþòüñÿ î âîñüì³é ³
òðèâàþòü äî ïåðøî¿ äíÿ. Ë³òí³ êàí³êóëè âñüîãî ì³ñÿöü, âò³ì øêîëÿð³ ÷åðåç öå íå ïåðåéìàþòüñÿ, òîìó
ùî ó øêîë³ âåñåëî — âîíè íàâ÷àþòüñÿ â ïðîöåñ³ ãðè. Äî òîãî æ,
íà òåðèòîð³¿ º íå ëèøå äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê, à é ìîòóçêîâèé ïàðê.
— Êíèæêè, çîøèòè ìè íå êóïóâàëè ³ ÿ ¿õ â î÷³ íå áà÷èëà, òîìó
ùî âîíè âñ³ çàëèøàþòüñÿ â øêîë³, — êàæå æ³íêà. — Äîäîìó óðîê³â
íå çàäàþòü, ä³òè çàéìàþòüñÿ ò³ëüêè òàì. Äî÷êà áåðå ç ñîáîþ ëèøå
¿æó ³ òåëåôîí. Òåëåôîíîì äîçâîëÿþòü êîðèñòóâàòèñÿ íà óðîêàõ.
Â÷èòåëü âèêëàäàº àíãë³éñüêîþ,
òîìó äîâîäèòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
ïåðåêëàäà÷åì.
ВЛАШТОВУЮТЬ ВЕЧІРКИ БІЛЯ
БАГАТТЯ
Ìîëîäøà äîíüêà õîäèòü äî ñàäî÷êà. Òóäè ä³òåé ïðèéìàþòü ç
9 ì³ñÿö³â. ² ÿêùî ó íàñ âèõîâàòåëü — öå ñóòî æ³íî÷à ïðîôåñ³ÿ,
òî ó Äàí³¿ âñå ³íàêøå. Ó ñàäêó,
ÿêèé â³äâ³äóº äî÷êà Îëåíè, âèõîâàòåëåì ïðàöþº ÷îëîâ³ê. Éîãî
çâóòü Ñîéºð. Â³í ãðàº ç õëîïöÿìè
ó ôóòáîë, äîïîìàãàº ä³òÿì ìàéñòðóâàòè.
— Ìè ïðèéøëè ç äî÷êîþ â ïåðøèé äåíü, ä³òè çàë³çëè íà äåðåâî,
¿ì ïî ÷îòèðè ðîêè, — ïðîäîâæóº
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ß äî Ñîéºðà êàæó: «Àãîâ, òàì ä³òè!» Â³í
â³äïîâ³äàº: «Öå íîðìàëüíî». Âîíè
õâèëèí ï’ÿòü ïîñèä³ëè ³ àêóðàòíî
çë³çëè. ¯ì äîçâîëÿºòüñÿ âñå.
Ìàéæå âåñü ÷àñ ä³òè ïðîâîäÿòü
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ³ öå ïîïðè òå,
ùî ó Äàí³¿ ÷àñòåíüêî äîùèòü.
Êîëè ïîãîäà ïîãàíà, ìàëå÷³ ïðî-

ñòî âäÿãàþòü äîùîâèêè ³ ãóìîâ³
÷îáîòè. ² í³õòî íå ñâàðèòü, ÿêùî
äèòèíà ãðàºòüñÿ â áîëîò³. Òàì ïîâíà ñâîáîäà ä³é, âèõîâàòåë³ íå îáìåæóþòü ä³òëàõ³â í³ â ÷îìó.
— Ó íàø³é ãðóï³ º õëîï÷èê,
ÿêèé ïðèõîäèòü ó ñóêí³, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà. — Âèõîâàòåë³
íîðìàëüíî äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ.
Âîíè êàæóòü: «Âàó, òè ñüîãîäí³
â òàê³é ñóêåíö³!» Îñòàíí³ äâà òèæí³ â³í âæå ïðèõîäèòü áåç ñóêí³.
Âîíè äàþòü ïðàâî âèáîðó äèòèí³,
íå áóäóòü êðè÷àòè, êàçàòè: «Í³,
íå ìîæíà».
Ùîï’ÿòíèö³ â ñàäî÷êó ðîçâîäÿòü áàãàòòÿ ³ âëàøòîâóþòü íåâåëèêó âå÷³ðêó, ñìàæàòü íà âîãíèù³
ìàðøìåëîó òà ³íø³ ñìàêîëèêè.
À ùå çàéìàþòüñÿ éîãîþ. Ä³òè
íå ëèøå ãðàþòüñÿ òà ðîçâàæàþòüñÿ, à é âèâ÷àþòü íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå — íà òåðèòîð³¿ ñàäêà
º íåâåëèêà ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà,
äå ìàëå÷à ñ³º çåðíÿòêà, à ïîò³ì
ñïîñòåð³ãàº çà òèì, ÿê âîíè ïðîðîñòàþòü. Íàòîì³ñòü ë³òåðè ³ öèôðè âîíè íå â÷àòü. ² íå ñïëÿòü —
â ñàäî÷êó íàâ³òü íåìàº ë³æå÷îê.
Ùå îäíà â³äì³íí³ñòü â³ä íàøî¿
ñèñòåìè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè — õàð÷óâàííÿ.
— ¯æó òè äàºø ³ç ñîáîþ â áîêñàõ, — ïðîäîâæóº êîçÿòèí÷àíêà. —
Âîíè ï³äïèñàí³ öèôðàìè «îäèí»,
«äâà», «òðè». Ó ðîçäÿãàëüí³ ñòîÿòü
õîëîäèëüíèêè, ÿê³ ï³äïèñàí³ òàê
ñàìî. Ó ïåðøîìó ëîòêó ñí³äàíîê, ó äðóãîìó — îá³ä, ó òðåòüîìó — ¿æà íà ï³ñëÿîá³äíþ ïîðó.
Çàõîäèø ó ñàäî÷îê, òàì ïëàíøåò,

У Данії часто йдуть дощі. Попри це більшість часу діти
у садочку проводять на відкритому повітрі

×àñòî-ãóñòî æ³íêè
ìàþòü á³ëüøó
çàðïëàòó, í³æ
÷îëîâ³êè. Òîìó òàòî ó
äåêðåò³ — çâè÷íà äëÿ
Äàí³¿ ð³÷
íà ÿêîìó âñ³ ä³òè. Ó öüîìó ïëàíøåò³ òè âèáèðàºø ñâîþ äèòèíó
³ â³äì³÷àºø, î êîòð³é ãîäèí³ òè
¿¿ ïðèâåëà é î êîòð³é òè ¿¿ çàáåðåø. Êîëè çàáèðàºø, òè òàêîæ
â³äì³÷àºøñÿ. ßêùî äèòèíó ìàº
çàáðàòè íå ìàìà, à õòîñü ³íøèé,
òè ïîçíà÷àºø, õòî ñàìå ìàº çàáðàòè òâîþ äèòèíó.
ЖІНКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ БІЛЬШЕ
Ó Äàí³¿ çàáîðîíåíî çàñòîñîâóâàòè äî ä³òåé ô³çè÷íó ñèëó. ßêùî
õòîñü ïîáà÷èòü, ùî òè øòóðõàºø
íàâ³òü ñâîãî ñèíà ÷è äî÷êó, îäðàçó âèêëè÷óòü ïîë³ö³þ. Ðàç íà òðè
ì³ñÿö³ ñ³ì’ÿì âèïëà÷óþòü äîïîìîãó íà ä³òåé, ùîá çà ö³ êîøòè
êóïóâàòè îäÿã òà âçóòòÿ. Ïðè ÷îìó
íå ëèøå äàò÷àíàì, à é ³íîçåìöÿì.
Íàòîì³ñòü äîðîñë³ íå íàäòî ïåðåéìàþòüñÿ òåìîþ îäÿãó. Âîíè
ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè äîðîã³
ðå÷³, âò³ì îäÿãàþòüñÿ ïî ïðîñòîìó. Òîìó ùî ó Äàí³¿ íå ïðèéíÿòî
õèçóâàòèñÿ ñâî¿ìè ñòàòêàìè.
— Âîíè íå ïåðåéìàþòüñÿ ñòîñîâíî òîãî, ÿê³ ó íèõ ìàøèíè, —
êàæå êîçÿòèí÷àíêà. — Õî÷à ó âñ³õ
ìàøèíè îñòàííüî¿ ìîäåë³. Êîøòóþòü âîíè äîðîãî, àëå âîíè ñîá³
öå ìîæóòü äîçâîëèòè.
Ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé äàò÷àíèí çàðîáëÿº ïðèáëèçíî
200–250 êðîí íà ãîäèíó. À ùå
÷àñòî-ãóñòî æ³íêè ìàþòü á³ëüøó
çàðïëàòó, í³æ ÷îëîâ³êè. Òîìó òàòî
ó äåêðåò³ — çâè÷íà äëÿ Äàí³¿ ð³÷.
² ëþäè ñïðèéìàþòü öå áåç îñóäó. Ùîïðàâäà, âèñîê³ ó ö³é êðà¿í³
íå ëèøå çàðïëàòè, à é ïîäàòêè.
— ²ç çàðîá³òêó ó òåáå âèðàõîâó-

У школах окрім звичних дитячих майданчиків є ще й
мотузкові парки. Тож на перервах учні точно не нудьгують
ºòüñÿ 38%, — ïðîäîâæóº æ³íêà. —
Àëå âîíî òîãî âàðòå: ìåäèöèíà
áåçêîøòîâíà, ñàäî÷îê ³ øêîëà
áåçêîøòîâí³, äîðîãè ÷óäîâ³. Òîá³
ùîñü ïîäàðóâàëè íà ïåâíó ñóìó —
òè ìàºø ñïëàòèòè ïîäàòîê. Òîá³
ïåðåñëàëè ãðîø³ — òàêîæ ç ïåâíî¿
ñóìè òè ïëàòèø ïîäàòîê.
ДОВІРЯЮТЬ ОДНЕ ОДНОМУ
Ïîäàòêàìè îáêëàäàºòüñÿ óñå,
íàâ³òü äîìàøí³ òâàðèíè. Òîìó
ó Äàí³¿ âçàãàë³ íåìàº áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê ³ êîò³â, àäæå ëþäèíà
ñâ³äîìî çàâîäèòü äîìàøíüîãî
óëþáëåíöÿ.
— Âîíè äóæå ëþáëÿòü êîíåé, —
êàæå Îëåíà. — Ó íèõ ñêð³çü íàâ³òü çíàêè íà äîðîç³ «Îáåðåæíî,
êîí³». Äåðæàâà äàº êîìïåíñàö³þ
íà ñ³íî. Ó íàøî¿ õàçÿéêè, íàïðèêëàä, ÷îòèðè êîíÿ, ÷îòèðè êîòà ³
ñîáàêà. Ó ä³â÷àò, ÿê³ ¿õàëè ç íàìè,
ùå é êóðè º. ßêùî ó òåáå êâî÷êà
âèñèä³ëà, ñêàæ³ìî, äåñÿòü êóð÷àò
³ ïîò³ì ç’ÿâèëàñÿ ùå îäíà êâî÷êà,
ïðî öå òðåáà ïîâ³äîìèòè.
Ùå ó Äàí³¿ ï³äòðèìóþòü ÷èñòîòó. Òàì ñîðòóþòü ñì³òòÿ. ª îêðåì³
áàêè äëÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, äëÿ êàðòîíó, ïàïåðó, ó ÷åòâåðòèé îêðåìî ñêèäàþòü ñêëî òà
æåðñòÿí³ áàíêè. À íà ïëàñòèêó
âçàãàë³ ìîæíà çàðîáèòè.

— Ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè ³ æåðñòÿíêè ç-ï³ä êîëè ìè çáèðàºìî
ó âåëèêèé ïàêåò ³ áåðåìî ç ñîáîþ,
êîëè ¿äåìî â ìàãàçèí, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà. — Ó êîæíîìó ìàðêåò³ ñòî¿òü àïàðàò, ÿêèé ïðèéìàº
ïëÿøêè. Çà öå òîá³ âèäàºòüñÿ êóïîí÷èê íà ïåâíó ñóìó ³ òè íèì
ðîçðàõîâóºøñÿ. Ìè ñîá³ íàçáèðàëè íà 130 êðîí ³ âçÿëè ä³òÿì âñå,
ùî âîíè õî÷óòü — ìîðîçèâà òîùî.
Ï³âë³òðîâà ïëÿøå÷êà êîøòóº îäèí
êðîí, çà äâîë³òðîâó — äâà êðîíè.
Ó Äàí³¿ º íå ëèøå ñóïåðìàðêåòè ³ çâè÷í³ äëÿ íàñ ìàãàçèíè, äå
çà ïðèëàâêîì ñòî¿òü ïðîäàâåöü.
Òàì ÷èìàëî ìàðêåò³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.
— ¯äåìî äîðîãîþ, òàì áóäèíî÷êè ³ ïðèëàâîê, — êàæå êîçÿòèí÷àíêà. — Íàïèñàíî «ïîëóíèöÿ — 25,
êàðòîïëÿ — 10» ³ ñòî¿òü ñêàðáíè÷êà. ß âåðòàþñÿ íàçàä, 50 êðîí ïîêëàëà ³ âçÿëà äâà ëîòêè ïî ï³â ê³ëà
ïîëóíèö³. ²ç ëþäåé — í³êîãî. Òàì
º ìàãàçèí÷èêè, äå ðîçêëàäåíà ïðîäóêö³ÿ ³ âèñèòü QR-êîä. Òè áåðåø
âñå, ùî òðåáà, ñêàíóºø éîãî ³ ðîçðàõîâóºøñÿ. Òàì âñå ïîáóäîâàíî
íà äîâ³ð³. Âîíè äîâ³ðÿþòü îäíå
îäíîìó, ¿ì íåìàº ñåíñó îáìàíþâàòè. Ó êîæíîãî º äîñòàòîê, í³õòî
í³÷îãî íå êðàäå. Âîíè íàâ³òü äâåð³
íå çà÷èíÿþòü íà í³÷.
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«ТУРНІР БЛАГОДІЙНИЙ, А ТИ НАЧЕ
НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ГРАЄШ»
Свято спорту  У суботу, 23 липня,
відбувся благодійний турнір з футболу
«З Україною в серці, з вірою ЗСУ» пам’яті
Героя України Олександра Оцабери та
на підтримку Збройних сил України.
В змаганнях взяли участь «Залізничник-1»,
«Залізничник-2» ФК Гурівці та «Промінь»
(Глухівці)
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðîõîäèëè çìàãàííÿ ó ìàëüîâíè÷îìó êóòî÷êó Ãóð³âåöü —
íà øê³ëüíîìó ñòàä³îí³. Äî ðå÷³,
äîðîãó äî øê³ëüíîãî ñòàä³îíó íàì
ïîêàçàâ ñåìèêëàñíèê Ðîìàí.
— ¯äüòå ö³ºþ àñôàëüòîâîþ äîðîãîþ ³ í³êóäè íå çâåðòàéòå, äå
ïî÷óºòå ãàì³í ä³òåé, òî é áóäå
øêîëà, — ñêàçàâ â³í.
Òóðí³ð áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³
Îëåêñàíäðà Îöàáåðè, ó öåé äåíü,
23 ëèïíÿ, éîìó ìîãëî á âèïîâíèòèñÿ 33 ðîêè. Àëå Îëåêñàíäð çàãèíóâ, çàõèùàþ÷è Áàòüê³âùèíó,
ó ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó íà Äîíå÷÷èí³.
Äî îðãàí³çàö³¿ òóðí³ðó, íà ÿêîìó áóëà ïðèñóòíÿ äðóæèíà Îëåêñàíäðà Îöàáåðè Àííà ³ç ñèíàìè,
äîëó÷èëèñü Ãëóõîâåöüêà ñåëèùíà ðàäà òà ¿¿ ãîëîâà Îëåêñàíäð
Àìîíñ, ñòàðîñòà Íåïåä³âñüêîãî
ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó Ãàëèíà
Êîðí³þê, â÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ²ãîð ßðìîøåâè÷, äèðåêòîð
àãðîô³ðìè «Ñâ³òàíîê» Ìèêîëà
Ìåëüíèê, ï³äïðèºìåöü Ñåðã³é
Ïîïñóé, äåïóòàò Ãëóõîâåöüêî¿

ñåëèùíî¿ ðàäè ßíà Øåëóõ³íà,
äèðåêòîð ÏÏ «Ãóð³âåöüêå» Îëåíà
Ôåäîðóê, Â³ííèöüêà òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ ÂÔÑÒ «Êîëîñ».
Ïåðøèìè íà ôóòáîëüíå ïîëå
âèéøëè ÔÊ Ãóð³âö³ òà «Çàë³çíè÷íèê-1». Äëÿ ïåðåìîæöÿ ö³º¿
çóñòð³÷³ çíàäîáèëîñÿ ïðîâîäèòè
äâà îâåðòàéìè. Îñíîâíèé ÷àñ öüîãî ìàò÷ó çàâåðøèâñÿ ïðè ðàõóíêó
1:1. Íå çì³íèâñÿ ðàõóíîê ï³ñëÿ
äâîõ ï’ÿòèõâèëèíîê äîäàòêîâîãî
÷àñó. Ó ôóòáîëüí³é ëîòåðå¿ ùàñëèâèé á³ëåò âèòÿã âîðîòàð ãóð³âö³â
Àíàòîë³é, ÿêèé â³äáèâ äâà óäàðè
ç òî÷êè.
Ó íàñòóïí³é ãð³ çóñòð³ëèñÿ «Çàë³çíè÷íèê-2» òà «Ïðîì³íü» (Ãëóõ³âö³). «Ïðîì³íü» — êîìàíäà, ÿêà
äî â³éíè ïðåäñòàâëÿëà àìàòîðñüêèé ôóòáîë â îáëàñíîìó âèùåë³ã³âñüêîìó äèâ³ç³îí³. Ãðè íà ð³âíèõ
³ç ñóïåðíèêîì ç ³ìåíåì ó ìîëîä³
Çàë³çíè÷íîãî íå âèéøëî. Ãëóõ³â÷àíè çàáèâàëè ì’ÿ÷³ ó âîðîòà ñóïåðíèêà íà âñ³ ñìàêè ³ â³ääàâàëèñü
ãð³, ÿê íà ïåðø³ñòü îáëàñò³. Â îäíîìó åï³çîä³ êîíòàêòíî¿ áîðîòüáè
ôóòáîë³ñòè îáîõ êîìàíä ðóõíóëè
íà ïîë³, à ï³äâ³âøèñü, îäèí ³ç íèõ

Група підтримки команди ФК «Гурівці». Їхня команда пробилася до фіналу турніру, але
поступилася в рахунку «Променю» майже за рівної гри на полі
êàæå: «Òóðí³ð áëàãîä³éíèé, ïîëå
âàæêå, à òè íà÷å íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó ãðàºø». Ùîïðàâäà, òî áóâ
îäè÷íèé åï³çîä.
Íàñòóïíîþ áóëà ãðà çà 3–4 ì³ñöå ì³æ äâîìà «Çàë³çíè÷íèêàìè». ²
â öüîìó ìàò÷³ äëÿ âèÿâëåííÿ ïåðåìîæöÿ áóâ ïðèçíà÷åíèé äîäàòêîâèé ÷àñ. Íà ïåðøèõ õâèëèíàõ
äðóãîãî òàéìó ñòàðø³ ôóòáîë³ñòè
âåëè ó ðàõóíêó 5:2. Ìîëîäü äîäàëà
â ìîá³ëüíîñò³ òà ðóñ³ ³ çð³âíÿëè

ðàõóíîê. Â îâåðòàéìàõ âäàë³øå ç³ãðàëè ôóòáîë³ñòè ïåðøî¿ êîìàíäè.
Ðàõóíîê 7:5 íà ¿õ êîðèñòü.
Ó ãð³ ô³íàëó çóñòð³ëèñÿ «Ïðîì³íü» òà «ÔÊ Ãóð³âö³». Ãóð³â÷àíè
äàëè ñïðàâæí³é á³é «Ïðîìåíþ»
òà âñå æ ïîñòóïèëèñÿ â ðàõóíêó
ìàéæå çà ð³âíî¿ ãðè íà ïîë³.
Ï³ñëÿ ãðè ¹ 4 Êîìàíäè âèøèêóâàëèñü äëÿ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ³ äëÿ íàãîðîäæåííÿ. Ñïî÷àòêó ïîðàõóâàëè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ

áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ ãðîø³ — 7 òèñÿ÷
550 ãðèâåíü. Ïîò³ì îòðèìàëè ñâî¿
ïðèçè êðàù³ ôóòáîë³ñòè òóðí³ðó.
Â íàãîðîäæåíí³ áðàëà ó÷àñòü äðóæèíà Îëåêñàíäðà Îöàáåðè Àííà.
— Öå òðåò³é òóðí³ð, ÿêèé ïðîâîäÿòü ó ìîºìó ð³äíîìó ñåë³ Ãóð³âöÿõ. Ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî
â ãðîìàä³ çà Ñàøó íå çàáóâàþòü,
à ãîëîâíå, ùî ä³òè â³ä÷óâàþòü, ùî
¿õí³é áàòüêî çàãèíóâ, ùîá ìè ìàëè
ñïîê³é, — ñêàçàëà Àííà.

Серед кращих криміналістів
області — козятинчанин

Музею подарували
рушник-шедевр

Äíÿìè ï³ä ÷àñ â³äåîñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ç êåð³âíèêàìè
òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â íà÷àëüíèê îáëàñíîãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ ²âàí ²ùåíêî âðó÷èâ ïîë³öåéñüêèì â³äîì÷³ íàãîðîäè òà
â³äçíàêè Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çà ïðîôåñ³éí³ñòü òà
ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ
³ íàø Äìèòðî Ìèêèòþê.
— Áóâ ðàäèé â³äçíà÷èòè ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó êðèì³íàëüíîãî
àíàë³çó â ÷åñòü äíÿ ñòâîðåííÿ
ñëóæáè. Êðèì³íàëüíèé àíàë³ç —

Ïðàö³âíèêè Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèí äíÿìè îòðèìàëè äëÿ
ïîïîâíåííÿ ôîíä³â äåêîðàòèâíîóæèòêîâîãî ìèñòåöòâà ö³êàâèé
ïîäàðóíîê — ðóøíèê íà ïîëîòí³ ç íàäçâè÷àéíèì îðíàìåíòîì
â³ä ïåðåêëàäà÷à æåñòîâî¿ ìîâè
óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ
Êîçÿòèíà Îêñàíè Êîïèö³.
«Öå âæå äðóãèé ðóøíèê íà ïîëîòí³, ÿêèé ïîñòóïèâ ç ³íøèìè
ïðåäìåòàìè â³ä ¿¿ ðîäèíè», —
ïèøå äèðåêòîð êîçÿòèíñüêîãî
ìóçåþ Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷.
Äàíèé ðóêîä³ëüíèé øåäåâð
âèøèòèé ðîäè÷àìè ç Ê³ðîâîãðàäùèíè ö³êàâèìè îðíàìåíòàìè ó âèãëÿä³ õðàìîâèõ, ç³ðêîâèõ
êóïîë³â ç õðåñòàìè îäèíîêèìè ³
ïîäâ³éíèìè, ñâ³÷íèêàìè-äèêèð³ÿìè, äâîêèð³ÿìè ³ òðèêèð³ÿìè.
Â îáðàìëåíí³ ÿíãîë³â íà êîë³íàõ
óêâ³ò÷àíèé õðåñò âíèçó. Ñòèë³çîâàíèé õðåñò ó âèãëÿä³ áåðåãèí³
ðîäó Ìàòåð³ Áîæî¿ — ïî öåíòðó
³ ïîâåðõ êîìïîçèö³¿ ïîäâ³éíèé
ñêîøåíèé õðåñò, ÿêèé óîñîáëþº
â õðèñòèÿíñòâ³ æ³íêó — áåðåãèíþ ðîäèíè, ÿêà ï³äíÿëàñÿ ó íåáî
ç ãîëîâíî¿ êâ³òêè äðåâà æèòòÿ.
Ïî íèçó áäæ³ëêè-òðóä³âíèö³.
— Ð³äê³ñí³ çîáðàæåííÿ òà

ñó÷àñíèé, øâèäêèé òà ä³ºâèé
ï³äõ³ä ó ðîçêðèòò³ òà ïîïåðåäæåíí³ çëî÷èí³â, ÿêèé äîïîâíþº
ðîáîòó îïåðàòèâíèê³â òà ñë³ä÷èõ.
Çàâäÿêè ¿õí³é ðîáîò³ íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ ñóòòºâî çìåíøèâñÿ
ð³âåíü çëî÷èííîñò³, — ñêàçàâ
î÷³ëüíèê ïîë³ö³¿ îáëàñò³.
Çàçíà÷èìî, ùî ïîäÿêè â³ä
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
îòðèìàëè êîìàíäèð ðîòè ïîë³ö³¿
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ Îëåã
Ãîí÷àðóê òà ïîë³öåéñüê³ óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó, ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ³ òåðèòîð³àëüíèõ

ï³äðîçä³ë³â Â³ííè÷÷èíè. Ñåðåä
íèõ — ²ííà Äìèòðàø, Êàòåðèíà
Ìàðòèíþê, Ãàííà Êèðæà, Âîëîäèìèð Äåñÿòíèê, Äìèòðî Ìèêèòþê òà Âëàäèñëàâ Ñåðâåòíèê.

Довідка
Козятинець Дмитро Микитюк, заступник начальника
ВП № 2 Хмільницького РВП
ГУНП у Вінницькій області — начальник слідчого відділення, майор поліції. Стаж
роботи в МВС — 18 років.

îðíàìåíòè ñïðàâèëè íàäçâè÷àéíå âðàæåííÿ, íà äóõîâíîìó
ð³âí³ íåçãëàäèìèé ñïëåñê åìîö³é.
Ïðîñèìî òèõ, õòî äîáðå çíàºòüñÿ
íà ïðàäàâí³é âèøèâö³, âèñëîâèòè é ñâî¿ âðàæåííÿ òà êîìåíòàð³.
Éìîâ³ðíî, öå Áîæíèê – ðóøíèê,
ÿêèé â³øàëè ï³ä îáðàçè íà ìåäîâèé Ñïàñ àáî äàðóâàëè íà öåðêâó.
×îðí³ ÿíãîëè é áàãàòî ÷îðíîãî
êîëüîðó ñâ³÷îê ìîãëè á ñâ³ä÷èòè, ùî öå ïîõîâàëüíèé ðóøíèê.
Òàêó æ âåðñ³þ âèñóíóëà ìàéñòðèíÿ âèøèâàëüíèöÿ ðóøíèê³â ç Êîçÿòèíà Àíòîí³íà Ãîëîâíåíêî, —
ï³äñóìóâàëà Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷.
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ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ
НІБИТО ПОСТРАЖДАЛИ У ВІННИЦІ
Інтернет-шахраї  Після ракетних
обстрілів Вінниці в соцмережах
почало з’являтися чимало зборів для
постраждалих людей. Однак не всі з
них були правдиві. Знайшлися ті, хто
вирішив нажитися на чужому горі. Шахраї
публікують вигадані історії з вкраденими
в інтернеті фото, і просять надсилати їм
гроші. Розповідаємо, як убезпечити себе
від подібних шахрайських схем
НАТАЛІЯ КОРПАН

Ñõåìà öèõ øàõðàéñòâ íåçì³ííà: ï³äá³ðêà ôîòî, âêðàäåíèõ
â ³íòåðíåò³, òà âèãàäàíà ³ñòîð³ÿ
ïîñòðàæäàëî¿ ñ³ì’¿ ç ð³çíèìè
âàð³àö³ÿìè. Òàêèé çá³ð ïî÷àëè
ïîøèðþâàòè â ³íòåðíåò³ äëÿ íà÷åáòî ðîäèíè ç Â³ííèö³.
НАЧЕБТО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД
ВИБУХУ
«ÁËÀÃÀÞ ÏÐÎ ÐÅÏÎÑÒ!!
Ùîá ÿê á³ëüøå ëþäåé ïîáà÷èëî
öåé æàõ! ßêèé ñòàâñÿ ó Â³ííèö³!
Áëàãàþ äîïîìîãòè ö³é ðîäèí³,
áàòüêè çàãèíóëè çàëèøèëàñü
ò³ëüêè òðè õëîï÷èêà, îäèí
â äóæå âàæêîìó ñòàí³. Áàáóñÿ
òåæ â äóæå âàæêîìó ïñèõîëîã³÷íîìó ñòàí³. Ó ñòàðøîãî õëîï÷èêà â³ä³ðâàëî ðó÷êó. Äóæå ïðîøó
óñ³õ íå áàéäóæèõ ïðî äîïîìîãó.
ÁËÀÃÀÞ!! 5375411504916086.
PayPal. Gerajar@ukr.net. Çáîðîì
êîøò³â çàéìàºòüñÿ, Þð³é Âàñèëüîâè÷ Ãóñàê òà éîãî äðóæèíà
Ìàð³ÿ. Çà ïîðÿòóíîê âñ³ì âåëèêå äÿêóþ. Ñëàâà Óêðà¿í³!!!», —
éäåòüñÿ ó øàõðàéñüêîìó äîïèñ³.
Ïðî íüîãî íàì íàïèñàëà
÷èòà÷êà Íàòàë³ÿ ç ïðîõàííÿì
ðîç³áðàòèñÿ, ÷è ñïðàâä³ ï³ä ÷àñ
îáñòð³ë³â Â³ííèö³ ïîñòðàæäàëè
öèõ òðè õëîï÷èêè.
«Âèïàäêîâî â ³íòåðíåò³ ìåí³
âèäàëî íîâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
òðàãåä³¿, ùî ñòàëàñü ó íàøîìó
ì³ñò³… Ðàí³øå í³õòî ïî îô³ö³éíèõ äàíèõ íå ïèñàâ ïðî öèõ

õëîï÷èê³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè á³ëÿ
äîìó îô³öåð³â, ³ ïðî òå, ùî çàãèíóëè ¿õ áàòüêè… Ìîæëèâî,
âàì â³äîìî ÿêóñü ³íôîðìàö³þ
ïðî íèõ?» — íàïèñàëà Íàòàë³ÿ
íàøîìó ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó.
² íå ëèøå Íàòàë³ÿ íàòðàïëÿëà
íà öåé äîïèñ. Ùå îäíà â³ííè÷àíêà Îêñàíà ðîçïîâ³äàº íàì,
ùî âæå ðàí³øå áà÷èëà öåé äîïèñ â ñîöìåðåæàõ ³ íå çíàëà,
÷è öå ïðàâäà.
Âèùåçãàäàíó ³íôîðìàö³þ çàðàç àêòèâíî ïóáë³êóº òàê çâàíèé
Ðîìàí Ïàíüê³â ó ð³çíèõ ãðóïàõ,
íàïðèêëàä, «ÐÀÁÎÒÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ 2022 Àêòóàëüíûå âàêàíñèè» ÷è «Óêðà¿íö³ Goleniów».
Çà÷àñòó öå ãðóïè, ùî ñòîñóþòüñÿ
ä³àñïîð óêðà¿íö³â çà êîðäîíîì.
ПЕРЕВІРИЛИ АККАУНТ І
ФОТО
Ñòîð³íêà ó öüîãî Ðîìàíà â³äâåðòî ôåéêîâà, íà í³é íåìàº
æîäíèõ äîïèñ³â, îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äðóç³â. À âñ³ ñâ³òëèíè — ç ³íòåðíåòó.
Îòîæ, ïðîô³ëü ëþäèíè, ÿêà
ïðîñèòü ïðî äîïîìîãó — öå
íàéïåðøå, ùî ìàº âàñ íàñòîðîæèòè, êîëè âè ïîáà÷èòå çá³ð
â ³íòåðíåò³.
Ùîäî ñàìîãî äîïèñó. Â³í
íàïèñàíèé åìîö³éíî òà áåçãðàìîòíî. À õëîïö³, ùî íà÷åáòî ïîñòðàæäàëè â³ä ðàêåòíîãî
îáñòð³ëó Â³ííèö³, íàñïðàâä³
ñôîòîãðàôîâàí³ ï³ñëÿ îáñòð³ëó
Äîíåöüêà.

Фото, що використовують шахраї, зроблене у Донецьку. На ньому діти, що постраждали
від вибуху гранати у 2015 році
Ôîòî ç øàõðàéñüêîãî äîïèñó ìè çíàéøëè íà ñàéò³ «Ðàä³î
Ñâîáîäà» ó ¿õí³é ôîòîãàëåðå¿
ïðî òå, ÿê â³éíà íà Äîíáàñ³
ïîçáàâëÿº äèòèíñòâà. Ñâ³òëèíà
çðîáëåíà 15 ñåðïíÿ 2015 ðîêó.
«Äìèòðî (7 ðîê³â) ³ Àíäð³é
(12 ðîê³â) ó òðàâìàòîëîã³÷í³é
ë³êàðí³ Äîíåöüêà. Õëîïö³ áóëè
ïîðàíåí³ 7 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ï³ä
÷àñ âèáóõó ãðàíàòè, ÿêó âîíè
çíàéøëè íà ïîë³ãîí³ áîéîâèê³â
óãðóïîâàííÿ «ÄÍÐ», — ÷èòàºìî
ó ïóáë³êàö³¿ «Ðàä³î Ñâîáîäà».
ßê ìè öå çðîáèëè? Ïðîñòî çàâàíòàæèëè ôîòî ç äîïèñó, â³äêðèëè «Google Êàðòèíêè» ³ çàâàíòàæèëè òóäè íàøó ñâ³òëèíó.
Ïîøóê íàì ïîêàçàâ ïóáë³êàö³þ
«Ðàä³î Ñâîáîäà» çà 2015-é, çâ³äòè øàõðà¿ é âçÿëè ôîòîãðàô³þ.
Öå îäèí ³ç íàéïðîñò³øèõ ìåòîä³â, ÿêèì âè ìîæåòå êîðèñòóâàòèñÿ, êîëè â³ä÷óâàºòå ñóìí³âè
ùîäî ïðàâäèâîñò³ çáîðó ãðîøåé.

Як не потрапити на гачок таких шахраїв?
Ми звернулися за порадами,
як убезпечити себе від шахраїв,
до відділу протидії кіберзлочинам
у Вінницькій області Департаменту кіберполіції.
— Якщо ви натрапили на публікацію, що стосується збору грошових
коштів на допомогу, не кваптеся
надсилати грошові кошти, адже
вони можуть піти не за призначенням, — говорить старший інспектор
з особливих доручень Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій
області Департаменту кіберполіції
Нацполіції Богдан Данілов.
За його словами, якщо ви
не впевнені, що ваші грошові
кошти підуть на благодійний
збір, ви можете перевірити інформацію на офіційному сайті Департаменту кіберполіції
у вкладці «StopFraud» за посиланням «https://cyberpolice.gov.ua/
stopfraud/». Заповнивши рядок
пошуку, де після введення номера
банківської карти, телефону або

посилання на веб-ресурс, буде
показано, чи використовуються/
використовувались вказані вами
дані шахраями.
— Поряд з цим, якщо ви стали
жертвою шахрайства чи володієте інформацією про неправомірні
дії, повідомте про це працівників
Департаменту кіберполіції, використовуючи вкладку «Зворотній
зв’язок» або сформуйте звернення та надішліть його на електронну
пошту «callcenter@cyberpolice.gov.
ua», — продовжує Богдан Данілов.
Якщо ви хочете зв’язатися із працівниками Департаменту кіберполіції, то телефонуйте за номером
0 800 505 170. А з працівниками
Відділу протидії кіберзлочинам
у Вінницькій області використовуйте: (0432) 504741.
— Після ракетних обстрілів Вінниці жодного звернення стосовно
збору коштів для постраждалих
на адресу Відділу протидії кіберзлочинам не надходило, — каже

фахівець.
Як пояснює Богдан Данілов, найчастіше збір коштів здійснюється
благодійними фондами та організаціями. Як правило, такі установи
є юридичними особами, зареєстрованими в Україні чи за кордоном та мають свої установчі і
статутні документи.
— Для отримання грошових коштів такі організації надають
офіційні банківські реквізити,
на своїх веб-порталах розміщують ліцензії та установчі документи, — говорить він. — Тому під час
переказу грошових коштів через
веб-банкінги чи термінали громадянам надається інформація
щодо отримувача платежу.
Також у кіберполіції створений
телеграм-канал для інформування оперативних підрозділів
Національної поліції про факти
злочинів, скоєних у воєнний час,
за цим посиланням: https://cutt.
ly/jZycRuv.

Такий допис про начебто постраждалих хлопчиків у
Вінниці активно публікують у багатьох групах в Facebook.
Це шахрайська схема
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Кросворд «Храми Козятинщини»
1
По вертикалі
1 Прізвище відомого українського діяча, чий дід
служив у церкві в Сестринівці
2 Православна церква у Глухівцях носить ім’я
Святої мучениці …
4 Що було колись у приміщенні храму Покрови
Пресвятої Богородиці в селі Козятині?
6 Пророк, на честь якого названо церкву на тій
стороні в Козятині
7 Село, у якому старовинний костел підірвали
більшовики
8 Козятинська вулиця, на якій розташований Храм
Преподобного Серафима Саровського
9 Село, у якому в старовинній церкві знайшли
склеп і пляшку з посланням для нащадків
10 Село, у якому розташований старовинний римокатолицький костел, названий на честь Святої Анни
12 Село, у якому розташована церква, що єдиною
з-поміж старовинни споруд на Козятинщині визнана пам’яткою архітектури державного значення

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

По горизонталі
У якому мікрорайоні розташована перша православна церква, зведена у Козятині за часів Незалежності?
3 Вулиця, на якій зводять греко-католицьку церкву
5 Старий цвинтар біля костелу називають …
6 Село, у якому стоїть старовинна дерев’яна церква
Іоанна Богослова
11 Село, у якому двадцять років тому згоріла церква
13 Село, у якому в старовинній церкві колись була
копія Почаївської ікони Божої Матері, храм до наших днів не зберігся
14 Який храм розташований на березі Водокачки?

12

2

14

По вертикалі
1.Грушевський 2.Параскеви
4.котельня 6.Ілля 7.Білопілля
8.Незалежності 9.Глухівці
10.Самгородок 12.Поличинці

ВІДПОВІДІ

13

По горизонталі
2.ПРБ 3.Пролетарська 5.польським
6.Іванківці 11.Пляхова 13.Журбинці
14.костел .

РЕКЛАМА

510429
510398
506957

509970

509437
510349

510347

510450
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Продам дві корови з другим та четвертим
телям, телицю тільну п’ять місяців. 063037-07-32, 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 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
Продам поросята 11-15 кг., вітаміни
проколені. 097-691-24-53
Продам теличку від доброї, молочної корови.
063-648-20-99
Продам поросята малі 15 кг. 067-319-08-49
Молодий спеціаліст, дівчина, яка
направлена на роботу в м. Козятин, зніме
1-кімн. квартиру зі всіма зручностями на
тривалий час, оплату комунальних послуг,
чистоту та порядок приміщення гарантую.
098-920-55-04, 096-954-45-22
Продам комерційну нерухомість 25 кв. м.,
разом з земельною ділянкою 0,051 га, під
салон краси, магазин, кафе та інше. 093-18195-71
Продам козу без неприємного запаху. 067586-80-58
Продам три кізочки по чотири місяці. 096879-30-91

pnanŠ`
 Ïåðóêàðíÿ çàïðîøóº íà ðîáîòó ìàéñòðà ìàí³êþðó òà ïåðóêàðÿ. 067-791-11-73
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ ïåêàð òà
îïåðàòîð. Òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Òèíîê» çàïðîøóºòüñÿ: ïåêàð òà îïåðàòîð. Òåë. 0674300280

pelnmŠ
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Ð³æó äðîâà, çð³çàþ àâàð³éí³ äåðåâà. 096-594-47-70

opnd`l
 Àïòå÷í³ ìåáë³ íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíó. 063-392-93-20,
098-974-29-35
 Á/â ìåáë³: øàôè, êðîâàò³, ñåðâàíòè, êèëèìè, ïàëàñè, òåëåâ³çîð,
õîëîäèëüíèê, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. 068-838-63-23
 Áàíêè 3 ë., 1 ë., 0,5 ë., áî÷êó ìåòàëåâó íà 100 ë., óí³òàç ç áà÷êîì
íîâèé, ïëèòêó, ïàðêåò òà ³íøå. 050-371-53-01
 Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 073-003-81-34
 Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, âîäÿí³ íàñîñè, åë. ëîáç³ê, åë. äðåëü, åë. äâèãóíè 3 êâò, áîëãàðêó, øóðóïîâåðò, ßÂÓ-350,
ñêóòåð 4ò, ìîòîáëîê Ôîðòå-25. 068-216-34-20
 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
 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-94095-45
 Â³çîê ³íâàë³äíèé, ê³ìíàòíèé, íîâèé 1000 ãðí., â³çîê ³íâàë. ç
åëåêòðîïð. ìîäåëü 215, áåç àêóìóëÿòîð³â º çàðÿäíèé ïðèñòð³é,
500 ãðí. 066-443-41-81
 Ãàðàæ 4 õ 6, âóë. Îëåãà Êîøîâîãî 55, äà÷à «Âåòåðàí» 10 ñîò
ôðóêòîâ³ äåðåâà áóäèíî÷îê öåãë. 6 õ 6 ïîãð³á, ñêâàæèíà. 063881-70-70
 Ãëèíÿí³ ñàìàíè äåøåâî. 097-878-11-70
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ ç êîðîáêîþ, äîð³æêè íîâ³, êèëèì 2 õ 3, cò³ë
êîìï’þòåðíèé, êîìï’þòåð, ïðîöåñîð, ìîí³òîð, â³êíà äåðåâ’ÿí³ ç³
ñêëîì. 063-393-02-59
 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, ïîãð³á, êîíòåéíåð, êðèíèöÿ. 097-989-09-79
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ñàäîâà 64. 093600-11-98
 Êèëèì 3 õ 2 ì.- 500 ãðí., âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 3-6 ðîê³â - 500
ãðí. 067-963-17-30
 Êîëÿñêó äèòÿ÷ó Evenly BabyHit 2 â1, êîë³ð ñ³ðî-ãîëóáèé, êîëÿñêà
â ãàðíîìó ñòàí³. 096-971-34-46
 Êðîâàòêó äèòÿ÷ó ç ìàòðàöîì ìàéæå íîâó, ñò³ë ìàéñòðà ìàí³êþðó.
098-918-04-48
 Êóêóðóäçó, 1 òîííà-ïàé. 093-704-06-26
 Êóõîííèé ãàðí³òóð â ãàðíîìó ñòàí³, êîëðüîðó êàâà ç ìîëîêîì.
Íåäîðîãî. 063-738-48-46, 063-270-00-92
 Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ïàé êóêóðóäçè, ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åëåêòðîáóðÿêîð³çêó, åëåêòðîñ³÷êàðíþ, ÷àñíèê «Ëþáàøà», êàðòîïëþ.068-216-34-20
 Ïàñ³êó. 096-567-48-75
 Ïåðóêè, áàíêè 1,5-1 ë., ³ãðàøêè, ïëàñòèíêè, øê³ðÿíó âàë³çó,
ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, æ³íî÷èé ïëàù 56 ð., òåïëèé. 093-884-86-66,
068-209-91-37
 Ïðàëüíà ìàøèíà ïîëóàâòîìàò «Saturn» á/â, 1500 ãðí., êîíäèö³îíåð ìîá³ëüíèé, íàïîëüíèé «Idea», á/â 3700 ãðí., íàñîñíà
ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà íîâà 2500 ãðí., âóë. Äæåðåëüíà (Ê³ðîâà) 52/2.
063-896-77-23
 Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò LG ç ðåìîíòîì àáî íà çàï÷àñòèíè,
çàõèñíó ïë³âêó íà åêðàí òà êàìåðó ñìàðòôîíà ÎPPÎ-À15. 073-00404-45, 063-449-25-38
 Ïðåñ, 5 êîðïóñíèé ïëóã. 063-146-38-74, 099-445-81-21
 Ïøåíèöþ, îâåñ. 097-577-26-86
 Ñâàðî÷íèé àïàðàò, äâà ñòîëèêà òà ø³ñòü ñò³ëüö³â, áàðíà ñò³éêà
äåðåâ’ÿíà ³ ñòîëåøíèöÿ äî íå¿. 063-881-70-70
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà á/â, êóõîííèé ãàðí³òóð. 067-791-11-73
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà á/â, ìîæëèâî â ðîçäð³á, âàçîíè àëîº. 063113-22-18
 Òåëåâ³çîð «Samsung» á/â, 50 ä³àãîíàëü, 1000 ãðí. 063-412-33-17
 Òåëåâ³çîð «Øàðï», ä³àãîíàëü 54 ñì â ãàðíîìó ñòàí³, 1500 ãðí.,
òîðã. 063-036-63-22
 Òî÷èëî 380 Â, êðóã 450 ìì, ëåá³äêà 1 ò., êîìïðåñîð «Ç²Ë», ïàòðîí êîêàðíîãî âåðñòàòà 250 ìì. 098-826-20-26
 Öåãëà âîãíåòðèâêà 50 øò, 1 øò/6ãðí., äîøêè-äðîâà, òåëåâ³çîð
«Åëåêòðîí»-500 ãðí., ãèðÿ ñïîðòèâíà 32 êã. 093-407-27-33
 Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, áàíÿêè ÷àâóíí³, áàíêè 1 òà 3 ë³òðîâ³.
067-415-23-49
 ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 ×àñíèê. 063-840-32-01
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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. 093704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà.
093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-853-06-35
 3-ê³ìí. êâ., 65 êâ. ì., 3 ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ òà ðåìîíò, 54 êâ. ì. 093704-31-57
 Áóäèíîê 1/4 ÷àñòèíè, 33 êâ. ì., îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ì/ï â³êíà,
âóë. 9-ãî òðàâíÿ, íåäîðîãî. 093-726-27-50, 067-494-77-27
 Áóäèíîê 120 êâ. ì., òåðì³íîâî, âóë. Êîíäðàöüêîãî, ð-í Àâòîâîêçàëó. 063-147-27-63
 Áóäèíîê 41 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, öåíòð, 6 ñîò. çåìë³, ìîëîäèé ñàä,
ïîãð³á, ñàðàé, ãàç+ï³÷íå îïàë., óòåïëåíèé. 063-404-13-13
 Áóäèíîê 80 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ç ìåáëÿìè, ñ. Êîçÿòèí,
10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, êîëîäÿçü, ñàäîê. 097628-48-13, 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 120. 2-13-39
 Áóäèíîê ÍÅÄÎÐÎÃÎ 45 êâ. ì., ñàðàé ç ï³äâàëîì öåãëÿíèé, 7 õâ.,
ï³øêè â³ä ñòàíö³¿ Êîðäèø³âêà. 097-254-59-73
 Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 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., 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
 Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé 8 õ 6 ì. êóá., ä³ëÿíêà
äîãëÿíóòà. 098-943-24-64 ï³ñëÿ 16:00
 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. 093-34434-39
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, 50 êâ. ì. 093-70431-57
 ×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, êðèíèöÿ, 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
 Volkswagen Ò4, ãðóç+ïàñ, 2000 ð. â., 1,9 ãàðíèé ñòàí, îäèí
âëàñíèê, äèçåëü, ìîæëèâî íà ÀÒÎ. 097-455-59-55
 ÂÀÇ 1118, 2008 ð., «Êàëèíà». 067-797-68-40, 097-576-19-45
 ÂÀÇ 210934-20, êîë³ð ãíèëà âèøíÿ, ïðîá³ã 112 òèñ. êì., ³íæåêòîð, áîðòîâèé êîìï., åëåêòðî ñò³êëîï³äí³ìà÷³, òîíóâàííÿ, ãàç 4-ãî
ïîêîë³ííÿ, êðóòà ñèãíàë³çàö³ÿ, äâà êîìïëåêòà øèí, ë³òíÿ íîâà,
ñòàí ñ³â-ïî¿õàâ. 067-430-79-37, 093-756-39-33

jrok~
 1-ê³ìí. êâàðòèðó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 096-234-92-24,
093-002-61-40
 1-ê³ìí. êâàðòèðó. 093-704-31-57
 Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-529-10-20
 Áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, åë. äâèãóíè â³ä 2 êâò äî 5 êâò, íåðîáî÷³,
àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³. 068-216-34-20
 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
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà áóðÿêè. 097-793-55-95
 Êàðòîïëþ ñòàðó äð³áíó, àáî âåëèêó. 097-255-51-60
 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 ïîòðåá. 097-79355-95
 Ñ³íî, ìîæëèâî íà ïí³. 097-793-55-95
 Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Ïøåíèöþ, ÿ÷ìåíü, êóêóðóäçó. 80674300280
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063585-23-50, 097-648-46-69

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

pIgme
 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Ï³äëóæíèé
Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìàòþõ³í Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³êîì 58-65 ðîê³â. 068-166-26-73
 Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 068-951-87-17
 Ïîçíàéîìëþñÿ ç æ³íêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â, ÷îëîâ³ê 35
ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 096-195-62-45
 ×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
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
у сусіда.

***

Спробував стерти пляму з
екрана телефону… Заблокував
247 контактів і купив трактор…

***

Чисто не там, де прибирають,
а там, де не смітять. Тому
прибиральник викинув віник і
купив рушницю.

***

— Милий, перед нашим весіллям
я хочу зізнатися тобі у своїх гріхах.
— Але ж ти лише тиждень тому
зізнавалась!
— Є свіжі новини…

***

— Ти де був?
— На дні народження.
— А де воно, дно народження?

***

— Ви навіщо побили свого
чоловіка?!
— Я його не била. Я намагалася до
нього достукатися!

***

Якщо вас поливають гі*ном,
значить ви змусили когось
обі*ратися...

***

— Зважте нам кіло кісточок для
собачки.
— Люба, в нас немає собачки.
— Стій і не гавкай...

***

В Тихому океані зіштовхнувся з
айсбергом і затонув російський
корабель. Екіпажу Айсберга
оголошено подяку.

***

— Лiкарю! Вашi пiгулки просто
чудо! Чотири днi поспiль вiн робив
це вранцi i увечерi. А вчора зумiв
навiть три рази! І раптом… помер…

***

Питаєте, чому у мене таке холодне
ставлення до москалів? Ну ось
подобаються мені холодні москалі,
чим вони холодніші, тим краще…

***

Після того, як путін пригрозив, що
всі москалі після смерті попадуть в
Рай, в Раю прийняли рішення про
вступ в НАТО.

***

— Вчора ліг спати о 22.00.
— І що?
— Від щастя не зміг заснути ще 4
години.

***

Сьогодні побачив ціну на чорницю.
Зір покращився сам собою.

***

Розмовляють два куми:
— Ось якби схрестити мою корову
з жирафом!
— Навіщо це тобі, Іване?
— А щоб вдома доїлась, а паслась

ОВЕН

***

Хвороба — це такий стан організму,
коли не хочеться їсти навіть те, що
заборонив лікар …

***

— Галю, ти мені зрадила?! Як ти
могла, Галю?!
— Василю, ти мій хлопець, а не
чоловік. Поки ми не взяли шлюб,
то не зрада, а кастинг…

***

Українець в американській бані
помилково сів на гарячий камінь.
Крик, мати. До нього підходить
американець:
— Speak English?
— Та нє, спік сраку!

***

Чоловік у паніці забігає у
відділення поліції:
— Заарештуйте мене! Я кинув
каструлею у свою дружину!
— Вона померла?
— Ні, вона біжить за мною!

***

Коли Галя сказала: Скажи мені,
тільки чесно! Іван готувався
брехати як ніколи.

***

Живеш без чоловіка — вирішуєш
свої проблеми сама. Живеш з
чоловіком — далі вирішуєш свої
проблеми сама, але ще готуєш
щось пожерти.

***

Лікар запитує пацієнта:
— А ви знаєте, в яких органах
найбільше паразитів?
— Знаю! В державних!

Якщо ви не у відпустці,
то основну частину часу
поглине робота. Середина
тижня — чудовий момент
для спілкування з друзями,
якщо ви знайдете час посидіти у літньому кафе.

БЛИЗНЮКИ
Дуже сприятливий період. Є
всі шанси досягти душевної
гармонії, потрібно лише
вірити у краще. У професійній та особистій сфері все
складеться саме так, як ви
мріяли.
Що б ви не робили — чи
насолоджуєтеся курортними
пам’ятками, чи працюєте
в поті чола — заняття ваше
буде плідним і принесе
задоволення, моральне —
неодмінно, можливо, що й
матеріальне.

ЛЕВ
Цього тижня ви зможете
організувати принциповий
захід, укласти вигідний
контракт. Сприятливими
будуть громадські контакти
у другій половині тижня.
Ближче до вихідних потребуватиме уваги ваша сім’я.

ДІВА

***

— Я сьогодні сам малого з дитсадка
забрав!
— Чудово! Як назвемо? Бо наш вже
в третьому класі вчиться!

***

Лікар пацієнтові:
— Прийміть дві пігулки, а завтра,
якщо прокинетеся, ще дві.

***

Кнопка Очистити історію в
інтернет-браузерах врятувала
більше сімей, ніж сімейні
психологи!

***

В ресторані:
— Ви долари приймаєте?
— Так!
— А кредитні картки приймаєте?
— Приймаємо.
— А пляшки?

***

— Чого така сумна?
— На чоловіка образилася!
— А чому?
— Так забула через що, тому й
сумна!

SINOPTIK

ТЕЛЕЦЬ

РАК

На початку тижня не починайте нічого нового,
а просто упорядкуйте все
старе, позбавтеся дурних
думок про людей і життя
в цілому. Важливо не тільки
генерувати ідеї, які здаються
вам геніальними, а й шукати
шляхи їхньої реалізації.

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень не сприяє
чіткому дотриманню заздалегідь намічених правил.
Прислухайтеся до внутрішнього голосу, під його
керівництвом ви зможете
діяти значно гнучкіше та
ефективніше, враховуючи
зміни обставин.

СКОРПІОН
Цього тижня у вас може виникнути потреба у враженнях художнього характеру.
Не слід тиснути в собі потяг
до прекрасного, до якогось
із мистецтв долучитися слід
обов’язково. У середині
тижня ймовірні деякі внутрішньосімейні тертя.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо завдання, що стоїть
перед вами, здається занадто важким, поділіть
його на дрібні частини, і все
вийде. Можна наважитися
на ризиковане підприємство, якщо воно обіцяє
прибуток.

ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

GISMETEO

Цього тижня важливо визначити пріоритетні завдання, і ви досягнете бажаної
мети. У четвер вам, схоже,
прийдеться доводити свою
правоту, проте не переходьте
меж дозволеного.

METEO.UA

ЧЕТВЕР
28.07

+29
+19

+27
+17

+27
+16

П’ЯТНИЦЯ
29.07

+29
+17

+26
+17

+27
+16

СУБОТА
30.07

+32
+18

+29
+18

+29
+17

НЕДІЛЯ
31.07

+25
+17

+26
+18

+26
+14

ПОНЕДІЛОК
1.08

+29
+16

+22
+17

+27
+15

ВІВТОРОК
2.08

+26
+13

+23
+16

+29
+14

КОЗЕРІГ
На роботі не виключені
зміни та складності. Раптове
знайомство серед тижня
може стати початком плідної
співпраці. Будьте обережні
у суботу — це несприятливий
для вас день.

ВОДОЛІЙ
Немає сенсу чинити опір
обставинам і намагатися
щось кардинально змінити
в житті. Настав момент, коли
краще плисти за течією,
так заощадите сили та час.
Приділіть більше уваги
близьким, їм потрібна ваша
підтримка.

РИБИ
Наступний тиждень вимагатиме обережності в думках і
діях. Однією з найнапруженіших проблем тижня можуть
стати стосунки в сім’ї. Вам
варто враховувати інтереси
близьких, а не виявляти
егоїзм та зарозумілість.

