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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

НЕ БОМБОСХОВИЩА, А ПІДВАЛИ
ДЕ ХОВАТИМУТЬСЯ НАШІ ДІТИ І ВЧИТЕЛІ

с.13 с.8

РЕКЛАМА

Вже серпень і до початку 
нового навчального 
періоду залишилось 
менше місяця. Яким воно 
буде, навчання в умовах 
воєнного стану — офлайн, 
онлайн чи змішаним — 
наразі ніхто не знає

Це питання неабияк 
хвилює батьків 
школярів. Розповідаємо 
про можливі укриття 
у школах Козятинської 
громади на той 
випадок, якщо дітей 
вирішать пустити 
за шкільні парти

У ліцеї міста Козятин 
обладнують сховище. 
За словами очільниці 
освіти, у них воно 
протирадіаційне

с. 2

«З ДЕЯКИМИ ВУЛИЦЯМИ 
ПЕРЕГИНАЄМО ПАЛИЦЮ»
Тема перейменування вулиць 
викликала у суспільстві 
справжній резонанс. 
Козятинська міська рада 
пропонує назвати по-новому 
64 топоніми в межах самого 
лише Козятина. І згодні з такою 
пропозицією не всі. Деталі 
у нашій публікації с. 6

«ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З 
УКРАЇНИ»
Минулого четверга, 28 липня, 
«Укрпошта» випустила в продаж 
нову марку «Доброго вечора, 
ми з України». Це вже четверта 
за рахунком патріотична марка, 
за час повномасштабної війни. 
Чи була вона в продажу у 
у Козятині — дізналися наші 
журналісти с. 2
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ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 28 ëèïíÿ, «Óêðïîøòà» 
âèïóñòèëà â ïðîäàæ íîâó ìàðêó 
«Äîáðîãî âå÷îðà, ìè ç Óêðà¿-
íè». Íà í³é çîáðàæåíî òðàêòîð, 
ÿêèé òÿãíå çà ñîáîþ ï³äáèòèé 
ðàøèñòñüêèé òàíê. Öå — ñöåíà 
ç ðåàëüíîãî æèòòÿ, ÿêà òðàïè-
ëàñÿ â Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³. 
Äèçàéí íîâî¿ ìàðêè âèçíà÷èëè 
ñàì³ óêðà¿íö³ øëÿõîì ãîëîñóâàí-
íÿ. Àâòîðêà ìàëþíêà — Àíàñòà-
ñ³ÿ Áîíäàðåöü, äèçàéíåð-ãðàô³ê 
òà âèêëàäà÷êà æèâîïèñó. Ñàìå 
¿¿ äèçàéí ñïîäîáàâñÿ óêðà¿íöÿì 
íàéá³ëüøå — çà ìàëþíîê â³ääàëè 
340 òèñÿ÷ ãîëîñ³â.

Íîâó ïîøòîâó ìàðêó âèïóñòè-
ëè òèðàæåì â 5 ì³ëüéîí³â øòóê. 
Ïðèäáàòè ¿¿ ìîæíà ÿê îíëàéí, 
òàê ³ ó â³ää³ëåííÿõ «Óêðïîøòè». 
Òîãî æ äíÿ, êîëè âîíà íàä³éøëà 
â ïðîäàæ, ìè çàâ³òàëè íà ïîøòó, 
àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è º ëåãåíäàðíà 
ìàðêà ó íàøîìó ì³ñò³. Âèÿâèëîñÿ, 
ùî äëÿ òîãî, àáè êóïèòè ïàòð³-
îòè÷íó ìàðêó, íå òðåáà í³êóäè 
¿õàòè — âîíà ïðîäàºòüñÿ ³ â íàñ.

— Ùîá íàòîâï çà íèìè áóâ, 

òî í³, — êàæå Îëåíà, îïåðàòîð 
«Óêðïîøòè». — Ïðèõîäèëè, ïè-
òàëè, êîìó òðåáà áóëî, áðàëè. 
Çàðàç ìîëîäü ÷åðåç ñàéò âì³º çà-
ìîâëÿòè, òàê ³ äðóãó çàìîâëÿëè 
ìàðî÷êó, ³ òðåòþ. Ìîæå á³ëüø³ñòü 
ìîëîä³ ÷åðåç ñàéòè çàìîâëÿº — 
êàñòà, ðîçåòêà, óêðïîøòà, ïðîì.

— Ñê³ëüêè ëþäåé ñüîãîäí³ 
çà ìàðêîþ ïðèõîäèëî, íå ðàõó-
âàëè? — çàïèòóºìî Îëåíó.

— Çíàºòå, ÿê ó ìåíå âñå âïå-
ðåì³øêó — ³ ïîñèëêè, êîìó ÿêà 
òðåáà ïîñëóãà. Íå çíàþ, ëþäåé 
20–30 áóëî, — â³äïîâ³äàº îïåðà-
òîð.

Çàóâàæèìî, êîëè ìè ïðèéøëè 
íà ïîøòó, áóëî òðîõè á³ëüøå 
òðåòüî¿ ãîäèíè äíÿ. À ïðîäàæ 
ñòàðòóâàâ ï³ñëÿ 13:00. Òîæ ìåíø 
í³æ çà äâ³ ãîäèíè òðè äåñÿòêè 
ëþäåé ïðèéøëè äî â³ää³ëåííÿ 
çà ìàðêîþ.

— Îñü íà â³òðèí³ ó íàñ âñå º, — 
ïîêàçóº Îëåíà íåâåëèêèé ñòåíä 
ïîçàäó ñåáå. — Ùå º ëèñò³âêè, 
êîíâåðòè, ìàðêè. ª ìàãí³òèêè, 
â³äêðèâà÷êà-ìàãí³ò, íàë³ïêè ç 
âîºííèì êîðàáëåì. Îò ìàðîê ç 
êîðàáëåì âæå íåìàº. Çàëèøèëè-

МАРКУ «ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З 
УКРАЇНИ» ПРОДАВАЛИ У КОЗЯТИНІ 
Актуально  Стартував продаж нової 
патріотичної марки. Це вже четверта 
за рахунком марка, яку випустила 
«Укрпошта» за час повномасштабної 
війни. Скільки вона коштує у Козятині — 
дізналися наші журналісти

«Ñëóæáà ì³ñöåâèõ àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³» 
Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ âçÿëàñÿ çà äî-
ðîæíþ ³íôðàñòðóêòóðó ó ì³ñòàõ 
³ ñåëèùàõ Â³ííè÷÷èíè.

Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ, òåõí³êà 
çîñåðåäæåíà íà â³äð³çêó àâòî-
ìîá³ëüíî¿ äîðîãè çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ 
Ñ-02–08–32 Ôëîð³àí³âêà-Éîñè-
ï³âêà. Òóò òðèâàþòü ðîáîòè ç ë³êâ³-
äàö³¿ âèáî¿í äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.

Äîäàìî, ùî òðè ãðîìàäè Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîíó áåðóòü ó÷àñòü 
ó ô³íàíñóâàíí³ ðåìîíò³â ì³ñöåâèõ 
äîð³ã.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ÄÏ «Ñëóæ-
áà ì³ñöåâèõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³»

«Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðà-
öþºìî â óìîâàõ îáìåæåíîãî 
ô³íàíñóâàííÿ òà äåô³öèòó ìà-
òåð³àë³â ³ îáëàäíàííÿ, ³íæåíåðè 
Ï³äïðèºìñòâà ïðàöþþòü â øòàò-
íîìó ðåæèì³. Â ðàìêàõ ë³òíüî-
ãî åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ 
ï³äòðèìóºìî â íàëåæíîìó ñòàí³ 
àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ 
òà øòó÷í³ ñïîðóäè íà íèõ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³.

ÒÎÏ-5 ãðîìàä, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³ ðåìîíò³â 
ì³ñöåâèõ äîð³ã:

1. Ãàéñèíñüêà ì³ñüêà ðàäà — 

Íà ÷åðãîâ³é 27-é ñåñ³¿ Îáëàñ-
íî¿ ðàäè 8 ñêëèêàííÿ äåïóòàòè 
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó 
208 êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â 
öåíòðàì ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä. Äîäàþòü, 
ùî ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ áóëî 
ïðèäáàíå çà êîøòè ñóáâåíö³¿ ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà 
îáëàñíà ðàäà

Çîêðåìà, êèñíåâ³ êîíöåíòðà-
òîðè â íàø³é îáëàñò³ îòðèìàþòü 
òàê³ ãðîìàäè:
 Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêà — 16;
 Íåìèð³âñüêà — 18;
 Ãí³âàíñüêà — 10;
 Òåïëèöüêà — 15;
 Îðàò³âñüêà — 12;
 Áðàöëàâñüêà — 6;
 Òóðá³âñüêà — 10;
 Êîçÿòèíñüêà — 18;

 Ìàõí³âñüêà — 4;
 Êàëèí³âñüêà — 24;
 ²ëë³íåöüêà — 16;
 Äæóëèíñüêà — 7;
 Ïîãðåáèùåíñüêà — 11;
 Òðîñòÿíåöüêà — 16.
— Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, ìå-

äè÷í³ çàêëàäè â òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàäàõ îáëàñò³ ïîòðåáóþòü 
äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ, — 
ïðîêîìåíòóâàâ ñåñ³éíå ð³-
øåííÿ ãîëîâà Îáëàñíî¿ ðàäè 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâèé. — Íèí³ 
íà Â³ííè÷÷èí³ ïåðåáóâàº ïîíàä 
170 òèñÿ÷ âíóòð³øíüî ïåðåì³-
ùåíèõ îñ³á, öå ìàéæå 10% íà-
ñåëåííÿ îáëàñò³. Íàâàíòàæåí-
íÿ íà ìåäè÷í³ çàêëàäè çíà÷íî 
çá³ëüøèëîñÿ, ³ íàøèõ ìåäèê³â 
äëÿ ë³êóâàííÿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïàö³ºíò³â òðåáà çàáåçïå÷èòè 
âñ³ì íåîáõ³äíèì — ³ ë³êàìè, 
³ àïàðàòóðîþ.

Які дороги у нашій громаді 
мають ремонтувати 

Отримають кисневі 
концентратори

ñÿ ò³ëüêè íàë³ïêè, ìàãí³òèêè ³ 
êîíâåðòè. Ëèñò³âêè ç êîðàáëåì 
ïðîäàëè âñ³.

Ïàòð³îòè÷íèìè ìàðêàìè ö³êàâ-
ëÿòüñÿ ëþäè ð³çíî¿ â³êîâî¿ êàòåãî-
ð³¿. Íà ïîøò³ êàæóòü, ïðèõîäÿòü 
³ ìîëîä³ ëþäè, ³ ïåíñ³îíåðè, ³ 
íàâ³òü ï³äë³òêè.

— Êîëè âèïóñòèëè ïåðøó ìàð-
êó, ùå ó íàñ ñò³ëüêè ô³ëàòåë³ñ-
ò³â íå ç’ÿâèëîñÿ, — ïðîäîâæóº 
Îëåíà. — Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ìàðêè 
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ô³ëàòå-
ë³ñò³â çàãàëîì ïî Óêðà¿í³. Ä³òè, 

ïåíñ³îíåðè, ìîëîäü — âñ³õ ö³êàâ-
ëÿòü çàðàç õóäîæí³ ìàðêè.

Òà öå íå ïðîñòî êîëåêö³éíà 
ìàðêà äëÿ àëüáîìó. ¯¿ ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè, â³äïðàâëÿþ÷è 
ïîøòó, òîìó ùî óñ³ ïàòð³îòè÷í³ 
ìàðêè ä³éñí³.

— ª ð³çí³ ìàðî÷êè, — ïîÿñíþº 
îïåðàòîð. — Ìàðî÷êà ³ç ìàðêó-
âàííÿì «Ì» êîøòóº 18 ãðèâåíü, 
à ìàðî÷êà ç ìàðêóâàííÿì «W» 
êîøòóº 55–85. Âîíà ââàæàºòüñÿ 
ì³æíàðîäíîþ, òîìó ¿¿ ìîæíà êëå-
¿òè íà êîíâåðò äëÿ ì³æíàðîäíîãî 

â³äïðàâëåííÿ.
Äîäàìî, ùî öå âæå ÷åòâåðòà 

ïàòð³îòè÷íà ìàðêà, ÿêó «Óêðïî-
øòà» âèïóñòèëà çà ï³âðîêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè. Ïåðøà áóëà ³ç 
çîáðàæåííÿì çàòîïëåíîãî êðåé-
ñåðà «Ìîñêâà», äðóãà — «Ðóñê³é 
âîºííèé êîðàáëü — âñüî», òðå-
òÿ — «Óêðà¿íñüêà Ìð³ÿ». ² âñ³ 
âîíè òàêîæ ïðîäàâàëèñÿ ó Êî-
çÿòèí³.

— Íàñòóïíó â ê³íö³ ñåðïíÿ 
÷åêàºìî, — äîäàº Îëåíà. — Ç 
Ïàòðîíîì.

Ліворуч — міжнародні марки, праворуч — для внутрішнього користування. Різниця між 
ними у ціні

10 800 000,00 ãðí;
2. Ïîãðåáèùåíñüêà ì³ñüêà 

ðàäà — 8 700 000,00 ãðí;
3. Êàëèí³âñüêà ì³ñüêà ðàäà — 

7 000 000,00 ãðí;
4. ²âàí³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà — 

5 920 000,00 ãðí;
5. Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà — 

5 000 000,00 ãðí.
«Ùîäåííèé êîíòðîëü ÿêîñò³ 

ç åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çä³éñíþþòü 
³íæåíåðè â³ää³ëó ÿêîñò³ òà òåõí³÷-
íîãî êîíòðîëþ Ï³äïðèºìñòâà», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Íàãàäàºìî, ÿê ðàí³øå ïîâ³-
äîìëÿëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà — 
êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, 

ðåìîíòí³ ðîáîòè çàïëàíóâàëè 
íà òàêèõ äîðîãàõ:
 Î-02–08–05 «Í-02 — Î-02–

08–06 (÷åðåç Êîðîë³âêó)» (â ìåæ-
àõ ñ. Êîðäèø³âêà);
 Ñ-02–08–23 «Êîçÿòèí-ñò. 

Êîçÿòèí 2» (ï³ä’¿çä äî ñåëà Çà-
ë³çíè÷íå);
 Î-02–08–03 «Í-02 — Ìàõà-

ðèíö³–Êîçÿòèí — Í- 02» (â ìåæ-
àõ ñ. Ìàõàðèíö³ òà ñ. Êîçÿòèí);
 Î-02–08–06 «Á³ëîï³ëëÿ-Â³-

âñÿíèêè» (â ìåæàõ ñ. Ñèãíàë);
 Ñ-02–08–06 «ñ. Êîçÿ-

òèí–²âàíê³âö³» (â ìåæàõ ñ. Êî-
çÿòèí òà ñ. ²âàíê³âö³);
 Ñ-02–08–35 «Á³ëîï³ëëÿ-Â³-

âñÿíèêè-Ôëîð³àí³âêà».
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ІРИНА ШЕВЧУК

Ñòðàøíà ³ ï³äñòóïíà õâîðîáà 
íàçàâæäè çì³íèëà áåçòóðáîòíå òà 
ùàñëèâå æèòòÿ Åì³ë³¿ Âîéòþê. 
Ó øåñòèð³÷íîìó â³ö³ äîíüö³ êî-
çÿòèí÷àí Îëåêñàíäðà òà ªâãå-
í³¿ ë³êàð³ ïîñòàâèëè øîêóþ÷èé 
ä³àãíîç — Ñàðêîìà Þ³íãà. Â ä³-
â÷èíêè âèÿâèëè ïóõëèíó ó êîë³í³. 
Õâîðîáà ïðîãðåñóâàëà, óðàæåííÿ 
ïîøèðèëîñÿ íà îáèäâ³ ëåãåí³. Áà-
ãàòîä³òí³é ðîäèí³, ÿêà âèõîâóº ùå 
äâ³éêî ä³òåé, íå ï³ä ñèëó ñàìî-
òóæêè áîðîòèñÿ ç äîâãîòðèâàëèì 
òà äîðîãîâàðò³ñíèì ë³êóâàííÿì. 
Çà äîïîìîãîþ çâåðíóëèñÿ äî óñ³õ 
íåáàéäóæèõ ëþäåé, âîëîíòåð³â, 
áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é. Ñòóêàëè 
â óñ³ äâåð³, àáè íå âòðàòèòè íàä³þ 
íà òå, ùî ãðîø³ íàçáèðàþòü ³ ¿õíÿ 
äîíå÷êà âèë³êóºòüñÿ.

²ãðàøêè òà ñï³ëêóâàííÿ ç äðó-
çÿìè ìàëåíüêà Åì³ë³ÿ çì³íèëà 
íà êðàïåëüíèö³ òà ë³êàðí³, ç 
íåñê³í÷åííèìè îãëÿäàìè, ã³-
ãàíòñüêèìè ãîëêàìè, á³îïñ³ÿìè, 
òðóáêàìè òà ç íàä³ºþ, ùî îäíîãî 
ðàçó á³ëü ï³äå.

Ïîïåðåäó ó ä³â÷èíêè áóëè âàæ-
ê³ êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿ òà áîëþ÷³ 
ïðîöåäóðè. Òà â³ðà ³ ï³äòðèìêà 
ëþäåé íå äîçâîëÿëè çäàòèñÿ í³ 
ìàëåíüê³é ïàö³ºíòö³, í³ ¿¿ áàòüêàì.

Çà êîðîòêèé ïåð³îä ÷àñó (ïðè-
áëèçíî çà ì³ñÿöü), çàâäÿêè ô³-
íàíñîâèì ïåðåêàçàì íåáàéäóæèõ 
ëþäåé, ðîäèíà Âîéòþê³â çìî-
ãëà ç³áðàòè êîøòè íà äåïîçèò 
ó 100 òèñÿ÷ äîëàð³â äëÿ ë³êóâàííÿ 
â ³çðà¿ëüñüê³é êë³í³ö³.

Ùå äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàá-
íîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â Óêðà¿íó 
Åì³ë³ÿ ðàçîì ³ç ìàìîþ âñòèãëà 
âèëåò³ëè äî ²çðà¿ëþ. Ó íàéá³ëü-
øîìó ìåäè÷íîìó öåíòð³ Òåëü-
Àâ³âà Ñóðàñê³-²õ³ëîâ ó áåðåçí³ 
ä³â÷èíö³ ïîñòàâèëè ê³íöåâèé 
ä³àãíîç: ðàáäîì³îñàðêîìà 4 ñòà-
ä³¿, ç ìåòàñòàçàìè â ïðàâ³é ê³ñòö³ 
íîãè, òàçó, ëåãåíÿõ, õðåáò³, ðó-
êàõ òà ïëå÷³. ² âèñòàâèëè ïîïå-
ðåäí³é ðàõóíîê íà ë³êóâàííÿ — 
500 000 äîëàð³â.

Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ Åì³ë³¿ ðîç-
ïî÷àëè ïåðøèé áëîê õ³ì³îòåðàï³¿. 
Ó ë³êàðí³ ä³â÷èíêà â³äñâÿòêóâàëà 
ñâîº 7-ð³÷÷ÿ. Â îäíîìó ³ç ïîñò³â 
ó ñîöìåðåæàõ ìàìà ä³â÷èíêè íà-
ïèñàëà: «Íàøà Åì³ë³÷êà çì³íþ-
ºòüñÿ íà î÷àõ. Ïî÷àëî âèïàäàòè 
âîëîññÿ, ñïîâ³ëüíþºòüñÿ ìîòî-
ðèêà ðóê. Ë³êóâàííÿ äàºòüñÿ âàæ-
êî, àëå âîíà ç óñ³õ ñèë áîðåòüñÿ 
çà ñâîº æèòòÿ»

Çàâäÿêè íåéìîâ³ðí³é ñèë³ âîë³ 
Åì³ë³ÿ ïðîéøëà ê³ëüêà êóðñ³â õ³-
ì³îòåðàï³¿. Âàæêî íàâ³òü óÿâèòè, 

«ЧУДО ПІД ЧАС ВІЙНИ». ЗАКРИЛИ 
ЗБІР КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ ЕМІЛІЇ 
Зробили неможливе  Кошти 
на лікування 7-річної Емілії Войтюк, 
яка бореться з раком, збирали усім 
світом. За шість місяців вдалося зібрати 
величезну суму, у розмірі 500 тисяч 
доларів. Батьки та рідні дякують всім 
за допомогу. Тепер все в руках Господа і 
у руках лікарів

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ìèíóëîãî òèæíÿ íà Êîçÿòèí-
ùèí³ òðàïèëîñÿ äâ³ ìîòîðîø-
íèõ àâòîïðèãîäè. Íà ùàñòÿ, 
îá³éøëîñÿ áåç çàãèáëèõ, àëå º 
òðàâìîâàí³.

Çíîâó ÄÒÏ íà Äîâæåíêà ó Êî-
çÿòèí³. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 
âîä³é ìîòîáëîêó íå íàäàâ ïå-
ðåâàãó â ðóñ³ òà çä³éñíèâ íà¿çä 
íà æ³íêó ç äèòèíîþ, ÿê³ ïåðå-
õîäèëè äîðîãó ïî íåðåãóëüîâàíî-
ìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³. Àâàð³ÿ 
ñòàëàñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 29 ëèïíÿ, 
â ðàéîí³ àâòîñòàíö³¿. ßê ïîâ³äî-
ìëÿº ïðåññëóæáà îáëàñíî¿ ïîë³-
ö³¿, ï³ñëÿ àâòîïðèãîäè 27-ð³÷íà 
æ³íêà òà ¿¿ 6-ð³÷íèé ñèí ïîòðà-
ïèëè ó ë³êàðíþ, îäíàê çàãðîçè 
æèòòþ ïîòåðï³ëèõ íåìàº.

«Ïîë³ö³ÿ ïðèçíà÷èëà ðÿä åêñ-
ïåðòèç, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ 
áóäå âñòàíîâëåíà îñòàòî÷íà ïðè-
÷èíà àâàð³¿. Òðàíñïîðòíèé çàñ³á 
ïîì³ñòèëè íà àðåøòìàéäàí÷èê. 
Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî ïðî-
âàäæåííÿ çà ÷. 1 ñò. 286 ÊÊÓ 

(Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ 
òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè)», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîêàðàííÿ — 
äî 3 ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³ ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà òåð-
ì³í äî òðüîõ ðîê³â.

Äîäàìî, ùî öå äàëåêî íå ïåð-
øà àâàð³ÿ íà ö³é ä³ëÿíö³ äîðî-
ãè. Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó â ðàéîí³ 
àâòîñòàíö³¿ àñåí³çàòîðíèé àâòî-
ìîá³ëü íàñìåðòü çáèâ êîçÿòèí-
÷àíèíà 1968 ðîêó íàðîäæåííÿ, 
ìåøêàíöÿ ö³º¿ æ âóëèö³. Òàêîæ 
ó ëþòîìó öüîãî ðîêó Âîä³é 
«Ôîëüöâàãåíà», ðîçâåðòàþ÷èñü 
íà äîðîç³, íå âïîðàâñÿ ç êåðó-
âàííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òà 
ç³òêíóâñÿ ç àâò³âêîþ, ÿêà ¿õàëà 
â çóñòð³÷íîìó íàïðÿìêó. À òðè 
ðîêè òîìó íà âóëèö³ Äîâæåíêà 
òåæ ñòàëàñÿ àâàð³ÿ. Êîçÿòèí÷à-
íèí ñêî¿â íà¿çä íà ï³øîõîäà, 
ÿêèé ïåðåòèíàâ ïðî¿æäæó ÷àñ-

òèíó äîðîãè ïî íåðåãóëüîâàíîìó 
ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³.

Ùå îäíà ÄÒÏ òðàïèëàñÿ 
ó ïåðøèé äåíü ñåðïíÿ áëèçüêî 
ïîëóäíÿ ïîáëèçó Æóðáèíö³â 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÒÃ. Äî Ñëóæ-
áè ïîðÿòóíêó «101» íàä³éøëî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ïî-
áëèçó ñåëà ç³øòîâõíóëèñÿ «Opel 
Movano» òà ÌÀÇ. Îáèäâà âîä³¿ 
ãîñï³òàë³çîâàí³ äî ë³êàðí³.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ÃÓ 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³, ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ íà ì³ñöå 
ïîä³¿ êîçÿòèíñüêèõ ðÿòóâàëüíè-
ê³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âíàñë³äîê 
ç³òêíåííÿ àâòîìîá³ë³â «Îïåëü 
Ìîâàíî» òà ÌÀÇ, 55-ð³÷íîãî 
âîä³ÿ ì³êðîàâòîáóñà çàòèñíóëî 
â àâòî. Á³éö³ ÄÑÍÑ çà äîïîìî-
ãîþ ñïåöîáëàäíàííÿ âèâ³ëüíèëè 
ïîñòðàæäàëîãî ç ïîí³âå÷åíî¿ àâ-
ò³âêè òà ïåðåäàëè éîãî ïðàö³â-
íèêàì åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè. Âîä³é àâòîìîá³ëÿ ÌÀÇ 
òàêîæ îòðèìàâ íåçíà÷í³ òðàâìè 
òà áóâ äîñòàâëåíèé äî ìåäè÷íîãî 
çàêëàäó.

У Козятині мотоблок наїхав на вагітну жінку, 
а в Журбинцях зіштовхнулися МАЗ та мікроавтобус

ÿê³ âèïðîáóâàííÿ ëÿãëè íà ïëå-
÷³ äèòèí³ òà ¿¿ áàòüê³â. Àäæå äëÿ 
òîãî, ùîá ¿õí³é äîíå÷ö³ ïðîâîäè-
ëè áåçïåðåðâíå ë³êóâàííÿ, ÿêå í³ 
â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà çóïèíÿòè, 
ïîòð³áí³ áóëè âåëè÷åçí³ ãðîø³. 
Âåñü öåé ÷àñ âîíè ïóáë³êóâàëè 
ïîñòè ïðî äîïîìîãó òà ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî ñòàí ñâîº¿ äèòèíè. Ìîëè-
ëèñÿ ³ ïðîñèëè ï³äòðèìêè, éøëè 
äàë³, õî÷à ³ ðîçóì³ëè — â íàø³é 
êðà¿í³ éäå â³éíà ³ çá³ð êîøò³â 
ìîæå ïðèïèíÿòèñÿ, çàòÿãíóòèñÿ 
òà, íå äàé Áîæå, çàêðèòèñÿ. Òà 
âîíè íå çäàâàëèñÿ ³ ùîñèëè â³-
ðèëè — ó íèõ óñå âäàñòüñÿ, âîíè 
íå ìàþòü ïðàâà îïóñêàòè ðóêè. 
Íà êîíó íàéäîðîæ÷å — æèòòÿ 
äîíüêè.

Äîäàìî, ùî â ï³äòðèìêó Åì³ë³¿ 
êîçÿòèí÷àíè ïðîâîäèëè áëàãîä³é-
í³ êîíöåðòè òà ëîòåðå¿. Äî ïðè-
êëàäó, íà îäí³é ³ç òàêèõ ëîòåðåé 

Îëüãà Øîñòàê — êîçÿòèíñüêà 
êîíäèòåðêà òà âîëîíòåð — ç³-
áðàëà òà ïåðåäàëà íà ë³êóâàííÿ 
40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ çàëèøîê 
çáîðó ñÿãàâ òðîõè á³ëüøå 70 òèñÿ÷ 
äîëàð³â. ² âæå ÷åðåç ì³ñÿöü áàòüêè 
ïîâ³äîìèëè — çá³ð çàêðèòî

— ×óäî â ÷àñ â³éíè. Äîðîãà 
íàøà àðì³ÿ ï³äòðèìêè, ìè íåéìî-
â³ðíî âäÿ÷í³ âàì óñ³ì çà âñå, ùî 
âè çðîáèëè äëÿ íàøî¿ äîíå÷êè… 
íèçüêèé óêë³í óñ³ì âàì. Âè çðî-
áèëè íåìîæëèâå, — çâåðíóëàñÿ 
ó â³äåîçâåðíåíí³ ìàìà ä³â÷èíêè 
ªâãåí³ÿ Âîéòþê. — Ìè ç³ ñëüî-
çàìè íà î÷àõ â³ä ðàäîñò³ ïîâ³äî-
ìëÿºìî, ùî çá³ð íà ë³êóâàííÿ 
â ³íñòàãðàì òà ÔÁ çàêðèòî. Öå 
âñå ò³ëüêè çàâäÿêè âàì! Çàâäÿêè 
âàø³é ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³, âà-
øèì ìîëèòâàì, ðåïîñòàì, ïîðà-
äàì ó âñ³õ ìîæëèâèõ ïèòàííÿõ…

Ðîäèíà âèñëîâëþº ùèðó ïî-
äÿêó âñ³ì, õòî äîïîìàãàâ ³ ï³ä-
òðèìóâàâ ¿õ

«Îñîáëèâó ïîäÿêó õî÷åìî âè-
ðàçèòè ñâî¿ì íåéìîâ³ðíèì ä³-
â÷àòêàì-âîëîíòåðàì, — íàïèñà-
ëè ó ãðóï³ ó ôåéñáóö³ Áîðîòüáà 
çà æèòòÿ ìàëåíüêî¿ Åì³ë³¿ Âîé-
òþê. — Çàâäÿêè âàì ïðî íàøó 
Ì³ëüêó ä³çíàâñÿ âåñü ñâ³ò, ¿¿ ïî-
ëþáèëè. Âè íåéìîâ³ðí³. Òàêîæ 
äóæå äÿêóºìî óñ³ì ïóáë³÷íèì 
ëþäÿì: áëîãåðàì, òåëåâåäó÷èì, 
àêòîðàì, ñï³âàêàì, ò³êòîêåðàì, 
ñïîðòñìåíàì. ̄ õ ïðîñòî íå ïåðå-
ðàõóâàòè. Âè íå â³äìîâèëè íàì 
ó äîïîìîç³, çäàâàëîñÿ ïðîñòî ðå-
ïîñò â ñòîð³ç, àëå íàñê³ëüêè â³í 
âàæëèâèé. Òåïåð âñå â ðóêàõ Ãîñ-
ïîäà ³ â ðóêàõ ë³êàð³â. Ìîëèìîñü 
çà íàøó Ì³ë³÷êó ³ ïðîñèìî âàñ 
ìîëèòèñÿ, ³ íå çàáóâàòè ïðî íàøó 
ä³â÷èíêó».

Доньці козятинчан Олександра та Євгенії лікарі поставили діагноз — Саркома Юінга. В 
березні Емілії розпочали перший блок хіміотерапії. У лікарні дівчинка зустріла своє 7-річчя

Після автопригоди на Довженка жінка з дитиною 
потрапили до лікарні. Однак загрози їхньому життю немає

Внаслідок зіткнення «Опеля Мовано» та МАЗа, водія 
мікроавтобуса затиснуло в авто. Його діставали за 
допомогою спецобладнання
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ІРИНА ШЕВЧУК
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íîâîìó 2022–2023 íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü 
ó çàêëàäàõ îñâ³òè ÌÎÍ ðåêîìåí-
äóº ðîçïî÷àòè 1 âåðåñíÿ. Â³äïî-
â³äíî äî ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îñâ³òó» çàãàëüíà ñåðåäíÿ 
îñâ³òà ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíà 
çà òàêèìè ôîðìàìè: ³íñòèòóö³é-
íà, çàî÷íà, ³íäèâ³äóàëüíà. ßê íà-
â÷àòèìóòüñÿ ä³òè, î÷íî ÷è äèñ-
òàíö³éíî, îáèðàºòüñÿ çàëåæíî â³ä 
áåçïåêîâî¿ ñèòóàö³¿ â êîæíîìó 
íàñåëåíîìó ïóíêò³. Òàêîæ ÌÎÍ 
ðåêîìåíäóº — çà ìîæëèâîñò³ çà-
ïðîâàäèòè çì³øàíó ôîðìó. Öå 
ð³øåííÿ ïðèéìàòèìóòü ñï³ëüíî 
ç áàòüêàìè. Àäæå íà êîíó — áåç-
ïåêà òà æèòòÿ äèòèíè.

Òå, ùî øêîëè ìàþòü â³äêðè-
òèñÿ ç ïåðøîãî âåðåñíÿ, áàòü-
êè ñïðèéìàþòü ïî-ð³çíîìó. 
Àëå á³ëüø³ñòü — êàòåãîðè÷íî 
ïðîòè. ² öå çðîçóì³ëî. Éäå â³-
éíà. Ãàðàíòóâàòè ïîâíó áåçïåêó 
íåìîæëèâî. Ìèíóëîãî òèæíÿ 
ì³ñüêà ðàäà çðîáèëà îïèòóâàííÿ 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîöìåðåæàõ. 
Ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ ïåðåòíóëà 
ïîçíà÷êó â ï³âòèñÿ÷³ ãîëîñ³â. 
Á³ëüø³ñòü âèñëîâèëà ñâîþ äóì-
êó ïðîòè î÷íîãî íàâ÷àííÿ ä³-
òåé ó âîºííèé ÷àñ. Ïðîòå ê³ëüêà 
îñ³á âñå æ ï³äòðèìóþòü îôëàéí-
îñâ³òó. Ðîáèëè îïèòóâàííÿ ñå-
ðåä êîçÿòèí÷àí ³ ìè íà ñâîº-
ìó ñàéò³. Ç ï³âñîòí³ îïèòàíèõ 
ìàéæå 88% — ïðîòè, 12% — çà. 
Ùå º áëèçüêî 100 êîìåíòàð³â, 
ç íèõ ò³ëüêè îäèí çà î÷íå íà-
â÷àííÿ. Ðåøòà — êàòåãîðè÷íî 
ïðîòè. Ó íàø³é âàéáåð-ãðóï³ ç³ 
125 ãîëîñ³â 83% ïðîòè, 13% — 
çà îôëàéí. Àëå âñå æ øêîëè ãî-
òóþòüñÿ äî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.

Íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè º 19 îñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â òà 2 ïîçàøê³ëüíèõ. 
Íàéãîëîâí³øå çàâäàííÿ — îá-
ëàøòóâàòè ñõîâèùà äëÿ ó÷í³â òà 
ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â ó ðàç³ 
ñèãíàëó «Ïîâ³òðÿíà òðèâîãà» 
àáî ³íøèõ â³äïîâ³äíèõ ñèãíàë³â 
îïîâ³ùåííÿ.

Ïðîéòèñÿ ³ ïîáà÷èòè óêðèòòÿ 
ó øêîëàõ íàì íå âäàëîñÿ. Ïðîòå 
ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç íà÷àëüíè-
êîì óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ííîþ 
Ìàäåé. Âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî ï³ä-
ãîòîâêó äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
³ çîð³ºíòóâàëà íàñ, ÿêà ñèòóàö³ÿ 
ç óêðèòòÿìè ïî çàêëàäàõ ì³ñòà.

Çà ñëîâàìè ²ííè Ìàäåé, ó äâîõ 
îñâ³òí³õ çàêëàäàõ º ïðîòèðàä³à-
ö³éí³, â ³íøèõ — íàéïðîñò³ø³ 
óêðèòòÿ. Öå, ÿê ïðàâèëî, ï³ä-
âàëüí³ àáî ãîñïîäàðñüê³ ïðè-
ì³ùåííÿ. Çâ³ñíî, ùî ö³ ïðèì³-
ùåííÿ íå îáëàøòîâàí³ íà 100% 

ï³ä ñïîðóäè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
ó ðàç³ â³éñüêîâî¿ çàãðîçè ç íåáà. 
Òîìó íàðàç³ òàì òðèâàþòü ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè — çàëèâàþòü ï³ä-
ëîãó, îáëàøòîâóþòü âåíòèëÿö³þ, 
êàíàë³çàö³þ, îñâ³òëåííÿ, äáàþòü 
ïðî ïîæåæíó áåçïåêó.

— Çàãàëîì, ñòàíîì íà 1 ñåðï-
íÿ óêðèòòÿ îñâ³òí³õ çàêëàä³â 
ãîòîâ³ íà 50–60%, — êàæå ²ííà 
Ìàäåé. — Ðîáîòè ïî ¿õ îáëà-
øòóâàííþ òðèâàþòü. Ç ìåòîþ 
îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç ï³äãîòîâ-
êè çàêëàä³â îñâ³òè äî íîâîãî 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 
17.06.22 çà ¹ 140-ð áóëà ñòâî-
ðåíà ïîñò³éíî ä³þ÷à òåõí³÷íà 
êîì³ñ³ÿ ç îáñòåæåííÿ ïðèì³-
ùåíü, ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ êî-
ìóí³êàö³é çàêëàä³â îñâ³òè, ÿêà 
ïðîâåëà îãëÿä áóä³âåëü, ïðè-
ì³ùåíü, êîìóí³êàö³é ç ìåòîþ 
ïðèâåäåííÿ ³íæåíåðíî-òåõí³÷-
íèõ êîìóí³êàö³é, óñòàòêóâàí-
íÿ, îáëàäíàííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü 
äî ÷èííèõ ñòàíäàðò³â, ïðàâèë, 
íîðì ç îõîðîíè ïðàö³. Íà òå-
ðèòîð³¿ òðüîõ çàêëàä³â îñâ³òè 
â³äñóòí³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ 
îáëàøòóâàííÿ íàéïðîñò³øèõ 
óêðèòò³â. Ó òàêîìó âèïàäêó äëÿ 
óêðèòòÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðèì³-

ùåííÿ ïîë³ö³¿, öåíòðàëüíî¿ ðà-
éîííî¿ ë³êàðí³, Öåíòðó äèòÿ÷î¿ 
òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ (ë³öåé 
¹ 1, ¹ 2). Ïðèì³ùåííÿ ÖÄÞÒ 
ìàº äåê³ëüêà âèõîä³â, îáëàäíàí³ 
òóàëåòí³ ê³ìíàòè äëÿ õëîï÷è-
ê³â òà ä³â÷àòîê, ñòîÿòü ëàâêè òà 
ñò³ëüö³, — ïðîäîâæóº î÷³ëüíèöÿ 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó. — 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ë³öå¿â ¹ 3, 5, 
7, ÎÊÇ «Ë³öåé», ã³ìíàç³¿ ¹ 6, 
Ïèêîâåöüêî¿, Ôëîð³àí³âñüêî¿, 
Ìàõàðèíåöüêî¿ òà Ñåñòðèí³â-
ñüêî¿ ã³ìíàç³é — òàì ñèòóàö³ÿ 
³íøà. Ó öèõ çàêëàäàõ îñâ³òè 
íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ ïðèâîäÿòü 
äî ëàäó. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ç 
íàâ÷àííÿì ä³òåé ã³ìíàç³¿ ¹ 9.

Òàêîæ ²ííà Ìàäåé äîäàëà, ùî 
êîøòè íà ïðèâåäåííÿ äî ëàäó 
ïðèì³ùåíü º. Äî ïîòî÷íèõ ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò çàêëàä³â îñâ³òè 
òà ¿õ óêðèòò³â çàëó÷åí³ îñâ³òÿíè. 
Âñ³ ïðàöþþòü, äîêëàäàþòü ìàê-
ñèìóì çóñèëü, âðàõîâóþ÷è âñ³ 
ðåêîìåíäàö³¿ ³ ÌÎÍó, ³ ÄÑÍÑ.

— Íàðàç³ âñ³ â ðåæèì³ î÷³êó-
âàííÿ. Çâ³ñíî, ö³ íàéïðîñò³ø³ 
óêðèòòÿ ìîæóòü âáåðåãòè, íà-

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

— Çàãàëîì, ñòàíîì 
íà 1 ñåðïíÿ óêðèòòÿ 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â ãîòîâ³ 
íà 50-60%, — êàæå 
²ííà Ìàäåé. — Ðîáîòè 
òðèâàþòü

НЕ БОМБОСХОВИЩА, А ПІДВАЛИ. ДЕ 
Освіта&Війна  Вже серпень і 
до початку нового навчального періоду 
залишилось менше місяця. Яким воно 
буде, навчання в умовах воєнного стану — 
офлайн, онлайн чи змішаним — наразі 
ніхто не знає. Це питання неабияк хвилює 
батьків школярів. Адже в нашій країні 
вже шостий місяць йде повномасштабна 
війна. Розповідаємо про можливі укриття 
у школах Козятинської громади на той 
випадок, коли дітей вирішать пустити 
за шкільні парти

До ремонту укриттів у ліцеї №7 задіяні всі: педагоги, обслуговуючий персонал, батьки

Одна з кімнат у сховищі навчального 
корпусу залізничного училища.  Під час 
повітряної тривоги учні тут зможуть вчитися

А це підвальне укриття у Центрі дитячо-
юнацької творчості. Тут є кілька виходів, 
обладнані туалетні кімнати для хлопчиків та 
дівчаток, стоять лавки та стільці

ïðèêëàä, â³ä óëàìêîâèõ ïî-
øêîäæåíü. Áåçïåêà òà æèòòÿ 
äèòèíè — ïåðø çà âñå. Ä³òè — 
öå íàéö³íí³øå, ùî º â áàòüê³â.

Íàâ³òü ó ðàç³ íàÿâíîñò³ â çà-
êëàä³ îñâ³òè îáëàäíàíîãî ñõîâè-
ùà, áàòüêè ìîæóòü â³äìîâèòèñü 
â³ä î÷íîãî íàâ÷àííÿ äèòèíè òà 
ïðîäîâæèòè îñâ³òí³é ïðîöåñ 

äèñòàíö³éíî. Òàêå ð³øåííÿ áàòü-
êè ìîæóòü ïðèéìàòè íå êîëåê-
òèâíî, à îñîáèñòî, æîäíà äèòèíà 
íå áóäå â³äðàõîâàíîþ àáî â³ä-
ñòîðîíåíîþ â³ä íàâ÷àííÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñàäî÷ê³â, 
òî â³äîìî, ùî â Êîçÿòèí³ ç äíÿ 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðîñ³¿ â Óêðà¿íó, âîíè çà÷èíèëè-

ñÿ. Ìè çàïèòàëè ó ²ííè Ìàäåé, 
ÿê áóäå äàë³? ×è áóäå ÷åðãîâèé?

— Ìè ïðàöþºìî íàä òèì, 
ùîá ìàòè çìîãó â³äêðèòè õî÷à á 
1–2 çàêëàäè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. 
Íà äàíèé ìîìåíò ó ñàäî÷êàõ òåæ 
ïðîâîäÿòüñÿ ïîòî÷í³ ðåìîíòí³ 
ðîáîòè, îáëàøòîâóþòüñÿ íàé-
ïðîñò³ø³ óêðèòòÿ.
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ХОВАТИМУТЬСЯ НАШІ ДІТИ?
Допис про те, як заклади освіти 
Козятинської міської територі-
альної громади активно готуються 
до нового навчального року та як 
тривають поточні ремонтні роботи 
та роботи по облаштуванню най-
простіших укриттів зірвав соцме-
режі. Батьки обурюються і не ро-
зуміють — як відпустити дитину 
до школи, коли мало не щодня 
лунають сигнали повітряної три-
воги і невідомо куди буде приліт? 

КОМЕНТАРІ БАТЬКІВ
АНТОНІНА МЕЛЬНИК
По-перше, якщо відправити ди-
тину до школи, має бути сховище 
в школі, чітко відпрацьований план 
по евакуації дітей до сховища, але 
на сьогоднішній день в нас немає 
ні першого, ні другого.

ЮЛІЯ ПЕНКІВСЬКА
Я проти офлайн-навчання. Не-
безпечно робити скупчення дітей 
в той час, як у будь-який момент 
може розпочатись ракетний об-
стріл. І укриття не гарантує безпеки. 
До нього ще потрібно дістатись.

ІРИНА КОВБІЙ
От більшість батьків відповідає ні, 
але давайте пройдемося по місту 
під час повітряної тривоги. Діти 
ходять по вулицях, магазинах, 
бавляться у сквері, ганяють на ве-
лосипедах. Батьки на роботі і навіть 
не здогадуються, чим займаються 
їхні чада під час повітряної тривоги. 
Діти спокійнісінько ходять через 
переходку без супроводу дорос-
лих. Часто спостерігаю картину, 
як хлопці, вік яких від 6–13 ро-
ків, на скейтах ганяють коло Фори, 
на парковці Соловейка, тривога 
гуде так, що вуха в’януть, але жо-
ден не йде до дому. Наші будинки 

та квартири також не є гарантом 
безпеки. Нам потрібні бомбос-
ховища надійні, бо як будемо 
продовжувати навчання онлайн, 
то просто отупіють так, що взагалі 
не буде шансу здати ЗНО.

ІННА МЕЛЬНИК
Якщо подивитись фото тих шкіл, 
які за останні дні знищила ворожа 
держава, чи витримали підвали тих 
шкіл, які є простими сховищами і 
зовсім не бомбосховищами. Я під-
тримую якісне онлайн-навчання.

СВІТЛАНА ГОРОБЕЦЬ
Якщо сирена буде під час пере-
рви, як вчителі будуть збирати ді-
тей, якщо одне побігло на вулицю, 
друге по пиріжок, а третє в туалет? 
При ковіді сиділи, а зараз війна і 
не відомо, що може статися, не дай 
Боже! Хто буде відповідати за ді-
тей?

НАДІЯ КОВАЛИШИНА-МОСКАЛЬ
Страшенно хочеться, щоб дітки 
навчалися в школах. Це кращий 
варіант і для дітей, і для батьків. 
Але в даній ситуації — життя дітей 
дорожче за навчання.

ОЛЕНА НІКОЛАЙЧУК
Діло в тому, що від вересня школи, 
університети, місця найбільшою 
скупчення дітей будуть під при-
цілом. І не факт, що буде змога 
вчасно зреагувати.

ЮЛІЯ ЧАЙКА
Що це за цирк? Діти — це дуже ве-
лика відповідальність? Тим паче ві-
йна, не доведи Господь що… потім 
будуть руками розводити!? Моя 
особиста думка така: ніяких шкіл 
під час війни, це наше майбутнє 
покоління, тим паче діти, нехай 

краще вдома навчаються, так без-
печніше і батьки спокійніші будуть.

ЮЛІЯ ЛАВРУК
Молодці, що готують укриття. Дя-
куємо, Вам за Вашу працю. Але 
надайте відповідь на запитання, 
чи витримає те укриття від бомбар-
дувань ракет, які запускає РАША? І 
хто несе відповідальність за життя 
діток?

НАТАЛІЯ ТОКОВА
Це не укриття, це дійсно братська 
могила. Хто додумався у підвалі 
дітей від ракет ховати? Ви дружи-
те з головою? Як ковід, то онлайн, 
а війна — то марш у школу. Невже 
у нашому місті немає адекватних 
керівників, які б подумали про ді-
тей, а не про свої кишені?

ЛЮДМИЛА ІСКРА
Проти навчання офлайн. Підвали 
холодні і ненадійні. Коронавірус 
продовжується чи вже нема? Уявіть 
як діти зі всієї школи біжать в під-
вал. Сидять там голодні, холодні і 
ходять в туалет на одне відро.

ТЕТЯНА АДАМОВА
Уявімо, що тривога пролунала о 8. 
25, коли хтось у класі, хтось у до-
розі, а хтось коридорами гуляє. 
Або таке: по дорозі на роботу лунає 
тривога. Що робити вчителю: шу-
кати укриття (бо себе теж шкода) 
чи стрімголов бігти до школи?

ІННА КУЗЬ
Під час воєнного стану, ніякого на-
вчання в школах! Я розумію бага-
тьох, і теж хочу щоб моя дитина 
навчалася в школі, але потрібно 
розуміти, що життя та безпека 
дітей, важливіша за навчання 
за партами…

«Як ковід, то онлайн, а війна — то марш у школу?»

Козятинське залізничне училище 
має три сховища. Два з них у на-
вчальному корпусі і одне укриття 
в жіночому гуртожитку. За сло-
вами директора училища Андрія 
Стецюка, станом на 27 липня у на-
вчальному корпусі училища ще 
проводили косметичні ремонтні 
роботи. Сховище навчального 
корпусу поділене на шість кімнат, 
де можуть розміститися без тисня-
ви до 300 учнів. У приміщеннях є 
опалення, система повітрообміну, 
освітлення та 2 санвузли. За планом 
навчальний рік має розпочатися 
1 вересня 2022 року.

— За час, що залишився, ми пла-
нуємо ще придбати один агрегат, 
який має забезпечувати повітро-
обмін на випадок виходу із ладу 
двигуна, який зараз функціонує 
у сховищі, що має три виходи, — 
каже директор училища. — Ще хочу 
поставити особисто свій генератор, 
який я давав військовим. Вони тро-
хи користувалися ним і повернули. 
У нас у сховищі за номером 1 все 
працює. Але має бути запасний 
генератор.
Ще один генератор директор за-
мовив для освітлення в жіночому 
гуртожитку

— Лампи, свічки куплені, але такі 
лампи з повітря багато кисню за-
бирають. Для сховища жіночого 
гуртожитку потрібно мати також 
запасний генератор, — каже Ан-
дрій Стецюк. — Ще мені хотіло-
ся б замінити цементний настил 
на лінолеум чи дерево плиту. Під-
лога цементної стяжки не супер-
ечить стандарту бомбосховищ, 
тільки в училищі навчаються діти. 
Уявімо, що у сховище спустилося 
три сотні дітей. Скажіть мені, який 
у кімнатах буде пил стояти. Я ро-
зумію, що коли робили це схови-
ще, ніхто не сподівався, що буде 

війна, — каже очільник училища і 
додає: — До кого я тільки не звер-
тався, щоб допомогли з настилом, 
ні у кого немає можливості нам до-
помогти. Якби я був директором 
якось підприємства, я б ні ліноле-
уму чи дерев’яні плити на підлогу 
не просив. А так у мене навчаються 
діти і я мушу до всіх звертатися, 
щоб добрі люди з більш сучасним 
покриттям у сховищі допомогли.
Ще не подобається директору учи-
лища, що з трьох сховищ сходин-
ки спочатку ведуть наверх, а потім 
донизу.
— Повітряна тривога — це сигнал, 

після якого треба бігти. І от уявімо, 
що біля сходинок зійшлося близько 
десятка жінок більш солідного віку. 
Щоб потрапити до сховища потріб-
но подолати близько 30 сходинок. 
А люди похилого віку невеликі 
спеціалісти ходити сходинками. 
Доведеться їх, якщо виникне така 
необхідність, запускати дверима, 
які призначені на вихід. З дверей 
сховища на вихід тільки дві сходин-
ки, що значно спростить людям до-
стойного віку евакуацію у безпечну 
зону і вихід після відбою повітряної 
тривоги, — підсумував директор за-
лізничного училища.

Про сховища у залізничному училищі

Педагоги мають діяти відповідно 
до такого алгоритму:
Відповідальна особа вмикає 
наявну систему оповіщення за-
кладу.
Вчитель сповіщає учнів про за-
грозу, а батьків — про переміщен-
ня дітей до укриття.
Необхідно організувати пересу-
вання двома колонами в примі-
щенні класу та швидко залишити 
кабінет.
Для супроводу початкових класів 
можуть бути залученні помічники.
Для швидкого надання медич-
ної допомоги має бути залучений 
медичний працівник.
Відповідальні особи після ого-
лошення сигналу оповіщення 

мусять перевірити всі приміщен-
ня закладу на відсутність у них 
учасників освітнього процесу та 
працівників закладу, по завер-
шенню перевірки прямувати 
до найближчого укриття.
Учні, які знаходяться на подвір’ї 
закладу, під час сигналу опові-
щення повинні самостійно ру-
хатися до найближчого укриття 
фонду захисних споруд.
У середині захисної споруди від-
повідальні особи повинні допо-
могти учасникам освітнього про-
цесу швидко та спокійно зайняти 
місця.
Під час перебування в захисній 
споруді вчителі та вiдповiдальнi 
особи здійснюють необхідну 

підтримку, заходи для комфорт-
ного та спокійного перебування 
в укритті.
Після завершення небезпеки та 
оголошення про відбій тривоги, 
вчителі та відповідальні особи 
слідкують за тим, щоб вихід усіх 
учасників освітнього процесу з 
укриттів здійснювався колонами 
або групами.
Під час переміщення до укриттів 
необхідно врахувати наявність 
інклюзивних груп і класів. У ви-
падку присутності дітей з ООП — 
попередньо проводити з ними 
навчання та бесіди, передбачити 
швидке та спокійне переміщення 
до укриття, спеціальне місце та 
заходи, що будуть здійснюватися.

Що робити у випадку сигналу небезпеки?
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ÍÎÂÈÍÈ

ïðèéøëè, çàáðàëè âñ³ éîãî îðäåíè 
³ í³õòî íå ìîæå çíàéòè ¿õ ïî öåé 
äåíü. Òî ìîæå â³í âçàãàë³ áàíäå-
ð³âåöü ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, òîìó 
ùî â³í óêðà¿íåöü, â³í çà íàñ áóâ.

Îêð³ì Áîéêà, Àíäð³é Ñòåöþê 
ïðîïîíóº òàêîæ íå ïåðåéìåíî-
âóâàòè âóëèöþ Ì³÷óð³íà.

— Íå îáîâ’ÿçêîâî â³í ïðàöþ-
âàâ íà ðîñ³þ, — êàæå Ñòåöþê. — 
Ó íüîãî â Îäåñ³ áóëî ñâîº íåâå-
ëèêå ãîñïîäàðñòâî. Îñíîâíå 
éîãî ãîñïîäàðñòâî áóëî â Öàðåâî 
(ì³ñòî â Áîëãàð³¿, ÿêå âïðîäîâæ 
1950–1991 ðîê³â íàçèâàëîñÿ Ì³-
÷óð³í — àâò.) Éîãî íàçèâàëè òàì 
öàðåì. Â³í òàì íà 30 ãåêòàðàõ 
çåìë³ ïîñàäèâ ñàä ³ â òîìó ì³ñö³ 
ìî¿ ä³òè â³äïðàöüîâóþòü ïðàêòè-
êó. Äî öèõ ï³ð ö³íóþòü éîãî òàì.

— Öå âè ïðî Ì³÷óð³íà ãîâî-
ðèòå? — ïåðåïèòóº Ïåòðî Çà-
ðèöüêèé.

— Òàê, — â³äïîâ³äàº Àíäð³é 
Ñòåöþê.

— Ì³÷óð³í áóâ ëþáèìöåì 
Ñòàë³íà, — êàæå Çàðèöüêèé. — ² 
Ì³÷óð³í êëÿóçè ïèñàâ íà Ñèìè-
ðåíê³â ³ Ñèìèðåíê³â ðåïðåñóâàëè.

«ДУМКА КОЖНОГО 
ВАЖЛИВА»

Íà çàñ³äàííÿ çàïðîñèëè ïðåä-
ñòàâíèê³â âëàäè: Òåòÿíó Ðèìøó, 
ñåêðåòàðÿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Íàòà-
ë³þ ßíêîâ÷óê, ñåêðåòàðÿ ðîáî÷î¿ 
ãðóïè ç ïèòàíü çàáîðîíè âèêî-
ðèñòàííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ òà íàö³î-
íàë-ñîö³àë³ñòè÷íî¿ (íàöèñòñüêî¿) 
ñèìâîë³êè, ïåðåéìåíóâàííÿ âó-

ëèöü, ïðîâóëê³â, òóïèê³â, ñêâåð³â, 
ïàðê³â íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ÒÃ.

— Âàæëèâà äóìêà êîæíîãî 
æèòåëÿ ì³ñòà ³ ãðîìàäè, — ñêà-
çàëà íà çàñ³äàíí³ Òåòÿíà Ðèì-
øà. — Òîìó ïî÷àâñÿ ïðîöåñ îá-
ãîâîðåííÿ. ª ð³çí³ äóìêè ç öüîãî 
ïðèâîäó, ð³çí³ çâåðíåííÿ. Ðîáî÷à 
ãðóïà òîìó ³ áóëà ñòâîðåíà, ùîá 
âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ, îáãîâîðèòè. 
² ò³ëüêè ïîò³ì íà ñåñ³¿ äåïóòàòè 
ì³ñüêî¿ ðàäè áóäóòü ãîëîñóâàòè 
³ ïðèéìóòü îñòàòî÷íå ð³øåííÿ.

Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ÷ëåíè ðàäè 
âåòåðàí³â ïðîâåëè ãîëîñóâàííÿ 
ç ïðèâîäó òîãî, ÿê³ âóëèö³ âàðòî 
ïåðåéìåíóâàòè, à ÿê³ çàëèøèòè 
³ ï³äãîòóâàëè â³äïîâ³äíîãî ëèñòà, 
ÿêèé íàïðàâëÿòü ì³ñüê³é ðàä³.

ОЛЕНА УДВУД

Ó ïåðøèé äåíü ñåðïíÿ ðàäà âå-
òåðàí³â Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè ç³-
áðàëàñÿ íà çàñ³äàííÿ. Íà ïîðÿäêó 
äåííîìó ºäèíå ïèòàííÿ — ïåðå-
éìåíóâàííÿ âóëèöü. Ó ìèíóëîìó 
íîìåð³ íàøî¿ ãàçåòè ìè âæå ïîâ³-
äîìëÿëè, ùî ðîáî÷à ãðóïà, ñòâî-
ðåíà ïðè ì³ñüê³é ðàä³, çàòâåðäèëà 
ñïèñîê âóëèöü ³ ïðîâóëê³â Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ÒÃ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïåðå-
éìåíóâàííþ ó ðàìêàõ çàêîí³â ïðî 
äåêîìóí³çàö³þ òà äåðóñèô³êàö³þ. 
Äî ïåðåë³êó óâ³éøëè, çîêðåìà, 
òîïîí³ìè, íàçâàí³ íà ÷åñòü êî-
çÿòèí÷àí, ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí 
ì³ñòà Êîçÿòèíà, à òàêîæ ó÷àñ-
íèê³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çà-
ãàëîì 123 íàéìåíóâàííÿ, ³ç ÿêèõ 
64 — âóëèö³ ³ ïðîâóëêè ó ì³ñò³. 
²ç ³äåºþ ïåðåéìåíóâàòè äåÿê³ ç 
íèõ íå ïîãîäæóþòüñÿ ÷ëåíè ðàäè 
âåòåðàí³â.

— Ìè ïîâèíí³ ï³ä³éòè äî ö³º¿ 
ñïðàâè òàê, ùîá ìè äåñü íå ïå-
ðåãíóëè ïàëèöþ, à º òàê³ âóëè-
ö³, ç ÿêèìè, íà ìîþ äóìêó, ìè 
ïåðåãèíàºìî ïàëèöþ, — êàæå 
Ôåä³ð Êðîïèâà, ãîëîâà ðàäè âå-
òåðàí³â. — Áóäåìî éòè çà ñïèñ-
êîì: 1 òðàâíÿ — ùå òàê-ñÿê, 
8 ãâàðä³éñüêà — òóò º ïèòàííÿ, 
9 ñ³÷íÿ, Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, Áà-
áàäæàíÿíà, Áàæåíîâà, Áåñàðàáî-
âà — íåìà ïèòàíü. Áîéêà — º 
ïèòàííÿ, Âàëäà¿âñüêà, Âàñüêîâ-
ñüêîãî, Ãðèáàëüîâà, Êàòóêîâà, 
Êîíäðàöüêîãî — º ïèòàííÿ. Òàê 
ñàìî Ñåðá³íà. ß íàâ³òü íå ìîæó 
óÿâèòè, ÿê öå ïåðåéìåíóâàòè 
âóëèöþ, ÿêó íàçâàëè íà ÷åñòü 
ö³º¿ ëþäèíè? ª æ ïîêîë³ííÿ, º 
ä³òè, îíóêè, ÿêèõ ìè òðàâìóºìî. 
Òîé æå Ïàâëåíêî. Ùî ÿ ìîæó 
ñêàçàòè? ß ç Ïàâëåíêîì ïðî-
ïðàöþâàâ á³ëüøå 10 ðîê³â. Òå, 
ùî â³í Ãåðîé ñîöïðàö³ — òî òàêå 
ä³ëî, òîä³ òàê³ ÷àñè áóëè. À òå, ùî 
â³í ïàòð³îò Óêðà¿íè é ³äåàëüíà 
ëþäèíà — íå â³äí³ìåø öüîãî. ² 
ñüîãîäí³ éîãî â öåé ñïèñîê âíî-
ñèòè. Öå íàâ³òü îáðàçëèâî.

«ЗАКОН ПОВИНЕН 
ВИКОНУВАТИСЬ»

Î÷³ëüíèê ðàäè âåòåðàí³â çà-
ïðîïîíóâàâ îáãîâîðèòè âóëèö³, 
ÿê³ ïðîïîíóþòü ïåðåéìåíóâàòè. 
×ëåíè îðãàí³çàö³¿ ïî ÷åðç³ âè-
ñëîâëþâàëè ñâî¿ äóìêè ç öüîãî 
ïðèâîäó.

— Áóëà îäíà â³éíà, áóëà äðó-
ãà â³éíà, ³ òîä³ áóëè ãåðî¿, ÿê³ 
ïîêëàëè áàãàòî âñüîãî, ³ º ùî 
æèòòÿ ïîêëàëè, àëå äàâàéòå ïî-
ãëÿíåìî íà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
ñüîãîäí³, — êàæå Ãàëèíà Çîðóê. — 
Ñê³ëüêè íàøèõ ìîëîäèõ õëîïö³â, 
ÿêèì 20–21 ð³ê, çàãèíóëè çàðàç. 
ª ñåðåä íèõ ³ ëüîò÷èêè. ²ç ÷à-
ñîì âñå-òàêè çì³íþºòüñÿ æèòòÿ, 
ïðèõîäèòü ìîëîäü ³ íàø³ âíóêè 
âæå íå ïàì’ÿòàþòü òèõ ëþäåé, 
íà ÷åñòü ÿêèõ âóëèö³ áóëè íà-
çâàí³. Çàðàç ìè ìàºìî äóæå áà-

ãàòî íàøèõ õëîïö³â-Ãåðî¿â ³ ìè 
íå ìàºìî ¿õ óïóñòèòè. Íàì òóò 
òèõî, ñïîê³éíî, à òàì ïîäèâ³òüñÿ, 
ùî ðîáèòüñÿ. Ó íàñ ïð³çâèù çàðàç 
ìîðå, ÿêèìè ìîæíà ïåðåéìåíî-
âóâàòè âóëèö³.

Ãàëèíà çàóâàæèëà, ùî º òàê³ 
âóëèö³, ÿê³ ñïðàâä³ âàðòî ïåðå-
éìåíóâàòè, à º òàê³, ÿê³ êðàùå 
çàëèøèòè. Êîæåí òîïîí³ì òðåáà 
ðîçãëÿäàòè îêðåìî ³ ëèøå ï³ñëÿ 
öüîãî ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

Òàêî¿ æ äóìêè ïðèòðèìóºòüñÿ 
³ Îëåêñàíäð Êîìàð.

— Çàêîí ïîâèíåí âèêîíóâàòèñü 
³ öå íå îáãîâîðþºòüñÿ, — êàæå 
Êîìàð. — Íà òå ìè ³ áóäóºìî 
ïðàâîâó äåðæàâó, à íå äëÿ òîãî, 
ùîá ìè òóò ðîçì³ðêîâóâàëè, ïðà-
âèëüíèé â³í ÷è íåïðàâèëüíèé. 
Ä³éñíî òðåáà ï³äõîäèòè ïåðñî-
íàëüíî äî êîæíî¿ íàçâè âóëè-
ö³, òîìó ùî ó íàñ º âóëèö³, ÿê³ 
íå çàñëóãîâóþòü òîãî, ùîá ¿õ ïå-
ðåéìåíîâóâàëè. Öå, íàïðèêëàä, 
ò³, ùî íàçâàí³ íà ÷åñòü ëþäåé, 
ÿê³ íå áðàëè ó÷àñòü â ðåæèìàõ, 
íå äèñêðåäèòóâàëè ñåáå. À ç ³í-
øèìè òóò íåìàº ïðîáëåì — ïåðå-
éìåíóâàëè ³ âñå. Ùî áðàòè òîãî 
Ìàòðîñîâà? ª òàê³ ïîäâèãè, ÿê³ 
÷èíÿòü ñüîãîäí³ íàø³ çàõèñíè-
êè, ùî âîíè ä³éñíî çàñëóãîâóþòü 

íà òå, ùîá íàçâàëè âóëèö³ ¿õí³ìè 
³ìåíàìè ³ ÿ çà öå. Òîìó ùî òà-
êîãî ãåðî¿çìó ³ òàêî¿ â³éíè òîä³ 
íå áóëî, ÿê çàðàç. Íàø³ ñîëäàòè 
ñêîþþòü ñò³ëüêè ãåðî¿÷íèõ ïî-
äâèã³â ³ âîíè âæå º ïðèêëàäîì 
äëÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.

«МІЧУРІН БУВ УЛЮБЛЕНЦЕМ 
СТАЛІНА»

Äèðåêòîð ó÷èëèùà Àíäð³é Ñòå-
öþê ââàæàº, ùî òðåáà çàëèøèòè 
âóëèöþ Áîéêà. ²âàí Áîéêî áðàâ 
ó÷àñòü ó âèçâîëåíí³ Êîçÿòèíà 
â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Ñâîãî ÷àñó íàøå ó÷èëèùå òåæ 
íîñèëî éîãî ³ì’ÿ. Íèí³ íà òåðè-
òîð³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàëè-
øèâñÿ ò³ëüêè ïàì’ÿòíèê.

— Áîéêî — äâ³÷ Ãåðîé Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, â³ííè÷àíèí, — 
êàæå Ñòåöþê. — Ïåðøó ç³ðêó 
ãåðîÿ îòðèìàâ çà Êîçÿòèí. Â³í 
òàê îðãàí³çóâàâ âçÿòòÿ Êîçÿòè-
íà, îòðèìàâ òàê³ òðîôå¿, ùî ó âñ³õ 
àêàäåì³ÿõ íàóê âèâ÷àþòü éîãî 
ñòðèáîê. Äðóãó ç³ðêó ãåðîÿ âçÿâ 
çà ×åðí³âö³ — ïîñòàâèâ òàíêè, 
çàñìîëèâ ¿õ, âèâ³â òðóáè, ïî äíó 
ïðîéøîâ ³ âçÿâ ×åðí³âö³. Ó 47 ðî-
ê³â íà äàëåêîìó ñõîä³ çâ³ëüíåíèé ç 
àðì³¿. Êîëè â 1977 ðîö³ ïîìèðàº, 

— Çàêîí ïîâèíåí 
âèêîíóâàòèñü ³ öå íå 
îáãîâîðþºòüñÿ, — 
êàæå Êîìàð. — Íà òå 
ìè ³ áóäóºìî ïðàâîâó 
äåðæàâó

Питання перейменування вулиць 
вивчає робоча група. До неї уві-
йшли депутати, громадські діячі, 
літератори, історики, працівники 
музеїв. Члени групи опрацювали 
увесь перелік вулиць та провулків 
Козятинської громади і визначили 
ті, які підлягають перейменуванню 
у рамках законів про декомуніза-
цію та дерусифікацію.
У назвах деяких топонімів, які уві-
йшли до списку, вжиті росіянізми, 
наприклад, провулок Тупіковий. 
Велика частина вулиць і провулків 
вшановує імена російських діячів, 
наприклад, Пушкіна, Толстого, Мі-
чуріна.
Частину вулиць пропонують пе-
рейменувати за рекомендацією 
Українського інституту національ-
ної пам’яті, до якого міська рада 
зверталася з листом ще у серпні 
минулого року. У відповіді йдеться 
про те, що під дію закону про де-
комунізацію підпадають:
Жовтнева (Кордишівка), Кол-
госпна (Махаринці), Червоноар-
мійська (Сестринівка) — ці назви 
пов’язані зі встановленням радян-

ської влади на території України;
Терешкової (село Козятин, Кор-
дишівка, Сокілець, Титусівка) — 
на честь Валентини Терешкової, 
яка обіймала керівні посади в ком-
партії і вищих органах державної 
влади СРСР, а також як депутатка 
Держдуми російської федерації 
голосувала за анексію Криму і 
за дозвіл вводити російські вій-
ська на територію України;
Дзержинського (Кордишівка) — 
на честь особи, пов’язаної з Жов-
тневим переворотом, діяльністю 
компартії і радянських органів 
державної влади;
Гайдара (село Козятин), Кірова 
і Котовського (Кордишівка), Бу-
дьонного (Прушинка) — на честь 
осіб, які брали участь у встанов-
ленні радянської влади на тери-
торії України;
Комсомольська (Флоріанівка) — 
на честь організації, пов’язаної з 
Леніним.
Із приводу таких вулиць як Сербі-
на та Кондрацького у міській раді 
обіцяють підготувати історичну 
довідку.

Робоча група розробила чотири 
пропозиції з приводу нових назв 
вулиць. Пропонують назвати їх:
іменами козятинчан, які загину-
ли у війні з росією, починаючи 
з 2014 року;
іменами видатних українців;
іменами наших земляків, які усла-
вилися в історії Козятинської гро-
мади, України та світу;
нейтральними назвами (на кшталт 
вулиця Батьківська).
Поки що триває процес обгово-
рення. Через воєнний стан про-
вести його у традиційний спосіб 
не можливо. Тому на сайті міської 
ради запустили опитування, де 
в режимі онлайн можна прого-
лосувати за одну з чотирьох про-
позицій, про які ми писали вище. 
Свою позицію можна висловити 
письмово і залишити у скринь-
ці в міському будинку культури. 
Такі ж скриньки є в старостинських 
округах. Підключили до процесу 
і голів квартальних комітетів — 
вони спілкуються з мешканцями 
вулиць і вивчають їх думку з цього 
питання.

Чому обрали саме ці вулиці

«Є ТАКІ ВУЛИЦІ, З ЯКИМИ МИ 
ПЕРЕГИНАЄМО ПАЛИЦЮ»
Дерусифікація  Тема перейменування 
вулиць викликала у суспільстві справжній 
резонанс. Міська рада пропонує назвати 
по-новому 64 топоніми в межах самого 
лише Козятина. І згодні з такою пропозицією 
не всі. Деталі у нашій публікації

Рада ветеранів провела засідання. Обговорювали перейменування вулиць
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ïëîùó ïðîâåñòè Ñåðã³ÿ 
Ãàðìèøåâà â îñòàííþ äîðîãó 
ïðèéøëî áàãàòî ëþäåé. Ñåðåä 
ïðèñóòí³õ áóëà êóìà Â³êòîð³ÿ, 
êóì Îëåêñàíäð, îäíîêëàñíèêè 
çàãèáëîãî âî¿íà. Âñ³ âîíè â³ä-
çíà÷àëè, ùî â³í áóâ ÷óéíèì ³ 
çäàòíèì ïðèéòè ïåðøèì íà äî-
ïîìîãó ³íøèì. Âîíè ðîçïîâ³ëè, 
ùî ó íüîãî áóëà ð³äê³ñíà ðèñà 
õàðàêòåðó: âì³â ïðîÿâëÿòè òåð-
ïèì³ñòü äî ³íøèõ.

— Ó íüîãî áóëà ÿêàñü äóøåâíà 
÷óòëèâ³ñòü ðîçâèíåíîãî ñï³â÷óòòÿ 
äî ³íøèõ, — ñêàçàâ êóì Ñåðã³ÿ 
Îëåêñàíäð.

Çóñòð³ëè íà ïëîù³ íàñòîÿòåëÿ 
õðàìó Ïîêðîâè îòöÿ Âàñèëÿ, â³í 
ç áîëåì â äóø³ ñêàçàâ:

— ßêà íåñïðàâåäëèâà öÿ â³éíà, 
àäæå ãèíóòü íàéêðàù³ ñèíè ³ äî-
÷êè Óêðà¿íè.

Çà ìèòü íà ïëîù³ ñòàëà çâó÷àòè 
«Ïëèâå êà÷à» ³ âñ³, îïóñòèâøèñü 
íà êîë³íà, çóñòð³ëè Ãåðîÿ Óêðà¿-
íè Ñåðã³ÿ Ãàðìèøåâà.

Ì³òèíã-ðåêâ³ºì â³äêðèëà çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêîãî 
áóäèíêó êóëüòóðè Ëàðèñà Ðî-
ìàñüêî.

— Ñüîãîäí³ ìè ïðîâîäæàº-
ìî â îñòàííþ ïóòü ñì³ëèâîãî 
âî¿íà òà Ãåðîÿ íàøî¿ ãðîìàäè 
Ñåðã³ÿ Ãàðìèøåâà, — êàæå Ëà-
ðèñà. — Â³í íàðîäèâñÿ 3 ëèñòî-
ïàäà 1987 ðîêó. Íàâ÷àâñÿ ó øêî-
ë³-³íòåðíàò-ã³ìíàç³¿, ïðàöþâàâ 
îõîðîíöåì ó ô³ðì³ «Ãàðá³ç». 
7 ÷åðâíÿ 2022 áóâ ìîá³ë³çîâàíèé 
òà ïðèçâàíèé äî â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè À-1126 Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿-
íè, äå ïðîõîäèâ ñëóæáó íà ïîñàä³ 
ñòð³ëüöÿ 5-¿ ïàðàøóòíî-äåñàíòíî¿ 
ðîòè 2-ãî ïàðàøóòíî-äåñàíòíî-
ãî áàòàëüéîíó 25 ïàðàøóòíî-äå-
ñàíòíî¿ áðèãàäè. À 20-ãî ëèïíÿ 
â³ðíèé âî¿íñüê³é ïðèñÿç³ â áîþ 
çà Áàòüê³âùèíó Ñåðã³é Ãàðìè-
øåâ çàãèíóâ ïîáëèçó íàñåëåíîãî 
ïóíêòó Íîâîëóãàíñüêå Äîíåöüêî¿ 
îáëàñò³. Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ 
áàòüêè, äðóæèíà Îëüãà, äîíüêè 
Àíãåë³íà òà Àíàñòàñ³ÿ.

Ñëóæáó Áîæó çà çàãèáëèì 
íà â³éí³ âî¿íîì ïðîâåëè ñâÿò³ 

îòö³ Ðîìàí Ìàñèðà òà Âàñèëü 
Âë³çëî. Ï³ñëÿ çàóïîê³éíî¿ ë³òóðã³¿ 
äî ãðîìàäè çâåðíóëàñÿ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

— Ñëîâàìè íåìîæëèâî ïåðå-
äàòè á³ëü, ÿêèé â³ä÷óâàþòü ð³äí³ 
³ äðóç³ íàøèõ çàãèáëèõ âî¿í³â, — 
ñêàçàëà î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè. — 
Ñìåðòü êîæíîãî óêðà¿íñüêîãî 
âî¿íà — âåëèêà âòðàòà äëÿ ö³-
ëîãî â³éñüêà, íàøî¿ ãðîìàäè òà 
Óêðà¿íè. Ñåðã³é çàãèíóâ, çà-
õèùàþ÷è íàñ ³ç âàìè, çàãèíóâ 
â³ä ñòðàøíîãî çâ³ðà, ÿêîìó ³ì’ÿ 
ðîñ³ÿ. Ñåðã³é Ãàðìèøåâ — áóâ 
íàéêðàùèì ñèíîì, ÷îëîâ³êîì 
òà áàòüêîì. Ïàì’ÿòü ïðî íüîãî 
áóäå â³÷íî æèòè â íàøèõ ñåðöÿõ, 
àäæå Ãåðî¿ íå âìèðàþòü, — ñêà-
çàëà ì³ñüêèé ãîëîâà.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè ë³öåþ ¹ 7 ñêàçàëà, 
ùî Ñåðã³é íàâ÷àâñÿ â øêîë³-³í-
òåðíàò³-ã³ìíàç³¿. Âîíà ïîäÿêóâàëà 
áàòüêàì âî¿íà Ìèõàéëó Êîñòÿí-
òèíîâè÷ó òà Êàòåðèí³ Ìèêîëà-
¿âí³ çà ñèíà òà âèñëîâèëà ñëîâà 
ï³äòðèìêè ð³äíèì çàãèáëîãî òà 
Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³.

— Ìè ñüîãîäí³ ïîáà÷èëè Ãå-
ðîÿ, íà ÿêîãî áóäå ð³âíÿòèñÿ 
íàøà ãðîìàäà, íàøà äåðæàâà. 
Ìè íèçüêî âêëîíÿºìîñÿ òîá³, 
Ñåðã³þ, çà òîé ïîäâèã, ÿêèé òè 
â÷èíèâ. Ñëàâà òâî¿ì ä³òÿì, Ñëàâà 
òâî¿é äðóæèí³, Ñëàâà òâî¿ì áàòü-
êàì. Ñïî÷èâàé ç ìèðîì, íåõàé 
çåìëÿ òîá³ áóäå ïóõîì. Ìèð ³ 
ñïîê³é âñ³é äåðæàâ³. Äÿêóºìî 
âåëèêå, Ñåðã³þ, — ñêàçàëà çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ 
ðîáîòè Ñâ³òëàíà Êîíîíåíêî.

Ï³ñëÿ ïðîìîâè ïåäàãîãà ç âî-
¿íîì ñòàëà ïðîùàòèñÿ ãðîìàäà. 
Ëþäåé, ÿê³ âèñëîâèëè øàíó Ãå-
ðîþ, ñòîÿ÷è íà êîë³íàõ, áóëî 
äóæå áàãàòî. Ïîò³ì çíîâ çàãðàëà 
«Ïëèâå êà÷à» ³ òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ 
âçÿëà êóðñ äî Àëå¿ ñëàâè ì³ñüêîãî 
êëàäîâèùà.

Â³ä âõîäó íà öâèíòàð äî ñàìî¿ 
ìîãèëè äðóç³ Ãåðîÿ ç ïó÷êàìè 
êâ³ò³â çðîáèëè éîìó ùå îäèí 
æèâèé êîðèäîð. Âîíè âêâ³ò÷àëè 
îñòàííþ çåìíó äîðîãó Ñåðã³þ. 
Â³ä ïîáðàòèì³â âî¿íà ïðîãðèì³â 
â³éñüêîâèé ñàëþò.

«ВІН БУВ ЧУЙНИМ І ЗДАТНИМ 
ПРИЙТИ ПЕРШИМ НА ДОПОМОГУ»
Втрата  У четвер, 28 липня, 
козятинчани прощалися з Героєм Сергієм 
Гармишевим. Близько 10 години ранку 
до будинку, де із сім’єю жив безстрашний 
воїн, почали сходитись його близькі 
друзі, сусіди і ті, хто знав Сергія. Всі вони 
тримали в руках живі квіти. Заупокійну 
молитву проводив священик ПЦУ отець 
Роман. Близько 11.30 друзі загиблого 
воїна створили живий коридор і траурна 
процесія взяла курс на площу

Зранку з Сергієм попрощалися рідні та близькі у будинку, де він жив. Після цього траурна 
процесія рушила на площу, аби шану Герою могли засвідчити усі земляки

На площі зібралося дуже багато людей. Серед присутніх були рідні, близькі, ті, хто знав 
Героя, і не знайомі з ним

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.
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ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÔÐÎÍÒÓ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ñï³ëêóâàëèñü ³ç Ìàð³ºþ 
³ ñåñòðàìè Âåðîí³êîþ òà Àð³-
íîþ — ä³â÷àòàìè-øêîëÿðêàìè, 
ÿê³ âçÿëè íà ñåáå íîøó âîëîíòå-
ð³â, çàçíà÷èëè, ùî ä³òÿì Óêðà¿íè 
íàâ³òü òàì, äå íå âåäóòüñÿ áîéîâ³ 
ä³¿, âèïàëî çàâ÷àñíî ïîäîðîñë³-
øàòè. Âîíè íå ïî ðîêàõ ìèñëÿòü 
ïî-äîðîñëîìó. Àíàë³çóþòü ñòàí 
ñïðàâ ³ íå ïîâòîðþþòü çàäóì-
êè ³íøèõ ä³òåé-âîëîíòåð³â, ÿê³ 
çáèðàëè ÷è äîñ³ çáèðàþòü ãðîø³ 
íà ÇÑÓ.

— Ìè, ùîá ç³áðàòè êîøòè 
íà ïîòðåáè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè, âèêîðèñòîâóºìî çíàííÿ ³ 
íàâè÷êè, ÿê³ íàáóëè íà óðîêàõ 
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó øêîë³. Ìè 
íå îáëàøòîâóºìî áëîêïîñò äëÿ 
çóïèíêè àâò³âîê, ùîá á³ëüøå ç³-
áðàòè êîøò³â. Àäæå æîäåí âîä³é 
â äîïîìîç³ ÇÑÓ íå â³äìîâèòü, 
à ðàïòîì öåé ÷îëîâ³ê ïëàíóâàâ 
âèêîðèñòàòè êîøòè íà ÿê³ñü ³íø³ 
ïîòðåáè? Ðîçóì³ºìî, ùî çà òàêèõ 
îáñòàâèí ìè çáåðåìî íåáàãàòî 
ãðîøåé, àëå íàñ âëàøòîâóº íàøà 
ðîáîòà òîìó, ùî âïåâíåí³, ùî ìè 
í³ ó êîãî íå çàáåðåìî îñòàííº, — 
êàæå ó÷åíèöÿ ë³öåþ ¹ 1 Ìàð³ÿ.

Ó þíèõ âîëîíòåð³â ìè çàïè-
òàëè, ç êîòðî¿ ãîäèíè ó íèõ ïî-
÷èíàºòüñÿ ðîáî÷èé äåíü?

— Êîëè ñïàäàº äåííà ñïåêà, 
î 16-é ãîäèí³ âèõîäèìî íà çó-
ïèíêó á³ëÿ ìàãàçèíó ³ ÷åêàºìî, 
ùî õòîñü êóïèòü ïðîäóêö³þ, ÿêó 
ìè âëàñíîðó÷ âèãîòîâëÿºìî, — 
êàæå îäíà ³ç ñåñòåð.

— À ùî ó âàñ ìîæíà êóïèòè?— 
çàïèòàëè ó Âåðîí³êè.

— Ìè ðîáèìî ³ ïðîäàºìî 
ñåðåæêè, áðàñëåòè, áóñè òà âè-
ðîáè ç á³ñåðó, — êàæå ó÷åíèöÿ 
îïîðíîãî êîìóíàëüíîãî çàêëà-
äó ë³öåé Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ³ ïîêàçóº ñâîþ ïðîäóêö³þ 
íà ùèò³, ÿêèé âëàñíîðó÷ çìàé-
ñòðóâàëè ñàì³ ä³â÷àòà. Ó âåðõí³é 
÷àñòèí³ ñòåíäó íàïèñ: «Çáèðàºìî 
êîøòè íà ÇÑÓ».

— À âàø³ áàòüêè çíàþòü, ùî 
âè âèð³øèëè çáèðàòè êîøòè 
íà ïîòðåáè óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà?

— Òàê, êîëè ìè ïðèéìàëè ð³-
øåííÿ çáèðàòè êîøòè íà àðì³þ, 
òî ñïî÷àòêó ðàäèëèñÿ ç³ ñâî¿ìè 
áàòüêàìè ³ âîíè íàñ ï³äòðèìà-
ëè, — ìàéæå õîðîì â³äïîâ³ëè 
ä³â÷àòà.

— À ñê³ëüêè êîøò³â âè âæå ç³-
áðàëè ³ ÿê ¿õ äóìàºòå ïåðåäàòè 
íà ïîòðåáè ÇÑÓ?

— Â ñåðåäíüîìó, ïî÷èíàþ÷è ç 
28 ëèïíÿ, ùîäåííî, êð³ì ñóáîòè, 
ìè çáèðàºìî áëèçüêî 250 ãðè-
âåíü. Ó ïåðøèé äåíü ìè ç³áðàëè 
240 ãðèâåíü, ó ï’ÿòíèöþ ç³áðàëè 

ТРОЄ ДІВЧАТОК З БІЛОЇ КАЗАРМИ 
ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ НА ЗСУ
Небайдужість  Війна, яку розв’язала 
проти нашої держави росія, згуртувала 
всіх українців. Нашим військовим 
хочуть допомогти як люди з великим 
життєвим досвідом, так і учні шкіл і навіть 
дошкільнята. Наша розповідь про трьох 
школярок, які вирішили внести свій 
маленький вклад у Велику Перемогу 
українців над державою-терористом

Êîçÿòèíñüêà âîëîíòåðêà Îëüãà Øîñòàê 
îãîëîñèëà çá³ð êîøò³â íà çàêóï³âëþ âñüîãî 
íåîáõ³äíîãî íàøèì êîçÿòèíñüêèì çàõèñ-
íèêàì. À ñàìå 173 áàòàëüéîíó, 120 îÁð 
ÒÐÎ.

«Íàø³ õëîïö³, ç íàøî¿ Êîçÿòèíñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, çàðàç íà Ñõîä³ êðà-
¿íè, îáîðîíÿþòü íàøó çåìëþ, ì³é ð³äíèé 
áðàò òåæ çàðàç òàì. Íàøèì çàõèñíèêàì 
äóæå íåîáõ³äíèé àâòîìîá³ëü, òåïëîâ³çîð, 
ñïàëüíèêè, êàðåìàòè. Â³äêðèâàþ òåðì³íî-
âèé çá³ð êîøò³â íà êóï³âëþ àâòî, òåïëî-

â³çîðà, ñïàëüíèê³â, êàðåìàò³â äëÿ íàøèõ 
êîçÿòèíñüêèõ çàõèñíèê³â, 173 áàòàëüéîí, 
120 îÁð ÒÐÎ. Â êîãî º â íàÿâíîñò³ ñïàëü-
íèêè ³ êàðåìàòè, áóäü ëàñêà, çàòåëåôîíóéòå 
ìåí³ 0965255892, ÿ ñêàæó, êóäè ìîæíà ïðè-
íîñèòè», — ïèøå Îëüãà Øîñòàê

Íîìåð êàðòêè
4731 2196 3134 0845
Øîñòàê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà
— ß â³ðþ â íàøó ç âàìè ºäí³ñòü ³ ïðî-

øó âñ³õ íåáàéäóæèõ äîëó÷èòèñü äî çáîðó 
êîøò³â.

Ìåøêàíêà Ìàõí³âêè Àëëà Ïîãðåáíÿê, 
÷îëîâ³ê òà ñòàðøèé ñèí ÿêî¿ íà ïåðåäîâ³é, 
âêëþ÷èëàñÿ ó çá³ð êîøò³â, àáè ïðèäáàòè 
õëîïöÿì íà ïåðåäîâó àâòîìîá³ëü.

Æ³íêà çàêëèêàº íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè 
ó öüîìó. Ö³íà ïèòàííÿ — 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü

173-é îêðåìèé áàòàëüéîí òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè, ùî ñôîðìîâàíèé ³ç êîçÿòèíö³â, 
íèí³ âîþº íà ñõîä³. Çåìëÿêè òà ð³äí³ íà-
ìàãàþòüñÿ ¿ì ï³äñîáèòè, àáè âîþâàòè áóëî 
ëåãøå.

«Óñ³, õòî çíàº ñ³ì’þ Ïîãðåáíÿê³â, çâåð-
òàþñü äî Âàñ, áëàãàþ ïðî äîïîìîãó. Ìî¿ì 
õëîïöÿì ïîòð³áíå àâòî — ÿê çàñ³á äëÿ âè-
æèâàííÿ, — ïèøå ó çâåðíåíí³ Àëëà Ïî-
ãðåáíÿê. — Ìîÿ ñ³ì’ÿ íå ïðàãíóëà áóòè 
ïóáë³÷íîþ, æèëè, òðóäèëèñü, ðîñòèëè ä³-
òåé, ìð³ÿëè äî÷åêàòèñü îíóê³â. Àëå æèòòÿ 
çì³íèëîñü… Òîìó çìóøåíà áëàãàòè ïðî 
äîïîìîãó, êîæíà ãðèâíÿ ñêëàäåòüñÿ â òè-
ñÿ÷ó… Âàðò³ñòü àâòî 200000 ãðí, àëå ðàçîì 
ìè ñèëüí³! Ñâÿòî â³ðþ, ùî ìè çìîæåìî 
ç³áðàòè ïîòð³áíó ñóìó. Âñå áóäå Óêðà¿íà! 
Ðàçîì äî ïåðåìîãè!»

Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè:
ÏðèâàòÁàíê 5457082274103824
Ïîãðåáíÿê Àëëà Àíàòîë³¿âíà

Авто, тепловізори, 
спальники, каремати

Дружина і мати збирає 
гроші на автомобіль

270 ãðèâåíü. Â ñóáîòó íà ðîáîòó 
íå âèõîäèëè, òîìó ùî âèãîòîâ-
ëÿëè ïðîäóêö³þ, ÿêîþ òîðãóºìî. 
Ìàòåð³àëè ìè êóïóºìî íà òðå-
òüîìó ïîâåðñ³ óí³âåðìàãó. Â íåä³-

ëþ íà 6-òó ãîäèíó âå÷îðà ìè 
ç³áðàëè 150 ãðèâåíü, ò³ëüêè ó íàñ 
â çàïàñ³ ùå º äâ³ ãîäèíè ðîáî-
÷îãî ÷àñó. Êîëè çáåðåìî òèñÿ÷³ 
äâ³ — ïî¿äåìî ç òàòîì Âåðîí³-

êè íà ïîøòó ³ â³äïðàâèìî ãðîø³ 
íà ðàõóíîê ÇÑÓ, — ñêàçàëè íàì 
íà çàâåðøåííÿ íåä³ëüíî¿ çóñòð³-
÷³ þí³ âîëîíòåðè, ùî íà Á³ë³é 
Êàçàðì³.

Батько Марії на війні. Тож дочка разом із подругами збирає гроші на ЗСУ і для тата
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Äîëó÷èëèñÿ äî çáîðó íàø³ âî-
ëîíòåðè. Òåòÿíà Ì³ùóê, ãîëîâà 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êðà-
ïëèíà òóðáîòè» îïóáë³êóâàëà 
íà ñâî¿é ôåéñáóê-ñòîð³íö³ äî-
ïèñ, äå ïðîïîíóº êîçÿòèí÷àíàì 
çðîáèòè ãàðíó ñïðàâó ³ íàâçàºì 
îòðèìàòè åêîòîðáèíêó.

«Ðîçïèñàí³ øîïåðè — íàøà 
âäÿ÷í³ñòü òèì, õòî äîïîìàãàº. 
Ñüîãîäí³ ïîòð³áíà ï³äòðèìêà 
íàøèì çàõèñíèêàì, ÷îëîâ³êàì 
ç íàøîãî ì³ñòà! Â³äêðèòèé çá³ð 
íà àâòî äëÿ áàòàëüéîíó, â ÿêî-
ìó âîíè ñëóæàòü», — éäåòüñÿ 
â äîïèñ³.

Âîëîíòåðè ïðîïîíóþòü 
äåâ’ÿòü åêîòîðáèíîê ð³çíî¿ âàð-

òîñò³ — 350, 500 ³ 1000 ãðèâåíü. 
Êîæíó ç íèõ âðó÷íó ðîçïèñóâà-
ëè íàø³ òàëàíîâèò³ ìàéñòðèí³. 
Òîæ ìîæíà íå ëèøå äîïîìîãòè 
íàøèì â³éñüêîâèì, à é îòðèìà-
òè åêñêëþçèâíó òà ñòèëüíó ð³÷ 
òà çðîáèòè âíåñîê ó çáåðåæåí-
íÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Âñå, ùî âàì íåîáõ³äíî çðîáèòè, 
öå îáðàòè øîïåð, ÿêèé íàé-
á³ëüøå äî âïîäîáè, íàä³ñëàòè 
íà ðàõóíîê Îëåíè Ïåòðåíêî òó 
ñóìó, ÿêó â³í êîøòóº, çðîáèòè 
ñêð³íøîò òðàíçàêö³¿ ³ â³äïðàâè-
òè éîãî Òåòÿí³ Ì³ùóê.

Òàêîæ Òåòÿíà Ì³ùóê ïðîïî-
íóº ïðîâåñòè ðîçïðîäàæ ë³òí³õ 
êâ³ò³â, ñàäæàíö³â òà ñìàêîëè-

ê³â. Â³ä ñåáå ïðîïîíóº ñàäæàíö³ 
ã³á³ñêóñ³â, áóêåò ñîíÿøíèê³â, 
áóêåò ì’ÿòè, æàñìèí òà îæèíó. 
Òàê ñàìî îáèðàºòå ïîòð³áíèé 
äëÿ ñåáå ëîò, ïåðåðàõîâóºòå ãðî-
ø³ íà êàðòêó Îëåíè Ïåòðåíêî 
³ çàáèðàºòå.

ßêùî õî÷åòå îòðèìàòè òîð-
áèíêó çà áëàãîä³éí³ñòü, íàáåð³òü 
ó ñâîºìó ³íòåðíåò-áðàóçåð³ àäðå-
ñó ñàéòó https://cutt.ly/4ZYihzZ. 
Öå ïîñèëàííÿ íà äîïèñ Òåòÿíè 
Ì³ùóê ñòîñîâíî øîïåð³â. ßêùî 
õî÷åòå ïðèäáàòè ñàäæàíö³, 
íàáåð³òü â ³íòåðíåò-áðàóçåð³ 
https://cutt.ly/eZYiSRD. Öå 
ïîñèëàííÿ íà äîïèñ ïðî ðîç-
ïðîäàæ ë³òí³õ êâ³ò³â.

Можна і допомогти, і придбати гарні речі

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÔÐÎÍÒÓ

ОЛЕНА УДВУД

Òðîõè ìåíøå äâîõ òèæí³â òîìó 
áîéîâèé ï³äðîçä³ë, äå ñëóæàòü 
íàø³ êîçÿòèí÷àíè, â³äïðàâèëè 
â çîíó áîéîâèõ ä³é. Â³éñüêîâ³ 
âæå ïðèñòóïèëè äî âèêîíàííÿ 
áîéîâèõ çàâäàíü ³ çàðàç ó íèõ 
º ïîòðåáà â àâòîìîá³ë³. Àäæå 
íà ôðîíò³ áåç òðàíñïîðòó í³ÿê.

Àáè ç³áðàòè êîøòè, äðóæèíè 
â³éñüêîâèõ Îëåíà Ïåòðåíêî òà 
Îëåíà ßöåíÿ (Ìîñüîíäç), îãî-
ëîñèëè ÷åðåç ñîöìåðåæ³ çá³ð. 
Ó ñåðåäó, 27 ëèïíÿ, âîíè íàïè-
ñàëè ïðî öå íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ 
ó Ôåéñáóê òà ²íñòàãðàì.

«Øàíîâíà ãðîìàäî Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ÎÒÃ òà Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ, 
äðóç³, çíàéîì³, äóæå ïðîñèìî 
ó Âàñ äîïîìîãè íà ïðèäáàí-
íÿ àâòî äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â 
(173 áàòàëüéîí 120¿ îÁð ÒðÎ), 
ÍÀØÈÕ ÕËÎÏÖ²Â, ÿêèõ Âè äî-
áðå çíàºòå. Àâòîìîá³ëåì áóäóòü 
åâàêóþâàòè ïîðàíåíèõ, ï³äâî-
çèòè ìåäèêàìåíòè òà ëþäåé äëÿ 
íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè. Òîáòî, ùîäåííî ðÿòóâàòè 
æèòòÿ íàøèõ á³éö³â. ßê ïîêà-
çóº ïðàêòèêà — àâòî ðÿòóº æèò-
òÿ», — éäåòüñÿ â äîïèñ³ Îëåíè 
Ïåòðåíêî.

Îð³ºíòîâíà ñóìà, ÿêó íåîáõ³ä-
íî ç³áðàòè — 5 òèñÿ÷ äîëàð³â. 

Öå ïðèáëèçíî 183 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè ñòàíîì íà 3 ñåðïíÿ.

— Íàøèì õëîïöÿì öÿ ìàøèíà 
áóëà íåîáõ³äíà ùå íà «â÷îðà». 
Òîìó âñå ç³áðàòè, îðãàí³çóâàòè 
òà ïðèäáàòè òðåáà äóæå øâèä-
êî. Íàìàãàºìîñü ï³äêëþ÷àòè 
ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
òà ñòðóêòóð äëÿ çáîðó íåîáõ³ä-
íèõ êîøò³â, — êàæóòü äðóæèíè 
â³éñüêîâèõ.

Ãðîø³ çáèðàþòü îäðàçó íà äâà 
ðàõóíêè. Çá³ð îãîëîñèëè 27 ëèï-
íÿ ³ ÷èìàëî ëþäåé âæå â³äãóêíó-
ëîñÿ íà ïðîõàííÿ äîïîìîãòè. Çà-
âäÿêè íàøèì ñï³ëüíèì çóñèëëÿì 
óñüîãî çà äåê³ëüêà äí³â ç³áðàëè 
ñóìó â 2500 äîëàð³â.

— Öå íåéìîâ³ðíî, — êàæóòü 
äðóæèíè â³éñüêîâèõ. — Ìè âäÿ÷-
í³ âàì çà ï³äòðèìêó òà íåáàéäó-
æ³ñòü. Êîæíà ãðèâíÿ íàáëèæàº 
íàñ äî ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ! 
Çá³ð êîøò³â ïðîäîâæóºìî, íàì 
ùå íåîáõ³äíî 2500 äîëàð³â. 
Íå áóäüòå áàéäóæèìè! Ðàçîì ìè 
ºäèí³ ³ ìè ñèëüí³! Ç íàñ äîïî-
ìîãà — ç õëîïö³â ïåðåìîãà!

Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè:
ÏðèâàòÁàíê:

5457082290253678 Îëåíà Ïå-
òðåíêî

4149437867506576 Îëåíà ßöåíÿ 
(Ìîñüîíäç).

ЛІК ЧАСУ ЙДЕ НА ДНІ: НАШИМ 
ЗАХИСНИКАМ ПОТРІБНЕ АВТО
Допоможемо разом  Дружини 
військових через соцмережі 
оголосили збір коштів на машину 
для козятинчан, яких відправили 
на фронт. Підключилися до збору і 
наші волонтери. Вони пропонують 
екоторбинки за благодійність. Шопери 
розписали вручну козятинські майстрині. 
Розповідаємо, як долучитися

Êîçÿòèíñüêèé âîëîíòåð òà àêòèâ³ñò 
Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé ó íåä³ëþ, 31 ëèïíÿ, 
îðãàí³çóâàâ çá³ð êîøò³â íà çàêóïêó îñíîâ, 
ùîá ïëåñòè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè òà ê³ê³ìîðè 
íà ôðîíò. ² âæå º ÷èìàë³ íàäõîäæåííÿ

«Â äàíèé ìîìåíò ñêëàëàñü ñêëàäíà ñè-
òóàö³ÿ ç ìàñêóâàëüíèìè ñ³òêàìè. ×åðãà 
íà çàáåçïå÷åííÿ ñÿãàº ì³ñÿöÿ. Íàì íà-
äàþòü ÷óäîâó çáðîþ, ÿêà ïîòðåáóº ìàñ-
êóâàííÿ. Òàíê³ñòè, àðòèëåðèñòè, ï³õîòà, 
ÑÑÎ — âñ³ì ïîòð³áí³ ñ³òêè. Äëÿ ¿õ âèãî-
òîâëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ ê³ê³ìîð ïîòð³áíà 
îñíîâà, — íàïèñàâ ó ñåáå íà ñòîð³íö³ Ñåðã³é 
Ñèâàê³âñüêèé. — Íåîáõ³äíà ñóìà íå òàêà 
âåëèêà, ÿê ïðèì³ðîì íà àâòî. Îð³ºíòîâíî 
íà 8200 ãðí ìîæíà ïðèäáàòè 13 êã îñíî-
âè, öå 18 ñ³òîê 24 ì2, òà 8 òàíêîâèõ 48 ì2. 
Àáî çíà÷íî á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ê³ê³ìîð. ßêùî 
êîøò³â çáåðåìî á³ëüøå, òî ðîçä³ëèìî ì³æ 
öèìè ïîòðåáàìè. Äîïîìîæ³òü, áóäü ëàñêà, 
çàêóïèòè».

Ó ïåðøó äîáó ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ çáîðó 
êîøò³â ïðèéøëî á³ëüøå 11 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Êîøòè ³ íàäàë³ ïðîäîâæóþòü íàäõîäèòè. 
Ñòàíîì íà âå÷³ð 2 ñåðïíÿ ç³áðàëè 13,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü

— Âñå éäå íàâ³òü êðàùå, í³æ ÿ äóìàâ. 

Õî÷ó ùîá âè çíàëè, ÿêó êîðèñíó ñïðàâó 
ðîáèòå, äåñü â ñåðåäèí³ ñåðïíÿ ä³éäå íàøà 
÷åðãà âèêóïèòè îñíîâè, ÿêðàç ìè ¿õ îòðè-
ìàºìî ïåðåä íîâèì íàâ÷àëüíèì ñåçîíîì. 
Âñ³ì íàøèì ÷óäîâèì ìàéñòðèíÿì áóäå ç 
÷èì ïðàöþâàòè), — ï³äñóìóâàâ Ñåðã³é.

Ðåêâ³çèòè:
ÏðèâàòÁàíê 5168 7451 0016 6906
Ìîíîáàíê 5375 4141 2137 5074

Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ êîçÿòèíñüêà âî-
ëîíòåðêà òà êîíäèòåðêà Îëüãà Øîñòàê 
ïîâ³äîìèëà ïðî â³äêðèòòÿ çáîðó êîøò³â 
íà òåïëîâ³çîð. Âîíà, ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
êîëåãàìè, îðãàí³çóâàëà êîíäèòåðñüêèé 
ìàðàôîí.

«Æèòòÿ òðèâàº, àëå â³éíà íå ñê³í÷èëàñü. 
² ìè â òèëó ç óñ³õ ñèë íàìàãàºìîñü äî-
ïîìîãòè ³ ï³äòðèìàòè íàøèõ çàõèñíèê³â. 
Âè îòðèìóºòå çíàííÿ — õëîïöÿì çáåðå-
æåìî æèòòÿ ³ ïðèøâèäøèìî äîïîìîãó. 
Ìè, êîíäèòåðè Óêðà¿íè, îðãàí³çîâóºìî 
êîíäèòåðñüêèé ìàðàôîí äëÿ çáîðó êî-
øò³â äëÿ ï³äðîçä³ëó â³éñüêîâî¿ ðîçâ³äêè 
ÇÑÓ», — ïèñàëà Îëüãà Øîñòàê.

Äíÿìè ïåðøèé áëàãîä³éíèé êîíäèòåð-
ñüêèé ìàðàôîí çàâåðøèâñÿ. Çà ç³áðàí³ 
êîøòè, áóëî ïðèäáàíî 2 òåïëîâ³çîðè ³ 
ïåðåäàí³ íàøèì çàõèñíèêàì!

Áëàãîä³éíèé ìàðàôîí òðèâàº. 
Äî 10 ñåðïíÿ 24 íàéêðàùèõ êîíäèòåðè 
Óêðà¿íè ïðîâåäóòü äëÿ âàñ ïðÿì³ åô³ðè, 
ïîäàðóþòü ñóïåð ðåöåïòè, ïîä³ëÿòüñÿ ñå-
êðåòàìè ³ ëàéôõàêàìè.

Ìàþòü ïðèäáàòè:
 òåïëîâ³çîð 2 øò.

 á³íîêëü 3 øò.
 ðàö³¿ Motorola 6 øò.
 íàâóøíèêè òàêòè÷í³ 12 øò.
— Âè îòðèìóºòå çíàííÿ — õëîïöÿì 

çáåðåæåìî æèòòÿ ³ ïðèøâèäøèìî ïåðå-
ìîãó. Âàø Äîíàò=ó÷àñòü â ìàðàôîí³=íîâ³ 
çíàííÿ=çáåðåæåíå æèòòÿ çàõèñíèêà. Ï³ñ-
ëÿ ïåðåâîäó áóäü-ÿêî¿ ìîæëèâî¿ ñóìè (20, 
50, 100, 200, 500 …), íàì âàæëèâà êîæíà 
ãðèâíÿ, ñêèíüòå ñêð³í ³ çàïèò íà ñòîð³íêó 
ìàðàôîíó @kondytery.ua àáî îðãàí³çàòîðó 
ìàðàôîíó @cakeshop.kiev, — ïîâ³äîìëÿº 
Îëüãà

Ðåêâ³çèòè:
ÏðèâàòÁàíê 4149 6293 3114 5516 Òàðà-

ñþê Ñåðã³é
Ìîíî 5375 4112 0166 5523 Òàðàñþê ²ííà
àáî ÌÎÍÎÁÀÍÊÀ https://send.

monobank.ua/jar/3qvDWg4foS
Ïîëüùà, áàíê Milenium 75 1160 2202 00

00 0005 2199 6224 Tarasiuk Inna
PayPal sdays@ukr.net
Inna Tarasiuk
Ïåðåêàç Money Gram, Western Union
Tarasiuk Inna Anatoliivna +380637668893

Збір на основу «кікімор» 
та маскувальних сіток

Кондитерський марафон 
Вже купили тепловізори

Наші військові вже на передовій. Для виконання бойових завдань їм потрібний транспорт
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ÍÎÂÈÍÈ

Гуманітарна 
допомога для 
переселенців
 Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ â³ä 
IRC (International Rescue 
Committee/ Ì³æíàðîäíîìó 
Êîì³òåòó Ïîðÿòóíêó) ïðè-
éøëà ãóìàí³òàðíà äîïîìî-
ãà.
Âñüîãî íàä³éøëî 800 íàáî-
ð³â. Ó íèõ âîëîã³ ñåðâåòêè, 
çóáí³ ù³òêè òà ïàñòà, øàì-
ïóíü, àíòèñåïòèêè òà ³íøå. 
Êîæåí íàá³ð ðîçðàõîâàíèé 
íà îäíó ñ³ì’þ.
 Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº êîçÿ-
òèíñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó ôåéñáóö³.
«Çàïðîøóºìî äëÿ îòðèìàí-
íÿ äîïîìîãè âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ùî ñòà-
ëè íà îáë³ê ó òðàâí³, ÷åðâí³ 
òà ëèïí³! Çà äîïîìîãó 
äÿêóºìî IRC (International 
Rescue Committee/ Ì³æíà-
ðîäíîìó Êîì³òåòó Ïîðÿ-
òóíêó). Êîìïàí³ÿ ðîçïî-
÷àëà ñâîþ ðîáîòó â íàø³é 
êðà¿í³ ñàìå çàäëÿ äîïîìîãè 
óêðà¿íöÿì, ÿê³ âèìóøåíî 
ïîêèíóëè ñâî¿ äîì³âêè ³ 
íàðàç³ çóïèíèëèñÿ â ³íøèõ 
ãðîìàäàõ», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³
Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî äîïî-
ìîãó ìîæíà îòðèìàòè ó 
áóäèíêó êóëüòóðè íà âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 22.

Отруїлася 
грибами
 Äíÿìè íà Â³ííè÷÷èí³ çà-
ô³êñóâàëè ïåðøèé ó öüîìó 
ðîö³ âèïàäîê îòðóºííÿ 
ãðèáàìè. Ïîòåðï³ëà — 
ïåðåñåëåíêà, ìåøêàíêà 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.
Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â 
ÃÓ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæ-
áè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â îòðó-
ºíü ãðèáàìè â öüîìó ðîö³ 
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ áóäå 
çá³ëüøóâàòèñÿ.
Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî 
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ òèì-
÷àñîâî ïðîæèâàº çíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü ïåðåñåëåíö³â ç 
îáëàñòåé, äå â³äñóòí³ ë³ñîâ³ 
íàñàäæåííÿ. Â³äòàê íàñå-
ëåííÿ ïîãàíî îð³ºíòóºòüñÿ 
â äèêîðîñëèõ ãðèáàõ.
À â ðîçïàë ãðèáíîãî ñåçîíó 
ÿê ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, òàê 
³ ïåðåì³ùåí³ îñîáè ìàñîâî 
çáèðàòèìóòü ãðèáè â ë³ñàõ 
òà ë³ñîïîñàäêàõ. Öüîìó 
ñïðèÿþòü ³ ïîãîäí³ óìîâè.
Â³äòàê, â ÃÓ Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ çâåðòàþòüñÿ äî æè-
òåë³â òà ãîñòåé îáëàñò³ ç 
ïðîõàííÿì ùå ðàç ïîäóìà-
òè ïåðåä òèì, ÿê ïðèéíÿòè 
ñóìí³âíå ð³øåííÿ ïðî çá³ð 
òà âæèâàííÿ äèêîðîñëèõ 
ãðèá³â. Ùå é òîìó, ùî ¿ñ-
ò³âí³ ãðèáè ìàþòü îòðóéíèõ 
«äâ³éíèê³â».
Åêñïåðòè çàêëèêàþòü 
â³äìîâèòèñÿ â³ä âæèâàí-
íÿ äèêîðîñëèõ ãðèá³â íà 
êîðèñòü øòó÷íî âèðîùå-
íèõ ïå÷åðèöü àáî ãëèâ, ÿê³ 
ðåàë³çóþòü ÷åðåç òîðãîâ³ 
ìåðåæ³. 

КОРОТКОКОРОТКО

Після набуття чинності нового тру-
дового закону, Федерація проф-
спілок України опублікувала заяву 
до парламенту, що такі зміни у за-
конах про працю — «це підступний 
удар в спину трудящим».
«Наслідки такого парламентсько-
го рішення не складно спрогно-
зувати: масове порушення прав 
працівників, їх безконтрольні 
звільнення, зростальне без-
робіття та вимушений від’їзд 
найбільш кваліфікованих і еко-
номічно активних працівників з 

України. Під загрозою опиняться 
кадрове забезпечення реформ, 
розвиток економіки і подальші 
євроінтеграційні кроки україн-
ської держави. Буде підірвано 
спроможність набуття членства 
України в ЄС», — спрогнозували 
у Федерації профспілок.
У цій організації закликають Пре-
зидента України Володимира Зе-
ленського накласти вето на при-
йнятий закон № 2352-ІХ, аби 
захистити конституційні права 
на працю громадян.

Профспілки просять президента ветувати закон

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç 19  ëèïíÿ 
â Óêðà¿í³ ä³º çà-
êîí ¹ 2352-²Õ, 

ÿêèé îòðèìàâ íåîô³ö³éíó íà-
çâó çàêîí «Ïðî îïòèì³çàö³þ òðó-
äîâèõ â³äíîñèí». Â³í âíîñèòü 
çì³íè é äî òðóäîâîãî çàêîíî-
äàâñòâà, ³ äî ïåðøîãî òðóäîâîãî 
çàêîíó ¹ 2136, ÿêèé áóâ óõâà-
ëåíèé íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè, ³ äî ³íøèõ íîð-
ìàòèâíèõ àêò³â ó ñôåð³ ïðàö³.

— Â³äâåðòî êàæó÷è, éîãî 
ïðèéíÿòòÿ áóëî î÷³êóâàíèì, — 
êàæå þðèñòêà Îêñàíà Êó÷åðî-
âà. — Àí³ Êîäåêñ çàêîí³â ïðî 
ïðàöþ, àí³ ³íø³ «ìèðí³» íîðìà-
òèâí³ àêòè â ö³é ñôåð³ íå áóëè 
ïðèñòîñîâàí³ äî óìîâ âîºííîãî 
ñòàíó. À âæå ïðèéíÿòèé âîºííî-
òðóäîâèé çàêîí ¹ 2136 ì³ñòèâ 
ëèøå áàçîâ³ ïðàâèëà òðóäîâèõ 
âçàºìîâ³äíîñèí ³ íå ïîâí³ñ-
òþ â³äïîâ³äàâ óñ³ì ïîòðåáàì 
íà ïðàêòèö³.

Îòîæ, ùî ñàìå çì³íèâ ó òðó-
äîâèõ â³äíîñèíàõ íîâèé çàêîí?

ЗМІНИ ДЛЯ МОБІЛІЗОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

Äîêóìåíò ñêàñîâóº îáîâ’ÿçîê 
ðîáîòîäàâöÿ çáåð³ãàòè ñåðåä-
í³é çàðîá³òîê çà ïðàö³âíèêàìè 
íà ÷àñ ¿õíüî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. 
Àëå çà ìîá³ë³çîâàíèìè ïðàö³â-
íèêàìè ðîáîòîäàâåöü âñå ùå 
ïîâèíåí çáåð³ãàòè ¿õíº ðîáî÷å 
ì³ñöå òà ïîñàäó.

Äî ñëîâà, íîðìó ïðî ñêàñó-
âàííÿ âèïëàòè çàðîá³òêó õî-
÷óòü îñêàðæèòè ÷åðåç ïåòèö³þ 
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

«Âèïëàòà çàðïëàòè çà îñíî-
âíèì ì³ñöåì ðîáîòè äëÿ áà-
ãàòüîõ õëîïö³â, ÿê³ âèêîíóþòü 
áîéîâ³ çàâäàííÿ òà çàõèùàþòü 
íàøó êðà¿íó — öå ºäèíèé âèä 
äîõîäó íà óòðèìàííÿ ¿õ ðîäèí. 
Òàêîæ öå ºäèí³ êîøòè íà ³ñ-
íóâàííÿ, áî áàãàòî ç ìîá³ë³çî-
âàíèõ íå îòðèìóþòü çàðïëàòó 
ÿê â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÇÑÓ, 
àáî îòðèìóþòü ¿¿ íå â ïîâíîìó 
îáñÿç³. Ïðîøó çâåðíóòè íà öå 
óâàãó», — çàçíà÷èëà àâòîðêà ïå-
òèö³¿ Îëüãà Øàõîâà.

Ï³äòðèìàòè ¿¿ çâåðíåííÿ ìîæ-
íà çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/HZhfnQ2

ПРО 6-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ 
ТИЖДЕНЬ

Çàêîíîäàâåöü óòî÷íèâ òðèâà-
ë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó: äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â íà îá’ºêòàõ êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè — â îáîðîíí³é 
ñôåð³, ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ 

òîùî — â³í ìîæå áóòè çá³ëü-
øåíèé äî 60 ãîäèí íà òèæäåíü. 
À ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çà çàêîíî-
äàâñòâîì ìàþòü ïðàâî íà ñêîðî-
÷åíó òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó — 
íå á³ëüøå 40 ãîäèí íà òèæäåíü.

Äî òîãî æ, ð³øåííÿ ïðî ïåðå-
âåäåííÿ ïðàö³âíèê³â êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè íà øåñòèäåííèé 
ðîáî÷èé òèæäåíü òåïåð ïðèéìàº 
âèíÿòêîâî ðîáîòîäàâåöü. Ðàí³øå 
íà öå ïîòð³áåí áóâ äîçâ³ë â³é-
ñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

НОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ

Òàê, ç ³í³ö³àòèâè ðîáîòîäàâ-
öÿ, òåïåð ìîæíà áóäå çâ³ëüíÿòè 
ïðàö³âíèêà «ó çâ’ÿçêó ç íåìîæ-
ëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³â-

íèêà ðîáîòîþ, ÿêà âèçíà÷åíà 
òðóäîâèì äîãîâîðîì»; «ó çâ’ÿçêó 
ç³ çíèùåííÿì àáî â³äñóòí³ñòþ 
âèðîáíè÷èõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà 
òåõí³÷íèõ óìîâ, çàñîá³â âèðîá-
íèöòâà àáî ìàéíà ðîáîòîäàâöÿ 
âíàñë³äîê áîéîâèõ ä³é».

— Ïðîòå òàêå çâ³ëüíåííÿ âè-
ìàãàº äîòðèìàííÿ ïåâíî¿ ïðîöå-
äóðè. ² ãîëîâíå — âèïëàòè âèõ³ä-
íî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 
ñåðåäíüîãî ì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó 
öüîãî ïðàö³âíèêà, — çàóâàæèëà 
þðèñòêà Îêñàíà Êó÷åðîâà.

Îêð³ì òîãî, â çàêîíîäàâñòâ³ 
ïðîïèñàëè ùå äâ³ íîâèõ ïðè-
÷èíè äëÿ çâ³ëüíåííÿ:
 Çâ³ëüíåííÿ ó çâ’ÿçêó ç â³ä-

ñóòí³ñòþ íà ðîáîò³ òà ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ïðè÷èíè òàêî¿ â³äñóòíîñò³ 
ïîíàä ÷îòèðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü.
 Ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äî-

ãîâîðó ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ/âè-
çíàííÿ áåçâ³ñòè çíèêëèì/îãîëî-
øåííÿ ïîìåðëèì ïðàö³âíèêà.

Òàê³ æ ï³äñòàâè ä³þòü é äëÿ 
ðîáîòîäàâö³â ç-ïîì³æ ÔÎÏ³â.

ВІДПУСТКА — МАКСИМУМ 
24 ДНІ

Ïîïåðåäí³é âîºííî-òðóäîâèé 
çàêîí ïåðåäáà÷àâ, ùî ïðàö³â-
íèê ìàº ïðàâî íà îïëà÷óâàíó 
24-äåííó îñíîâíó â³äïóñòêó. Öÿ 
íîðìà òåïåð óòî÷íåíà. Ìîâëÿâ, 
ÿêùî ó ïðàö³âíèêà º á³ëüøå 
äí³â íåâèêîðèñòàíî¿ â³äïóñòêè, 
òî îòðèìàòè ¿õ â³í ìîæå çà ð³-
øåííÿì ðîáîòîäàâöÿ. À ÿêùî 
ëþäèí³ â³äìîâëÿòü ó â³äïóñòö³ 
ïîíàä 24 êàëåíäàðíèõ äí³â, 

П’ЯТЬ НОВИХ ПРАВИЛ, ЯКІ 
ВПЛИНУТЬ НА НАШІ ПРАВА
Трудові нюанси  Верховна 
Рада дозволила роботодавцям 
не нараховувати середній заробіток 
мобілізованим до війська працівникам. 
Нардепи розширили список підстав 
для звільнення, серед яких з’явилося 
«припинення трудового договору через 
відсутність роботи». Які ще зміни привніс 
закон № 2352-ІХ?

òî íåâèêîðèñòàíà ÷àñòèíà â³ä-
ïóñòêè ïåðåíîñèòüñÿ íà ïåð³îä 
ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ àáî ïðèïèíåí-
íÿ âîºííîãî ñòàíó.

² ùå ñêàñîâàíî ïðàâî ïðàö³â-
íèêà ïåðåâåñòè ãðîøîâó êîì-
ïåíñàö³þ çà íåâèêîðèñòàí³ íèì 
äí³ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè íà ³íøå 
ï³äïðèºìñòâî, óñòàíîâó ÷è îð-
ãàí³çàö³þ. Òîáòî, íà íîâå ì³ñöå 
ðîáîòè ö³º¿ ëþäèíè.

— Òîæ ðîáîòîäàâöþ ïîòð³áíî 
âèïëà÷óâàòè ïðàö³âíèêîâ³ êîì-
ïåíñàö³þ çà íåâèêîðèñòàíó â³ä-
ïóñòêó â áóäü-ÿêîìó ðàç³. Íàâ³òü 
ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ çà ïåðåâåäåí-
íÿì, — ïðîêîìåíòóâàëà þðèñòêà 
Îêñàíà Êó÷åðîâà.

Òà íàîñòàíîê â öüîìó ïóíê-
ò³ — çì³íåíî ñòðîê âèïëàòè 
â³äïóñêíèõ. Íîâà íîðìà çàêîíó 
çâó÷èòü òàê: «çàðïëàòà ïðàö³â-
íèêàì çà âåñü ÷àñ â³äïóñòêè âè-
ïëà÷óºòüñÿ äî ïî÷àòêó â³äïóñò-
êè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî 
òðóäîâèì àáî êîëåêòèâíèì äî-
ãîâîðîì».

Ðàí³øå çàêîíîäàâñòâîì áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî âèïëàòà â³ä-
ïóñêíèõ â³äáóâàºòüñÿ çà òðè 
äí³ äî ïî÷àòêó îïëà÷óâàíî¿ â³ä-
ïóñòêè.

УТОЧНИЛИ ПОРЯДОК 
ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРУ

Ç âîºííèì ñòàíîì ó çàêîíî-
äàâñòâ³ ç’ÿâèëàñÿ íîðìà «ïðè-
çóïèíåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí». 
Öå íå º çâ³ëüíåííÿì ç ðîáîòè, 
à òèì÷àñîâèì ïðèçóïèíåííÿì âè-
êîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè ïðàö³âíèêîì 
çà äîìîâëåí³ñòþ ç ðîáîòîäàâöåì.

Íîâèé çàêîí óòî÷íèâ ïðàâè-
ëà ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ òðóäîâîãî 
äîãîâîðó: çîêðåìà, âñòàíîâëåíî 
îáîâ’ÿçîê ïîâ³äîìëÿòè ïðàö³â-
íèêà ïðî ñêàñóâàííÿ ä³¿ ïðèçó-
ïèíåííÿ çà äåñÿòü êàëåíäàðíèõ 
äí³â, àáè ëþäèíà ï³ñëÿ öüîãî 
ñòðîêó ïðèñòóïèëà äî âèêîíàí-
íÿ ðîáîòè. ² ùå âñòàíîâëåíî 
âèìîãè äî íàêàçó ïðî ïðèçóïè-
íåííÿ, ÿêå íå ìîæå áóòè ïðè-
õîâàíèì ïîêàðàííÿì. Òà òàêîæ 
ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ïðàö³âíèêà 
îñêàðæèòè òàêèé íàêàç äî Äåð-
æïðàö³.

À îò äð³áíèõ çì³í, ÿê³ âíîñèòü 
çàêîí ó òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî, º 
ùå á³ëüøå. Áî äîêóìåíò çàéìàº 
14 ñòîð³íîê äðóêîâàíîãî òåêñòó. 
Ç ïîâíèì òåêñòîì ìîæíà îçíà-
éîìèòèñü íà ñàéò³ «Ãîëîñó Óêðà-
¿íè»: cutt.ly/5ZhfJ84

Ç’ÿâèëàñÿ íîâà ï³äñòàâà 
äëÿ çâ³ëüíåííÿ — 
â³äñóòí³ñòü ðîáîòè 
äëÿ ïðàö³âíèêà. Àëå 
ëþäèí³ âèïëà÷óþòü 
âèõ³äíó äîïîìîãó
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ОЛЕНА УДВУД

ßêáè âóëèöÿ Êóëèê³âñüêîãî 
âõîäèëà â ñïèñîê òèõ, ÿê³ ï³ä-
ëÿãàþòü ïåðåéìåíóâàííþ, ¿¿ 
ñì³ëèâî ìîæíà áóëî á íàçâàòè 
Êàëþæíîþ. Áî êîëè éäå äîù, 
òàì ç’ÿâëÿºòüñÿ ñò³ëüêè êàëþæ, 
ùî é íå çë³÷èòè. ² ùî òóò òà-
êîãî — ïîäóìàºòå âè. Àäæå öå 
íå ºäèíà âóëèöÿ ó Êîçÿòèí³, äå 
º òàêà ïðîáëåìà.

Íà ò³é æå Ãðóøåâñüêîãî 
âçäîâæ óçá³÷÷ÿ çáèðàþòüñÿ òàê³ 
êàëþæ³, ùî êîëè ïîâç ïðî¿æ-
äæàº àâò³âêà, çä³éìàºòüñÿ õâèëÿ 
³ òåáå íàêðèâàº áðèçêàìè áðóä-
íî¿ âîäè. Îñîáëèâî ÿêùî âîä³é 
íå çáàâëÿº øâèäê³ñòü. Äîáðå, 
ùî äåÿê³ êåðìóâàëüíèêè ìàþòü 
ñîâ³ñòü ³ òðîõè ãàëüìóþòü àáî 
íàìàãàþòüñÿ àêóðàòíî îá’¿õàòè 
êàëþæó.

×è ä³ëÿíêà äîðîãè íà Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó ïåðåä ïàì’ÿòíèêîì 
Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó, äå 
ðàí³øå ïîñò³éíî çàáèâàëèñÿ 
äîùîïðèéìà÷³. ¯õ íå âñòèãàëè 
÷èñòèòè, òîìó êîëè éøëà çëè-
âà, ïåðåä ïàì’ÿòíèêîì óòâîðþ-
âàëîñÿ ö³ëå ìîðå, òàêå, ùî í³ 
ïðîéòè, í³ ïðî¿õàòè, ó ïðÿìîìó 
ñåíñ³ öüîãî ñëîâà.

À ùå æ º òåðèòîð³ÿ çà ñòîìàò-

öåíòðîì, äå øèðî÷åçíà êàëþ-
æà ñòî¿òü ìàéæå ïîñò³éíî — ³ 
íàâåñí³, êîëè òàíóòü ñí³ãè, ³ 
âîñåíè, êîëè ì³ñòî ðÿñíî ïî-
ëèâàþòü äîù³. Âñå áóëî á í³-
÷îãî, ÿêáè íå îäíå àëå — àí³ 
íà Ãðóøåâñüêîãî, àí³ íà Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó ìèíóëîãî ðîêó íå ðî-
áèëè êàïðåìîíò, òàê ñàìî íå àñ-
ôàëüòóâàëè òåðèòîð³þ çà ñòî-
ìàòöåíòðîì.

Íàòîì³ñòü Êóëèê³âñüêîãî ðå-
ìîíòóâàëè â ðàìêàõ ïðîãðàìè 
«Âåëèêå áóä³âíèöòâî» çîâñ³ì 
íåùîäàâíî. ² öå áóëà ºäèíà âó-
ëèöÿ ó Êîçÿòèí³, äå ìèíóëîãî 
ðîêó ðîáèëè íå ïîòî÷íèé, à ñàìå 
êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Êð³ì òîãî, 
ëàãîäèëè íå ëèøå äîðîæíº ïî-
êðèòòÿ, à é òðîòóàð. À ùå öå 
ïåðøà êîçÿòèíñüêà âóëèöÿ, 
íà ÿê³é çðîáèëè âåëîäîð³æêó. 
Ùîïðàâäà, ïîêè òàì íåìàº àí³ 
â³äïîâ³äíèõ çíàê³â, àí³ ðîçì³ò-
êè. Òîæ çà ëîã³êîþ àñôàëüòîâå 
ïîêðèòòÿ òóò ìàëî á áóòè ð³â-
íåñåíüêå, ÿê ï³ä ë³í³éêó. Àëå 
öå íå òàê. ² ùîá ó öüîìó ïåðå-
êîíàòèñÿ, íå òðåáà ñïåö³àëüíèõ 
ïðèñòðî¿â. Äîñòàòíüî ïðîéòèñÿ 
âóëèöåþ, êîëè éäå äîù.

Ó ïîíåä³ëîê, 1 ñåðïíÿ, íàø³ 
æóðíàë³ñòè ïîòðàïèëè íà Êó-
ëèê³âñüêîãî ñàìå ï³ä ÷àñ òàêî¿ 

КОЛИ ДОЩИТЬ, НА КУЛИКІВСЬКОГО 
РОЗЛИВАЮТЬСЯ ОЗЕРА
Інфраструктура  У понеділок ввечері 
область накрили дощі. У Вінниці була 
справжня злива. Натомість у Козятині 
випав дрібний дощ, втім і того вистачило, 
щоб на Куликівського утворилися 
величезні калюжі. Як це все виглядало — 
дивіться на фото

Ó ÷åòâåð, 28 ëèïíÿ, Óêðà¿íà 
âïåðøå â³äçíà÷àëà Äåíü Óêðà-
¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Óêàç ïðî 
çàïðîâàäæåííÿ ñâÿòà ïðåçèäåíò 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ï³äïèñàâ 
ï³ä ÷àñ ïàðàäó íà Äåíü Íåçàëåæ-
íîñò³ ó 2021 ðîö³, à 31 òðàâíÿ 
ñâÿòî çàòâåðäèâ óêðà¿íñüêèé 
ïàðëàìåíò. Â Êîçÿòèíñüê³é ãðî-
ìàä³ 28 ëèïíÿ áóâ Äíåì æàëîáè. 
Ìè â³äçíà÷àëè äåðæàâíå ñâÿòî 
íà äåíü ï³çí³øå.

Ïî÷àâñÿ ñâÿòêîâèé çàõ³ä òðî-
õè ³ç çàï³çíåííÿì. Îðêè í³ÿê 
íå ìîæóòü çàñïîêî¿òèñü, ùî 
Óêðà¿íà áóëà, º ³ áóäå òà çíîâ 
êóäèñü ïàëüíóëè ðàêåòàìè. 
Ñàìå ñèðåíîþ ïîâ³òðÿíî¿ òðè-
âîãè áóëà âèêëèêàíà çàòðèìêà 
ñâÿòêîâîãî çàõîäó. Êîëè òðèâîç³ 
äàëè â³äá³é, æ³íêè ³ ÷àñòèíà ÷î-
ëîâ³ê³â ó âèøèâàíêàõ âèøèêóâà-
ëèñÿ á³ëÿ ³ìïðîâ³çîâàíî¿ ñöåíè.

Â³äêðèëè ñâÿòêîâèé çàõ³ä 
ï³äíÿòòÿì äåðæàâíîãî ïðàïî-
ðà. Äîâ³ðèëè öå çðîáèòè çàõèñ-
íèêó Ñºâºðîäîíåöüêà, á³éöþ 
1-ãî ñòð³ëêîâîãî áàòàëüéîíó 
115 áðèãàäè òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè ÇÑÓ ²ãîðþ Ñëîáîä³ òà 
ìîëîäøîìó áðàòó Ãåðîÿ Áîãäàíà 

²ùóêà Çàõàðó ²ùóêó. Ñòàðøèé 
çà â³êîì êîçÿòèí÷àíèí îòðèìàâ 
2 òðàâíÿ âàæêå ïîðàíåííÿ ï³ä 
Ñºâºðîäîíåöüêîì. Õî÷ áîºöü 
ÇÑÓ ùå çàãîþº ðàíè, â³í ðà-
çîì ³ç Çàõàðîì íåêâàïëèâèìè 
ðóõàìè ï³äíÿâ äåðæàâíèé ñòÿã.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà íàãîðîäèëà ãðàìîòàìè 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ïðî-
ÿâèëè ñåáå â áîðîòüá³ ç àãðå-
ñîðîì.

Êåð³âíèê Õì³ëüíèöüêîãî 
ðàéîíó Þð³é Ñëàá÷óê ó ñâî¿é 
ïðîìîâ³ òîðêíóâñÿ òðîõè ³ñòîð³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ³ ÿêîþ 
ö³íîþ äàºòüñÿ íàì íàøà äåð-
æàâí³ñòü. Âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ 
ðîäèíàì çàãèáëèõ.

— À á³éö³, ÿê³ â³ääàëè ñâîº 
æèòòÿ çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà-
¿íè, íåõàé ñïî÷èâàþòü, ¿ì â³-
÷íà ïàì’ÿòü. Õî÷ó ñêàçàòè, ùî 
Óêðà¿íà ÿê äåðæàâà áóëà, º ³ 
áóäå. Â öüîìó íåìàº æîäíîãî 
ñóìí³âó. Âàñ óñ³õ ç³ ñâÿòîì Äåð-
æàâíîñò³, ìèðó, ò³ëüêè íå ïðî-
ñòî ìèðó, à ìèðó ç ïåðåìîãîþ. 
ß âïåâíåíèé, ùî öå îáîâ’ÿçêîâî 
áóäå. Ç³ ñâÿòîì âàñ, êîçÿòèí-
÷àíè, — ñêàçàâ Þð³é Ñëàá÷óê 

òà íàãîðîäèâ ïîäÿêàìè ó âèä³ 
ãðàìîò äèðåêòîðà çàë³çíè÷íî-
ãî ó÷èëèùà Àíäð³ÿ Ñòåöþêà òà 
êåðóþ÷ó ñïðàâàìè âèêîíêîìó 
Àë³íó Òèìîùóê.

Â³ä â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
âèñòóïèâ äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ñåðã³é Ïåðåí÷óê.

— Ìè áàãàòîñòðàæäàëüíèé 
óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿêèé â³êà-
ìè áîðåòüñÿ çà ñâîþ íåçàëåæ-
í³ñòü, äîâîäèòü ³ñíóâàííÿ íàøî¿ 
äåðæàâè. Ñüîãîäí³ ÿ õîò³â áè 
âèñëîâèòè ñëîâà ïîäÿêè âñ³ì, 
õòî êîæåí äåíü âíîñèòü ñâ³é 
âíåñîê, ÿêèé âåäå íàñ äî ïåðå-
ìîãè, â ÿê³é ÿ íå ìàþ æîäíîãî 
ñóìí³âó. Ïåðåìîãà áóäå çà íàìè. 
Óêðà¿íà ïîíàä óñå. Ñëàâà Óêðà-
¿í³! — ñêàçàâ Ñåðã³é Ïåïåí÷óê.

Íå îá³éøëîñÿ íà Äí³ äåðæàâ-
íîñò³ áåç ï³ñí³. Ìóçè÷íå â³òàííÿ 
ïðîçâó÷àëî â³ä âîêàë³ñòêè ì³ñü-
êîãî áóäèíêó êóëüòóðè Òåòÿíè 
Ôàá³öüêî¿.

Ï³ñëÿ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè ñâÿò-
êîâîãî çàõîäó âñ³ ï³øëè íà ñå-
ðåäèíó ïëîù³, äå ëþäè ó âè-
øèâàíêàõ ñòâîðèëè æèâèé ãåðá 
Óêðà¿íè. Ùîá «íàìàëþâàòè» 
÷³òê³ ë³í³¿ óêðà¿íñüêîãî òðèçóáà 

Створили живий герб України. Як у Козятині 
відзначали перший День державності 

ïîãîäè. Ïîïðè òå, ùî çðàíêó 
ÿñêðàâî ñâ³òèëî ñîíöå ³ áóëî äî-
âîë³ ñïåêîòíî, ï³ä âå÷³ð óñå ð³ç-
êî çì³íèëîñÿ ³ áëèæ÷å äî 19 ãî-
äèíè Â³ííè÷÷èíó íàêðèëè äîù³. 
Äåñü ïðîéøëà ñïðàâæíÿ çëèâà, 
ÿê îò ó Â³ííèö³. Ó Êîçÿòèí³ ëèø 
òðîõè ãðèì³ëî ³ âèïàâ íåðÿñ-
íèé äîù. ² òå, ùî ìè ïîáà÷èëè 
íà òîé ìîìåíò íà Êóëèê³âñüêî-
ãî, íàñ âðàçèëî.

Òðîòóàð áóâ âêðèòèé êàëþæà-
ìè. Ïðîñò³øå âèéòè íà âåëîñè-
ïåäíó äîð³æêó, í³æ ¿õ îá³éòè, 
áî òàì ïîêðèòòÿ äåùî ð³âí³øå. 
Íàòîì³ñòü íà ï³øîõ³äí³é àñôàëüò 

ãîðáèñòèé, òîæ çîâñ³ì íå äèâíî, 
ùî êîëè äîùèòü, ó íåãëèáîêèõ 
çàïàäèíàõ çáèðàºòüñÿ âîäà. Ó äå-
ÿêèõ ì³ñöÿõ êàëüîáóõè ïðàêòè÷-
íî íà âñþ øèðèíó òðîòóàðó. 
Íà ïîâîðîò³ íà âóëèöþ Áåññà-
ðàáîâà ðîçëèëîñÿ ö³ëå îçåðî. 
Ùîá éîãî ïðîéòè, äîâîäèòüñÿ 
àáî ìî÷èòè íîãè ïî ê³ñòî÷êè, 
àáî éòè ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ. 
À òîé ïîâîðîò, äî ðå÷³, òàêîæ 
àñôàëüòóâàëè ìèíóëîãî ðîêó. 
Ïðîñòî ïåðåä âîð³òüìè îäíîãî ç 
áóäèíê³â óòâîðèëàñÿ øèðîêà êà-
ëþæà. Ìåøêàíöÿì äóæå «çðó÷-
íî» âèõîäèòè ç äîìó â äîù — 

â³äêðèâàºø ô³ðòêó, à ñòóïèòè 
í³êóäè, áî ï³ä íîãàìè âîäà.

À ùî êî¿òüñÿ íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³! Ï³ä áîðäþðîì çáèðà-
ºòüñÿ âîäà ³ â äåÿêèõ ì³ñöÿõ 
óòâîðþþòüñÿ ö³ë³ îçåðà. Ï³øîõî-
äàì äóø ³ç äîùîâî¿ âîäè çàáåç-
ïå÷åíèé, òîìó ùî âîä³¿ æåíóòü 
íà ñâî¿õ àâò³âêàõ, çàáóâøè, ùî 
¿äóòü íå òðàñîþ, à â ì³ñò³, äå 
òðåáà ñêèäàòè øâèäê³ñòü. ² äî-
áðå, ÿêùî âè â÷àñíî âñòèãíåòå 
ïðèêðèòèñÿ ïàðàñîëüêîþ, òîìó 
ùî êîëåñà ìàøèíè çä³éìàþòü 
âèñîêó õâèëþ. Ñëîâîì, âîäî-
â³äâåäåííÿ «ïðàöþº» íà ïîâíó.

Це не ставок. Це калюжа, яка утворилася на проїжджій частині

ïðàö³âíèêó ïðåñöåíòðó ì³ñüêî¿ 
ðàäè äîâåëîñü ï³äíÿòèñÿ íà äàõ 
áóäèíêó êóëüòóðè.

Çàâåðøèâñÿ ñâÿòêîâèé çàõ³ä 
ñïî÷àòêó ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â 
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãðóøåâñüêîãî. 

Ï³ñëÿ ôîòîñåñ³¿ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Ãðóøåâñüêîãî êîëîíà ó âèøè-
âàíêàõ ïåðåéøëà äî ïàì’ÿòíîãî 
çíàêó âî¿í³â ÀÒÎ/ÎÎÑ. Òàì 
òàêîæ ïîêëàëè äî ïàì’ÿòíîãî 
çíàêó æèâ³ êâ³òè.
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Минулого місяця наші колеги з 
Вінниці розбиралися із тим, що 
таке комендантська година і яка 
відповідальність передбачена за її 
порушення.
— Під час комендантської години 
громадянам заборонено пересува-
тися і перебувати на вулиці, окрім 
виняткових випадків, таких як, на-
приклад, переміщення до укриття 
в разі повітряної тривоги, — розпо-
віла журналістам «20 хвилин» За-
ріна Маєвська, начальниця відділу 
комунікації Головного управління 
національної поліції у Вінницькій 
області. — Працівники поліції на те-
риторії області несуть службу в по-
силеному режимі і забезпечують 

охорону громадського порядку та 
дотримання цієї комендантської 
години.
Якщо ви змушені перебувати на ву-
лиці під час комендантської годи-
ни, речниця поліції радить мати 
при собі документи, які посвідчу-
ють особу, пояснити поліцейському 
вашу причину перебування на ву-
лиці і бути готовими до перевірки.
— Поліцейські з розумінням 
ставляться до кожного індивіду-
ального випадку, — сказала Ма-
євська. — Якщо у людини дійсно 
склалися такі обставини, що вона 
не з власних причин, не з власних 
бажань була змушена порушити 
комендантську годину, людину пе-

ревірять і вона попрямує за своїм 
місцем проживання. Якщо ж особа 
не зможе пояснити, чому вона по-
рушує комендантську годину, або 
не буде мати при собі документів, 
або під час перевірки встановить-
ся, що особа може бути причетна 
до вчинення якихось правопо-
рушень, особу буде доставлено 
до підрозділу для подальшого 
з’ясування обставин.
Поспілкувалися наші колеги і з 
юристом Олександром Мазуром.
— Особа може бути притягнута 
до відповідальності під час ко-
мендантської години за вчинення 
правопорушень, — сказав Мазур. — 
Якщо особа буде виявлена в гро-

мадському місці під час дії комен-
дантської години, то вона може 
бути притягнута до відповідаль-
ності тільки якщо, насамперед, 
буде з її боку прояв злісної непо-
кори законному розпоряднику або 
вимозі поліцейського. Наприклад, 
якщо поліцейський скаже: «Я вам 
наказую піти додому, тому що ви 
порушуєте комендантську годину». 
Якщо особа виконує цю вимогу, 
вона не вчиняє злісну непокору, 
але якщо вона відмовиться вико-
нувати таке законне розпоряджен-
ня чи вимогу поліцейського, тоді 
може бути притягнена до адміні-
стративної відповідальності. За-
тримання особи в цьому випадку 

не може тривати більше трьох го-
дин. Це чітко передбачено Кодек-
сом України «Про адміністративні 
правопорушення». Але якщо особа 
чинить активний опір, може бути 
кримінальна відповідальність, бо 
це вже може мати ознаки злочину, 
а саме статті 342 Кримінального 
Кодексу України, яка передбачає 
відповідальність до 2 років по-
збавлення волі. Якщо особа ще 
внаслідок свого активного опору 
нанесе працівнику поліції тілесні 
ушкодження, це вже 354 стаття 
частина 2 Кримінального Кодексу 
України, де передбачено відпові-
дальність до 5 років позбавлення 
волі.

Порушили комендантську годину. Що може бути?

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ì³ñòî çàñèíàº — ïðîêèäà-
ºòüñÿ… Í³, íå ìàô³ÿ. À ìîëîäü, 
ÿêà âèõîäèòü ïîãóëÿòè. Îäíå ç 
óëþáëåíèõ ì³ñöü, äå ï³äë³òêè ïî-
ëþáëÿþòü òóñèòè ââå÷åð³ — ïàðê. 
Ìîæëèâî, ¿õ ïðèòÿãóº òóäè îñî-
áëèâà àòìîñôåðà: êîëè çà îáð³é 
çàõîäèòü ñîíöå, ñêâåð ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà ñóö³ëüíèé ÷îðíèé 
êâàäðàò, òîìó ùî òàì íå ïðàöþº 
æîäåí ë³õòàð, ÿê ³ âçäîâæ âñ³º¿ 
âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. Òà ìè 
çàðàç íå ïðî íåñïðàâí³ñòü âóëè÷-
íîãî îñâ³òëåííÿ. Ìè ïðî ³íøó 
ïðîáëåìó — ïîðóøåííÿ êîìåí-
äàíòñüêî¿ ãîäèíè. Òîìó ùî ï³ñëÿ 
23.00 ìîëîäü íå çàâæäè ïîñï³øàº 
ðîçõîäèòèñÿ äîäîìó ³ ÷àñòåíüêî 
ïðîäîâæóº â³äïî÷èâàòè ó ñêâåð³.

— Ó ïàðêó ïîçàâ÷îðà áóëè, — 
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà. Æ³íêà ìåø-
êàº â áóäèíêó á³ëÿ ñêâåðó. — Àëå 
ïðè¿õàëà, ÿ òàê ðîçóì³þ, òåðîáî-
ðîíà. Öå áóëî 20 õâèëèí 12-òî¿. 
Ïðè¿õàëè ç ë³õòàðèêàìè, ïîñâ³òè-
ëè. ²ç îäíèì õëîïöåì âîíè äóæå 
äîâãî ðîçìîâëÿëè. ß íå çíàþ, ùî 
òàì áóëî, áî ÷îëîâ³êà âèêëèêàëè 
íà âèêëèê, øâèäêà çà íèì ïðè-
¿õàëà, â³í ë³êàð. Òî öå ÿ áà÷èëà.

Æ³íêà êàæå, òàêà êàðòèíà ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ÷àñòåíüêî. Ï³äë³òêè 
â³äïî÷èâàþòü íå ëèøå ó ñêâåð³. 
Ç ïàðêó âîíè éäóòü ïðÿì³ñ³íüêî 
ó äâ³ð ¿õíüîãî áóäèíêó.

— Îñü, éä³òü, ïîäèâ³òüñÿ, êðî-
ñ³âêè âèñÿòü, — ïîêàçóº Ñâ³òëàíà. 
Íà äðîò³, íàòÿãíóòîìó ì³æ äâî-
ìà áóäèíêàìè ãîéäàºòüñÿ ïàðà 
ñïîðòèâíîãî âçóòòÿ, çâ’ÿçàíà ì³æ 
ñîáîþ øíóðêàìè. — Ìè çàãóãëè-
ëè, ïîäèâèëèñÿ, ÷îìó â³øàþòü 
êðîñ³âêè.

— Çàðàç ÿ âàì ïîêàæó, — 
âêëþ÷àºòüñÿ â ðîçìîâó îíó÷êà 
Ñâ³òëàíè. Ä³â÷èíêà ââîäèòü ïî-
øóêîâèé çàïèò «÷îìó â³øàþòü 
êðîñ³âêè» ³ ïîêàçóº íàì åêðàí 

ìîá³ëüíîãî, äå íàïèñàíî, ùî 
êðîñ³âêè, ïîâ³øåí³ íà äð³ò — öå 
ïîçíà÷êà, ÿêà ïîêàçóº ì³ñöå ïðî-
äàæó íàðêîòèê³â. Îäðàçó çàóâà-
æèìî, Ñâ³òëàíà íå ñòâåðäæóº, ùî 
òàì ä³éñíî çáóâàþòü íàðêîòèêè, 
òîìó ùî íà âëàñí³ î÷³ òàêîãî 
íå áà÷èëà ³ çà ðóêó í³êîãî íå çëî-
âèëà. Öå ëèøå ïðèïóùåííÿ. Êð³ì 
òîãî, â ³íòåðíåò³ ìè çíàéøëè ³íø³ 
âåðñ³¿ ö³º¿ òðàäèö³¿.

— Ï³äë³òêè òóò íå ò³ëüêè 
âíî÷³, — ïðîäîâæóº ìåøêàíêà 
áóäèíêó. — Öå çàðàç âñ³ â³äïî-
÷èâàþòü ó ïàðêó. Äî íàñ ó äâ³ð 
õîäÿòü ò³ëüêè, âèáà÷òå íà ñëîâ³, 
â òóàëåò, ³ ïîêóðèòè. À äàë³ ò³ëü-
êè âå÷³ð — âîíè âñ³ òóò. Ïîë³-
ö³ÿ õî÷ áè ïðè¿õàëà, ïîäèâèëàñÿ. 
Ùî âæå ðîáèëîñÿ â ñóáîòó! Öå 

áóëî ÿêåñü ïåêëî! Ï³äë³òêè 12, 
13, 15 ðîê³â, âîíè â ñóáîòó âæå 
âñ³ ñõîäèëè ç ðîçóìó. Âîíè âñ³ 
ïëàâîì éøëè: ä³â÷àòà, õëîïö³. Âñ³ 
òóäè ìîïåäàìè, âåëîñèïåäàìè, 
âñ³ òóò ðèþòü. Âæå ³ ñâàðèëèñÿ, 
àëå öå íå äîïîìàãàº.

Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, äî 22 ãî-
äèíè ï³äë³òêè çäåá³ëüøîãî ñèäÿòü 
ó ïàðêó. ×àñîì íàâ³òü äî 22.30. 
²íêîëè âìèêàþòü ìóçèêó ³ ñï³âà-
þòü, à ïîò³ì ïåðåõîäÿòü äî íèõ 
ó äâ³ð.

— Òðåáà ïîë³ö³þ ñþäè, ùîá 
âîíè ðåãóëÿðíî äèâèëèñÿ, — êàæå 
æ³íêà. — Íåâæå öå òàê âàæêî?! 
Ïðîñòî ÿêùî âîíè òàì ñòîÿòü 
á³ëÿ êàâè, íàïðèêëàä, á³ëÿ ÀÒÁ, 
ìîæíà æ ïðèéòè ³ ïîäèâèòèñÿ 
ñþäè. ß ïîë³ö³þ ìàþ íà óâàç³. 

«Ìè âæå ç ÷îëîâ³êîì 
ÿêîãîñü ðîêó, ìàáóòü 
öå ïîçàòîð³ê áóëî, îäíó 
äèòèíó, ÿêà òóò ëåæàëà, 
âìèðàëà, âðÿòóâàëè, 
â³äêà÷àëè

«ЩО РОБИЛОСЯ ТУТ В СУБОТУ! 
ЦЕ БУЛО ПРОСТО ЯКЕСЬ ПЕКЛО»
Безлад  Щойно почалася 
повномасштабна війна, в місті ввели 
комендантську годину. За правилами 
перебувати на вулиці та в громадських 
місцях з 23.00 до 5.00 без спеціальних 
перепусток та посвідчень не можна. Втім 
дотримуються цього не всі — вночі у парку, 
і не тільки, частенько засідає молодь, про 
що нам розповіли місцеві мешканці

Ïðèéä³òü, ïîäèâ³òüñÿ, ùî òóò 
ðîáèòüñÿ.

Éäåìî çà Ñâ³òëàíîþ äî òîãî 
ì³ñöÿ, äå â ¿õíüîìó äâîð³ ìîëîäü 
âëàøòîâóº ïîñèäåíüêè. Òàì êóïà 
áèòî¿ öåãëè, ñêð³çü ïëÿøêè â³ä 
ãàçîâàíêè ³ çíà÷íî ì³öí³øèõ 
íàïî¿â, íàâ³òü ñîðîêàãðàäóñíèõ. 
Àñôàëüò ðÿñíî âñòåëåíèé íåäî-
ïàëêàìè ³ ïóñòèìè ïà÷êàìè ç-ï³ä 
öèãàðîê. Òõíå ñå÷åþ.

— Çàðàç âîíè ñïëÿòü, â³äïî÷è-
âàþòü, âäîìà ñèäÿòü, à íà âå÷³ð 
òóò æàõ, — êàæå Ñâ³òëàíà. — Ìè 
âæå ç ÷îëîâ³êîì ÿêîãîñü ðîêó, 
ìàáóòü öå ïîçàòîð³ê áóëî, îäíó 
äèòèíó, ÿêà òóò ëåæàëà, âìèðàëà, 
âðÿòóâàëè, â³äêà÷àëè. Áà÷èòå, ùî 
òóò ðîáèòüñÿ? Òóò ãèäêî íàâ³òü 
ñòàòè. ¯õ ñþäè òÿãíå ìàãí³òîì.

— Âäåíü ï³äë³òêè ñþäè òàêîæ 
ïðèõîäÿòü? — çàïèòóºìî æ³íêó.

— Çâ³ñíî. Âäåíü ³ â òóàëåò 
ñþäè, ³ ïîêóðèòè. Ä³â÷àòà, âñ³. 
Äåê³ëüêà äí³â òîìó òóò á³ãàëà ö³ëà 
áàíäà, õîò³ëè íà ëàâî÷ö³ ñ³ñòè, 
âèïèòè, — â³äïîâ³äàº Ñâ³òëàíà 
³ íàîñòàíîê äîäàº. — Íå ìîæó 
ñêàçàòè, ùî ¿õ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
áóëî ðàí³øå, äî ïîâíîìàñøòàá-
íî¿ â³éíè. Ìåíøå, àëå º. Ïðè-
õîäÿòü. Ïîçàâ÷îðà òóò ñï³âàëè 

Вдень парк має такий вигляд. Після заходу сонця тут 
темрява, але відвідувачі все одно є

Таке коїться в дворі будинку біля парку. Молодь сюди 
навідується регулярно

íà ïàðàïåò³, äåñü îá 11 ÷è 10 õâè-
ëèí ïî äâàíàäöÿò³é. À ïîë³ö³þ 
ò³ ðîêè ìè âèêëèêàëè ïîñò³éíî. 

Òîìó ùî öå áóëî âæå íåìîæëèâî. 
Öå òàê áóëî ðîêàìè. Çàðàç òðîõè 
ìåíøå, àëå âñå îäíî º.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ ìåøêàíö³ 
Ãîðíîñòà¿âêè ïåðåáóâàëè â ³í-
ôîðìàö³éí³é ³çîëÿö³¿ — îêóïàí-
òè ãëóøèëè çâ’ÿçîê òà ì³ñöåâèõ 
³íòåðíåò-ïðîâàéäåð³â.

— Ñïî÷àòêó ðóñüê³é ì³ð çàé-
øîâ ó Õåðñîí ³ Êàõîâêó. Äî íàñ 
îðêè ïðèéøëè äåùî ï³çí³-
øå, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Ïàì’ÿòàþ, ñê³ëüêè çà-
¿õàëî ÊàìÀÇ³â ³ ¿õíüî¿ òåõí³êè. 
Àëå òåõí³êó âèâåëè, à ñîëäàò³â 
ç àâòîìàòàìè çàëèøèëè. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ö³ àñâàáàä³òåë³ çàéøëè 
ó Ãîðíîñòà¿âêó, ó íàñ ï³äíÿëèñÿ 
ö³íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ³ 
íå ñòàëî â àïòåêàõ ìåäèêàìåí-
ò³â. Ìàéæå ì³ñÿöü ìè ä³ëèëèñÿ 
ìåäèêàìåíòàìè ì³æ ðîäèíàìè. 
Äîõîäèëî äî òîãî, ùî ä³àáåòè-
êàì ñòàëè êîëîòè ïðîñòðî÷åíèé 
³íñóë³í. Îêóïàíòè ÷àñ íå ãàÿëè, 
ñòàëè ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ 
øóêàòè àêòèâ³ñò³â.

Âîíè õîò³ëè ïðîâåñòè â Õåðñî-
í³ «ðåôåðåíäóì» çà ÕÍÐ. Ïðîòå 
÷åðåç ïîñò³éí³ ì³òèíãè õåðñîíö³â, 
ÿê³ çàÿâëÿëè, ùî Õåðñîí — öå 
Óêðà¿íà, â³äìîâèëèñü â³ä òàêî¿ 
³äå¿ ³ ñòàëè âèêðàäàòè ì³ñöåâèõ 
àêòèâ³ñò³â, ïîë³òèê³â, ãðîìàä-
ñüêèõ ä³ÿ÷³â. Ñòàëè ÷³ïëÿòèñÿ 
äî 18-ð³÷íîãî ñèíà Ëþäìèëè ³ 
¿¿ òàòà.

— Ïàì’ÿòàþ, ÿê ñüîãîäí³. Ìè 
â ñ³ìåéíîìó êîë³ 15 êâ³òíÿ ïðè-

éìàºìî ð³øåííÿ, ùî òðåáà ¿õàòè 
äî òàòîâî¿ ñåñòðè, à ìîº¿ ò³òêè 
â Ñèãíàë. Ìè ÷åòâåðî ç³áðàëèñÿ 
â äîðîãó. ßê íå ïðîñèëè ¿õàòè 
ìàìó ç íàìè, ñêàçàëà, ùî êîìóñü 
ïîòð³áíî çàëèøàòèñÿ â Ãîðíîñ-
òà¿âö³, — çãàäóº æ³íêà.

Ãóìàí³òàðíèé êîðèäîð íå áóâ 
ïîãîäæåíèì ç îêóïàö³éíîþ 
âëàäîþ. Åâàêóàö³éí³ êîëîíè 
îðãàí³çîâóâàëè âîëîíòåðè, äå 
êîæåí öèâ³ëüíèé óêðà¿íåöü ¿õàâ 
â íå îêóïîâàíó Óêðà¿íó íà ñâ³é 
ñòðàõ ³ ðèçèê.

— Íàøà êîëîíà àâòîáóñ³â ðîç-
òÿãíóëàñÿ íà ÷îòèðè ê³ëîìåòðè. 
Â³ä Ãîðíîñòà¿âêè äî Õåðñîíà áóëî 
12 âîðîæèõ áëîêïîñò³â. Íà êîæ-
íîìó ìîãëè ïðèíèçèòè ñëîâåñíî 
÷è âäàòèñÿ äî ô³çè÷íîãî íàñèë-
ëÿ òèïó ðîçäÿãíóòè. Òàê ðîñ³ÿíè 
íàìàãàëèñÿ âèÿâèòè â àâòîáóñàõ 
àòîâö³â, âîëîíòåð³â, àêòèâ³ñò³â, — 
êàæå ïàí³ Ëþäìèëà.

Ïîêè ¿õàëè äî Õåñîíà ç íà-
øîþ ñï³âðîçìîâíèöåþ ñòàëîñÿ 
äâà íåäîáðèõ âèïàäêè. Êîëîíà 
³íîä³ éøëà ïîãàíîþ äîðîãîþ. 
Íà îäí³é òàê³é ä³ëÿíö³ çàêà÷àëî 

«Â Ìèêîëàºâ³ ìè 
íå çíàëè, ÷è ïëà÷åìî 
â³ä ðàäîñò³, ùî æèâ³ 
îñòàëèñÿ, ÷è ïëà÷åìî 
â³ä òîãî, ùî ñâî¿õ 
çóñòð³ëè»

ЯК КОЗЯТИНЧАНКА ВИБИРАЛАСЯ 
З ОКУПОВАНОЇ ХЕРСОНЩИНИ
Війна  Людмилу Корнійчук багато 
сигнальців пам’ятають ще маленькою. 
Потім сім’я Михайла Корнійчука переїхала 
у Горностаївку, що за 60 кілометрів від 
Каховського водосховища. Наша героїня 
виросла і має майже дорослих дітей. 
Тільки неждано-негадано прийшли 
окупанти і життя Людмили докорінно 
змінилося. Наша розповідь про дні 
окупації в Горностаївці, гуманітарний 
евакуаційний коридор та життя Людмили 
у вільній від орків Україні

Ó ÷åòâåð, 28 ëèïíÿ, ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 
Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, â áóäèíêó 
êóëüòóðè ó Ñàìãîðîäêó â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé 
çàõ³ä, ëÿëüêîâà âèñòàâà òà ìàéñòåð-êëàñ.

Ïðî öå éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ Ñàìãîðî-
äîöüêèé áóäèíîê êóëüòóðè

Âåäó÷³ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè ²íåñà Îñàóëêî, 
Êàðîë³íà Áîðîäÿíåöü òà Â³êòîð³ÿ Ùåðá-
ëþê ðîçïîâ³ëè ïðî ³ñòîð³þ, ïîõîäæåííÿ, 
îñîáëèâîñò³ âèçíà÷íî¿ äàòè òà çàóâàæèëè, 
ùî áåðåãòè ºäí³ñòü çàðàç, ïðàöþâàòè ðàçîì 
íà ïåðåìîãó — öå íàéâàæëèâ³øå íàö³î-
íàëüíå çàâäàííÿ, ÿêå âñ³ ìè îáîâ’ÿçêîâî 
âèêîíàºìî.

Â Äåíü óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ï³ä-
ãîòîâ÷à ãðóïà íàðîäíîãî àìàòîðñüêî-
ãî òåàòðàëüíîãî êîëåêòèâó «Smagron» 

ïðåäñòàâèëà ãëÿäà÷àì ëÿëüêîâó âèñòàâó 
çà ìîòèâàìè óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ êàçêè 
«Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê».

Ïðîäîâæèâñÿ çàõ³ä ó õîë³ áóäèíêó êóëü-
òóðè, äå ïðîéøîâ ìàéñòåð-êëàñ ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ëÿëüêè-ìîòàíêè «ßíãîë ñâîáîäè». 
Óñ³ îõî÷³ âèãîòîâèëè ìàëåíüêèõ ïàòð³î-
òè÷íèõ ÿíãîëÿò, ÿê³ îáåð³ãàþòü Óêðà¿íó 
òà íàøèõ çàõèñíèê³â.

«Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äåÿê³ ä³òè çàëè-
øèëè ñâî¿õ ÿíãîëÿò äëÿ ïðîäàæó íà áëà-
ãîä³éíîìó ÿðìàðêó íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ, 
³íø³ — çàáðàëè îáåðåãè äîäîìó, ùîá ïîäà-
ðóâàòè íàéð³äí³øèì. Ñàìãîðîä÷àíè âêîòðå 
ïðîäåìîíñòðóâàëè ºäí³ñòü, íåçëàìí³ñòü, 
ñèëó äóõó òà â³ðó â Ïåðåìîãó», — éäåòüñÿ 
ó äîïèñ³.

Лялькова вистава та майстер-класи: у Самгородку 
відзначили День української державності

äâîõ ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â ³ âîíè ïî-
÷àëè áëþâàòè.

— Êîëè àâòîáóñ çóïèíèâñÿ, ìè 
âèâåëè ä³â÷àò íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ, 
à çà ìèòü íàøà êîëîíà ðóøèëà. 
Âîä³é áà÷èâ, ùî ìè ñòî¿ìî. Çà-
êðèâ äâåð³ ³ ïî¿õàâ. Âæå ïîò³ì 
ñòàëî â³äîìî, ùî â òàê³é ïî¿çäö³ 
í³õòî í³êîãî íå ÷åêàº ³ í³õòî í³-
êîìó í³÷îãî íå ãàðàíòóº, — êàæå 
æ³íêà. — ß ç ä³â÷àòàìè, ÿêèì ñòà-
ëî òðîõè êðàùå, ñòàëè á³ãòè çà àâ-
òîáóñîì. Á³ãëè çà íèì õâèëèí 
10, à êîëè êîëîíà çóïèíèëàñÿ, 
çàéøëè â àâòîáóñ.

Äðóãèé ïðèêðèé âèïàäîê ñòàâ-
ñÿ, êîëè ¿õàëè ÷åðåç íàñåëåíèé 
ïóíêò Ñí³ãóð³âêà. Òàì íàø³ àâ-
òîáóñè, íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî 
íà êîæíîìó áóëî íàïèñàíî âåëè-
êèìè áóêâàìè «Ä³òè», ïîòðàïèëè 
ï³ä îáñòð³ë.

— ß íå çíàþ, ÿêîþ çáðîºþ 
ñòð³ëÿëè ðîñ³ÿíè, áà÷èëà ò³ëüêè, 
ùî âåðõ³âêè âèñîêèõ äåðåâ ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà òèðñó. Íàø âîä³é 
çà¿õàâ ì³æ áóäèíêè ³ öå âðÿòóâàëî 
óñ³ì, õòî áóâ â àâòîáóñ³, æèòòÿ. 
Ï³ñëÿ àðòîáñòð³ëó ìè ïî¿õàëè 
äàë³, à ïîïåðåäó áóëè ðîçñòð³ëÿí³ 

àâò³âêè, â ÿêèõ ëþäè ñèä³ëè â ñà-
ëîí³ ³ íå ïîäàâàëè îçíàê æèòòÿ. 
×åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ìè äî¿õàëè 
äî Õåðñîíó.

Â³ä Õåðñîíó äî Ìèêîëàºâà 
êîëîíó ùå ïåðåâ³ðÿëè íà 10-òè 
áëîêïîñòàõ. Íà îäíîìó ç íèõ ïà-
ñàæèðè àâòîáóñà ïî÷óëè ÷èñòî 
óêðà¿íñüêó ìîâó. Æ³íêè íàñò³ëü-
êè çðàä³ëè, ùî õîò³ëè âèõîäèòè 
ç àâòîáóñà ³ ö³ëóâàòè âî¿í³â ÇÑÓ. 
Òà êîëè âîä³é çëîâèâ ìîìåíò, 
ùî çà íèì íå ñë³äêóþòü, ïîõè-
òàâ ãîëîâîþ ³ âñ³ çðîçóì³ëè, ùî 
öå ðîñ³ÿíè ïåðåîäÿãíåí³ ó ôîð-
ìó ÇÑÓ. Òàê âîíè ðîáèëè, ùîá 
âèÿâëÿòè ïàòð³îò³â Óêðà¿íè. Ïî-
ò³ì ¿õí³ ñîëäàòè ñàì³ ñïàëèëèñÿ 
íà ïðîâîêàö³éíèõ ïèòàííÿõ.

— Â Ìèêîëàºâ³ íàñ âæå ä³éñíî 
çóñòð³ëè íàø³ âî¿íè, — êàæå íàøà 
ãåðî¿íÿ Ëþäìèëà — Ìè íå çíàëè, 
ÿê ïðàâèëüíî ä³ÿòè. Õîò³ëîñÿ ¿õ 
ðîçö³ëóâàòè, àëå ÷è íå ñóïåðå÷èòü 
öå ¿õíüîìó óñòàâó? Ìè íå çíàëè, 
÷è ïëà÷åìî â³ä ðàäîñò³, ùî æèâ³ 
îñòàëèñÿ, ÷è ïëà÷åìî â³ä òîãî, 
ùî ñâî¿õ çóñòð³ëè.

Ç Ìèêîëàºâà âæå ìîæíà áóëî 
¿õàòè äî Â³ííèö³.

— Êîëè ïðè¿õàëè äî ò³òêè 
ó Ñèãíàë, ó íå¿ òàêèõ ïåðåñå-
ëåíö³â, ÿê ìè ç òàòîì, áóëà ïî-
âíà õàòà. Äåíü ïîáóòè â êîìïàí³¿ 
ðîäè÷³â — òî îäíå, à æèòè óòèñ-
êàþ÷è â ÷îìóñü òèõ, õòî ïåðå¿õàâ 
ðàí³øå — ³íøå.

Ëþäìèëà íå çàõîò³ëà çàâàæàòè 
ëþäÿì ³ ïî¿õàëà ç ñèíîì òà äîíü-
êîþ äî Ïîëüù³.

— Äîðîãà äî Ïîëüù³ äàëàñÿ íàì 
âçíàêè. ß ñèëüíî çàõâîð³ëà, — çãà-
äóº íàøà çåìëÿ÷êà. — Ïîâåðíóëà-
ñÿ â Êîçÿòèí ³ òàì ìåí³ äîëÿ äàëà 
ë³êàðÿ â³ä Áîãà Ëþäìèëó Ðóæàí-
ñüêó. Âîíà ðàçîì ç ³íøèì ë³êàðåì 
Òåòÿíîþ Õîì³öüêîþ âñòàíîâèëè 
ä³àãíîç ³, ÿê êàæóòü, ïîñòàâèëè 
õâîðîãî íà íîãè. Ïðèòóëîê íàì 
äàâ íàñòîÿòåëü õðàìó êàòîëèê³â 
êñüîíäç Âàëåð³é.

Êîëè îðêè â³äñòóïèëè â³ä ñòî-
ëèö³, áàãàòî ðîäè÷³â Ëþäìèëè, 
ùî æèëè â ¿¿ ò³òêè, ïîâåðíóëèñÿ 
äî ñâî¿õ áóäèíê³â. Òîæ âîíà ç 
òàòîì ïåðåáðàëèñÿ äî ò³òêè.

— Òàê ³ æèâó ìàéæå äâà ì³ñÿö³ 
ó êîçÿòèíñüê³é ðîäèí³. Íà ðîáîòó 
ùå íå âëàøòóâàëàñÿ, òîìó ùî ¿¿ 
ïðîñòî íåìàº.

В Сигналі тата Людмили і її маленьку пам’ятають, тому запропонували їй влитися 
в колектив співочого ансамблю «Берегиня». Людмила відмовилася співати, але залюбки 
плела дідухи
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ÄÎÇÂ²ËËß

510815

510814

510816

510429

РЕКЛАМА

510582

510869

510349

510874 510450

По горизонталі
4.вітерець 6.Машевські 8.клітка 
9.Джерельце 11.Непосиди 
13.Корнійчук 14.Арчі 15.Зорянка

По вертикалі
1.Візаві 2.Веселка 3.денс 5.Юність 
7.Колорит 8.Капітошки 10.Феєрія 
12.Надія 

ВІДПОВІДІ

Козятинщина танцювальнаКозятинщина танцювальна

510398

13.Корнійчук 14.А 12.Надія 

1

4
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6 7

8

9

10

11

12

14

15

13

2 3По горизонталі 

4 вітерець Зразковий хореографічний 
колектив при Глуховецькому будинку культури 
«Подільський …»

6 Машевські Прізвище подружжя, які є 
керівниками колективу «Зорянка-Арт»

8 клітка Як козятинчани називають танцювальний 
майданчик у парку

9 Джерельце Танцювальний колектив Біло-
пільського будинку культури

11 Непосиди Аматорський хореографічний 
колектив із Самгородка

13 Корнійчук Танцювальним колективом 
«Special» із Безіменного керує Світлана …

14 Арчі Зразковий хореографічний ансамбль, 
яким керує Анна Пасічник — «Зірки …»

15 Зорянка Студія народного танцю у Ко-
зятині

По вертикалі
1 Візаві Колектив бального танцю, керівником 

якого є Надія Бортюк

2 Веселка Танцювальний колектив, який 
називається так само як явище, що виникає, коли 
одразу після дощу виходить сонце

3 денс Студія сучасного танцю «Дрім …»

5 Юність Танцювальний колектив з Махнівської 
громади, який торік виступав на Івана Купала

7 Колорит Зразковий танцювальний 
колектив з нашого училища

8 Капітошки Дитячий танцювальний 
ансамбль, що називається так само як мультик, 
в якому головними героями були вовчик і кра-
плинка дощу

10 Феєрія Танцювальний колектив з Козятина

12 Надія Танцювальний колектив з Широкої Греблі, 
що називається так само, як жіноче ім’я

121212121112111111

111414141414141414144444141444

151515151515151515151515151515515

зятинір ц

12 Надія Танцювальний колектив з Широкої Греблі, 
що називається так само, як жіноче ім’я
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  Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ïàé êóêóðóäçè, ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åëåêòðî-

áóðÿêîð³çêó, åëåêòðîñ³÷êàðíþ, ÷àñíèê «Ëþáàøà», 
êàðòîïëþ.068-216-34-20

  Ïàñ³êó. 096-567-48-75
  Ïåðóêè, áàíêè 1,5-1 ë., ³ãðàøêè, ïëàñòèíêè, øê³-

ðÿíó âàë³çó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, æ³íî÷èé ïëàù 56 ð., 
òåïëèé. 093-884-86-66, 068-209-91-37

  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà», êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ãàðíèé 
ñòàí. 068-002-79-70

  Ïëèòó ãàçîâî-åëåêòðè÷íó íà 6 êîìôîðîê 
«Ariston»-220 v., íå áóëà â âèêîðèñòàí³. 097-327-
27-34, 063-293-14-23

  Ïëèòó ãàçîâó. 067-646-72-63
  Ïîëîâå ïîêðèòòÿ 1,5 õ 5, 2 êóñêà. 097-494-15-

89, 093-353-67-33 
  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 «ÎÐÐÎ-À15. 073-004-04-45, 063-449-
25-38

  Ïðèöåï íîâèé äî ìîòîáëîêà. 073-087-52-80
  Ïøåíèöþ çåðíî, ãðèñ âèñ³âêà. 093-411-31-05
  Ïøåíèöþ, êóêóðóäçó. 068-174-51-59 
  Ïøåíèöþ, îâåñ. 097-577-26-86
  Ñò³ë ç øóõëÿäàìè òà ïîëè÷êàìè, ñâ³òëèé. 093-

726-16-85
  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., êîìï-

ðåñîð «Ç²Ë», ïàòðîí êîêàðíîãî âåðñòàòà 250 ìì. 
098-826-20-26

  Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, òå-
ëåâ³çîð «Toshiba», øâåéí³ ìàøèíêè, ìåáë³: ñò³íêà, 
øàôè, äèâàí. 073-003-80-12

  Õîëîäèëüíèê îäíîêàìåðíèé «Äíåïð», á/â, ñàìî-
âèâ³ç. 050-490-38-37

  Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, áàíÿêè ÷àâóíí³, áàíêè 1 
òà 3 ë³òðîâ³. 067-415-23-49

  ×àñíèê. 063-840-32-01

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., 37,5 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, ð-í 
ó÷èëèùà. 097-554-92-22

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

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

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

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

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâåðõ. 073-003-80-12
  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. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 1/4 ÷àñòèíè, 33 êâ. ì., îïàëåííÿ, êðè-

íèöÿ, ì/ï â³êíà, âóë. 9-ãî òðàâíÿ, íåäîðîãî. 093-
726-27-50, 067-494-77-27

  Áóäèíîê 116 êâ. ì., ñ. Ïëÿõîâà, ä³ëÿíêà 30 ñîò., 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà, ï³÷íå 
òà ãàçîâå îïàëåííÿ. 098-973-11-30 Þð³é

  Áóäèíîê 120 êâ. ì., òåðì³íîâî, ì. Êîçÿòèí, 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 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 ðå-
ìîíòó, 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 íåäîáóäîâàíèé «Öàðñüêå ñåëî», âóë. 
Ïðèîçåðíà 21. 097-327-27-34, 063-293-14-23

  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, êðèíè-
öÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 098-133-30-94 

  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, 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

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 9 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, ð-í Òàëèìî-
í³âêà, âóë. Í³êðàñîâà. 096-863-61-66

  Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., º êðèíèöÿ, 
ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíè-
öòâî. 097-354-76-68

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

  ×àñ. áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, âàííà, êóõíÿ ç ðåìîí-
òîì, ð-í øêîëè ¹2. 098-597-08-78, 093-596-41-56

  ×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, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 27, çåì. 
ä³ëÿíêà 3,6 ñîò., âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïà-
ëåííÿ. 093-586-43-88

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

`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 2101, ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 096-
576-12-36, 063-659-58-47

  ÂÀÇ 21099, òåðì³íîâî, íåäîðîãî 2002 ð. â., 
äîáðèé ñòàí. 093-091-89-56

  ÂÀÇ 210934-20, êîë³ð ãíèëà âèøíÿ, ïðîá³ã 112 
òèñ. êì., ³íæåêòîð, áîðòîâèé êîìï., åëåêòðî ñò³-
êëîï³äí³ìà÷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
  Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; 

åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóø-
êè, ïåðèíè. 097-529-10-20

  Áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, åë. äâèãóíè â³ä 2 êâò 
äî 5 êâò, íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³. 068-
216-34-20

  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», ðîçãëÿíó âñ³ âà-
ð³àíòè. 093-095-17-57, 096-737-40-40

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà 
â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³-
àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õî-
ëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 
097-793-55-95

  Êàðòîïëþ äð³áíó òà áóðÿêè. 097-793-55-95
  Êàðòîïëþ ñòàðó äð³áíó, âåëèêó, ðó÷íó êîñó, òþêè 

ÿ÷ìåíþ. 097-255-51-60
  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, 

ì³äü, íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ 
âëàñíèõ ïîòðåá. 097-793-55-95

  Ñ³íî, ìîæëèâî íà ïí³. 097-793-55-95
  Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-

20-46, 063-629-01-49 
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 

Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69

pIgme
  Â³ääàì êîøåíÿ â³ñëîâóõå, ä³â÷èíêó â äîáð³ ðóêè. 

097-839-18-09
  Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñü ç ÷î-

ëîâ³êîì áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³êîì 58-65 ðîê³â. 
068-166-26-73 

  Çí³ìó êâàðòèðó â ì. Êîçÿòèí íà äîâãîòðèâàëèé 
òåðì³í, áàæàíî ð-í ÏÐÁ, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. 
096-883-11-34

  Çí³ìó êâàðòèðó ÷è áóäèíîê, áàæàíî öåíòð. 063-
348-06-98, 096-023-70-73

  ×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  

510347

509463

pnanŠ`
  Íà øèíîìîíòàæ çàïðîøóºìî ïðàö³âíèêà òà 

àâòîìåõàí³êà. 063-145-76-77
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» òà «Òèíîê» 

çàïðîøóºòüñÿ ïåêàð òà îïåðàòîð. 067-430-
02-80

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

opnd`l
  Á/â ìåáë³: øàôè, êðîâàò³, ñåðâàíòè, êèëèìè, 

ïàëàñè, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. 
068-838-63-23

  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 15 ãðí. 063-802-19-12
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³, 12 øò., êàñòðóëÿ æåë³çíà íà 4 

â³äðà. 093-937-65-00
  Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, âîäÿí³ 

íàñîñè, åë. ëîáç³ê, åë. äðåëü, åë. äâèãóíè 3 êâò, 
áîëãàðêó, øóðóïîâåðò, ßÂÓ-350, ñêóòåð 4ò, ìîòî-
áëîê Ôîðòå-25. 068-216-34-20

  Á³äîíè ìîëî÷í³, âóëèêè, äèñêè R 14 «Ïåæî», ãè-
òàðó. 098-034-42-59

  Âàííó ÷àâóííó, äâåð³ âõ³äí³, ìîéêà äëÿ êóõí³, 
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ 2 øò. 063-335-97-80

  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, íåäî-
ðîãî. 096-940-95-45

  Â³çîê ³íâàë³äíèé, ê³ìíàòíèé, íîâèé 1000 ãðí., 
â³çîê ³íâàë. ç åëåêòðîïð. ìîäåëü 215, áåç àêóìóëÿ-
òîð³â º çàðÿäíèé ïðèñòð³é, 500 ãðí. 066-443-41-81

  Ãëèíÿí³ ñàìàíè äåøåâî. 097-878-11-70
  Äà÷íó ä³ëÿíêó ç ôðóêòîâèìè äåðåâàìè, 5 ñîò., 

áåç áóä³âåëü, ñò. «Ïëàíîâèé». 093-646-96-41
  Äâà äèâàíè á/â. 067-928-30-51
  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

  Äâ³ øàôè äëÿ ñïàëüí³ ç àíòðåñîëÿìè, ìåáë³ äëÿ 
â³òàëüí³: øàôà, äâà ñåðâàíòè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 
æóðíàëüíèé ñòîëèê. 096-490-39-54

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

  Äèòÿ÷³ ðå÷³ äëÿ ä³â÷èíêè 1 ì³ñ.-9 ì³ñ., â ãàðíîìó 
ñòàí³. 063-335-97-54

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

  Êàðòîïëþ ñòàðó. 096-695-16-76 
  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó â ãàðíîìó ñòàí³, 2500 ãðí. 068-

346-54-35
  Êóõîííèé ãàðí³òóð â ãàðíîìó ñòàí³, êîëðüîðó 

êàâà ç ìîëîêîì. Íåäîðîãî. 063-738-48-46, 063-
270-00-92

  Ë³æêî îäíîñïàëüíå ç ãàðí³òóðó, ë³æêî ïîëóòîðíå 
ç ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ. 096-307-00-73

  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, êîîïåðàòèâ «Òóíåëü». 063-829-
40-00

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 теличку від доброї, молочної корови. 
063-648-20-99

Продам поросята малі 15 кг. 067-319-08-49 

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Продам тільну корову та річну телицю. 
098-919-60-64
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ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

***
Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив вивіску: У 
нас найнижчі ціни.
Господар правого — вивіску: У нас 
найякісніші товари.
А господар середнього, 
подумавши, написав — Головний 
вхід тут.

***
Страшно — це не прожиті роки... 
страшно — це коли у стрічці твоїх 
ровесниць з’являються мариновані 
огірки в трилітрових банках...

***
Каву не було з ким пити і тому вона 
налила собі червоного вина...

***
Якщо ви працюєте як кінь — 
присядьте, зробіть кілька затяжок 
сигарети… Нікотин вб’є в середині 
вас цю скотину!

***
Знаєте, чому херсонців просять 
ховатись, поки буде наступ ЗСУ? 
Щоб рашисти не забризкали 
їх лайном, коли будуть тікати і 
вс*ратися.

***
Кажуть, що служити в російський 
морський флот будуть брати тільки 
тих, хто не вміє плавати — вони 
будуть набагато краще захищати 
свій корабель!

***
У лікарні коридор був таким світлим 
і довгим, що кум, про всяк випадок, 
перевірив пульс.

***
Тепер по всьому світу:
— Добрий вечір! Ми з України.
— Ну навіщо відразу погрожувати?

***
— А це правда, що у вас в Україні 
фашисти є?
— Так, є! З росії приїхали…

***
Ой болить у мене зуб. Бо не хоче 
їсти суп. Хоче пива, самогону, 
відбивної з макароном. А як ще 
прийде Оксана, вмить боліти 
перестане.

***
— Ти ковбасу купив?
— Ковбасуку? Не пив…

***
Галя зазвичай не спить з хлопцями 
на першому побаченні, але на цей 
раз не стрималася і заснула…

***
— А ви давно автомобіль водите?
— З трьох років!..
— А то як?!
— Ну, спочатку на шнурочку…

***
Дай Боже мені здоров’я, а дружині 
роботу та й якось проживемо!

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

***
Альпініст впав у прірву. Друзі 
по рації:
— Ти живий?
— Живий!

— Руки цілі?
— Цілі!
— Ноги цілі?
— Цілі!
— Тоді піднімайся!
— Не можу, я ще не долетів…

***
Чим відрізняється дорослий чоловік 
від дитини:
1. Дорослий більше важить.
2. Все.

***
В школі:
— Сьогодні у нас буде контрольна.
— А калькулятором користуватися 
можна?
— Так, можна.
— А транспортиром?
— Транспортиром теж можна. Отже, 
запишіть тему контрольної: Історія 
Англії, XV століття.

***
Ніщо так не заспокоює як ціни. 
Хочеться-хочеться, а на ціну 
дивишся — а ні, не хочеться, 
здалось…

***
Принцип нарахування моєї 
зарплати: щоб було бажання 
вбити, але на рушницю грошей 
не вистачало…

***
— Знайома назвала кота Андрієм.
— Чому Андрій?
— Та на честь колишнього. Так було 
веселіше везти його на кастрацію.

***
На прийомі у психіатра:
— Лікарю, чому у вас тапок на столі?
— У пацієнтів часто бувають таргани 
в голові…

***
Бабусі — це вихователі другого 
рівня. Першу серію вони вже 
випустили в життя, і тепер точно 
знають, що треба робити, щоб 
не вийшло як в перший раз)

***
Вчителька перед контрольною:
— Я, сподіваюся, що не побачу, як 
ти сьогодні списуєш?
— Я теж сподіваюся…

***
— А ти яку рибу хочеш піймати?
— Кабачок.
— Немає такої риби!
— Як це немає? Ікра є, а риби 
немає?

***
Поплавський надав свої пісні для 
допиту полонених.

***
— Петре, ти чому такий блідий?
— Та я вчора йогурт з’їв, щось він 
мені відразу не сподобався. І назва 
ще якась така лячна — ПВА!

***
— Іванку, що таке літр?
— Те саме, що й кілограм, тільки 
мокре!

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

***
В Білорусі тільки картопля зберегла 
честь мундиру.

АНЕКДОТИ

ОВЕН 
Будьте сміливішими і 
екстравагантнішими, і ви 
притягуватимете погляди 
цікавих людей. Практично 
все, про що ви замислюва-
лися, збудеться, тому, перш 
ніж загадувати бажання, 
подумайте, чи дійсно вам це 
потрібно.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Від вашого настрою та енер-
гії буде залежати успішна 
реалізація ваших задумів 
і довгострокових планів. 
Тож зараз не час лінуватися 
чи перебувати в апатії. У 
вихідні корисно зустрітися з 
друзями.

БЛИЗНЮКИ 
На вас чекає спокійний, гар-
монійний та умиротворений 
тиждень. Все у вас вихо-
дить, бажання виконуються, 
оточуючі вас радують. Саме 
зараз можливі зміни, які 
підуть вам на користь. 

РАК 
Цього тижня шум і суєта 
великих компаній почнуть 
вас обтяжувати. Пошукай-
те можливість провести 
максимум часу у спокійній 
обстановці, із справді близь-
кими людьми.  

ЛЕВ 
Цього тижня постарайтеся 
бути ввічливим і напо-
легливим, саме така схема 
поведінки буде ключем до 
успіху. Наприкінці тижня 
важливо сконцентруватися 
на роботі, тоді все задумане 
вдаватиметься з легкістю.

ДІВА 
Можливе знайомство з ціка-
вими людьми, прислухайте-
ся до ненароком отриманих 
порад. Життя відкриє перед 
вами нові перспективи. У се-
редині тижня близькі люди 
особливо потребуватимуть 
вашої допомоги. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня на вас чекає 
багато зустрічей, новин, 
поїздок у справах. Гарний 
період для початку нових 
проектів та нових взаємин. 
Довіряйте своїй інтуїції 
у ділових та особистих 
питаннях, так ви зможете 
уникнути прорахунків.

СКОРПІОН 
Тиждень ви почнете з пре-
красним настроєм та само-
почуттям. Щоб відчувати 
задоволення від спілкування 
з людьми, потрібно поміти-
ти та оцінити те, що для вас 
робиться від щирого серця. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не слід розпочинати нові 
справи, краще завершити 
старі та приготуватися до 
несподіванок. Можливі 
наради та перевірки, які 
загрожують застати вас зне-
нацька.

КОЗЕРІГ 
Вам давно настав час 
відправитися у відпустку, 
взявши близьких і дорогих 
людей. Варто кинути сили на 
вирішення старих проблем, 
а щоб не втрачати впевне-
ності у своїх силах, більше 
спілкуйтеся з друзями.
 
ВОДОЛІЙ 
Виявляйте ініціативу у 
професійних справах, не 
чекайте, доки все найкраще 
дістанеться іншим. Певні 
труднощі будуть підстерігати 
вас у домашніх справах та 
спілкуванні з дітьми.

РИБИ 
Ретельно аналізуйте події, 
що відбуваються, спира-
ючись на життєвий досвід 
і логіку. Постарайтеся 
утриматися від відкритої 
критики та сварок удома. 
Попереду ось-ось замаячить 
щось зовсім інше, схоже, у 
вас почнуться нові любовні 
стосунки, а старі ви виріши-
те припинити. 
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