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«ВУЛИЦЯ Є, А ДОРОГИ — НЕМАЄ».
ЯК І ДЕ «ЛАТАЮТЬ» ЯМИ У НАШІЙ ГРОМАДІ?
Наприкінці

червня
міська влада повідомила
інформацію про ремонтні
роботи на дорогах
Козятинської ТГ. Через
місяць техніка служби
автомобільних доріг
з’явилася на наших
автошляхах

Розпочали

з відрізка
дороги ФлоріанівкаЙосипівка. А через кілька
днів уже «штопали»
ями в селі Козятин.
Розповідаємо, де саме
ремонтують
с. 2

РОСТУТЬ КАВУНИ І
В НАШОМУ КРАЇ

ПОРА ГОТУВАТИСЯ
ДО ШКОЛИ

Не

Чи

кожен наважиться
вирощувати баштанні культури
на своєму городі, вважаючи,
що на Поділлі кавуни
не ростуть. Що це не так —
довів Анатолій Огороднійчук,
у якого ми побували на його
невеличкому баштані

будуть наші діти вчитися
у форматі офлайн — поки
невідомо, втім необхідні для
школи речі батьки купують. Ми
поцікавилися, скільки коштують
зошити, ручки, рюкзаки і
не тільки у Козятині і порівняли з
цінами минулого року
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«ВУЛИЦЯ Є, А ДОРОГИ — НЕМАЄ».
ЯК І ДЕ «ЛАТАЮТЬ» ЯМИ?
Вже не яма на ямі  Наприкінці червня
міська влада повідомила інформацію про
ремонтні роботи на дорогах Козятинської
ТГ. Через місяць техніка служби
автомобільних доріг з’вилася на наших
автошляхах. Розпочали з відрізка дороги
Флоріанівка-Йосипівка. А через кілька
днів уже «штопали» ями в селі Козятині.
Розповідаємо, де саме ремонтують
ІРИНА ШЕВЧУК

Íàãàäàºìî íàøèì ÷èòà÷àì, ùî
òðè ãðîìàäè Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó áåðóòü ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³ ðåìîíò³â ì³ñöåâèõ äîð³ã. Ñåðåä
íèõ ³ Êîçÿòèíñüêà. Êîçÿòèí÷àíè
ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè öüîãî ðåìîíòó, áî ñòàí äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ó íàñ, ì’ÿêî êàæó÷è, áàæàº áóòè êðàùèì.
ßê ðåìîíòóþòü äîðîãó Ôëîð³àí³âêà-Éîñèï³âêà, ìè áà÷èëè
ç ôîòî ó äîïèñ³ ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿. Ï³ä öèì
äîïèñîì êîçÿòèí÷àíè ïî÷àëè
ïèñàòè ïðî ïðîáëåìí³ âóëèö³,
ç íàä³ºþ, ùî ¿õ íåçàáàðîì â³äðåìîíòóþòü. Çîêðåìà, î÷³ëüíèö³ ãðîìàäè ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî
âóëèö³ Ïîêðîâñüêó, Öåíòðàëüíó.
Òàê, Àëüîíà Ìàêîâ³öüêà íàïèñàëà: «Ö³êàâî, â ñåë³ Êîçÿòèí
âóëèöÿ Ïîêðîâñüêà áóäå ðåìîíò
äîðîãè êîëè-íåáóäü? Â³ä ïåðå¿çäó
äî Æóðàâëÿ? Çà äåíü âåëè÷åçíà
ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
òàì êóðñóº! ßìà â ÿì³ íàâ³òü äëÿ
âåëîñèïåäà! Ïðîõàííÿ ïðèéíÿòè
ì³ðè».

Íà öå çàïèòàííÿ Àëüîíà îòðèìàëà â³äïîâ³äü â³ä Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿: «Â³ä ïåðå¿çäó â ñòîðîíó
Ìàõàðèíåöü — òàê. Â ñòîðîíó
Æóðàâëÿ — í³. Äîðîãà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ
êàï³òàëüíèé ðåìîíò, îáëàñòü
íå ñòàâèòü íàâ³òü â ïåðåë³ê».
Áàãàòî áóëî çàïèòàíü ïðî Öåíòðàëüíó. Òàê, Îëåíà Êóçíºöîâà çàïèòàëà: «À ó âóëèö³ Öåíòðàëüíî¿,
ùî â ñåë³ Êîçÿòèí³, º ÿêàñü íàä³ÿ
íà ðåìîíò? Áî âóëèöÿ º, à äîðîãè
íåìàº». Íà ùî ì³ñüêèé ãîëîâà â³äïîâ³ëà, ùî öå íå îáëàñíà äîðîãà.
Ó ïîíåä³ëîê, 8 ñåðïíÿ, íàø³
æóðíàë³ñòè ñôîòîãðàôóâàëè
äîðîæíèê³â, ÿê³ ïåðåáðàëèñÿ ç
òåõí³êîþ ó ñåëî Êîçÿòèí. Â³äðåìîíòóâàëè ÷àñòèíó Ïîêðîâñüêî¿,
çà÷åïèëè â³äð³çîê Öåíòðàëüíî¿
(á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè) ³ ïîâåðíóëè
íà Ìèðó (â á³ê øêîëè ¹ 9).
Ëþäè ïî÷àëè âèñëîâëþâàòè
ñâîº îáóðåííÿ, ìîâëÿâ, â³äðåìîíòóâàëè 200 ìåòð³â Öåíòðàëüíî¿ ³
íà òîìó âñå.
— Òà öÿ æ âóëèöÿ ó íàñ ÿê ãîëîâíà, íåþ ¿çäèòü «äâ³éêà», âîíà ñïîëó÷àº ²âàíê³âö³, ñåëî Êîçÿòèí òà

Цього тижня дорожники перебралися ремонтувати автомобільне покриття у село
Козятин. Станом на 10 серпня відремонтували частину Покровської, Миру та Центральну
ì³ñòî Êîçÿòèí. Öå æ æàõ, à íå äîðîãà! ×èòàëè, ùî ðåìîíòóâàòèìóòü
äîðîãó Ñ-02–08–06 «ñ. Êîçÿòèí —
²âàíê³âö³» (â ìåæàõ ñ. Êîçÿòèí òà
ñ.²âàíê³âö³) ³ äóìàëè, ùî öå íàøà
Öåíòðàëüíà, — âèñëîâëþâàëèñü
ìåøêàíö³ ñåëà Êîçÿòèí.
Îäíà ³ç ìåøêàíîê âóëèö³ ðîçïîâ³ëà, ÿê äåê³ëüêà äí³â òîìó,
÷åðåç ÿìè íà âóëèö³ âïàëà ç âåëîñèïåäà. Âñêî÷èëà ó âèáî¿íó,
íå âòðèìàëà ðóëÿ, ñèëüíî âäàðèëàñÿ ãîëîâîþ. ×åðåç òðàâìó ê³ëüêà äí³â õîäèëà ³ç ñèíöÿìè, â³ä÷óâàëà áîë³ ó ãîëîâ³, òà òàê³, ùî

çâåðíóëàñÿ çà äîïîìîãîþ äî ë³êàð³â. Ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ íà ÊÒ ó íå¿
âèÿâèëè ñòðóñ ìîçêó. Ë³êóâàííÿ
îá³éøëîñÿ ó ÷èìàëó êîï³éêó. ²
âñå ÷åðåç ÿìè. ² íà æàëü, òàê³
âèïàäêè íåïîîäèíîê³.
Ïîáà÷èâøè, ÿê äîðîæíÿ òåõí³êà çâåðíóëà âá³ê, ëþäè âòðàòèëè
íàä³þ íà òå, ùî âóëèöþ â³äðåìîíòóþòü. Àëå âæå íàñòóïíîãî
äíÿ, 9 ñåðïíÿ, äîðîæíèêè çíîâó
ïîâåðíóëè íà Öåíòðàëüíó ³ ïî÷àëè ðîáèòè ÿìêîâèé ðåìîíò ó á³ê
êîëèøíüîãî «Êîëãîñïó». Íå ä³éøëè äî ìàãàçèíó «²ðèíà», çó-

Біля Козятина загорівся дизель
Вінниця-Коростень

ïèíèëèñü. ×è òî äîùèê çàâàäèâ,
÷è ìîæå ðîáî÷èé äåíü ñê³í÷èâñÿ.
— Öå ïðîñòî äèâî ÿêåñü. Íàø³
ÿìè àñôàëüòóþòü! Äóæå ò³øèìîñü
ç öüîãî, — êàæóòü ìåøêàíö³ Öåíòðàëüíî¿, — ³ ñïîä³âàºìîñü, ùî ¿¿
äîðîáëÿòü äî ê³íöÿ. ² âæå äîðîáëÿþòü. Ó äåíü âåðñòêè íîìåðà,
10 ñåðïíÿ íà âóëèö³ Öåíòðàëüí³é
êèïèòü ðîáîòà. Òóò ïîâíî òåõí³êè òà ðåìîíòíèê³â. Íà íàøå
çâåðíåííÿ äî íèõ: «Õëîïö³, çàñèïàéòå äîáðå ö³ ÿìè. Äÿêóºìî»,
âñë³ä ïî÷óëè ïðèºìí³ ñëîâà: «Âñå
çðîáèìî, äëÿ âàøî¿ áåçïåêè»

Відновили
«Київ-Ясіня»

ІРИНА ШЕВЧУК

Ìèíóëà íåä³ëÿ ó Êîçÿòèí³ âèÿâèëàñü ñïåêîòíîþ, ³ íå ò³ëüêè ÷åðåç ïîãîäí³ óìîâè. Áëèçüêî
ï³âäíÿ 7 ñåðïíÿ ïî ïåðåãîíó Êîçÿòèí-Êîçÿòèí-2, 4 êì çàãîð³âñÿ äèçåëü-ïî¿çä Â³ííèöÿÊîðîñòåíü. Íà ùàñòÿ, ïàñàæèð³â áóëî íåáàãàòî
³ âñ³õ óñï³øíî åâàêóþâàëè.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ðÿòóâàëüíèê³â, ïîæåæà ñòàëàñÿ ó ìàøèííîìó â³äñ³êó äèçåëÿ. ßçèêè ïîëóì’ÿ
çì³íèâ ÷îðíèé ãóñòèé äèì. Êàá³íà ìàøèí³ñò³â
âèãîð³ëà âùåíò. Ñèëüíî ïîñòðàæäàâ â³ä âîãíþ
³ âàãîí, ùî çíàõîäèâñÿ ïîðó÷.
Íà ì³ñöå ïîæåæ³ ïðè¿õàëè êîçÿòèíñüê³ ðÿòóâàëüíèêè. Ó ñêëàä³ äâîõ â³ää³ëåíü ³ç ñåìè
÷îëîâ³ê³â. Çãîäîì ¿ì íà äîïîìîãó ïðèáóâ ³ êîçÿòèíñüêèé ïîæåæíèé ïî¿çä, ç ÷åðãîâèì êàðàóëîì.
— ×îòèðè âàãîíè ç ïàñàæèðàìè â³äðàçó
â³ä’ºäíàëè, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ íà÷àëüíèê Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî ñåêòîðó ÃÓ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Äìèòðî Ñâ³òëèøèí. — Çàãîð³ëîñÿ ó ìàøèííîìó â³ää³ëåí³, ÷åðåç òåõí³÷í³
íåñïðàâíîñò³. Â ïåðøó ÷åðãó åâàêóþâàëè ëþäåé
³ â³äïðàâèëè ¿õ ó áåçïå÷íå ì³ñöå. Í³õòî íå ïîñòðàæäàâ.
Çàãàëîì ó áîðîòüá³ ç ïîæåæåþ äèçåëÿ çàä³ÿëè
äâà â³ää³ëåííÿ êîçÿòèíñüêî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè
òà ÷åðãîâèé êàðàóë êîçÿòèíñüêîãî ïîæåæíîãî
ïî¿çäà. Ãàñèëè ³ âîäîþ, ³ ï³íîþ.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîæåæó äèçåëÿ ïîâí³ñòþ ë³êâ³äóâàëè, îáãîð³ëüöÿ ïîòÿãíóëè ó íàøå äåïî,
à çãîäîì, ³ íà Êîðîñòåíü.

Довідка (Вікіпедія)
Дизель-поїзди використовуються для пасажирських перевезень
на неелектрифікованих або частково електрифікованих лініях, а також як службовий рухомий склад.
Дизельні поїзди складаються із
моторних, причіпних і головних
вагонів. Моторні вагони обладнані
дизельними двигунами, обертовий момент яких через механічну,
гідравлічну або електричну передачу передається на колісні пари

моторного вагона. Головні вагони
обладнані кабінами управління.
Вони, зазвичай, також моторні.
Роки будування — 1963–2011.
В Україні експлуатується на Львівській (частково), Південній та
Південно-Західній залізницях.
Основні депо, що експлуатують
цей тип дизель-поїздів — ТЧ-5
Тернопіль, РПЧ-10 Чернігів
(фактично дизелі знаходяться
в Коростені) та РПЧ-2 Полтава.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ç 5 ñåðïíÿ Óêðçàë³çíèöÿ â³äíîâèëà êóðñóâàííÿ
ïî¿çäà ¹ 55/56 ñïîëó÷åííÿì Êè¿â—ßñ³íÿ. ßê ïîâ³äîìëÿº Óêðçàë³çíèöÿ ó ñâîºìó òåëåãðàì-êàíàë³,
ïî¿çä â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ ç Êèºâà ùîäåííî î 15.02 ³
ïðèáóâàòèìå äî ñòàíö³¿ ßñ³íÿ î 07.11. Çâîðîòíî,
ç³ ñòàíö³¿ ßñ³íÿ, ïî¿çä âèðóøàòèìå î 17.17 ³ ïðèáóâàòèìå äî Êèºâà î 09.52.
Ïî¿çä ðîáèòèìå çóïèíêè, çîêðåìà, ³ ó Êîçÿòèí³
(î 17.23 òà î 07.10 ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó), à òàêîæ
ó Â³ííèö³, Õìåëüíèöüêîìó, Òåðíîïîë³, Ëüâîâ³,
²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, ßðåì÷³, Âîðîõò³, ßñ³íÿõ.
Êâèòêè âæå äîñòóïí³ â êàñàõ âîêçàë³â òà îíëàéí.
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САМГОРОДЧАНИ СКАРЖАТЬСЯ
НА ГРАФІК АВТОБУСА У КОЗЯТИН
Проблема  Мешканці Самгородоцької
громади просять допомогти у питанні
автобусного сполучення «ВівсяникиКозятин». Люди відрізані від центру
громади та не можуть дістатися життєво
необхідних інстанцій. Написали до влади
звернення, а та, в свою чергу, звернулася
за роз’ясненням до козятинського
автотранспортного підприємства. Що
відповіли перевізники?
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íàä³éøëî
çâåðíåííÿ â³ä ìåøêàíö³â Ìèõàéëèíà ³ äåïóòàò³â Ìèõàéëèíñüêîãî
îêðóãó òà æèòåë³â ñåëà Â³âñÿíèêè.
Ó çâåðíåíí³ ìåøêàíö³ ñåëà ïðîñèëè äîïîìîãòè ó ïèòàíí³ ùîäî
âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ ðåéñ³â ³ç
Â³âñÿíèê³â äî ì³ñòà Êîçÿòèí,
àäæå àâòîáóñ çà öèì ìàðøðóòîì
êóðñóº ëèøå äâ³÷³ íà òèæäåíü, ùî
í³ÿê íå ìîæå çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè æèòåë³â. Òàêîæ ó çâåðíåíí³
éøëîñÿ ïðî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
çà¿çäó ðåéñîâîãî àâòîáóñà «Â³âñÿíèêè-Êîçÿòèí» äî Ìèõàéëèíà,
àáè ëþäè íå áóëè â³äð³çàí³ â³ä
öåíòðó ãðîìàäè òà ìîãëè ä³ñòàòèñü
ë³êàðí³, àïòåêè, áàíê³â òîùî.
«Âðàõîâóþ÷è âñ³ ïîáàæàííÿ
æèòåë³â, Ñàìãîðîäîöüêà ñ³ëüñüêà
ðàäà ï³äãîòóâàëà â³äïîâ³äíå çâåðíåííÿ íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà êîçÿòèíñüêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà 10514 Àëüá³íè Á³ðþêîâî¿,
äå ïðîñèëà íàäàòè îá´ðóíòîâàíó
â³äïîâ³äü ñòîñîâíî ðóõó àâòîáóñà
çà ðåéñîì «Â³âñÿíèêè — Êîçÿ-

òèí», — ïîâ³äîìëÿº Ñàìãîðîäîöüêà Òåðèòîð³àëüíà Ãðîìàäà
íà ñâî¿é îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó ÔÁ.
Äíÿìè â³ä êîçÿòèíñüêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà
îòðèìàëè â³äïîâ³äü ç íàñòóïíèì
òåêñòîì:
«Ïðîâ³âøè ´ðóíòîâíèé àíàë³ç
àâòîïåðåâåçåííÿ ðåéñó Â³âñÿíèêè — Ñàìãîðîäîê — Êîçÿòèí,
çà ÷åðâåíü-ëèïåíü 2022 ðîêó, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïàñàæèðîïîò³ê çìåíøèâñÿ íà 70% (ó òèæäåíü
â³äïîâ³äíî ìàêñèìóì 8–12 ïàñàæèð³â), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ô³íàíñîâèìè çâ³òàìè.
Çà òîé æå çâ³òíèé ïåð³îä, ïàñàæèðîïîò³ê äî ñåëà Ìèõàéëèí ñêëàäàº 2 ïàñàæèðè íà òèæäåíü, ùî
òàêîæ ï³äòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèìè
ô³íàíñîâèì çâ³òàìè. Íà ïîòðåáè
ÇÑÓ ïåðåäàëè àâòîáóñè ÀÒÏ, ÿê³
ìàþòü á³ëüøó ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü.
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ïðîñèìî Âàñ ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñü äî íåäîö³ëüíîñò³ çá³ëüøåííÿ
ðåéñ³â çà äàíèìè íàïðàâëåííÿìè,
òàê ÿê:
öå íåñå íåâèïðàâäàíå ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ — âèòðàòè

У Самгородоцькій сільській раді сформували можливий графік руху автобусних маршрутів.
Його направили директору козятинського автотранспортного підприємства для розгляду
íà ïàëüíå (ö³íà äî ñüîãîäí³øíüîãî ìîìåíòó íå º ðåãóëüîâàíîþ)
ïåðåâèùóþòü äîõ³ä â³ä ðåéñó;
íåìàº äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîáóñ³â, ÿê³ á ìîãëè êóðñóâàòè
êîæíîãî äíÿ, òàê ÿê ïîòðåáè ÇÑÓ
íà ñüîãîäí³ º ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì».

«Âðàíö³ ïðè¿æäæàºø
ó Êîçÿòèí ³ íå
çíàºø, êóäè á³ãòè â
ïåðøó ÷åðãó, ùîá íå
çàï³çíèòèñÿ íà àâòîáóñ
íà 12.00»
Òàêà â³äïîâ³äü íå çàäîâîëüíèëà
ñàìãîðîä÷àí, à íàâïàêè, îáóðèëà.
Òàê, Ìàð³ÿ Ïðàäóí Ìèêèòåíêî
íàïèñàëà: «Íå òðåáà ñïèñóâàòè âñå
íà â³éíó, ó ìèðíèé ÷àñ öåé ïåðåâ³çíèê íå äîòðèìóâàâñÿ í³ ãðàô³êó
ðåéñ³â, í³ àâòîáóñà ó íüîãî íå áóëî
ëþäñüêîãî, ñêîòîâîçè â³äïðàâëÿëèñü íà Â³âñÿíêè, à ó Ìèõàéëèí

âçàãàë³ ç áîºì çà¿æäæàâ. Òî ëþäåé
ìàëî, òî äîðîãà íå òàêà, òî ïðîñòî
íå õî÷ó. Òðåáà ì³íÿòè ïåðåâ³çíèêà, ñâÿòå ì³ñöå ïóñòèì íå áóâàº».
À Â³òà Á³ëèê ñòâåðäæóº, ùî íàòåïåð ïàñàæèðîïîò³ê ÿêðàç çá³ëüøèâñÿ ó çâ’ÿçêó ç âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèìè îñîáàìè ³ äîäàº, ùî
³ ñâî¿õ ìåíøå íå ñòàëî. «Âðàíö³
ïðè¿æäæàºø ó Êîçÿòèí ³ íå çíàºø, êóäè á³ãòè â ïåðøó ÷åðãó, ùîá
íå çàï³çíèòèñü íà 12.00. Ñàì³ â³ä
ñåáå ïàñàæèð³â â³äãàíÿþòü, áî æ
ÿê çàï³çíèøñÿ, òî ï³øêè àáî æ
òàêñ³ íàéìàé. Îñü òàêà ðåàëüí³ñòü», — ïèøå æ³íêà.
Íå ïîãîäæóºòüñÿ ç â³äïîâ³ääþ
êîçÿòèíñüêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ ßíà Øåâ÷óê.
«ßêèé ô³íàíñîâèé çâ³ò? Ùîá ðîáèòè çâ³ò, òî ïðîäàâàòè êâèòêè
ñë³ä ó êàñ³, à õòî êîëè òà êîìó
ïðîäàâàâ êâèòîê? Îò ³ âèïëèâàº
ìàëèé ïàñàæèðîïîò³ê, çáèòêîâèé
ðåéñ! Êîëè áóäóòü äóìàòè ïðî ëþäåé? Øêîäà, ùî é öå ïèòàííÿ
çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì». Ðàçîì

ç òèì Ìàêñèì Ì³íàºâ çàïðîïîíóâàâ çðîáèòè îñòàíí³é àâòîáóñ
ç Êîçÿòèíà íà ñåëà î 18.00, ùîá
ëþäè ìîãëè ¿çäèòè äîäîìó ï³ñëÿ
ðîáîòè. Òîä³ áóäå ïåðåâ³çíèêó
ïàñàæèðîïîò³ê ³ äîõ³ä. «À íå òàê
ÿê çàðàç, ùî ³ íà ïîòÿãè íå âñòèãàºø, ³ íà ðàáîòó, à ç ðîáèòè õî÷
ï³øêîì éäè äîäîìó. Ùî çàâàæàº
âèáðàòè ³íøîãî ïåðåâ³çíèêà, ÿêèé
äàñòü êîìôîðòí³ ³ áåçïå÷í³ óìîâè
ïåðåâåçåíü äëÿ íàñåëåííÿ, à íå ò³,
ÿê³ ä³þòü äîíèí³?» Âèñëîâèëà
ñâîþ äóìêó ³ Îëåñÿ Êîâàëèøèíà: «Áóëî á äóæå çðó÷íî, ùîá ç
Êîçÿòèíà íà Ñàìãîðîäîê áóâ ðåéñ
ï³ñëÿ 15 ãîäèíè».
Ñïîä³âàºìîñü, ùî âëàäà ³ ïåðåâ³çíèêè çíàéäóòü òàêèé âèõ³ä ³ç
ö³º¿ ñèòóàö³¿, ÿêèé çàäîâîëüíèòü
ïîòðåáè â ïåðøó ÷åðãó ëþäåé.
Ó Ñàìãîðîäîöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³
äîäàþòü, ùî ñôîðìóâàëè ìîæëèâèé ãðàô³ê ðóõó àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â òà íàïðàâèëè äèðåêòîðó êîçÿòèíñüêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî
ï³äïðèºìñòâà äëÿ ðîçãëÿäó.

Перебувати в укритті та знезаразити себе:
алгоритм дій у разі радіаційної аварії
Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè íàäàëî àëãîðèòì ä³é
ó ðàç³ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî êðà¿íà-òåðîðèñò íå äîòðèìóºòüñÿ æîäíèõ
çàêîí³â òà ïðàâèë âåäåííÿ â³éíè, êîæåí óêðà¿íåöü ïîâèíåí
çíàòè áàçîâ³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè
ó âèïàäêó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿
áóäü-ÿêîãî õàðàêòåðó.
1. Ïåðåáóâàéòå â óêðèòò³
Öå ìîæå áóòè ï³äâàë àáî ñåðåäèíà áóä³âë³. Ðàä³îàêòèâíèé
ìàòåð³àë îñ³äàº íà çîâí³øí³é
ñòîðîí³ áóä³âåëü, òîìó íàéêðàùå òðèìàòèñÿ ÿêîìîãà äàë³ â³ä
ñò³í ³ äàõó áóä³âë³. Âàðòî òàêîæ
òðèìàòè ïîðó÷ äîìàøí³õ òâàðèí,
íå äîçâîëÿéòå ¿ì ãóëÿòè íà âóëèö³. ßêùî ìîæëèâî, çàëèøàéòåñÿ
â ê³ìíàò³ áåç â³êîí ³ çîâí³øí³õ
äâåðåé, çà÷èíÿéòå â³êíà òà äâåð³, óù³ëüí³òü îòâîðè ï³äðó÷íèìè
çàñîáàìè (ñêîò÷, çìî÷åíà âîäîþ
òêàíèíà òîùî) òà âèìèêàéòå ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿ (êîíäèö³îíåðè
àáî îá³ãð³âà÷³) ó âàøîìó áóäèíêó.
Çàëèøàéòåñü â óêðèòò³, äîïîêè
îô³ö³éíà âëàäà íå íàäàëà ³íøèõ
âêàç³âîê.

2. Ñë³äêóéòå çà îô³ö³éíèìè
äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿
Êîðèñòóéòåñü ïîâ³äîìëåííÿìè
â³ä ðÿòóâàëüíèê³â (ÄÑÍÑ), ïîë³ö³¿, ì³ñöåâî¿ âëàäè. Óâ³ìêí³òü
òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ñë³äêóéòå
çà îô³ö³éíèìè êàíàëàìè ì³ñöåâî¿
âëàäè. Äî ïðèêëàäó, ï³äïèø³òüñÿ
íà òàê³ êàíàëè â Telegram àáî
Facebook.
3. Çíåçàðàçüòå ñåáå
Çí³ì³òü âåðõí³é øàð îäÿãó.
Òàê âè ïîçáóäåòåñÿ äî 90% ðàä³îàêòèâíîãî ìàòåð³àëó. Ðîá³òü öå
îáåðåæíî, àáè íå ðîçòðóñèòè ðàä³îàêòèâíèé ïèë. Ïîì³ñò³òü îäÿã
ó ïëàñòèêîâèé ïàêåò àáî ãåðìåòè÷íèé êîíòåéíåð, òðèìàéòå éîãî
äàë³ â³ä ëþäåé ³ äîìàøí³õ òâàðèí.
4. Ïîìèéòåñü, ÿêùî º òàêà
ìîæëèâ³ñòü
Ïðèéì³òü äóø ç ìèëîì, ãîëîâó
ïîìèéòå øàìïóíåì. Íå âèêîðèñòîâóéòå êîíäèö³îíåðè äëÿ âîëîññÿ,
îñê³ëüêè âîíè ìîæóòü çàêð³ïèòè
ðàä³îàêòèâíèé ìàòåð³àë íà âàøîìó
âîëîññ³. Íå òð³òü ³ íå ïîäðÿïàéòå
øê³ðó. ßêùî ìîæëèâîñò³ ïðèéíÿòè äóø íåìàº, âèìèéòå ç ìèëîì
ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ ðóêè, îá-

ëè÷÷ÿ òà â³äêðèò³ ÷àñòèíè ò³ëà.
ßêùî äîñòóïó äî âîäè íåìàº,
ñêîðèñòàéòåñÿ âîëîãèìè ñåðâåòêàìè, âîëîãîþ òêàíèíîþ. Çâåðí³òü
îñîáëèâó óâàãó íà ðóêè é îáëè÷÷ÿ,
ïðîòð³òü ïîâ³êè, â³¿, âóõà.
5. Îäÿãí³òü ÷èñòèé îäÿã
Äîïîìîæ³òü âàøèì ð³äíèì çðîáèòè âèùå ïåðåðàõîâàí³ ïóíêòè.
Çà ìîæëèâîñò³ ðîá³òü öå â ðóêàâè÷êàõ ³ ìàñö³ ÷è ðåñï³ðàòîð³.
БЕЗПЕКА ВОДИ ТА ПРОДУКТІВ
Äîïîêè ðÿòóâàëüíèêè ÷è âëàäà íå ïîâ³äîìèëè ïðî áåçïåêó
âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè, äîòè ëèøå
âîäà â ïëÿøêàõ çàëèøàòèìåòüñÿ
íå çàáðóäíåíîþ.
Êèï’ÿò³ííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè
íå ïîçáàâëÿº â³ä ðàä³îàêòèâíèõ
ðå÷îâèí. Òîæ ìàéòå çàïàñ âîäè
ó ïëÿøêàõ ÷è ³íøèõ ãåðìåòè÷íèõ
êîíòåéíåðàõ. Íàïî¿ ó õîëîäèëüíèêó òåæ áåçïå÷í³ äëÿ âæèâàííÿ.
Âîäà â ³íøèõ ºìíîñòÿõ ó âàøîìó
äîì³, òàêèõ ÿê óí³òàç àáî âîäîíàãð³âà÷, íå áóäå ì³ñòèòè ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí. Âîäîïðîâ³äíó
àáî êîëîäÿçíó âîäó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ìèòòÿ ñåáå,

à òàêîæ ïàêóâàíü ç ¿æåþ ³ âîäîþ.
Íàâ³òü ÿêùî âîäîïðîâ³äíà âîäà
çàáðóäíåíà, âè âñå îäíî ìîæåòå
âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ çíåçàðàæåííÿ. Áóäü-ÿêèé ðàä³îàêòèâíèé
ìàòåð³àë, ÿêèé ïîòðàïëÿº â ïîâåðõíåâ³ àáî ï³äçåìí³ âîäè, áóäå
ðîçáàâëÿòèñÿ âîäîþ ³ áóäå áåçïå÷íèì äëÿ ìèòòÿ øê³ðè òà îäÿãó.
Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè º áåçïå÷íèìè, ÿêùî çáåð³ãàëèñü ó ãåðìåòè÷íèõ êîíòåéíåðàõ (êîíñåðâè,
áàíêè, ïëÿøêè, êîðîáêè òîùî).
Òàêîæ áåçïå÷íîþ º ¿æà ç õîëîäèëüíèêà òà ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè.
Ïåðåä â³äêðèòòÿì ïðîòð³òü õàð÷îâ³ êîíòåéíåðè âîëîãîþ òêàíèíîþ àáî ÷èñòèì ðóøíèêîì. Òåæ
ñàìå çðîá³òü ³ç êóõîííèì ïðèëàääÿì ïåðåä âèêîðèñòàííÿì.
Âèêîðèñòàíó òêàíèíó ÷è ðóøíèê ïîêëàä³òü ó ïîë³åòèëåíîâèé
ïàêåò àáî ãåðìåòè÷íèé êîíòåéíåð
³ çàëèøòå ó íåäîñòóïíîìó ì³ñö³,
ïîäàë³ â³ä ëþäåé ³ òâàðèí.
КОЛИ ВАРТО ПРИЙМАТИ
ЙОДИД КАЛІЮ?
Éîäèä êàë³þ — öå ñ³ëü, ñõîæà íà êóõîííó. Ó àïòåêàõ â³í

íàé÷àñò³øå ïðîäàºòüñÿ ó ôîðì³
òàáëåòîê. ßêùî éîãî ïðèéìàòè
â÷àñíî é ó âèçíà÷åíîìó äîçóâàíí³, éîäèä êàë³þ áëîêóº ïîãëèíàííÿ ðàä³îàêòèâíîãî éîäó
ùèòîïîä³áíîþ çàëîçîþ. Öå
çíèæóº ðèçèê ðîçâèòêó ðàêó
ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè òà ³íøèõ
¿¿ çàõâîðþâàíü.
Â³í íå çàõèùàº ëþäåé â³ä ðàä³àö³¿, à çàõèùàº ò³ëüêè ùèòîïîä³áíó çàëîçó â³ä âïëèâó ðàä³îàêòèâíîãî éîäó. Òîáòî çàõèñòèòè
ñåáå ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè
äîòðèìàííÿ òðüîõ îñíîâíèõ
ïðàâèë — ïåðåáóâàòè â óêðèòò³,
ñë³äêóâàòè çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³þ òà âèêîíóâàòè âêàç³âêè
îðãàí³â âëàäè.
Éîäèä êàë³þ ñë³ä ïðèéìàòè
ëèøå, ÿêùî âè îòðèìàëè òàêó
âêàç³âêó â³ä îðãàí³â âëàäè ÷è
ÄÑÍÑ. Ïðèéìàòè éîäèä êàë³é
äëÿ «ïðîô³ëàêòèêè» áåç ïîòðåáè — íåäîïóñòèìî. Öå ìîæå
çàøêîäèòè âàøîìó çäîðîâ’þ.
Òàêîæ âàæëèâî, ùî éîäíà ïðîô³ëàêòèêà çä³éñíþºòüñÿ îäíîðàçîâî. Òîáòî âæèâàííÿ éîäó çàðàç
íå ìàº æîäíîãî ñåíñó.
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«ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НЕ НА ЧАСІ.
ПОГОВОРИМО ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ»
Актуально  Перейменування
вулиць, пов’язане з декомунізацією та
дерусифікацією, викликало великий
резонанс у Козятинській громаді. Ми
побували на зібранні громади вулиць
8-го Березня та Олега Кошового, знаємо
позицію людей вулиць Ватутіна та
Суворова, послухали думку козятинчан
на Залізничному
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²äåÿ ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü
âèíèêëà íå â Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüê³é ðàä³. Âåðõîâíîþ Ðàäîþ áóâ
ïðèéíÿòèé çàêîí «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàëñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî)
òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³
òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿
ñèìâîë³êè». Òåêñò çàêîíó ïåðåäàëè äî ²íñòèòóòó ïàì’ÿò³, à ò³
â³äïðàâèëè òåêñò çàêîíó ç ïðîïîçèö³ÿìè íà ì³ñöÿ.
Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ï³äòðèìóº ïåðåéìåíóâàííÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç
äåðæàâîþ-àãðåñîðîì ³ êîìóí³ñòè÷íèì òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì,
òà âîäíî÷àñ çàêëèêàº ïðè÷åòíèõ
îñ³á íà ì³ñöÿõ íå äîïóñòèòè çíèùåííÿ ïàì’ÿò³ ïðî çíà÷óù³ äëÿ
êðà¿íè ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ é ïîä³¿.
² öÿ âàæëèâà çì³íà íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ïîçà êîíñóëüòàö³ÿìè ç
åêñïåðòàìè òà ä³àëîãîì ³ç ãðîìàäîþ — íàãîëîñèëè â ²íñòèòóò³
ïàì’ÿò³.
Ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ ç öüîãî
ïðèâîäó áóëà ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ
ç ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü. Âîíà
ñêëàëà ñïèñîê ïåðåéìåíóâàííÿ
64 âóëèöü. Ùîá ä³çíàòèñÿ äóìêó
ãðîìàäè, ì³ñüêà ðàäà çâåðíóëàñÿ
ïî äîïîìîãó äî ãîë³â êâàðòàëüíèõ
êîì³òåò³â (äî ðå÷³, íåëåã³òèìíèõ).
ßêîñü òàê âèõîäèòü, ùî ì³ñüêà
ðàäà äàº ãðîìàä³ çðîçóì³òè, ùî
âîíà ìîæå îá³éòèñÿ áåç ïîñëóã
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â. Àëå êîëè
ì³ñüê³é ðàä³ ïîòð³áåí çâ’ÿçîê ³ç
ãðîìàäîþ, áåç êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â îá³éòèñÿ íå ìîæóòü. Îòæå,
ãîë³â êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â çàïðîñèëè äî ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîïðîñèëè, ùîá âîíè ïðîâåëè îïèòóâàííÿ ñåðåä ãðîìàäè. Ãîëîâè
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â, îçáðî¿âøèñü çàêîíîì ïðî äåêîìóí³çàö³þ, ïàïåðîì òà ðó÷êîþ, ï³øëè
ïî ñâî¿õ ä³ëüíèöÿõ îïèòóâàòè ëþäåé. Õîäèëè ç õàòè â õàòó, ç äâîðó
â äâ³ð. Òå, ùî âèñëóõàëè ãîëîâè
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â íà ñâîþ
àäðåñó, çàëèøàºìî çà äóæêàìè.
ßêùî ñêàçàòè â ö³ëîìó — òî ãàðÿ÷à áóëà äèñêóñ³ÿ.
ВУЛИЦЯ КОШОВОГО
Âóëèöþ Îëåãà Êîøîâîãî ìè
ïðîéøëè ç ãîëîâàìè êâàðòàëüíèõ
êîì³òåò³â. Íàñ çàïðîñèëè ÷åðåç
òå, ùî â äåÿêèõ ëþäåé ñò³ëüêè
íàêèï³ëî, ùî âîíè íå âèáèðàþòü
ñë³â. Ç íàìè, ùîïðàâäà, îïèòóâàííÿ ïðîõîäèëî â ìèðíîìó ä³àëîç³.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â âèñëîâèëèñü êàòåãîðè÷íî
ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³.
Òàê³ êàæóòü, ùî Îëåã Êîøîâèé — ëèøå ïåðñîíàæ Ôàäººâà.

Í³áè â ä³éñíîñò³ Êîøîâèé — öå
çâè÷àéíèé óêðà¿íåöü, ÿêèé ïåðåáóâàâ â îðãàí³çàö³¿ «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» ³ áóâ ðîçñòð³ëÿíèé í³ìöÿìè
çà òå, ùî ïîãðàáóâàâ àâòî ôàøèñò³â ç ð³çäâÿíèìè ïîäàðóíêàìè.
Áóëà äóìêà, ùî Êîøîâèé — öå
âçàãàë³ íå ðåàëüíèé ãåðîé, íàçâó
âóëèö³ òðåáà çì³íþâàòè, ò³ëüêè
ðîáèòè öå çàðàç íå íà ÷àñ³.
— Ó íàñ ä³éñíî áàãàòî º ñïðàâæí³õ ãåðî¿â. Êðàùå á âóëèöþ
äî ïóòòÿ äîâåëè, ÿêèé ð³ê ñàìîòóæêè ¿¿ ðåìîíòóºìî, — êàçàëè
ëþäè.
Á³ëÿ îäíîãî ç áóäèíê³â ðîçãîð³ëàñÿ ö³ëà äèñêóñ³ÿ. Òàì ëþäåé
ö³êàâèëî, õòî áóäå ïëàòèòè çà çì³íó íàçâè âóëèö³ â äîêóìåíòàõ?
— Ìîÿ ñåñòðà ñòèêíóëàñÿ ç
òàêîþ ïðîáëåìîþ, êîëè çì³íþ-

Â äåÿêèõ ëþäåé òàê
íàêèï³ëî, ùî âîíè íå
âèáèðàëè ñë³â ³ âñ³
ñâî¿ á³äè âèëèâàëè
íà ãîë³â êâàðòàëüíèõ
êîì³òåò³â
âàëè âóëèöþ ëåí³íà íà Ãåðî¿â
Ìàéäàíó, — êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ. —
Çà òåîð³ºþ, öå íå ìàëî ñêëàäàòè
âåëèêèõ ïðîáëåì, à íà ïðàêòèö³
ìîÿ ñåñòðà äîáðå ïî óñòàíîâàõ
ïîá³ãàëà.
— Ìè êàòåãîðè÷íî ïðîòè ³
ïî ò³é ïðè÷èí³, ùî ìè äî íàçâè
âóëèö³ çâèêëè, — êàçàëè ëþäè.
— Ó ìåíå äî âóëèö³ Êîøîâîãî
ñâ³é ³íòåðåñ, ÿ íà ö³é âóëèö³ íàðîäèâñÿ, — êàæå ùå îäèí ìåøêàíåöü, ùî âèãóëþâàâ ïåñèêà.
Ùå â îäí³é êîìïàí³¿ áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó âèñëîâèëè
ñï³ëüíó äóìêó, ùî íå òðåáà ïîñï³øàòè.
— Éäå â³éíà, ìè çàðàç ïîâèíí³ äóìàòè, ÿê íàø³é àðì³¿ äîïîìîãòè, — êàçàëè ëþäè. — Ï³ñëÿ
ïåðåìîãè áóäåìî ïåðå³ìåíîâóâàòè
âóëèö³.
Òàê ìè â³ä õàòè äî õàòè, â³ä
áóäèíêó äî áóäèíêó ïðîéøëè
âóëèöþ Êîøîâîãî. Ïî÷óëè ð³çí³
äóìêè. Àëå âñ³ ñõîäèëèñü íà òîìó,
ùî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ï³ä
÷àñ â³éñüêîâèõ ä³é ó äåðæàâ³
íå íà ÷àñ³. ª áàãàòî âàæëèâ³øèõ
³ íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì.
ВАТУТІНА І СУВОРОВА
Íà ïîñüîëêó, íà âóëèöÿõ Âàòóò³íà òà Ñóâîðîâà ãîëîâè êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â ðîáèëè îïèòóâàííÿ ñàì³ ³ çíîâó æ, ç ¿õí³õ
ñë³â, íà íèõ ñòàâ ëèòèñÿ áðóä, ÿê
êàæóòü, íå çà àäðåñîþ. Íà âóëèö³
Ñóâîðîâà ¿ì ñêàçàëè, ùî âîíè
íå ìàþòü ïðàâà çáèðàòè ï³äïèñè
òîìó, ùî êâàðòàëüí³ êîì³òåòè ÿê

Збори мешканців вулиці 8-го Березня з приводу перейменування вулиць
ïðåäñòàâíèêè âëàäè íà ì³ñöÿõ,
íå íàä³ëåí³ ïîâíîòîþ âëàäè,
à òîìó º íå ëåã³òèìíèìè. Ñàì³
ìåøêàíö³ âóëèö³ Ñóâîðîâà, ÿê³
ïðèéøëè íà ç³áðàííÿ ç ïðèâîäó
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, ïðîãîëîñóâàëè, ùîá ì³ñüêà ðàäà ïîâåðíóëà íå ëåã³òèìíèì ãîëîâàì
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â ïå÷àòêè.
×è ìàº òàêå ãîëîñóâàííÿ þðèäè÷íó ñèëó — âàæêî ñêàçàòè. Ñêîð³øå òî íàãàäóâàííÿ âëàä³, ùî
âîíà ñàìà ÷èíèòü íåïðàâîì³ðíî.
ЗАЛІЗНИЧНЕ
Íà Çàë³çíè÷íîìó ëþäè êàæóòü, ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü
íå íà ÷àñ³.
— ßê íàçèâàòè âóëèö³ ³ìåíàìè Ãåðî¿â, ïîêè éäå â³éíà, ³ ìè
íå çíàºìî, ñê³ëüêè ¿õ ìîæå áóòè?
Äàé Áîæå, ùîá âòðàò á³ëüøå
íå áóëî, à ùî ÿêùî âîíè áóäóòü?
Òðåáà äî÷åêàòèñÿ ïåðåìîãè, — êàæóòü ó ãðîìàä³ Çàë³çíè÷íîãî.
Ùîäî ãîë³â êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â, òî ñâîþ äóìêó âèñëîâèëà
äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Íàòàë³ÿ
Ùåðáàòþê.
— Ìè íà íàøîìó âèáîð÷îìó
îêðóç³ ç îáðàííÿì ãîëîâè êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó âñå çðîáèëè
çà ïðîöåäóðîþ, ³ ïî öåé äåíü
ãîëîâè êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó íà Çàë³çíè÷íîìó íåìàº. Çàë³çíè÷íå — öå íå Êîçÿòèí, òóò
æèâóòü ëþäè, ïðî ÿêèõ â öåíòð³
ì³ñòà ìàëî õòî çíàº. ¯ì ïîòð³áíî
äàâàòè äîâ³äêè ³ ïèñàòè ëþäÿì
õàðàêòåðèñòèêè. ¯õ ïèøó ÿ ÿê
äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè, à ïîâèíåí
öèì çàéìàòèñÿ ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó.
Ùå ìè ó Íàòàë³¿ Ùåðáàòþê
çàïèòàëè, ÷è çíàº âîíà äóìêó
ãðîìàäè ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèöü?
— Ìè çáèðàëèñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ, — êàæå äåïóòàò. — Ãðîìàäà
âèñëîâèëàñü, ùî ïîêè éäå â³éíà,
öå íå íà ÷àñ³.

Мешканці вулиці О. Кошового проти перейменування
вулиць зараз
8 БЕРЕЗНЯ У СЕЛІ КОЗЯТИН
Ó ñåë³ Êîçÿòèí³ íåâ³äîì³ îñîáè
2-ãî ñåðïíÿ áëèçüêî 10-¿ ðàíêó
ðîçíåñëè ïî äîì³âêàõ ïàï³ðö³,
äå çíà÷èëîñü, ùî âóëèöÿ 8–ãî
Áåðåçíÿ ïåðå³ìåíîâóºòüñÿ.
Íà 11-ó ãîäèíó áëèçüêî 20 îñ³á
³ç ãðîìàäè ïðèéøëè, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç öüîãî ïðèâîäó
ç êèìîñü â³ä âëàäè. Ò³ëüêè, ÿê
âèÿâèëîñü, çóñòð³÷ ïðèçíà÷èëè,
àëå â³ä âëàäè í³êîãî íå áóëî. Ïîñòîÿëè ëþäè, ïîãîâîðèëè ì³æ
ñîáîþ, ùî âîíè äóìàþòü ïðî
ïåðåéìåíóâàííÿ.
— ß ùå òàêîãî íå áà÷èâ. Íàøà
âóëèöÿ ñïî÷àòêó ìàëà íàçâó 8-ãî
ìàðòà. Â ðîêè íåçàëåæíîñò³ ¿¿ çì³íèëè íà 8-ãî Áåðåçíÿ. Âîñüìîãî
áåðåçíÿ ñâÿòî æ³íîê Óêðà¿íè,
ñâÿòî ñîë³äàðíîñò³ âñ³õ æ³íîê
ïëàíåòè çà ñâî¿ ïðàâà ³ í³ÿêîãî

êîìóí³ñòè÷íîãî ìèíóëîãî òóò
íåìàº, — êàæå Â³êòîð Ðóäü
Ïî÷åêàëà ãðîìàäà õâèëèí
20 ïðåäñòàâíèêà â³ä âëàäè òà çàòåëåôîíóâàëè äî ñòàðîñòèíñüêîãî
îêðóãó.
Íà ³íø³é ñòîðîí³ ìîá³ëüíîãî
çâ’ÿçêó ëþäåé ïîâ³äîìèëè, ùî
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿ ³ òîìó íå â ñèëàõ
ùîñü çì³íèòè — âóëèöÿ ï³äëÿãàº
ïåðåéìåíóâàííþ.
— Öå ïèòàííÿ âæå ðîçãëÿäàëà
êîì³ñ³ÿ ³ âîíî âæå òàê áóäå, —
ñêàçàëè ó ñòàðîñòèíñüêîìó îêðóç³.
Ïî÷óâøè òàêó â³äïîâ³äü, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè âèð³øèëè éòè
íà ïðèéîì äî ì³ñüêîãî ãîëîâè
ç³ çâåðíåííÿì ³ ï³äïèñàìè ìåøêàíö³â âóëèö³, ùî âîíè ïðîòè
ïåðåéìåíóâàííÿ.
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РАХУНОК ДЛЯ ЗБОРУ КОШТІВ
ОДИН, А ІСТОРІЇ ТРАГЕДІЙ — РІЗНІ
Будьте обережні  Два тижні тому ми
розповідали, що у фейсбуці шириться
фейковий пост про збір коштів для дітей,
які нібито постраждали від ракетного
обстрілу Вінниці. На фото, прикріпленому
до допису, хлопчики з Донецька, а саме
зображення ще 2015 року. Та, схоже, це
не єдиний подібний випадок. На наш
чат у телеграм надіслали декілька
повідомлень з проханням про допомогу,
які змусили нас насторожитися
ОЛЕНА УДВУД

«Äîáðèé âå÷³ð, Óêðà¿íî. Áëàãàþ, ëþäè, äîïîìîæ³òü», — òàê
ïî÷èíàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ, ÿêå
íåîäíîðàçîâî íàäõîäèëî íà íàø
÷àò ó òåëåãðàì³. ×èòà÷êà ïèøå,
ùî âîíà ³ç äîíüêîþ ßíîþ ³ ñèíîì ßðîñëàâîì ïîñòðàæäàëè ï³ä
÷àñ îáñòð³ëó âîêçàëó ó Êðàìàòîðñüêó. Ó ðåçóëüòàò³ äîíüêà çàëèøèëàñÿ áåç îáèäâîõ í³ã, æ³íêà
òàêîæ âòðàòèëà íîãó. Âö³ë³â ëèøå
ßðîñëàâ ³ òåïåð äîãëÿäàº çà ìàìîþ ³ ñåñòðîþ.
«Ïîòð³áí³ êîøòè, ÿêèõ ïðîñòî
íåìàº. Íà êîë³í³ áëàãàþ, äîïîìîæ³òü», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Íèæ÷å âêàçàí³ ðåêâ³çèòè — íîìåðè êàðòîê ó ãðèâí³, äîëàðàõ,
ºâðî ³ paypal.
Äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðèêð³ïëåíå
ôîòî ìàìè ç ä³òüìè ó ïàëàò³ â ë³êàðí³. Æ³íêà áåç îäí³º¿ ê³íö³âêè,
îáàá³÷ íå¿ ñèäèòü ñèí. Íà ë³æêó
íàâïðîòè — ä³â÷èíêà áåç äâîõ í³ã.
Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ïåð³îäè÷íî
íàäõîäèëî íàì ó ÷àò â òåëåãðàì³
âïðîäîâæ äåê³ëüêîõ òèæí³â. À ïîò³ì ç òîãî æ àêàóíòó ïðèéøëî
³íøå, â ÿêîìó îïèñóâàëàñÿ âæå
çîâñ³ì ³íøà ³ñòîð³ÿ.
«Ëþäè, äîïîìîæ³òü ìåí³ áóäü
ëàñêà! ß áóëà ñ ä³òüìè â Õàðêîâ³ ó ðîäè÷³â, êîëè ïî÷àëèñÿ
îáñòð³ëè, ìîÿ ìàëåíüêà äèòèíà
îòðèìàëà äóæå òÿæê³ îï³êè! Ìè
âæå ïåðåíåñëè äâ³ òÿæê³ îïåðàö³¿
ïî ïåðåñàäö³ øê³ðè, çàëèøèëàñÿ ùå îäíà îïåðàö³ÿ ³ ðåàá³ë³òàö³ÿ è íà ìîìåíò 30 ëèïíÿ ñóìà,
ÿêó ìè ïîòðåáóºìî, ñêëàäàº
14 400 ãðèâåíü. ß áëàãàþ âñ³õ
íåáàéäóæèõ õòî ìîæå äîïîìîãòè êîï³éêîþ! Ìè âñ³ áàòüêè ³ âñ³
â³ääàìî âñå çàäëÿ íàøèõ ä³òåé,
àëå ìî¿ ìîæëèâîñò³ âè÷åðïàëèñÿ, ÿ çâåðòàþñÿ äî âñ³õ â êîãî º
ìîæëèâ³ñòü äîïîìîæ³òü âðÿòóâàòè äèòèíó, áëàãàþ. Âñ³ äîêóìåíòè â ìåíå º. Äÿêóþ êîæíîìó
çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó», — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.
Çàì³ñòü ñâ³òëèíè ïðèêð³ïèëè
ôîòîêîëàæ, íà ÿêîìó çîáðàæåííÿ
ïîëîâèíè îáëè÷÷ÿ æ³íêè, ôîòî
õëîï÷èêà ç ïåðåáèíòîâàíèìè ðóêàìè, ñòîð³íêà ïàñïîðòà íà ³ì’ÿ
Ëàãíî Êàòåðèíè Â³êòîð³âíè, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè
³ âèïèñêà ç ë³êàðí³ íà ³ì’ÿ Òèìîô³ÿ Çàïîðîæöÿ.
Íàøó óâàãó ïðèâåðíóëî
íå ëèøå òå, ùî ö³ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðèéøëè ç îäíîãî àêàóíòó. Áóëà
ùå îäíà íå ìåíø âàãîìà äåòàëü —
â îáèäâîõ äëÿ çáîðó äîïîìîãè
âêàçàíèé ³äåíòè÷íèé ðàõóíîê.

×åðåç ãóãë-ïîøóê ìè ïåðåâ³ðèëè ôîòî ç ïåðøîãî ïîâ³äîìëåííÿ,
íà ÿêîìó çîáðàæåíà æ³íêà ç äâîìà ä³òüìè. Íà íàø çàïèò âèäàëî
íèçêó ñòàòåé, â ÿêèõ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ðîäèíè Ñòåïàíåíê³â
ç Äîíå÷÷èíè. Íàòàë³ÿ òà ¿¿ 11-ð³÷í³ ä³òè ßðîñëàâ òà ßíà 8 êâ³òíÿ
áóëè ó Êðàìàòîðñüêó. Òîãî äíÿ
ðàøèñòè àòàêóâàëè çàë³çíè÷íèé
âîêçàë. Ó ðåçóëüòàò³ îáñòð³ëó áàáóñÿ ßðîñëàâà çàãèíóëà, ñåñòðà
çàëèøèëàñÿ áåç îáèäâîõ í³ã,
à ìàìà âòðàòèëà îäíó ê³íö³âêó.
ßíà ñïåðøó ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³
ó Äí³ïð³, Íàòàë³ÿ — ó Ïàâëîãðàä³.
Ï³çí³øå ¿õ â³äïðàâèëè íà ë³êóâàííÿ äî Ëüâîâà. Ñâ³òëèíà, ÿêó
íàä³ñëàëè ó ïîâ³äîìëåíí³ â íàø
òåëåãðàì-÷àò, ç ôåéñáóê-ñòîð³íêè
Ïåðøîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ
ì³ñòà Ëüâîâà.
Òîæ íà ôîòî ðåàëüí³ ëþäè, ÿê³
ñïðàâä³ ïîñòðàæäàëè ÷åðåç ðàêåòíèé îáñòð³ë ó Êðàìàòîðñüêó,
à çàðàç âîíè íà ðåàá³ë³òàö³¿ çà
êîðäîíîì, â÷àòüñÿ õîäèòè íà
ïðîòåçàõ. Âò³ì êîðèñòóâà÷, ÿêèé
íàä³ñëàâ òå ïîâ³äîìëåííÿ â íàø

Äâà òèæí³ òîìó áóëè
ôåéêîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çá³ð êîøò³â í³áèòî
äëÿ ïîñòðàæäàëèõ
â³ä ðàêåòíîãî óäàðó ó
Â³ííèö³ õëîï÷èê³â
òåëåãðàì-÷àò, íàâðÿä ÷è ìàº áîäàé ÿêèéñü ñòîñóíîê äî Íàòàë³¿
Ñòåïàíåíêî.
Ìè ñïðîáóâàëè ïîøóêàòè ÷åðåç ãóãë ôîòî õëîï÷èêà ç äðóãîãî
ïîâ³äîìëåííÿ, âò³ì íå îòðèìàëè
æîäíîãî ðåçóëüòàòó. Òà, ñõîæå,
³ì’ÿ æ³íêè ç ïàñïîðòà êîðèñòóâà÷³
÷àñòî ãóãëÿòü, òîìó ùî êîëè ìè
ââåëè «Êàòåðèíà Ëàãíî», ïîøóêîâà ñèñòåìà îäðàçó çàïðîïîíóâàëà íàì ïîâ’ÿçàíèé çàïèò «Ëàãíî
Êàòåðèíà Â³êòîð³âíà».
Íàòîì³ñòü, êîëè ìè ââåëè
«Ëàãíî Êàòåðèíà Â³êòîð³âíà»
ó Ôåéñáóê, îòðèìàëè ö³ëó íèçêó äîïèñ³â, ÿê³ êîðèñòóâà÷ ï³ä
³ìåíåì Anna Novikova ïîøèðþâàâ ó ð³çíèõ ãðóïàõ ç³ çáîðó
äîïîìîãè. Ó êîæíîìó äîïèñ³ —
êîëàæ, íà ÿêîìó ò³ æ ñâ³òëèíè,
ùî áóëè íà êîëàæ³, ÿêèé äîäàëè
äî ïîâ³äîìëåííÿ ó íàøîìó òåëåãðàì-÷àò³ — õëîï÷èê, ñòîð³íêà
ç ïàñïîðòà ³ ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ. Òåêñò ïîâ³äîìëåííÿ
ïîä³áíèé — äèòèíà îòðèìàëà
îï³êè ÷åðåç îáñòð³ë, ïåðåíåñëà
äâ³ òÿæê³ îïåðàö³¿, çàëèøèëàñÿ

Це фото нам надіслали в телеграм-чат разом із повідомленням про збір допомоги.
Схоже, його використовують інтернет-шахраї
ùå îäíà îïåðàö³ÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ,
òîìó ïîòð³áí³ êîøòè. Ëèø ïðî
Õàðê³â í³÷îãî íå âêàçàíî. Íàòîì³ñòü ðàõóíîê äëÿ çáîðó äîïîìîãè
âæå çîâñ³ì ³íøèé.
Ïðî ïîä³áíó ñõåìó ìè ïèñàëè
äâà òèæí³ òîìó, êîëè ðîçïîâ³äàëè ïðî òå, ùî ³íòåðíåò-øàõðà¿
ïîøèðþþòü ó ôåéñáóö³ ôåéêîâ³
äîïèñè ïðî çá³ð äîïîìîãè í³áèòî
äëÿ õëîï÷èê³â ç Â³ííèö³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè ÷åðåç ðàêåòíèé îáñòð³ë.
Òàêîæ ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè
ïðî øàõðà¿â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
ôîòî íàøî¿ çåìëÿ÷êè Ä³àíè Öèìáàðîâè÷. Â ñîöìåðåæàõ ïî÷àëè
øèðèòè ôåéêîâ³ ïîñòè ïðî äîïîìîãó äëÿ äîíüêè Òåòÿíè Øåâ÷óê.
Ïèøóòü, ùî ¿¿ äîíüêà çàçíàëà
çíà÷íèõ ïîðàíåíü íà â³éí³, çàõèùàþ÷è Óêðà¿íó. Í³áèòî ä³â÷èíà ï³øëà äîáðîâîëüöåì â ÇÑÓ ³
ïîòðàïèëà ï³ä îáñòð³ë ðàøèñò³â
³ íàðàç³ âîíà çíàõîäèòüñÿ â ðåàí³ìàö³¿, íå ÷óº íà îäíå âóõî,
îòðèìàëà òðàâìó íîãè òà ñïèíè.
Íà ë³êóâàííÿ çáèðàþòü ãðîø³.
Ïðè öüîìó ñòàâëÿòü ôîòî Ä³àíè
Öèìáàðîâè÷, êîçÿòèí÷àíêè, ÿêà
âçèìêó ìèíóëîãî ðîêó ïîòðàïèëà ï³ä âàíòàæíèé ïî¿çä. Ä³â÷èí³
àìïóòóâàëè ë³âó ðóêó, íîãó æ ë³êàðÿì âäàëîñÿ âðÿòóâàòè.
Ìàìà ä³â÷èíè ïðîñèòü íå âåñòèñÿ íà ôåéêîâ³ ñòîð³íêè.
«Âæå íå îäíîðàçîâî áà÷ó òàê³
ïîñòè òà öþ ëþäèíó, ÿêà âèêîðèñòîâóº ìî¿ ôîòî â ÿêîñò³ ñâî¿õ
ïîòðåá. Ïðîøó íå âåä³òüñÿ, öå
àôåðèñòè. Ìè êîæåí ðàç ñêàð-

А це колаж до іншого повідомлення. Воно прийшло від того
ж користувача
æèìîñü íà öþ ëþäèíó, àëå âîíà
êîæåí ðàç ðîáèòü íîâ³ àêàóíòè òà ïèøå ö³ áåçãëóçä³ ïîñòè.
ß íå ðîçóì³þ, íàâ³ùî íàæèâàòèñÿ íà ÷óæîìó ãîð³. Ìåí³ âàæêî
³ ÿ íå çíàþ, ÿê ç ö³ºþ ëþäèíîþ
âïîðàòèñü. Íà æàëü, ÿ íå çíàþ,
õòî öå, ³ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òàêîæ íå çíàþ. Çàçäàëåã³äü êàæó
âàì, — ó íàñ íåìà í³ÿêèõ àêà-

óíò³â, îêð³ì öüîãî. Öÿ ëþäèíà
âèäàº ñåáå çà çîâñ³ì ³íøó. Ïðîøó äîïîìîæ³òü ¿¿ ïðîâ÷èòè, ùîá
âîíà ïðèïèíèëà öþ àôåðó, áî
ìîæëèâî º òàê³ ëþäè, ÿê³ ä³éñíî
â³ðÿòü â öþ ìàÿ÷íþ. Âñ³ì ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîþ», — íàïèñàëà
ìàìè Ä³àíè Òåòÿíà ó ôåéñáóö³
â ãðóï³ Æèòòÿ äî ³ ï³ñëÿ: Öèìáàðîâè÷ Ä³àíà.

Як не потрапити на гачок до шахраїв
— Якщо ви натрапили на публікацію, що стосується збору грошових
коштів на допомогу, не кваптеся
надсилати гроші, адже вони можуть піти не за призначенням, —
говорить старший інспектор з особливих доручень Відділу протидії
кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції
Нацполіції Богдан Данілов.
Якщо ви не впевнені, що ваші
грошові кошти підуть на благодійний збір, ви можете перевірити інформацію на офіційному
сайті Департаменту кіберполіції
у вкладці «StopFraud» за посиланням «https://cyberpolice.gov.ua/
stopfraud/». Заповнивши рядок
пошуку, де після введення номера
банківської карти, телефону або
посилання на веб-ресурс, буде
показано, чи використовуються/

використовувались вказані вами
дані шахраями.
— Поряд із цим, якщо ви стали
жертвою шахрайства чи володієте інформацією про неправомірні
дії, повідомте про це працівників
Департаменту кіберполіції, використовуючи вкладку «Зворотній
зв’язок» або сформуйте звернення та надішліть його на електронну
пошту «callcenter@cyberpolice.gov.
ua», — продовжує Богдан Данілов.
Якщо ви хочете зв’язатися із працівниками Департаменту кіберполіції, то телефонуйте за номером
0 800 505 170. А з працівниками
Відділу протидії кіберзлочинам
у Вінницькій області використовуйте: (0432) 504741.
Як пояснює Богдан Данілов, найчастіше збір коштів здійснюється
благодійними фондами та органі-

заціями. Як правило, такі установи
є юридичними особами, зареєстрованими в Україні чи за кордоном та мають свої установчі і
статутні документи.
— Для отримання грошових коштів
такі організації надають офіційні
банківські реквізити, на своїх вебпорталах розміщують ліцензії та
установчі документи, — говорить
він. — Тому під час переказу грошових коштів через веб-банкінги
чи термінали громадянам надається інформація щодо отримувача платежу.
Також у кіберполіції створений
телеграм-канал для інформування оперативних підрозділів
Національної поліції про факти
злочинів, скоєних у воєнний час,
за цим посиланням: https://cutt.
ly/jZycRuv.
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ЯК ЗАЛІЗНИЧНИК ХОТІВ НАВЧИТИ
РОСІЯНОК БОРЩ ВАРИТИ
Свято залізничників  Козятин — місто
залізничників. До того ж у нашому місті
знаходиться навчальний заклад, який
готує спеціалістів для залізниці. Вже 20-й
рік поспіль ми в першу неділю серпня
святкуємо День профспілки залізничників.
Правда цього року московити нас
позбавили свята і сама залізниця тепер
стала для преси закритим об’єктом.
Але ж у нас є залізничники, які пішли
на заслужений відпочинок і в День їхнього
професійного свята ми пішли до них
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. Äåíü
çàë³çíè÷íèêà ñòàëè â³äçíà÷àòè
â äàëåêîìó 1896 ðîö³ ³ íå ó íàñ.
Éîãî ñâÿòêóâàëè 15 ÷åðâíÿ
íà äåíü íàðîäæåííÿ ³ìïåðàòîðà
Ìèêîëè. Ñàìå â³í çàïî÷àòêóâàâ
áóä³âíèöòâî çàë³çíèö³ ó ìîñêîâ³¿.
Â³ä æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿
1917 ðîêó Äåíü çàë³çíè÷íèê³â
çíèê íà 18 ðîê³â. Â³äíîâèëè éîãî
ó 1935 ðîö³ íà ÷åñòü ïðèéîìó
ñòàë³íèì çàë³çíè÷íèê³â ó êðåìë³. Ç 30 ëèïíÿ 1936 ðîêó ñâÿòî
çíîâ ñòàëî îô³ö³éíèì. Çãîäîì
éîãî ïåðåíåñëè áëèæ÷å äî âèõ³äíèõ, òîáòî íà ïåðøó íåä³ëþ
ñåðïíÿ. Íå çì³íèëàñÿ äàòà ñâÿòêóâàíü ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ
ó 1991 ðîö³ Íåçàëåæíîñò³.
Äàòó ñâÿòêóâàíü çì³íèëè
ó 2002 ðîö³ çà ïðîïîçèö³ºþ
íà òîé ÷àñ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Óêðçàë³çíèö³ Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Êó÷ìîþ ïåðåíåñëè äàòó ñâÿòà
íà 4 ëèñòîïàäà. Ñàìå â òîé äåíü

ó Ëüâ³â ïðèéøîâ ïî¿çä «ßðîñëàâ»,
ÿêèé ç’ºäíóâàâ 4 ì³ñòà: Â³äåíü,
Êðàê³â, Ïåðåìèøëü ³ Ëüâ³â, ³ öåé
äåíü ââàæàâñÿ ïî÷àòêîì ³ñòîð³¿
çàë³çíèöü â Óêðà¿í³.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Äíÿ ïðîôñï³ëêè
çàë³çíè÷íèê³â Óêðà¿íè, òî éîãî
ñòàëè ñâÿòêóâàòè â äåíü êîëèøíüîãî Äíÿ çàë³çíè÷íèê³â, òîáòî
â ïåðøó íåä³ëþ ñåðïíÿ. Ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè ñòàíîâèëà 758,9 òèñ. îñ³á. Çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ³ òðàíñïîðòíîãî áóä³âíèöòâà
Óêðà¿íè — 485,0 òèñ. Ç íèõ ÷ëåíàìè ïðîôñï³ëêè º 476,1 òèñ.
îñ³á. Îõîïëåííÿ ïðîôñï³ëêîâèì ÷ëåíñòâîì ñòàíîâèòü 97,7%
ïðàöþþ÷èõ, à ñàìà ïðîôñï³ëêà
çàë³çíè÷íèê³â º îäí³ºþ ³ç íàéá³ëüøèõ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³.
Âîëîäèìèð Ùåðáàòþê — çàë³çíè÷íèê ç äîñâ³äîì òà âåëèêèì
æèòòºâèì ñòàæåì. Íàðîäèâñÿ Âîëîäèìèð ó Á³ëîï³ëë³. Ï³ñëÿ çà-

ê³í÷åííÿ ì³ñöåâî¿ âîñüìèð³÷êè
15-ð³÷íèì õëîïöåì ïî¿õàâ ó ñóñ³äí³é Áåðäè÷³â íàâ÷àòèñÿ òîêàðí³é ñïðàâ³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ áóâ íàïðàâëåíèé ó Ôàñò³â
íà çàâîä õ³ìïðîäóêö³¿. Ï³ñëÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ï³øîâ ïðàöþâàòè
çà ñïåö³àëüí³ñòþ ó Êîçÿòèíñüêå
ëîêîìîòèâíå äåïî. Íà òÿãîâîìó
ï³äïðèºìñòâ³ íàø çåìëÿê ïðîïðàöþâàâ íåäîâãî. Ç ðîêàìè ñòàëè
ï³äâîäèòè íîãè ³ ë³êàð³ ïîðàäèëè
çì³íèòè ñòîÿ÷ó ðîáîòó íà á³ëüø
ðóõëèâó.
— Òàê ÿ ïåðåéøîâ ó Ï×-7
íà ïîñàäó ìîíòåðà êîë³¿ öåõó
çåìëÿíîãî ïîëîòíà, — êàæå Âîëîäèìèð. Çà õîðîø³ ïîêàçíèêè
ó ðîáîò³ éîãî çàòâåðäèëè áðèãàäèðîì ìîíòåð³â êîë³¿. Íà ö³é ïîñàä³ â³í äîðîáèâ äî çàñëóæåíîãî
â³äïî÷èíêó.
ßê çàðàç æèâåòüñÿ çàë³çíè÷íèêó-ïåíñ³îíåðó ìè çàïèòàëè
ó íüîãî ñàìîãî.
— Ëþáëþ ìàéñòðóâàòè, äîãëÿäàòè çà êâ³òàìè ³ äåðåâàìè,
âàðèòè áîðù, ïåêòè õë³á òà äîãëÿäàòè çà àêâàð³óìíèìè ðèáêàìè, — ñêàçàâ â³í.
— Òàê âè ³ ïàñêó ïå÷åòå? — çàïèòàëè ìè ó íàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà.
— Í³, ïàñêó ïå÷å ³ áîðù âàðèòü
äðóæèíà. ß õë³á ïå÷ó ³ áîðù âàðþ
ëèøå ó ñâîº çàäîâîëåííÿ, — â³äïîâ³â Âîëîäèìèð ³ ðîçïîâ³â íàì
³ñòîð³þ, ÿêà òðàïèëàñÿ ç íèì
ó ðîñ³¿.
Íåïîäàë³ê â³í íüîãî æèâ êîëèñü ñóñ³ä Ìèêîëà. Â³í ïî¿õàâ
äî ìîñêîâ³¿ ó â³äðÿäæåííÿ ³ òàì
çíàéøîâ ñâîþ äîëþ. Ðîñ³ÿíêà òàê
ïðèïàëà Ìèêîë³ äî äóø³, ùî â³í
ïåðå¿õàâ æèòè äî íå¿.
— Ìè ç íèì áóëè õîðîøèìè
äðóçÿìè ³ â³í çàïðîñèâ ìåíå
â ãîñò³ äî ñåáå äîäîìó, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü çàë³çíè÷íèê. —

Мама напекла пиріжків, а син їх
продавав на підтримку ЗСУ
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Êîçÿòèí÷àíè àêòèâíî äîëó÷àþòüñÿ
äî çáîðó êîøò³â íà ï³äòðèìêó êîçÿòèíñüêèõ çàõèñíèê³â ç òåðîáîðîíè,
ÿêèé áëèçüêî òèæíÿ òîìó îðãàí³çóâàëà Îëüãà Øîñòàê. À äíÿìè äî çáîðó
äîëó÷èâñÿ Àðòåì Ãóíüêî. Ðîçïîâ³äàºìî ïðî þíîãî áëàãîä³éíèêà, â÷èíîê
ÿêîãî âðàçèâ áàãàòüîõ.
Íàãàäàºìî, á³ëüøå òèæíÿ òîìó êîçÿòèíñüêà êîíäèòåðêà òà âîëîíòåðêà
Îëüãà Øîñòàê â³äêðèëà çá³ð êîøò³â
íàøèì õëîïöÿì ³ç Êîçÿòèíñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ çàðàç
íà Ñõîä³ êðà¿íè ³ îáîðîíÿþòü íàøó
çåìëþ. Â³éñüêîâèì íåîáõ³äíèé àâòîìîá³ëü, òåïëîâ³çîð, ñïàëüíèêè,
êàðåìàòè.
ßê ïîâ³äîìëÿº â ñåáå íà ñòîð³íö³ âîëîíòåðêà, ñòàíîì íà 6 ñåðïíÿ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ç³áðàëè
85539 ãðí. Äî çáîðó äîëó÷èâñÿ ³ þíèé
êîçÿòèíåöü Àðòåì Ãóíüêî. Çà ³í³ö³àòèâè Àðòåìà òà éîãî ìàòóñ³ ó ñêàðáíè÷êó äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â äîäàëè
ùå òðîõè á³ëüøå 1600 ãðèâåíü.
«Íàø íàðîä í³êîìó íå ïåðåìîãòè,
à ç òàêèìè ä³òüìè, íàøà Óêðà¿íà áóäå

ñèëüíîþ, íåçàëåæíîþ ³ íåñêîðåíîþ
çàâæäè. Õî÷ó ðîçêàçàòè ïðî îäíîãî õëîï÷èêà, ÿêèé ñâî¿ì â÷èíêîì
íå ò³ëüêè ìåíå ïðèºìíî ñüîãîäí³
âðàçèâ, à ³ áàãàòüîõ ëþäåé! Àðòåì
Îëåãîâè÷ Ãóíüêî! Íàø êîçàê-ãåðîé!
Õëîï÷èê, ÿêèé ñüîãîäí³ ïðîäàâàâ
ïèð³æêè á³ëÿ ìàãàçèíó Watsons», —
éäåòüñÿ ó äîïèñ³ Îëüãè.
Ç³ ñë³â ìàìè Äàð’¿, Àðòåì âèÿâèâ
áàæàííÿ äîëó÷èòèñü äî çáîðó êîøò³â
íà êóï³âëþ àâòî, òåïëîâ³çîðà, àìóí³ö³¿ äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.
²ç ñàìîãî ðàíêó ìàìà íàïåêëà
ïèð³æê³â, ³ âæå î 8.30 õëîï÷èê ïî÷àâ ¿õ ïðîäàâàòè. Âñòàíîâëåíî¿ ö³íè
íå áóëî, ëþäè êèäàëè â ñêðèíüêó
ñóìó íà ñâ³é ðîçñóä.
— Âñüîãî Àðòåì÷èêó âäàëîñü ç³áðàòè 1 671 ãðí 50 êîï. Ïîò³ì âñ³
êîøòè Àðòåì ç ìàìîþ ïåðåäàëè ìåí³
äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â. Ç³ ñë³â ìàìè,
ÿ ä³çíàëàñü, ùî ïðîæèâàþòü âîíè
â ñ. Ñîê³ëåöü, à Àðòåì íàâ÷àºòüñÿ
â 6-Á êëàñ³ â Êîçÿòèíñüêîìó ÇÍÂÊ
Øêîëà- ³íòåðíàò, — äîäàº Îëüãà.
Íà íàñòóïíó ñóáîòó Àðòåì çíîâó
ïëàíóº ïðîäàâàòè ïèð³æêè, ùîá äîïîìîãòè íàøèì çàõèñíèêàì.

Володимир Щербатюк — залізничник з досвідом та
великим життєвим стажем. Нині він на заслуженому
відпочинку
ßêîñü â îá³äíþ ïîðó äðóæèíà
Ìèêîëè ïîñòàâèëà íà ñò³ë íàö³îíàëüíó ñòðàâó — ñâåêîëüíèê, à ïî íàøîìó, òî áóëà âîäà
ç áóðÿêîì ³ ñ³ëëþ. ß ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè òîé ñâåêîëüíèê
äî¿â. Òà é ðîçïîâ³äàþ ¿ì, ÿêùî
ó âàø ñâåêîëüíèê ïîêëàñòè ùå
ðåáðî, ìîðêâè, êàðòîïë³, êàïóñòè, êâàñîë³, ïîì³äîð³â — òî âèéäå
íàòóðàëüíèé óêðà¿íñüêèé áîðù.
Ùîïðàâäà, ãîñïîäèíÿ ç ìîº¿ ðîçïîâ³ä³ í³÷îãî íå çðîçóì³ëà. Ï³øîâ
ÿ, êóïèâ âñå ùî òðåáà, ³ çâàðèâ ¿ì
íàø áîðù. Ìåíå ñì³õ ðîç³áðàâ,
êîëè äðóæèíà Ìèêîëè ñêàçàëà,
ùî áîðù ñìà÷íà ñòðàâà, à ñâåêîëüíèê êðàùèé.
— Âîëîäþ, ìè ç òèì ñâåêîëüíèêîì â³ä òåìè ñâÿòà â³ä³éøëè.
Çàðàç çàë³çíè÷íèêè ñâÿòêóþòü
äâà äí³ çàë³çíè÷íèêà. Âñ³ âîíè
çíàþòü, ùî ó ïåðøó íåä³ëþ ñåðïíÿ ñâÿòêóþòü Äåíü çàë³çíè÷íî¿

ïðîôñï³ëêè. Ò³ëüêè çà çâè÷êîþ
ñâÿòêóþòü ³ Äåíü çàë³çíè÷íèêà.
À âàì ÿêèé Äåíü çàë³çíè÷íèêà
áëèæ÷å äî äóø³?
— ß â³äçíà÷àþ îáèäâà Äí³ çàë³çíè÷íèêà. Öåé, ùî â ïåðøó
íåä³ëþ ñåðïíÿ, äëÿ ìåíå º áëèæ÷èì. Öå òðàäèö³ÿ íàøèõ áàòüê³â
³ âë³òêó çàâæäè òåïëà ïîãîäà.
Ïàì’ÿòàþ, çàë³çíè÷íèêè çáèðàëèñÿ íà ñâÿòêóâàííÿ ö³ëèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ñï³âàëè ï³ñåíü
òà âîäèëè õîðîâîäè ³ òàíöþâàëè
ìàñîâå òàíãî. Ìîâà íå éäå, ùî
òðåáà íàì ñï³âàòè ï³ñåíü öüîãî
ðîêó. Ìîâà éäå çà òðàäèö³þ ñâÿòà.
² öå íå îçíà÷àº, ùî çóñòð³âøèñü,
ïîòð³áíî ðîáèòè ÿêåñü ïèøíå çàñò³ëëÿ. Ñâÿòî — íå äëÿ âèïèâêè,
à äëÿ ãàðíîãî íàñòîþ. Ó ìåíå òàêà
äóìêà, ÿêùî ó êîãîñü âîíà ³íøà,
òî ÿ í³÷îãî ïðîòè íå ìàþ, — ñêàçàâ íàîñòàíîê íàøî¿ ðîçìîâè çàë³çíè÷íèê íà ïåíñ³¿.

Благодійний
вернісаж
НАТАЛКА БАШТОВА

«Ëàâàíäà íàäèõàº, ÇÑÓ ïåðåìàãàº»: ï³ä òàêèì
ãàñëîì çîâñ³ì ñêîðî ó Êîçÿòèí³ â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³éíèé âåðí³ñàæ. Âñ³ êîøòè â³ä ïðîäàæó êàðòèí
áóäóòü íàïðàâëåí³ íà äîïîìîãó âî¿íàì ÇÑÓ. Äîëó÷èòèñÿ äî âåðí³ñàæó ìîæå êîæåí.
Íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè ïðîôåñ³éíèì õóäîæíèêîì, ãîëîâíå — â òâî¿õ ãðóäÿõ º ñåðöå, íàïîâíåíå
ëþáîâ’þ äî ð³äíî¿ Óêðà¿íè, º áàæàííÿ øâèäêî¿
ïåðåìîãè, ³ º áàæàííÿ çì³íþâàòè öåé ñâ³ò íà êðàùå.
Äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèíà çàâ³òàëà ö³êàâà
òàëàíîâèòà ä³â÷èíà Àíãåë³íà, ÿêà ïðèíåñëà ñâîþ
àâòîðñüêó êàðòèíó äëÿ âåðí³ñàæó. Äèâîâèæíà, ôàíòàç³éíà ðîáîòà çàâîðîæóº êîëüîðàìè, âàáèòü ³ ñïîíóêàº íà ðîçäóìè. Àíãåë³íà ïåðåéøëà äî 10-ãî êëàñó
Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè I-III ñò. ¹ 1 ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çàê³í÷èëà õóäîæíþ ïî÷àòêîâó øêîëó ïðè Êîçÿòèíñüê³é ìóçè÷í³é øêîë³ (âèêëàäà÷ ²íãà Çàãàéêåâè÷).
Òàëàíîâèòà þíà ìåøêàíêà Êîçÿòèíà àêòèâíà
ó÷àñíèöÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â, ìàéñòåð-êëàñ³â òà
ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³. ßê ðîçïîâ³ëà àâòîð
êàðòèíè, êîëè ìàëþâàëà, òî â ãîëîâó ¿é ïðèéøëà
äóìêà: «… ÿ íå õî÷ó, àáè ëþäè îáìåæóâàëè ñåáå
ó ôàíòàç³¿, êîæåí ïîáà÷èòü òå, ùî çàõî÷å ³ êîæåí
âàð³àíò áóäå ïðàâèëüíèì…»
Çàïðîøóºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ äîëó÷èòèñÿ äî âåðí³ñàæó. Çá³ð ðîá³ò — â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèí.
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ЗБИРАЄМО ДИТИНУ ДО ШКОЛИ.
У СКІЛЬКИ ЦЕ ОБІЙДЕТЬСЯ?
Гроші  Ціни на продукти що не день,
то вищі, а як із вартістю канцелярії?
Чи будуть наші діти вчитися у форматі
офлайн — поки невідомо, втім необхідні
для школи речі батьки купують. Ми
поцікавилися, скільки коштують зошити,
ручки, рюкзаки і не тільки у Козятині і
порівняли з цінами минулого року
ОЛЕНА УДВУД

Òðàäèö³éíî çà ì³ñÿöü äî ïåðøîãî âåðåñíÿ ìè ãîòóºìî îãëÿä
ö³í íà êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè ³
ðàõóºìî, ñê³ëüêè êîøòóº ç³áðàòè äèòèíó äî øêîëè. Éäåìî
äî ìàãàçèíó êàíöåëÿð³¿ ó ñåðåäì³ñò³ Êîçÿòèíà. Çàïèòóºìî, ÷è
ïðèõîäÿòü âæå ëþäè ñêóïëÿòèñÿ.
— Ïðèõîäÿòü, — â³äïîâ³äàº ïðîäàâ÷èíÿ. — Ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî
ðîêó. Áî ìèíóëîãî ðîêó â öåé ïåð³îä ÷àñó áóëî âæå á³ëüøå ëþäåé,
à çàðàç íà äåíü — äâ³-òðè ñ³ì’¿, ÿê³
ñêóïëÿþòüñÿ òîëêîì äî øêîëè.
Íå çíàþ, ÿê áóäå äàë³. Áóäå ê³íåöü
ì³ñÿöÿ, áóäåìî áà÷èòè. Çâ³ñíî,
âñå äîðîæ÷àº, ÿê ó áóäü-ÿêîìó
âèïàäêó â íàø ÷àñ. Àëå âñå îäíî
áà÷ó, ùî ëþäè á³ëüø îïòèì³ñòè÷íî íàëàøòîâàí³. Íå âàæëèâî, ÷è
øêîëà áóäå îôëàéí, ÷è îíëàéí,
çîøèòè, ðó÷êè — öå âñå òðåáà.
Ó ìàãàçèí³ ñàìå ñêóïëÿºòüñÿ
ìàìà ç äâîìà ä³òüìè. Æ³íêà òðèìàº â ðóêàõ ö³ëèé ñòîñ ãðóáèõ
çîøèò³â.

— Ìè â êîëåäæ, — êàæå æ³íêà
³ ïðÿìóº äî êàñè. — Äóæå áàãàòî
êîøòóº ç³áðàòè äèòèíó. Öå íåðåàëüíî áàãàòî. ² öå òàê ïî ì³í³ìóìó, áî ÿêùî â øêîëó — öå âçàãàë³.
Íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçðàõîâóºòüñÿ, à ìè òèì ÷àñîì éäåìî
äèâèòèñÿ íà ö³íè. Ïåðøèé ïóíêò,
á³ëÿ ÿêîãî çóïèíÿºìîñÿ — ñòåëàæ ³ç çîøèòàìè. Ïîð³âíÿíî ç
ìèíóëèì ðîêîì âîíè äîáðÿ÷å
çðîñëè â ö³í³. Ìèíóëîãî ë³òà çîøèò íà 12 àðêóø³â ìîæíà áóëî
ïðèäáàòè çà 3,50, íà 18 àðêóø³â
êîøòóâàâ 5,50. ² öå ç êîëüîðîâèìè îáêëàäèíêàìè, à íå ïðîñò³. Öüîãîð³÷ ö³íà çðîñëà ìàéæå
âäâ³÷³, à öå îçíà÷àº, ùî íà ñàì³
ëèøå çîøèòè äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøó ñóìó, í³æ
òîð³ê. Ïàïêè äëÿ íèõ òåæ ïîäîðîæ÷àëè, íå â äâà ðàçè, çâ³ñíî,
àëå ö³íà ï³äñêî÷èëà. Ùî äóæå
çðîñëî â ö³í³, òàê öå îáêëàäèíêè
äëÿ êíèæîê. Ìèíóëîãî ðîêó âîíè
êîøòóâàëè 32 ãðèâí³, öüîãîð³÷ —
69. Òîæ äóæå äîáðå, ÿêùî ó âàøî¿
äèòèíè îáêëàäèíêè çàëèøèëèñÿ

ЗОШИТИ ЦЬОГОРІЧ ДОБРЯЧЕ ДОДАЛИ В ЦІНІ.
ВАРТІСТЬ ЗРОСЛА ВДВІЧІ
ЦІНИ 2021 РОКУ

Íàøà çåìëÿ÷êà, ìåøêàíêà Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÒÃ Îëåíà ×îðíà ïðîñèòü äîïîìîãè.
Ë³êàð³ ïîñòàâèëè ¿é ä³àãíîç — äâîá³÷íèé
äèñïëàñòè÷íèé êîêñàðòðîç 3–4 ñòóïåíÿ.
32-ð³÷í³é æ³íö³ ïîòð³áíî ç³áðàòè êîøòè
íà îïåðàö³þ. Ñóìà äëÿ ¿¿ ðîäèíè íåï³äéîìíà — 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ôåéñáóö³ Îëåíà
×îðíà íàïèñàëà, ùî ïðîòÿãîì 11 ðîê³â ¿¿
ïîñò³éíî òóðáóâàëè áîë³ ó ñïèí³ òà íîãàõ.
«ß íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ äî ë³êàð³â, ðîáèëè îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàëè ìåí³ ïîÿñíè÷í³
ãðèæ³, àëå ð³ê òîìó á³ëü çíà÷íî ïîñèëèâñÿ
â íîãè, õîäèòè ñòàâàëî âñå âàæ÷å, ÿ çíîâó
çâåðíóëàñÿ äî ë³êàð³â, îáñòåæåííÿ, à â ðåçóëüòàò³ ä³àãíîç — äâîá³÷íèé äèñïëàñòè÷íèé
êîêñàðòðîç 3–4 ñòóïåíÿ», — ïèøå Îëåíà.

зошит 12 аркушів

3,50 грн

зошит 12 аркушів

7,50 грн

зошит 18 аркушів

5,50 грн

зошит 18 аркушів

10,50 грн

ручка

7 грн

простий олівець

5 грн

кольорові олівці

47,50 грн

кольорові олівці

75 грн

фарби

45 грн

фарби

85 грн

папка для зошитів

32 грн

папка для зошитів

55 грн

7 грн
155 грн

лінійка

5 грн

пенал

75 грн

щоденник

50 грн

щоденник

65 грн

стругачка

20 грн

стругачка

15 грн

обкладинки для книжок

32 грн

обкладинки для книжок

69 грн

стирачка
рюкзак

Ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ â äàí³é ñèòóàö³¿ ìàëîåôåêòèâíå. Îëåíà ïèøå, ùî æèâå
íà çíåáîëþþ÷èõ ïðåïàðàòàõ. Òåðì³íîâî
ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ ïî çàì³í³ òàçîñòåãíîâîãî ñóãëîáà. Áåç îïåðàö³¿ Îëåíà ìîæå
çàëèøèòèñÿ â ³íâàë³äíîìó â³çêó.
«Òîìó äóæå ïðîøó, íå ïðîõîäüòå îñòîðîíü, äîïîìîæ³òü ìåí³ ç³áðàòè êîøòè
íà òàêó âàæëèâó äëÿ ìåíå îïåðàö³þ. Äóæå
õî÷åòüñÿ õîäèòè, áî ìàþ äâîõ ñèíî÷ê³â,
ÿêèì ÿ ïîòð³áíà. Ó ìåíøîãî ñèíà òåæ
òàêèé ä³àãíîç, àëå ïîêè ùî áåç ñòóïåí³
òÿæêîñò³, òîìó âñ³ êîøòè, ÿê³ ìàºìî, âêëàäàºìî ó ñèíîâå ë³êóâàííÿ, ùîá íå äàòè
õâîðîá³ ñòð³ìêî ïðîãðåñóâàòè. Âàæëèâà
êîæíà ãðèâíÿ».
Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè:
ÏðèâàòÁàíê 4731 2191 1561 9144 ×îðíà
Îëåíà Ñåðã³¿âíà

10 грн

6,50 грн

пенал

ç ìèíóëîãî ðîêó ³ âñ³ ï³ä³éäóòü
äî íîâèõ ï³äðó÷íèê³â.
Äåùî äîäàëè â ö³í³ ðàíö³. Íîâèé ðþêçàê îá³éäåòüñÿ â ñåðåäíüîìó ó 850 ãðèâåíü. Çâ³ñíî, º ³
äîðîæ÷³ — çà 1100, ï³âòîðè òèñÿ÷³. À ìîæíà âçÿòè ³ äåøåâøèé.
Òðîõè ïîäîðîæ÷àëè ùîäåííèêè — ìèíóëîãî ðîêó ìîæíà áóëî
çíàéòè çà 50, öüîãîð³÷ ùîäåííèêè â òâåðä³é ïàë³òóðö³ êîøòóþòü
â ñåðåäíüîìó âæå 65 ãðèâåíü. ²,
çíîâó æ òàêè, º ÿê äåøåâø³, òàê
³ äîðîæ÷³ âàð³àíòè.
— Ïîñòà÷àëüíèêè ñàì³ äçâîíÿòü ³ êàæóòü: «Çàìîâëÿéòå çàðàç», — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ. — Áî

ручка

простий олівець

лінійка

«Дуже хочеться ходити,
бо маю двох синочків»

АНАСТАСІЯ КВІТКА

ЦІНИ 2022 РОКУ

5 грн
750 грн

ç êîæíèì ðàçîì âñå äîðîæ÷å ³
äîðîæ÷å. Ìîëîäö³ ò³ ëþäè, õòî
ïðèéøîâ ³ ùå â ÷åðâí³ ñêóïèâñÿ.
Íàïðèêëàä, ó çîøèòà íà 96 àðêóø³â ö³íà òðèäöÿòü ç ãàêîì ãðèâåíü, à ó íàñ âîíè ñòàá³ëüíî áóëè
ïî 16 çàâæäè. Õòî ùå äî ÷åðâíÿ
âñòèã, òî ïî 16 êóïèëè. À çàðàç
óÿâ³òü — âîíè ïðè¿õàëè ïî òàê³é
ö³í³ ³ â äâà ðàçè ñòðèáîê.
²ç ìàãàçèíó ïðÿìóºìî íà ìàëåíüêèé áàçàð÷èê. Òàì á³ëÿ òî÷êè ïðîäàæó êàíöåëÿð³¿ ïîêóïö³â çîâñ³ì
íåìàº. Ö³êàâèìîñÿ ó ïðîäàâ÷èí³,
÷è ïðèõîäÿòü âæå ñêóïëÿòèñÿ?
— Ëþäåé íåìàº, — êàæå æ³íêà. — Îñü ìè ñèäèìî, âçàãàë³

стирачка
рюкзак

10 грн
850 грн

í³÷îãî íå êóïóþòü. Ìèíóëîãî
ðîêó â öþ ïîðó òðîøêè ñêóïëÿëèñÿ. Ö³íè íà âñå ï³äíÿëèñÿ. Ìè
ùå íå çàìîâëÿëè òàê, áî ëþäè
íå çíàþòü, ÷è éîãî êóïëÿòè, ÷è
ùî ìàº áóòè.
Ï³ñëÿ ìîí³òîðèíãó ö³í ìè
ïîðàõóâàëè, ùî êàíöåëÿð³ÿ
äî øêîëè îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî â 1431,5–1476,5 ãðèâí³. Çà ö³
ãðîø³ ìîæíà êóïèòè 15 çîøèò³â,
ðó÷êó, ïðîñòèé îë³âåöü, íàá³ð êîëüîðîâèõ îë³âö³â, ôàðáè, ïàïêó
äëÿ çîøèò³â, ë³í³éêó, ïåíàë, ùîäåííèê, ñòðóãà÷êó, îáêëàäèíêè
íà êíèæêè, ñòèðà÷êó òà ðþêçàê.
Ö³íè ìè áðàëè ñåðåäí³.

Як у Махнівці шукали
3-річного хлопчика

Ó ñóáîòó, 6 ñåðïíÿ, î 21.11 äî ÷åðãîâî¿
÷àñòèíè Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 2 Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä æèòåëÿ Ìàõí³âêè. ×îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ — çíèê éîãî ñèí,
ÿêîìó òðè ðîêè ³ ñ³ì ì³ñÿö³â. Çíèêëîãî
õëîï÷èêà ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè æèâèì òà
íåóøêîäæåíèì çà 3 ê³ëîìåòðè â³ä ì³ñöÿ
çíèêíåííÿ
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³
Áàòüêî çíèêëî¿ äèòèíè ïîÿñíèâ, ùî
ïîì³òèëè â³äñóòí³ñòü òðèð³÷íîãî ñèíà ³
â³í íàé³ìîâ³ðí³øå ï³øîâ ó íàïðÿìêó ë³ñó.
Ñïî÷àòêó íàìàãàëèñÿ çíàéòè ñàì³, àëå çðîçóì³ëè, ùî ñàìîñò³éí³ ïîøóêè íå äàäóòü
ðåçóëüòàòó, òîìó çâåðíóëèñü äî ïîë³ö³¿.
Íà ì³ñöå ïîä³¿ îäðàçó âè¿õàëè 5 åê³ïàæ³â
ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿, ÿê³, ç’ÿñóâàâøè âñþ

íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, ïî÷àëè â³äïðàöüîâóâàòè òåðèòîð³þ: îáñòåæèëè ì³ñöåâ³
æèòëîâ³ é íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ òà ïðèëåãëèé ë³ñ.
«Çàâäÿêè îïåðàòèâí³é òà çëàãîäæåí³é
ðîáîò³ ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ äèòèíè. Åê³ïàæ ³ç ïðàö³âíèê³â
ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 2 Õì³ëüíèöüêîãî
ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ çíàéøëè õëîï÷èêà íà â³äñòàí³ òðüîõ ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñöÿ çíèêíåííÿ. Íàðàç³ äèòèíà ïåðåáóâàº
ç áàòüêàìè, îá’ºêòîì çëî÷èíó íå ñòàëà.
Øàíîâí³ áàòüêè, çàêëèêàºìî âàñ âêîòðå!
Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ïèëüíóéòå ñâî¿õ
ä³òåé, ùîá óíèêíóòè ïðèêðèõ íåïðèºìíîñòåé. Áåðåæ³òü òà ö³íóéòå ñâîº æèòòÿ
òà æèòòÿ ñâî¿õ ä³òåé», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
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ПРО БЕЗДОРІЖЖЯ, ДЕРЕВОПАД ТА
ПРО ПОРОСЛІ НА ЗУПИНЦІ
Козятин у фото  Періодично ми
об’їжджаємо нашу громаду в пошуках
цікавих фото. Цього разу під приціл
камер потрапили репетиція артистів,
ремонт дороги на трасі ділянки КозятинКордишівка. Побачили також пригоди
невідомого транспортного засобу
на «рубаному» шляху
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК
Ïî÷àëè ìè íàøó ïðîãóëÿíêó
îêîëèöÿìè íàøî¿ ãðîìàäè ç ñåëà
Ñèãíàë. Ïîêëèêàëà íàñ òóäè ðàä³ñíà çâ³ñòêà ñàìèõ ìåøêàíö³â ñåëà.
— ßê ò³ëüêè â ïðåñ³ ç’ÿâèëàñÿ
çàì³òêà, ùî â Ñèãíàë³ ïîãàíà äîðîãà — ¿¿ øâèäêî ïî÷àëè
ðåìîíòóâàòè. Äÿêóºìî âàì, ùî
òóðáóºòåñÿ ³ âåëèêå ñïàñèá³ íàø³é ñòàðîñò³ Îë³ (ìàëè íà óâàç³
ñòàðîñòó ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó
Îëüãó Êîçàê — ïðèì. àâò). Ïðè¿æäæàéòå, ñàì³ ïîáà÷èòå, ÿê³ áóëè
ÿìè íà íàø³é âóëèö³ — âñ³ àñôàëüòîì çàêëàëè.
Â ñåë³ ìè íå ò³ëüêè ïîáà÷èëè
â³äðåìîíòîâàíó äîðîãó ÿìêîâèì
ðåìîíòîì, à é ïîòðàïèëè íà ðåïåòèö³þ äî Äíÿ ñåëà âîêàëüíîãî
ãóðòó «Áåðåãèíÿ». Ñï³âà÷êè ðîçïîâ³ëè, ùî äóæå ëþáëÿòü êâ³òè
ñîíÿõà.
— Êâ³òêà ñîíÿõà — ñèìâîë
ñîíöÿ. À ùå ñîíÿøíèê ñòàâ
ñèìâîëîì ñêîðáîòè çà çàãèáëèìè âî¿íàìè. Ìè êîæíîãî ðàçó,
êîëè éäåìî íà ðåïåòèö³þ ÷è ïðèáèðàòè òåðèòîð³þ á³ëÿ áóäèíêó
êóëüòóðè, ïðèõîäèìî äî ñîíÿõ³â, — ðîçïîâ³ëè âîíè.
— Ìè ñîíÿøíèêè á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè âèñàäæóºìî êîæ-

íî¿ âåñíè. 29 ñåðïíÿ 2014 ðîêó
íà ñõîä³ Óêðà¿íè áóëà íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü âòðàò ñåðåä çàõèñíèê³â
Óêðà¿íè. Ñàìå â öåé ÷àñ íà ïîë³
ïîñï³ëè ñîíÿøíèêè. Ò³ëüêè í³õòî
¿õ òàì íå çáèðàâ, íà ïîëÿõ òðèâàëè âàæê³ áî¿. Òîä³ êâ³òêà ñîíÿøíèêà ñòàëà ñèìâîëîì ñêîðáîòè
çà çàãèáëèìè Ãåðîÿìè, ÿê³ çàãèíóëè íà Äîíáàñ³, — ðîçïîâ³ëà
íàì êåð³âíèê áóäèíêó êóëüòóðè
Ëþäìèëà Çàðåìáëþê.
Ïîâåðòàëèñÿ ³ç Ñèãíàëó äîäîìó ÷åðåç ÏÐÁ ³ öåíòð ì³ñòà.
Íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Äîâæåíêà
òà Êàòóêîâà çâåðíóëè óâàãó, ÿê
â³äðåìîíòóâàëè äîðîæíþ âèáî¿íó, íà ÿê³é çëàìàëà ñêóòåð ïàí³
Ëþáà. Ó ãëèáîêó ÿìó ïîñòàâèëè
äîðîæí³é çíàê, ÿêèé ìîæå ñëóãóâàòè ïîïëàâêîì ï³ä ÷àñ òðèâàëîãî
äîùó.
Çóïèíêà ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ùî íàâïðîòè âóëèö³
Êàòóêîâà, çàðîñëà áóð’ÿíàìè.
Ò³ëüêè ìè íå âêàçóºìî ïàëüöåì
íà áåçãîñïîäàðí³ñòü êîìóíàëüíèê³â. Õòî-õòî, à äâ³ðíèêè ïðàöþþòü, ÿê í³õòî ³íøèé. Ìîæëèâî
«×èñòå ì³ñòî» âèðîùóº áóð’ÿíè,
ùîá çáèðàòè òàì ë³êàðñüê³ ðîñëèíè. À ÿêùî áåç æàðò³â, òî âóëèöÿ Êóëèê³âñüêîãî ó ñóö³ëüíèõ
áóð’ÿíàõ. Ö³ë³ ïîðîñë³ íà ì³ñö³, äå

Бур’яни на зупинці громадського транспорту

У Сигналі десь дорогу підлатали. А десь — тільки ями позакладали
ñòîÿâ ê³îñê ñîþçäðóêó íà âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî.
Íà âóëèö³ Îëåãà Êîøîâîãî äîðîãà òàêà, ùî âçóòòÿ ä³òåé á³ëüøå
ì³ñÿöÿ íå âèòðèìóº. Ëþäè êàæóòü: ïîðà âæå äîðîãó íà âóëèö³
Êîøîâîãî çðîáèòè, ÿêèé ð³ê ¿¿
ñàì³ ðåìîíòóºìî.
Íà «ðóáàíîìó» øëÿõó çóñòð³ëè Ñí³æàíó, Íàòàøó, Ñîô³þ òà
Äàøó. Âîíè â ñîíÿøíèêîâîìó
ïîë³ ðîáèëè ñåëô³. Ïðîïîíóºìî
ä³â÷àòàì ñôîòîãðàôóâàòèñÿ â ñîíÿøíèêîâîìó ïîë³ äëÿ ãàçåòè,
à Ñîô³ÿ êàæå: «Âè íàñ âèñòàâèòå
â ³íòåðíåò³, à îðåíäàð íàì âèñòàâèòü ðàõóíîê, ùî ìè éîìó çàïîä³ÿëè øêîäè íà ïîë³. ×è âèñòàâèòü
íàì ðàõóíîê çà ö³íîþ ôîòîãðàô³¿,
ÿê íà ëàâàíäîâîìó ïîë³. Ìè ä³â÷àòà ìîëîä³ ùå íå çàðîáëÿºìî
ãðîø³». ßê íå âìîâëÿëè ìè ä³-

â÷àò, ôîòîãðàôóâàòèñÿ íå çàõîò³ëè. Ïîãîäèëèñü ò³ëüêè, ùî Þð³é
Á³ëèê — äóæå äîáðèé ÷îëîâ³ê.
Ó ë³ñîñìóç³ á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî
ïåðå¿çäó õòîñü íå ñïðàâèâñÿ ç êåðóâàííÿì ñâîãî òðàíñïîðòíîãî
çàñîáó òà â’¿õàâ ó äåðåâî. ² òàê
â’¿õàâ, ùî êîðåíàñòîãî êëåíà âèâåðíóâ ç êîð³ííÿì òà ïîçëàìóâàâ
ñòîâáóðè á³ëüø ìîëîäèõ äåðåâ.
Ë³ñîñìóãè íà Êîçÿòèíùèí³ â ñòàòóñ³ äîâãîæèòåë³â. ×àñ â³ä ÷àñó
ïàäàþòü ÿñåíè, àêàö³ÿ òà âåðáè,
â³äæèâøè ñâîº. À òóò ùå é øóìàõåðè äåðåâà ëàìàþòü. ² ÿê òàê
øâèäêî ¿çäèòè â ê³ëüêîõ ìåòðàõ
â³ä çàë³çíè÷íîãî ïåðå¿çäó?
Ëþäÿì, ÿê³ ó ë³òíþ ñïåêó éäóòü
äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòåæêàìè
ë³ñîñìóã, òðåáà áóòè äóæå îáåðåæíèì, òîìó ùî ó ë³ñîñìóãàõ
ïàäàþòü äåðåâà. Ìèíóëîãî òèæíÿ

Таку картину спостерігають гості міста, коли
їдуть вулицею Куликівського

íå âèòðèìàâ õâîðîáè êîðåíåâî¿
ãíèë³ ñòîâáóð âåëåòåíñüêî¿ âåðáè.
ßêùî äåðåâîïàä — òî ïðèðîäíå
ÿâèùå, òî âèâåçåíå â ë³ñîñìóãó
ñì³òòÿ ìîæíà ðîçö³íèòè ÿê äèâåðñ³þ. Á³ëÿ ìàñèâó ªâðîïåéñüêèé õòîñü ïðÿìî íà ñòåæêó
âèâ³ç ãîðó äîìàøíüîãî íåïîòðåáó.
ßêùî ìèíóëîð³÷íà êàðòîïëÿ ÷è
ÿáëóêà çà äåÿêèé ÷àñ ñòàíå îðãàí³÷íîþ ï³äêîðìêîþ äëÿ äåðåâ,
òî ñêëî, ïëàñòèê, áóä³âåëüí³ â³äõîäè ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî òàê ³ çàëèøàþòüñÿ ñì³òòÿì íà äîâã³ ðîêè.
Íå äîçð³ë³ ÿáëóêà — òî òàêå, à íàâ³ùî âèêèäàòè ñòàðó êàðòîïëþ
³ äèòÿ÷èé îäÿã, êîëè ¿õ ìîæíà
áóëî â³ääàòè íóæäåííèì? Òå, ùî
â ñì³òòÿ ïîòðàïèëè ðå÷³, ïðèäàòí³ äî âæèòêó, ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò,
ùî òó êóïó äî äîùó âæå äåê³ëüêà
ðàç³â ïåðåáèðàëè.

Діти запитують: коли відремонтують дорогу
на вулиці Кошового?

Отець Андрій з Махнівського храму повернувся
до церкви ворога
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Íàñòîÿòåëü õðàìó Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ Ìàõí³âêè, ïðîòî³ºðåé Àíäð³é Ê³ïåð ç 25 ëèïíÿ
2022 ðîêó ð³øåííÿì Â³ííèöüêîÁàðñüêî¿ ºïàðõ³¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Óêðà¿íè, ÷åðåç ñâî¿ çãóáí³
ïðèñòðàñò³ òà ïîðóøåííÿ öåðêîâíî¿ äèñöèïë³íè çàáîðîíåíèé

ó ñâÿùåííîñëóæ³íí³. Öå îçíà÷àº,
ùî òðåáè òà Öåðêîâí³ Òà¿íñòâà,
ÿê³ çâåðøóâàòèìå îòåöü Àíäð³é,
áóäóòü íåä³éñíèìè. Â Óêàç³ Â³ííèöüêî-Áàðñüêî¿ ºïàðõ³¿ ïðî
çàáîðîíó ó ñëóæ³íí³ éäåòüñÿ:
«Çà ñèñòåìàòè÷íå ïîðóøåííÿ
öåðêîâíî¿ äèñöèïë³íè òà ïèÿöòâî çã³äíî ç ïðàâèëàìè 42-ãî
Ñâÿòèõ àïîñòîë³â «ªïèñêîï àáî

ïðîñâ³òåð, àáî äèÿêîí, ùî ìàº
ïðèñòðàñòü äî ³ãîð ÷è ïèÿöòâà,
àáî íåõàé ïðèïèíèòü, àáî íåõàé
áóäå ïîçáàâëåíèé ñòàíó, çàøòàòíèé êë³ðèê Â³ííèöüêî-áàðñüêî¿
ºïàðõ³¿ ïðîòî³ºðåé Àíäð³é Ê³ïåð
çàáîðîíÿºòüñÿ ó ñëóæ³íí³ ç 25 ëèïíÿ 2022 ðîêó ñòðîêîì íà ø³ñòü
ì³ñÿö³â, áåç ïðàâà íîñ³ííÿ íàïåðñíîãî õðåñòà òà íàäàííÿ ñâÿùåí-

íèöüêîãî áëàãîñëîâåííÿ â³ðíèì».
Çà ïîâ³äîìëåííÿì íà ñòîð³íö³
ó ñîöìåðåæ³ Ïàðàô³¿ Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ñ. Ìàõí³âêà
ñòàëî â³äîìî, ùî îòåöü Àíäð³é
çàëèøèâ Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó
Óêðà¿íè òà çíîâó ïðèºäíàâñÿ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â Óêðà¿í³ (ÓÏÖ ÌÏ).
«Â ÷àñ, êîëè íàøà êðà¿íà áî-

ðåòüñÿ ç îêóïàíòîì, îòåöü Àíäð³é, ÿêèé ïðèâ³â íàñ äî êàíîí³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè, çàì³ñòü
òîãî ùîá âèçíàòè ñâî¿ ïðîâèíè
³ ïîêðàùóâàòè ñâîº ñòàíîâèùå,
çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî öåðêâè âîðîãà», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Òàêèì ð³øåííÿì ñâÿùåííèêà æèòåë³ Ìàõí³âñüêî¿ ãðîìàäè
øîêîâàí³.
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РОСТУТЬ БАШТАННІ І В НАШОМУ
КРАЇ. ЦЕ ДОВІВ НАШ ЗЕМЛЯК
Господар  Кавун люблять майже всі.
Тільки не кожен наважиться вирощувати
баштанні культури на своєму городі,
вважаючи, що на Поділлі кавуни
не ростуть. Що це не так — довів Анатолій
Огороднійчук, у якого ми побували
на його невеличкому баштані
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè ïðè¿õàëè äîäîìó
äî Àíàòîë³ÿ, â³í ñàìå ïðèâ³ç
ñâî¿ì òðàêòîðöåì äëÿ ïîëèâó
ãîðîäèíè 600 ë³òð³â âîäè. Êð³ì
äèíü ³ êàâóí³â ó ãîñïîäàðÿ º ãðÿäêà ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ñîëîäêî¿
êóêóðóäçè, áîëãàðñüêîãî ïåðöþ
³ ò. ä. Òî æ º ùî ïîëèâàòè.
— Âñå æèâå ëþáèòü âîäó,
íå áóäå êóëüòóðàì âîëîãè íà ãîðîä³ — âñå çàñîõíå. Ïîëèâàþ áàøòàíí³ ÿãîäè ³ îâî÷³ 2–3 ðàçè
íà òèæäåíü.
Ìè ç Àíàòîë³ºì îäíîêëàñíèêè, òîæ çâåðòàþñÿ äî íüîãî, ÿê
äî ñâîãî ïðèÿòåëÿ.
— Òîë³êó, ÿ ó ìèíóëîìó ðîö³
ñïðîáóâàâ ïîñ³ÿòè êàâóíè. Ó ìåíå
âîíè âèðîñëè, ÿê âåëèêå ÿáëóêî,
à â òåáå ðîñòóòü â³ä òðüîõ äî ñåìè
ê³ëîãðàì³â. Ñêàæè, ùî ç ìî¿ìè êàâóíàìè áóëî íå òàê?
— ß æ íå ñïåö³àë³ñò, à ïðîñòî
ëþáèòåëü. Çâ³äêè ìåí³ çíàòè, ùî
òàì áóëî íå òàê? Òå, ùî ùîñü
áóëî — òî öå òî÷íî, ³íàêøå âîíè
âèðîñëè á á³ëüø³.
— Ãàðàçä, òîä³ ðîçêàæè, ùî òè
ðîáèø ç êàâóíàìè, ùî âîíè ó òåáå
âåëèê³ ðîñòóòü?
— Ïðè÷èí ìîæå áóòè áàãàòî.
Çà ïîëèâ ÿ âæå ñêàçàâ. Êë³ìàò
ó íàøèõ øèðîòàõ çì³íèâñÿ, ñòàëî

á³ëüøå ñîíÿ÷íèõ äí³â, òîæ ñòàëî
ìåíøå âîëîãè â ïîâ³òð³. Ïîëèâ
ïîòð³áíèé, ùîá êàâóíó äàòè ïîøòîâõ â ðîñò³, à äàë³ â³í âæå ñàì
ñâîº â³çüìå.
— Êîëè ÿ ñ³ÿâ êàâóíè, òî ¿õ
ìàëî âèðîñòè 3 ðÿäêè, à ç³éøëî
5 çåðíÿò. Ùî, íåÿê³ñíå íàñ³ííÿ
ïðîäàëè? — ïåðåáèâ ÿ Àíàòîë³ÿ.
— Â³ä íàñ³ííÿ òàêîæ áàãàòî
çàëåæèòü, — êàæå ãîñïîäàð. —
Ãîëîâíå — íå êèíóòè éîãî â õîëîäíèé ãðóíò, íàñ³ííÿ â³ä õîëîäó
çàãèíå â çåìë³.
Àíàòîë³é ïîêàçóº ðóêîþ íà áàøòàí ³ äîäàº:
— Ö³ êàâóíè, ùî á³ëüø³, ÿ âèðîùóâàâ ó ãîðùèêàõ, à âæå ïîò³ì
âèñàäæóâàâ ó ãðóíò. Ò³, ùî âèñ³ÿâ
â ê³íö³ òðàâíÿ â çåìëþ, äîâãî
íå ñõîäèëè, ùîñü ¿ì áðàêóâàëî.
Ïîò³ì òàêè ç³éøëè âñ³, ùî ïîñ³ÿâ. Äîâåëîñÿ ïåðåñàäæóâàòè,
ùîá íå ãóñòî ðîñëè.
— À ÿê ä³çíàòèñÿ, ùî çåìëÿ âæå
ïðîãð³òà äëÿ ³äåàëüíî¿ âèñàäêè?
— ß æ íå ñïåö³àë³ñò, — êàæå
Àíàòîë³é. — ß ñòàâ âèðîùóâàòè
êàâóíè ðîê³â 5 òîìó. Ìîæå äëÿ
êîãîñü ì³é ìåòîä áóäå íåïðàâèëüíèì. ß ò³ëüêè çíàþ, ùî ç êîæíèì
ðîêîì ó ìåíå âîíè ðîñòóòü âñå
á³ëüø³ çà âàãîþ. ² öå íå ôàêò,
ùî âñ³ì òðåáà ðîáèòè òå, ùî
ÿ ðîáëþ. À âçàãàë³ çâ³äêè òè ä³-

Анатолій Огороднійчук став вирощувати кавуни років 5 тому. Щоб вони гарно росли,
кожного тижня на свій невеликий баштан виливає близько двох тонн води
çíàâñÿ, ùî ÿ âèðîùóþ áàøòàíí³
êóëüòóðè? — âæå ìåíå çàïèòóº
Àíàòîë³é.
— Ó ìåíå ðîáîòà òàêà, ùîá
âñ³õ ÷óòè. Êîëè òè ðîçïîâ³äàâ ïðî
ñèíà, ùî âîþº íà Ìèêîëà¿âùèí³, Ëþáà ðîçïîâ³äàëà Þë³¿, ùî òè
ï³äæèâëþºø êàâóíè ìîëîêîì. Òè
÷óâ ëèøå ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà,
à ÿ âàñ ÷óâ îáîõ.
— À, òî öå âîíà òîá³ ñêàçàëà.
ß ¿¿ òðîõè ïîïðàâëþ. Ìîëîêî çàâåëèêå äëÿ êàâóí³â çàäîâîëåííÿ,
ÿ ä³éñíî ï³äæèâëþþ êàâóíè, àëå
¿ì âèñòàº ñèðîâàòêè. Ñâ³æåíüêà
ñèðîâàòêà äëÿ íèõ — ó ñàìèé
ðàç, — êàæå Àíàòîë³é.
— Â òâî¿õ õåðñîíñüêèõ êàâóíàõ,
ÿêà ïðèáëèçíî âàãà?

— Öå íå õåðñîíñüêèé,
à «÷àðëüñòîí». ß íå ñòàðàþñÿ
âèðîùóâàòè õåðñîíñüê³ êàâóíè.
Ç íèìè âàæêî, òîìó ùî ó íèõ
äîáðå ðîçâèíåíà êîðåíåâà ñèñòåìà. Ïåðåñàäêà äëÿ ðîñëèíè
íåâåëè÷êà òðàâìà, àëå æ º. Äëÿ
õåðñîíöÿ ïîòð³áíèé áåçïåðåñàäêîâèé ïîñ³â.
— À ÿê³ êàâóíè ëåãøå ïåðåíîñÿòü ïåðåñàäêó?
— «Âîãíèê», — äî ðîçìîâè ÷îëîâ³ê³â ï³äêëþ÷àºòüñÿ äðóæèíà
Àíàòîë³ÿ Òàìàðà. — Îò³ òåìíîçåëåí³ êàâóíè — òî «Öóêðîâèé
ìàëþê», ñâ³òëî-çåëåí³ ñìóãàñò³ —
òî «Ïðîäþñåð» àáî «Àñòðàõàíåöü», — ïîÿñíèëà Òàìàðà.
Ç êàâóíàìè í³áè ðîç³áðàëèñÿ.

Ãîëîâíå — ìàòè áàæàííÿ ³ òåðï³ííÿ çà íèìè äîãëÿäàòè. Íàîñòàíîê íàøî¿ çóñòð³÷³ Àíàòîë³é
ðîçïîâ³â, ùî òðåáà ðîáèòè ç ïîì³äîðàìè, ùîá âîíè ðÿñíî öâ³ëè
³ äîáðå ïëîäîíîñèëè. Êàæå, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ðîçñàäó âèñàäèëè â ãðóíò
³ îáãîðíóëè çåìëþ, ïîòð³áíî ì³æðÿääÿ ïîì³äîð³â âêðèòè ìóëü÷åþ.
Òîä³ ñòåáëî ðîñëèíè ðàçîì ³ç ïëîäàìè ëÿãàþòü íà ñîëîìó. Ïåðåâàãà òàêîãî âèðîùóâàííÿ â òîìó,
ùî ïîì³äîðè íå ëåæàòü íà çåìë³.
Ñâî¿ì ëèñòÿì âîíè çàêðèâàþòü
ïëîäè â³ä ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â ³
âîíè íå ïå÷óòüñÿ íà ñîíö³. ¯õ
íå ïîòð³áíî ï³äâ’ÿçóâàòè, à ãîëîâíå, ùî ìóëü÷à º çàïîá³æíèêîì
øâèäêîãî âèñèõàííÿ ãðóíòó.

Захворюваність гострими кишковими інфекціями
на Козятинщині зросла у сім разів
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ó â³ää³ë³ öåíòðó êîíòðîëþ òà
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá ðîçïîâ³ëè ïðî çàõâîðþâàí³ñòü íà ãîñòð³
êèøêîâ³ ³íôåêö³¿.
²íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ
ó âñ³õ áåç âèíÿòêó
êðà¿íàõ ñâ³òó âæå íå îäíå
ñòîð³÷÷ÿ. Çà äàíèìè ÂÎÎÇ,
ñìåðòí³ñòü õâîðèõ âíàñë³äîê ³íôåêö³éíèõ õâîðîá çàéìàº äðóãå
ì³ñöå ó ñâ³ò³. Êð³ì öüîãî, á³ëüøå ì³ëüéîíà ëåòàëüíèõ âèïàäê³â çóìîâëåíî âæå ïåðåíåñåíèìè
³íôåêö³éíèìè çàõâîðþâàííÿìè.
Ïðèíöèïîâî íîâèìè òåíäåíö³ÿìè â åâîëþö³¿ íàøèõ óÿâëåíü
ïðî ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ
º ðîçøèðåííÿ ìåæ ³íôåêö³éíî¿
ïàòîëîã³¿ íàñàìïåðåä çà ðàõóíîê â³äêðèòòÿ íîâèõ çáóäíèê³â ³
âñòàíîâëåííÿ ¿õ ðîë³ â ðîçâèòêó
çàõâîðþâàíü, ùî ðàí³øå ââàæàëèñÿ íå³íôåêö³éíèìè, çíà÷åííÿ
³íôåêö³é ó õðîí³÷í³é ïàòîëîã³¿
ëþäèíè. Ñïèñîê öèõ çàõâîðþâàíü
óæå äîñèòü âåëèêèé ³ ïîñò³éíî

çá³ëüøóºòüñÿ.
Â Óêðà¿í³ ùîðîêó íà ³íôåêö³éí³ õâîðîáè õâîð³þòü â³ä
616991 äî 1020947 îñ³á (áåç óðàõóâàííÿ ãðèïó òà ÃÐÂ²).
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ñïåö³àë³ñòè
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó öåíòðó
êîíòðîëþ
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá,
ó ñòðóêòóð³ ³íôåêö³éíî¿ ïàòîëîã³¿ çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó
ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íàéá³ëüø
çíà÷íó ÷àñòêó ñêëàëè êèøêîâ³
³íôåêö³¿ — 63,4%; ïî ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÒÃ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó — 44,9%, ïðîòè
6,1% ó ² ï³âð³÷÷³ 2021 ðîêó. Çàõâîðþâàí³ñòü ãîñòðèìè êèøêîâèìè ³íôåêö³ÿìè ó ïîð³âíÿíí³ ç
ìèíóëèì ðîêîì ïî îáëàñò³ çðîñëà
ó 2,3 ðàçè, ïî ðàéîíó — ó 7 ðàç³â. Ç ãðóïè êèøêîâèõ ³íôåêö³é
íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó ðåºñòðóâàëè
âèïàäêè ñàëüìîíåëüîçó, ãàñòðîåíòåðîêîë³ò³â, õðîí³÷íèõ â³ðóñíèõ
ãåïàòèò³â Â ³ Ñ. Çà îñòàíí³ äâà
ðîêè íå çàðåºñòðîâàíî âèïàäê³â
øèãåëüîçó, íàòîì³ñòü çðîñëà ê³ëüê³ñòü ðîòàâ³ðóñíèõ åíòåðèò³â.

«Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî â ðàéîí³
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â
ðåºñòðóºòüñÿ çíà÷íå ïåðåâèùåííÿ åï³äåì³÷íîãî ïîðîãîâîãî
ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà êèøêîâ³
³íôåêö³¿. Äîì³íóþ÷ó ðîëü ñåðåä
âèä³ëåíèõ çáóäíèê³â â³ä õâîðèõ
íà ãàñòðîåíòåðîêîë³òè ñêëàäàëè
êëåáñ³ºëà — 16,7%, ðîòàâ³ðóñ —
15,4%, öèòðîáàêòåð — 8,9%», —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Çà ðåçóëüòàòàìè åï³äåì³îëîã³÷íèõ ðîçñë³äóâàíü âñòàíîâëåíî,
ùî øëÿõ ïåðåäà÷³
ãàñòðîåíòåðîêîë³ò³â ó 84,6% âèïàäê³â áóâ õàð÷îâèé. Íà ïåðøîìó
ì³ñö³ áóëè ïðîäóêòè, ÿê³ ïðèäáàí³
â ìàãàçèíàõ, íà äðóãîìó — äîìàøí³, íà òðåòüîìó — ç ðèíê³â.
Çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó â ðàéîí³
íå ðåºñòðóâàëîñü ñïàëàõ³â ãîñòðèõ
êèøêîâèõ ³íôåêö³é
òà íå âèíèêàëî óñêëàäíåíü
åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç êèøêîâî¿
ãðóïè ³íôåêö³é â îðãàí³çîâàíèõ
êîëåêòèâàõ òà íà îá’ºêòàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çàõâîðþâàííÿ íà ÃÊ² òà õàð÷îâ³

îòðóºííÿ º íåõòóâàííÿ
åëåìåíòàðíèìè ïðàâèëàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè — ÿê îñîáàìè, ÿê³
ãîòóþòü ñòðàâè, òàê ³ òèìè, õòî
¿õ âæèâàº, ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³é
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, çáåð³ãàííÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â â àíòèñàí³òàðíèõ
óìîâàõ òà ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë
òîâàðíîãî ñóñ³äñòâà, áåç äîòðèìàííÿ íàëåæíîãî òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìó. Íå ìåíø âàæëèâèìè º
ÿê³ñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ ñèðîâèíè, ç ÿêèõ ãîòóºòüñÿ ñòðàâà. Äîñèòü âåëèêèé ðèçèê íåñóòü
ó ñîá³ ïðîäóêòè (ÿê ãîòîâ³ ñòðàâè,
òàê ³ ñèð³ ì’ÿñî, ìîëîêî, ðèáà
òîùî), ÿê³ ïðèäáàí³ íà ñòèõ³éíèõ
ðèíêàõ.
— Ôàêòîðàìè ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿
íàé÷àñò³øå ñòàþòü ãîòîâ³ ñòðàâè,
ìîëîêî ³ ìîëî÷í³
ïðîäóêòè, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ÿê³ ãîòóþòüñÿ «³ç çàïàñîì»,
ùî ïðèçâîäèòü äî íàêîïè÷åííÿ
ó ïðîäóêòàõ çáóäíèê³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü òà ïðîäóêò³â ¿õ
æèòòºä³ÿëüíîñò³. Íåîáõ³äíî àêöåíòóâàòè óâàãó íà òîìó, ùî çàðàæåí³ ì³êðîáàìè ñòðàâè òà õàð÷îâ³

ïðîäóêòè â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
ìàþòü ñâ³æèé, äîáðîÿê³ñíèé òà
ïðèâàáëèâèé âèãëÿä, — ïîÿñíþþòü ó â³ää³ë³ öåíòðó êîíòðîëþ òà
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá.
Äæåðåëîì êèøêîâèõ ³íôåêö³é
º õâîðà ëþäèíà. Àëå ãîëîâíèìè
ðîçïîâñþäæóâà÷àìè º
îñîáè ç ëåãêèì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ ³ îñîáëèâî ò³, õòî
çà ðîäîì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ çàéíÿòèé â ñôåð³ îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ. À ñàìå — ïðîäàâö³
ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â, ðîá³òíèêè ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿
ïðîìèñëîâîñò³, äèòÿ÷èõ çàêëàä³â.
Çàëèøàþ÷èñü íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, òàê³ îñîáè, áóäó÷è õâîðèìè,
çäàòí³ çàáðóäíþâàòè çáóäíèêàìè
âñå, äî ÷îãî òîðêàþòüñÿ ¿õ ðóêè:
ïîñóä, õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, ïðåäìåòè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Êð³ì òîãî, òðèâàëèé ïåð³îä
êîâ³äíèõ îáìåæåíü, à ñüîãîäí³
ùå é â³éñüêîâèé ñòàí, ïðèçâåëè
äî â³äñóòíîñò³ êîíòðîëþ çà ñòàíîì ïðîõîäæåííÿ ìåäîãëÿä³â
äàíîþ êàòåãîð³ºþ îñ³á.
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ХУДОЖНИКИ СТВОРИЛИ
КАРТИНУ-ПАЗЛ КОЗЯТИНА
Надихаюче  Вокзал, пам’ятникпаровоз, Водокачку зі старим мостомаркою та інші куточки нашого міста
зобразили митці на полотнах. Художники
написали їх у рамках проєкту «Я люблю
Козятин», який стартував напередодні Дня
міста. Дев’ять окремих картин, поєднаних
в єдине ціле, презентували у міському
сквері. Розповідаємо, як створювали
роботи і де їх можна побачити
ОЛЕНА УДВУД

Òîð³ê ì³ñüêà ðàäà çàïî÷àòêóâàëà ïëåíåð «ÀÐÒ-Âîäîêà÷êà»,
ÿêèé îá’ºäíàâ ìèòö³â ³ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Âîíè ïðè¿õàëè
äî íàøîãî ì³ñòà ³ ïèñàëè êàðòèíè
ç íàòóðè. Öüîãîð³÷ ïðîºêò çíàéøîâ ñâîº ïðîäîâæåííÿ ó äåùî
çì³íåíîìó ôîðìàò³. Â³ñ³ì êîçÿòèíñüêèõ õóäîæíèê³â ñòâîðèëè
êàðòèíó-ïàçë, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç
äåâ’ÿòè ïîëîòåí. Êð³çü íèõ ïðîõîäèòü êàðòà Êîçÿòèíà, íà ÿê³é
öâ³òóòü ìàëüâè, ³ðèñè, ï³îíè òà
³íø³ êâ³òè.
НАТХНЕННЯ ПРИЙШЛО
ЗА ЧАШКОЮ КАВИ
Àâòîðêà òà ³í³ö³àòîð ïðîåêòó — Òåòÿíà Êóë³ø, ÷ëåí Ñï³ëêè
äèçàéíåð³â Óêðà¿íè, õóäîæíèöÿàêâàðåë³ñò. Ñàìå ¿é íàëåæèòü ³äåÿ
êàðòèíè-ïàçëà.
— Ìè ç Íàòàëåþ Áàøòîâîþ
ïèëè êàâó ³ ÿ êàæó: «Õî÷åòüñÿ
ùîñü çðîáèòè», — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Êóë³ø. — Ìèíóëîãî ðîêó áóâ
ïëåíåð, à öüîãî ðîêó ìè íå ìîæåìî òàêå ïðîâåñòè, òîìó ùî ó íàñ
ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà. À õî÷åòüñÿ ùîñü çðîáèòè äëÿ ì³ñòà. Ìè
äóìàëè ïðî Óêðà¿íó, Â³ííèöþ,
Êîçÿòèí. ² òóò Íàòàëÿ çàõîäèòü
â ãóãë, áåðå êàðòó Êîçÿòèíà.
ß äèâëþñÿ, à òàì òàêà êëàñíà
âèõîäèòü ô³ãóðà ì³ñòà. Âîíà íàãàäóº äåñü òðîøêè Ñô³íêñà, äåñü
òðîøêè ïòàõó, íà÷å ÿêàñü êðèëàòà
³ñòîòà. ß ïîäèâèëàñÿ íà öå ³ îäðàçó ïðèéøëà ³äåÿ — íàìàëþâà-

òè öþ êàðòó Êîçÿòèíà ³ êðàñèâ³
êóòî÷êè ì³ñòà. Îäðàçó ïðèéøëà
íàçâà «ß ëþáëþ Êîçÿòèí», áî
ëþáîâ äî Êîçÿòèíà — öå ùîñü,
ùî ïîâèííî áóòè ñâ³òëå, ðàä³ñíå,
ïîçèòèâíå, ÿñêðàâå.
Òåòÿíà ðîçðîáèëà ì³í³åñê³ç ³ ç³áðàëà êîìàíäó ç âîñüìè õóäîæíèê³â. Âîíè îòðèìàëè ïîëîòíà
³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè. Ñòâîðèëè
ðèñóíîê çà åñê³çîì êóðàòîðà
ïðîºêòó ³ çàïîâíèëè éîãî ôàðáàìè. Òàê íà äåâ’ÿòè ïîëîòíàõ
ç’ÿâèëèñÿ ìàëüîâíè÷³ êóòî÷êè
Êîçÿòèíà. Âåðõí³é ðÿä — öå íàø³
â³äîì³ ïàì’ÿòêè. Òóò ïàì’ÿòíèêïàðîâîç, çàë³çíè÷íèé âîêçàë òà
ñòàðîâèííà âîäîã³ííà âåæà íà ò³é
ñòîðîí³. Ó ñåðåäíüîìó ðÿäó íàø³
êóòî÷êè â³äïî÷èíêó òà ïðèðîäà. Ïî îáèäâà áîêè ì³ñüêèé
ñêâåð, ó öåíòð³ — ëàâêà-ñåðäå÷êî íà ïëîù³. Ó íèæíüîìó ðÿäó
çîáðàæåí³ êîñòåë, Âîäîêà÷êà òà
Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà. Êîæíå ïîëîòíî — öå îäíî÷àñíî ³ îêðåìå
çîáðàæåííÿ, ³ ÷àñòèíà ö³ë³ñíî¿
êàðòèíè.
УЧАСНИКИ ДІЛЯТЬСЯ
ВРАЖЕННЯМИ
Íàä ðîáîòàìè ïðàöþâàëè ÿê
àìàòîðè, òàê ³ ïðîôåñ³éí³ õóäîæíèêè. Ñåðåä íèõ — Íàòàë³ÿ
Ñòåïàíþê. Îáðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì çàõîïèëàñÿ ùå â äèòèíñòâ³,
ùî çîâñ³ì íå äèâíî. Íàòàë³ÿ ç
òâîð÷î¿ äèíàñò³¿. ¯¿ òàòî òàêîæ áóâ
õóäîæíèêîì, à ä³äóñü — ð³çüáÿðåì. Ñâîãî ÷àñó æ³íêà ïðàöþâàëà
õóäîæíèêîì-îôîðìëþâà÷åì ó ê³-

íîòåàòð³ «Ìèð», ïîò³ì — ó áóäèíêó íàóêè ³ òåõí³êè ñòàíö³¿ Êîçÿòèí (â íàðîä³ ÆÄÊ), äå ñïåðøó
áóëà òåæ îôîðìëþâà÷åì, à çãîäîì — êåð³âíèêîì ãóðòêà. Çàðàç
Íàòàë³ÿ íàâ÷àº æèâîïèñó þíèõ
êîçÿòèí÷àí ³ ñàìãîðîä÷àí.
— Ìîÿ óëþáëåíà òåõí³êà —
îë³ÿ, — êàæå ìèñòêèíÿ. — Òîìó
ùî âîíà í³æíà, íåþ ìîæíà çðîáèòè õîðîø³ ïåðåõîäè. Íàéá³ëüøå
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïèñàòè íàòþðìîðòè. Àëå âçàãàë³ ÿ çàéìàþñÿ
áàãàòî ÷èì. Ó ìåíå ðîáîòà òàêà,
ùî òðåáà áàãàòî ÷èì çàéìàòèñÿ,
òîìó ùî â÷ó ä³òåé.
Íà êàðòèí³-ïàçë³ ïîëîòíî Íàòàë³¿ ï³ä íîìåðîì äåâ’ÿòü. Òàì
çîáðàæåíî Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà.
Öå îäíà ç íàéñòàð³øèõ áóä³âåëü
ó öåíòð³ Êîçÿòèíà.
— Íàéâàæ÷å ó ö³é ðîáîò³ — öå,
çâè÷àéíî, ïåðñïåêòèâà, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Ñòåïàíþê. — Ïå-

Ðîáîòè, ÿê³ ñòâîðèëè
ó÷àñíèêè ïðîºêòó,
ó ìàéáóòíüîìó ñòàíóòü
÷àñòèíîþ åêñïîçèö³¿
ãàëåðå¿, ÿêó ïëàíóþòü
â³äêðèòè ó Êîçÿòèí³
ðåäà÷à ïåðñïåêòèâè â àðõ³òåêòóðíîìó ïåéçàæ³ — öå äóæå âàæêî,
àëå ÿ âïîðàëàñÿ. Òð³øå÷êè òðåáà
áóëî ùîñü äîäàòè — äîäàëà ä³äóñÿ
³ îíóêà. Öå æ ³ñòîð³ÿ.
Íà ïîëîòí³ ï³ä íîìåðîì äâà
çîáðàæåíî ãîëîâíó ðîäçèíêó íàøîãî ì³ñòà — çàë³çíè÷íèé âîêçàë.
Íàä êàðòèíîþ ïðàöþâàëà Íàòàë³ÿ
Ñàëèíêî.
— Áóëî òðîõè âàæêî íàëàøòóâàòèñÿ, — êàæå õóäîæíèöÿ. —
Äëÿ òîãî, ùîá ìàëþâàòè, ìåí³
ïîòð³áíå íàòõíåííÿ. Âîíî ìàº
ïðèéòè ³ òîä³ ÿ ñòàíó ³ áóäó ìàëþâàòè. Áóëî âàæêî, àëå ìè âïîðàëèñÿ ³ âñå çðîáèëè. Äÿêóþ÷è
Òåòÿí³ Êóë³ø, âîíà ï³äïðàâèëà,
äîïîìîãëà.
Íàòàë³ÿ íàâ÷àëàñÿ íà äèçàéíåðà ³íòåð’ºðó. Ð³ê ïðàöþâàëà
â ìóçè÷í³é øêîë³ âèêëàäà÷åì
æèâîïèñó. ¯é ïîäîáàºòüñÿ ïèñàòè
ïåéçàæ³ òà ïîðòðåòè. Óëþáëåíà
òåõí³êà — àêâàðåëü.

Перша зустріч художників. Авторка проєкту Тетяна Куліш
показує ескіз майбутньої картини

Ці дев’ять полотен — окремі картини і водночас єдине
ціле. Над їх створенням працювало вісім митців
— Âîíà íàéêðàùå ïåðåäàº êîë³ð ³ ïðèðîäó, — ïîÿñíþº Íàòàë³ÿ
Ñàëèíêî. — Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ
ÿñêðàâ³, ñâ³òë³ êîëüîðè. Êîëè
ÿ ïåðåãëÿäàþ ðîáîòè Òåòÿíè Êó-

ë³ø, ÿ ïðîñòî â çàõâàò³. Ä³éñíî
äóæå êëàñíà òåõí³êà. Âîíà ìåí³
â³äêðèëàñÿ, êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ
â óí³âåðñèòåò³.

Роботи показали у парку

Під час презентації почалася злива. Дощ створив особливу
атмосферу

Проєкт «Я люблю Козятин 2022 незалежної України» в рамках пленеру «АРТ-Водокачка» презентували
у міському сквері в четвер, 4 серпня. Полотна, над якими працювали
наші митці, розставили на стенді,
аби кожен, хто прийшов на захід,
міг побачити незвичайну картинупазл, зіткану із зображень улюблених куточків нашого міста. По інший
бік від центральної алеї оформили
невелику виставку світлин, на яких
із минулим та сьогоденням Козятина знайомила відвідувачів директор Музею історії міста Лілія
Макаревич.
Ведучою заходу стала Наталія Баштова. До речі, вона також була
серед учасників проєкту — працювала над картиною, де зображено костел. Після вступного слова
до мікрофона запросили секретаря
міської ради Тетяну Римшу.
— Кожен передає любов посвоєму, — сказала Римша. — Хтось

садить квітку і опікується нею, хтось
її малює, і теж з душею. Те, що мене
сьогодні торкнулося — це ваша любов, яку ви передали в своїх картинах. Я хочу, щоб ми з вами таким
своїм ставленням, своєю любов’ю
наближали перемогу і такі заходи
проходили для того, щоб ми могли об’єднуватися. Якщо ми будемо
любити одне одного, людей, якщо
ми будемо дарувати любов людям,
якщо ми будемо любити своє місто,
любити свою країну, то перемога
буде дуже швидка. Ми її відчуваємо серцем.
Секретар міської ради побажала
всім здоров’я і взаємоповаги, а ініціаторці проєкту Тетяні Куліш — натхнення. Із вітальним словом виступила також начальниця відділу
культури Світлана Рибінська.
— Ми любимо Козятин, ми любимо
нашу Україну і саме те, що в нашій
душі, в наших думках, будує нашу
державу, тому що війни спочатку

перемагають в головах людей,
а вже потім — на полі бою, — сказала Рибінська. — І саме кроки до нашої перемоги ми робимо нашою
творчістю, творчістю наших митців.
Ми змінюємо себе, ми змінюємо
світ, а змінившись на краще, ми
йдемо твердіше до нашої перемоги.
Святкову атмосферу для гостей
заходу створила Анастасія Ільчук.
Дівчина виконала дві пісні. Не стала на заваді навіть погода. Коли
Анастасія співала «Derniеre danse»
французької виконавиці Indila, почалася справжня злива. Ситуацію
врятував художник Віктор Кльоц —
він тримав над дівчиною парасольку впродовж усієї пісні.
Роботи, які створили учасники проєкту, у майбутньому стануть частиною експозиції галереї, яку планують відкрити у Козятині. А поки що
їх можна побачити в Музеї історії
міста.
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ЗІБРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ ПІВСТОРІЧЧЯ.
ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ 1972 РОКУ
Ювіляри  На піввікову зустріч після
закінчення школи однокласники
1972 року випуску зібралися минулої
суботи. Перед тим, як в кафе «Берізка»
сісти за святковий стіл, вони завітали
до свого шановного вчителя Григорія
Коломійченка. Григорій Семенович був
безмежно радий, що його прийшли
провідати стільки учнів. За запрошення
випускникам подякував та від радісної
миті педагог розплакався. Як пройшла
зустріч ювілярів — у нашій розповіді
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ç ñàìîãî ïî÷àòêó çóñòð³÷³ îäíîêëàñíèêè çãàäàëè ïî³ìåííî âñ³õ,
êîãî âæå ç íàìè íåìàº. Òàêèõ
âèÿâèëîñÿ âæå 16 îñ³á. ¯õ ðàçîì
³ç ãåðîÿìè, ÿê³ çàõèùàþòü íàøó
çåìëþ â³ä îêóïàíòà, ïîìÿíóëè
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Çàòåëåôîíóâàëè òèì, õòî â ñòðîþ ³ æèâå
â Óêðà¿í³, àëå ÷åðåç îá’ºêòèâí³
ïðè÷èíè íå ìîãëè ïðè¿õàòè
íà çóñòð³÷. ¯ì â ðåæèì³ îíëàéí
ïîâ³äîìèëè ïðî âñ³õ îäíîêëàñíèê³â, ÿê³ ïðèéøëè. À ï³ñëÿ öüîãî
ðîçïî÷àëîñÿ íàãîðîäæåííÿ.
Ñïðàâà â òîìó, ùî âèïóñêíèêè 72 ðîêó ïåðøèé ðàç ç³áðàëèñÿ
íà çóñòð³÷ ÷åðåç 45 ðîê³â ï³ñëÿ
øêîëè. Íàòàë³ÿ Ñòåöþê, Íàä³ÿ
Äçþáà òà Àíàòîë³é Îãîðîäí³é÷óê
ïðèêëàëè ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá
òàêà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ.
Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó, ùî
âñÿ çóñòð³÷ þâ³ëÿð³â ïðîõîäèëà
â ðåæèì³ àðèòì³¿. Çãàäóþ÷è ñåáå
òà ñâî¿õ øê³ëüíèõ íàñòàâíèê³â,
ãîâîðèëè ïðî ïåðåìîãó íàä îðêàìè. Ç öüîãî ïðèâîäó îãîëîñèëè ïåðøèé òîñò, à ï³ñëÿ íüîãî
îäíîêëàñíèêè, à íèí³ ïåíñ³îíåðè — ñèëîâèê Âàëÿ Ã³äç³íñüêà
(Ñë³ï÷óê), äåðæñëóæáîâö³ Íàä³ÿ
Ìåëüíèê (Ëîáîç³íñüêà), Íàä³ÿ
Äçþáà (Óðàçîâà), àïàðàòíèê
Íàòàøà Ñòåöþê (Ãðèíþê), áóä³âåëüíèê Â³êòîð Òè÷èíñüêèé,
ìîñòîñòðî¿âåöü Àíàòîë³é Ñîêîð÷óê, çàë³çíè÷íèêè Íàä³ÿ Áóãðèì
(Ò³õà÷), Þë³ÿ ×îðíåíüêà, Ëþáîâ
Öèìáàëåé (Ñòðèáàëü), Âàëåð³é
Çà¿÷êî, õë³áîðîá òà êîìóíàëüíèê, Àíàòîë³é Îãîðîäí³é÷óê,
õóäîæíèê Â³êòîð Êëüîö, áóõãàëòåð Ãàëèíà Ëåãêîäóõ (Âîâ-

÷îê), ïðàö³âíèê áþðî òåõí³÷íî¿
³íâåíòàðèçàö³¿ Ëþáîâ Ñîêîð÷óê
(Ìàëàé) äîâãî çãàäóâàëè, ÿêèìè
âîíè áóëè ó øê³ëüí³ ðîêè.
Ó Ëþáè Ñòðèáàëü ÷åðåç
îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè íå âèõîäèëî éòè íà çóñòð³÷. Âñ³ ¿¿ êëîïîòè
âçÿâ íà ñåáå ¿¿ ÷îëîâ³ê ³ â³äïðàâèâ
ñâîþ ïîëîâèíêó äî îäíîêëàñíèê³â. Âîíà âäÿ÷íà ñâîºìó ÷îëîâ³êîâ³ ³ äîë³, ùî ó íå¿ òàêà çóñòð³÷
â³äáóëàñÿ. Äîìàøí³ êëîïîòè
ïî ãîñïîäàðñòâó âîíà ïîð³âíÿëà
ç âåëèêîþ ïåðåðâîþ ì³æ óðîêàìè. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç îäíîë³òêàìè
ó íå¿ çíîâ áóäå ïåðåðâà — ïå-

Îäíîêëàñíèêè
áåçìåæíî áóëè ðàä³
ïîáà÷èòè ð³äí³ îáëè÷÷ÿ
òà ïî÷óòè çíàéîì³
ãîëîñè. Í³áè é íå áóëî
öèõ 50 ðîê³â
ðåðâà ïåðåä äçâ³íêîì íà óðîê,
íà ÿêîìó âîíà ñòàðàòèìåòüñÿ
áóòè ïðèñóòíüîþ. Ïîäÿêóâàëà
Ëþáà äîë³, ùî áàòüêè â³ääàëè ¿¿
íà íàâ÷àííÿ â øêîëó ¹ 9. Òàì
¿¿ çóñòð³ëà ïåðøà â÷èòåëüêà, ÿêà
ïðèâ÷àëà ä³òåé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ äîáðîòè.
Íàä³ÿ Ëîáîç³íñüêà ó â³òàëüíîìó
ñëîâ³ îäíîêëàñíèêàì ñêàçàëà:
— Ïîäóìàòè ò³ëüêè, 50 ðîê³â
òîìó íàø îá’ºäíàíèé êëàñ âèéøîâ çà âîðîòà øêîëè. Ç òî¿ ïîðè
äëÿ íàñ â³äêðèëèñÿ äâåð³ ó äîðîñëèé ñâ³ò. Ìè â³ðèëè â ñâî¿ ñèëè ³
äîìîãëèñÿ òîãî, ïðî ùî ìð³ÿëè,
áóäó÷è ó øêîë³. Ñüîãîäí³ ÿ õî÷ó
âñ³õ ïðèâ³òàòè ç íàøèì þâ³ëåºì,
ïîáàæàòè âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,

Колишні однокласники. Валентина Гідзінська,
Анатолій Огороднійчук та Наталія Стецюк

Зліва направо, перший ряд: Галина Легкодух, Надія Дзюба, Валентина Гідзінська, Надя
Бугрим, Надя Мельник, Наталія Стецюк. Другий ряд: Анатолій Огороднійчук, Валерій Заїчко,
Віктор Тичинський, Люба Сокорчук, Віктор Кльоц, Анатолій Сокорчук, Любов Цимбалей
ìèðíîãî íåáà íàä íàøèìè ãîëîâàìè, ùîá íàñ ïîâàæàëè íàø³
ð³äí³ òà áëèçüê³ ëþäè. Ç òèõèì
ñâÿòîì âàñ, ç³ ñâÿòîì áåç ñàëþò³â
³ ôåºðâåðê³â, äîðîã³ îäíîêëàñíèêè, — ñêàçàëà âîíà.
Â³ííè÷àíêà Âàëåíòèíà Ã³äç³íñüêà (Ñë³ï÷óê) áåçìåæíî áóëà
ðàäà ïîáà÷èòè ð³äí³ îáëè÷÷ÿ òà
ïî÷óòè çíàéîì³ ãîëîñè.
— Ó íàñ ñüîãîäí³ ò³ëüêè ïðèºìí³ ñïîãàäè, à öå çíà÷èòü, ùî
âîíî òàê áóëî â ä³éñíîñò³, — êàçàëà Âàëåíòèíà.
Ïîåòåñà Íàä³ÿ Äçþáà (Óðàçîâà)
íà ïî÷àòêó â³òàëüíîãî ñëîâà ïðî÷èòàëà â³ðø ïðî â³éíó â Óêðà¿í³
Ëþäìèëè Ìóð³íî¿. Ï³ñëÿ â³ðøîâàíîãî òâîðó âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
¿é äîâåëîñÿ ïåðåæèòè â ñòîëèö³
ó ïåðø³ äí³ ïîâíîìàñøòàáíîãî
ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ. Ïðî
ïîäðîáèö³ æèòòÿ êèÿí ï³ä îáñòð³ëàìè ìè äîìîâèëèñü, ùî
Íàäÿ ðîçïîâ³ñòü àâòîðó ñòàòò³ òà
îäíîêëàñíèêó çà ñóì³ñíèöòâîì
îêðåìî. Çàðàç Íàäÿ ãîñòþº ó ñâî¿õ äðóç³â ó ñåë³ Êîçÿòèí³ ³ ïëàíóº
ïîâåðíóòèñÿ â ñòîëèöþ â ê³íö³
öüîãî ì³ñÿöÿ. Â ñâîºìó çâåðíåíí³
äî îäíîêëàñíèê³â Íàäÿ ñêàçàëà:
— ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè êîæíîìó
â÷èòåëþ, ÿêèé íàñ â÷èâ, â³ääàâàâ
ñâîº çäîðîâ’ÿ, ñâî¿ çíàííÿ, ñòà-

ðàâñÿ íàì äîíåñòè òå, ÷îãî ìè ÿê
ä³òè ³íîä³ íå ðîçóì³ëè. ß ùàñëèâà
â ñâîºìó æèòò³ òîìó, ùî ÿ ìàëà
ðîáîòó, íà ÿêó õîäèëà êîæåí
äåíü, ÿê íà ñâÿòî. Äÿêóþ ²âàíó
Àíäð³éîâè÷ó, ùî â³í íàâ÷èâ ìåíå
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ÿ ïèñàëà äîïèñè ó æóðíàë³. Öàðñòâî íåáåñíå
âñ³ì, êîãî âæå ç íàìè íåìàº.
Äÿêóþ âñ³ì â÷èòåëÿì çà íàóêó.
Äÿêóþ, ùî òàê çãóðòóâàëè íàñ,
çàðàç òàêîãî âæå íåìàº.
Çãàäàëè þâ³ëÿðè, ùî Â³êòîð
Êëüîö õóäîæíèêîì ñòàâ ùå ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ. Êîëè íå ó âñ³õ
ó÷í³â íà óðîö³ ìàëþâàííÿ âèõîäèëè âïðàâí³ ðóõè îë³âöåì, Â³êòîð ç íèí³ ïîê³éíèì Âîëîäèìèðîì Âîéòêîì ìîãëè ìàëþâàòè
êàðòèíè. Òåïåð Â³êòîð — â³äîìèé
õóäîæíèê ³ çà ìåæàìè Êîçÿòèíà.
Çãàäàâøè âñ³õ â÷èòåë³â äîáðèì ñëîâîì, þâ³ëÿðè âèéøëè
íà âóëèöþ äëÿ êîëåêòèâíîãî
ôîòî íà ïàì’ÿòü. Íå òàê äëÿ ñåáå
ôîòî, ÿê ïîä³ëèòèñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè, ùî çàëèøèëèñü âäîìà.
Òåòÿíó Êèâó ïëàíóþòü ïðîâ³äàòè
áëèæ÷å äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ãàëèí³ Îíîôð³é÷óê òà
³íøèì ³íîãîðîäí³ì ïåðåêèíóòü
ôîòî çóñòð³÷³ íà âàéáåð.
Íà äâîð³ ó þâ³ëÿð³â áóëà ëèøå
îäíà òåìà. ßê äîáðå, ùî âîíè

Як в юні роки. Танцюють Люба Сокорчук та
Валерій Заїчко

çóñòð³ëèñÿ ³ â³ä çóñòð³÷³ îòðèìóþòü íàñîëîäó. Ñëîâî çà ñëîâîì, à íàäâîð³ ïî÷àëî âå÷îð³òè.
Òîä³ îäíîêëàñíèêè âäðóãå ñ³ëè
çà ñâÿòêîâèé ñò³ë. Ñìàêóâàëè
ïðèðîäíèìè äàðàìè ç ñàäêà
Â³êòîðà Òè÷èíñüêîãî òà ãîðîäó Àíàòîë³ÿ Îãîðîäí³é÷óêà.
Â³êòîð ïðèãîñòèâ îäíîêëàñíèê³â ïåðñèêàìè òà ãðóøàìè,
à Àíàòîë³é âèðîñòèâ íà ñâîºìó
ãîðîä³ äèíþ, ÿêî¿ âèñòà÷èëî
íà âñ³õ þâ³ëÿð³â. Ùå íà éîãî
ãîðîä³ ðîñòóòü êàâóíè, ò³ëüêè,
íà æàëü, êàæå Àíàòîë³é, ùå
íå âñòèãëè äîçð³òè.
Êîëè âæå çîâñ³ì çâå÷îð³ëî, çóñòð³÷ îäíîêëàñíèê³â äîá³ãëà ê³íöÿ. Þâ³ëÿðè ñòàëè òåëåôîíóâàòè
ñâî¿ì îíóêàì, ùîá ò³ ïðè¿õàëè
çà íèìè.
Ïðè¿õàëè õëîïö³-êðàñåí³,
çà ÿêèõ ìîëèòüñÿ âñÿ Óêðà¿íà. Âîíè ïðè¿õàëè â ð³äí³ êðà¿
ó ñïðàâàõ òà çíîâó ïîâåðíóòüñÿ,
ùîá ïðîòèñòîÿòè âîðîãó. Ìàáóòü
òîìó çóñòð³÷ îäíîêëàñíèê³â ïðîéøëà áåç ãó÷íèõ ãóëÿíü, ò³ëüêè
ùîá ïîáà÷èòèñü çà 5 ðîê³â. ² ùî
ñâÿòêóâàòè, êîëè îíóêè, çÿò³
þâ³ëÿð³â âîþþòü íà ïåðåäîâ³é?
Ïîñèä³ëè, ÿê äðóç³-ïðèÿòåë³ ³
ðîç³éøëèñÿ ç³ ñëîâàìè: «Ñëàâà
íàøèì âî¿íàì! Ñëàâà Óêðà¿í³».

Надія Дзюба та Анатолій Огороднійчук
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Доля  Жінка-безхатько Наталія
Подолян не знала, що колишній чоловік
поховав її. Тепер суд має «воскресити» з
мертвих. Готувати документи допомагає
посадовець із міськради, а також
адвокат Центру безоплатної правової
допомоги. За цей час її підтримували
інші люди. Однак відновити паспорт
поки що не вдалося. Чому?
ВІКТОР СКРИПНИК

Âîíà ñàìà çàòåëåôîíóâàëà æóðíàë³ñòó RIA. «Ïðèãàäóºòå, âè ïèñàëè ïðî æ³íêó, ÿêà æèâå íà âîêçàë³?
Öå ÿ, Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí», — ñêàçàëà
³ ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ ïðî òå, ñê³ëüêè
ëþäåé ï³äòðèìóâàëè ¿¿ çà ÷àñ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ñòàòò³. Êàæå, ÿêáè
íå âîíè, ñàìà í³êîëè á íå ñïðàâèëàñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè.
Ó ìèðí³ äí³ áóëî íåïðîñòî âèæèâàòè, à ï³ä ÷àñ â³éíè ñòàëî
ùå ñêëàäí³øå. Äÿêóº òèì, õòî
ï³äòðèìóâàâ ðàí³øå, ³ õòî ðîáèòü
öå òåïåð.
Íàãàäàºìî, öÿ æ³íêà ïîíàä
20 ðîê³â òîìó âòåêëà ç ìîñêîâñüêîãî ðàáñòâà. ¯é öå âäàëîñÿ ðàçîì ³ç â³ííè÷àíêîþ. ¯õ âèâ³ç îäèí
³ç äàëåêîá³éíèê³â. Òðèâàëèé ÷àñ
Íàòàë³ÿ ïðîæèâàëà ó â³ííè÷àíêè â êâàðòèð³. Êîëè òà ïîìåðëà,
øóêàëà æèòëî ó ð³çíèõ ëþäåé.
Ïðàöþâàëà çäåá³ëüøîãî íà ðèíêó.
Äîêóìåíòè çàëèøèëèñÿ â Ìîñêâ³.
Â³äíîâèòè ¿õ íå âäàëîñÿ äîòåïåð.
Ó ñâî¿õ 68 ðîê³â çàëèøèëàñÿ
áåç ïàñïîðòà, áåç ïåíñ³¿, áåç äàõó
íàä ãîëîâîþ, ò³ëüêè ç áîëÿ÷êàìè,
ÿê³ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ çàðîáëÿòè íà õë³á, âèíàéìàòè æèòëî. Äâà
ðîêè òîìó ï³øëà æèòè íà âîêçàë.
Ï³ñëÿ ñòàòò³ â RIA ¿é òåëåôîíóâàëè ð³çí³ ëþäè. Õòîñü ï³äòðèìóâàâ ñëîâîì, äåõòî áðàâ äî ñåáå
ïîæèòè íà äåÿêèé ÷àñ.
ЖИЛА НА ВОКЗАЛІ
І В ДОБРИХ ЛЮДЕЙ
Ìèíóëîãî ðîêó ¿¿ âçÿëà äî ñåáå
ñ³ì’ÿ ç Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.

Ïðîæèâàëà ó íèõ ç ñåðåäèíè ë³òà
ìàéæå äî ê³íöÿ æîâòíÿ. ×îìó
íå çàëèøèëàñÿ äàë³?
Ïðî öå æóðíàë³ñò çàïèòóâàâ
ó Ïîäîëÿí.
— Äÿêóþ ¿ì, ùî ïðèþòèëè,
äàâàëè ¿ñòè, ìàëà ìîæëèâ³ñòü
æèòè áåçïëàòíî, â³äïî÷èëà ó ñåë³
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, áàãàòî êíèã
ïåðå÷èòàëà çà öåé ÷àñ, âñå áóëî
äîáðå, àëå æ ìåí³ íåçðó÷íî, ùî
ñèä³ëà ó ëþäåé íà øè¿, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Ó õàçÿéêè, â ÿêî¿
çóïèíÿëàñÿ, âîñüìåðî ä³òåé, áàãàòî âíóê³â. Çàðàç ó ¿õí³é âåëèê³é
ðîäèí³ ÷åêàþòü ùå îäíå ïîïîâíåííÿ. Äëÿ ÷îãî ÿ ¿ì?
Âîñåíè çíîâ ïîâåðíóëàñÿ
íà âîêçàë. Æèëà òî íà â³ííèöüêîìó âîêçàë³, òî â Êîçÿòèí³. Êîëè
¿¿ çàïðîøóâàëè ó ñåëî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, çâåðíóëà óâàãó
íà çàë î÷³êóâàííÿ íà âîêçàë³.
Ïîâåðòàëàñÿ íàçàä, çóïèíèëàñÿ
³ çàëèøèëàñÿ íî÷óâàòè.
— Ó Êîçÿòèí³ ñïîê³éí³øå,
í³æ ó Â³ííèö³, — ðîçïîâ³äàëà Íàòàë³ÿ. — Ìåíøå áîìæ³â,
ìåíøå øóìó-ãàìó. Øêîäà ò³ëüêè, ùî ëàâêè ã³ðø³ ³ òâåðä³ø³,
í³æ íà âîêçàë³ ó Â³ííèö³. Çàòå
ïîäîáàºòüñÿ îáñòàíîâêà. Òîìó
íàâ³äóþñÿ ñþäè.
ПІВ РОКУ В ГОТЕЛІ
— Îäíîãî ðàçó ìåí³ ïîäçâîíèëè äâîº ä³â÷àò, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Ñêàçàëè, ùî
ïðî÷èòàëè ïðî ìåíå ñòàòòþ ³
õî÷óòü äîïîìîãòè. ß çàïèòàëà,
÷èì ñàìå? Ïîîá³öÿëè îïëà÷óâàòè
æèòëî. Íà âóëèö³ Íåêðàñîâà º

ãîòåëü. Ïîïåðåäíüî âîíè ãîâîðèëè ç âëàñíèêîì. Ïîïðîñèëè
äîáðàòèñÿ òóäè. Ïîäÿêóâàëà ¿ì,
àëå íå äóæå â³ðèëà, ùî òàê âîíî
ñòàíåòüñÿ.
Ä³â÷àòà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå ï³äâåëè, äîòðèìàëè ñëîâà. Ìàéæå
ø³ñòü ì³ñÿö³â âîíè îïëà÷óâàëè
îêðåìó ê³ìíàòó â ãîòåë³.
Ïî÷àëàñÿ â³éíà, ó íèõ íå ñêëàëîñÿ ³ç çàðîá³òêàìè ³ âîíè ïîïåðåäèëè, ùî íå ìàþòü ìîæëèâîñò³
íàäàë³ ïëàòèòè.
— Íàâ³òü ïð³çâèù ¿õ íå çíàþ, —
êàæå Íàòàë³ÿ. — Âîíè íå êàçàëè,
ÿ íå çàïèòóâàëà. Äóæå âäÿ÷íà ¿ì
çà òàêó äîïîìîãó.
Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â æ³íêà ïðîæèëà ó ùå îäíèõ ãàðíèõ óìîâàõ.
Êàæå, ó Â³ííèö³ ïðàöþº îäèí ³ç
àìåðèêàíö³â. Íà ïî÷àòêó â³éíè
â³í âè¿õàâ ç ì³ñòà ó ÑØÀ. Êëþ÷³
â³ä êâàðòèðè çàëèøèâ çíàéîìèì.
Êîëè âîëîíòåðè çàïèòàëè, ÷è

Ó ñâî¿õ 68 çàëèøèëàñÿ
áåç ïàñïîðòà, ïåíñ³¿,
äàõó íàä ãîëîâîþ,
ò³ëüêè ç áîëÿ÷êàìè, ÿê³
íå äàþòü ìîæëèâîñò³
çàðîáëÿòè íà õë³á
ìîæíà ïîñåëèòèñÿ æ³íö³, ÿêà
äîãëÿäàòèìå çà éîãî êîòàìè,
÷îëîâ³ê ïîãîäèâñÿ. Íàäàâ òàêó
ìîæëèâ³ñòü, íå âèìàãàþ÷è ãðîøåé.
Àëå áóâ ïåð³îä, êîëè Ïîäîëÿí
ìàëî íå îïèíèëàñÿ íà âóëèö³.
Îñü ÿê ðîçïîâ³äàº ïðî öå âîëîíòåðêà íà ³ì’ÿ Ðóñëàíà. Ïàí³
Íàòàë³ÿ íàçèâàº ¿¿ ïî ³ìåí³ é
áàòüêîâ³ — Ðóñëàíà Âîëîäèìèð³âíà.
— Îäíîãî ðàçó ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè çíàéîì³ é ñêàçàëè,
ùî òðåáà ðÿòóâàòè õâîðó æ³íêó, — òàê Ðóñëàíà çãàäóº ñâîþ
ïåðøó çóñòð³÷ ³ç Íàòàë³ºþ Ïîäîëÿí. — ß îï³êóþñÿ çàõèñòîì
òâàðèí. À òóò ìåíå ïîïðîñèëè
äîïîìîãòè ëþäèí³.
Íà òîé ÷àñ ¿¿ äîñòàâèëà ó ë³êàðíþ áðèãàäà øâèäêî¿. Ìåäèêè
íàäàëè äîïîìîãó ³ æ³íêà ìàëà
çàëèøèòè çàêëàä.

Люди з радянськими паспортами
Євген Козлов, заступник керівника міського Центру соціальних служб, один із
тих, хто добре знає історію Наталії Подолян. Допомагав влаштовувати жінку
у два притулки. У розмові з журналістом
RIA повідомив, що нині вона перебуває
у Центрі постраждалих від домашнього
насильства. Там гарні умови. Проживає
у кімнаті на двох зі ще однією жінкою
старшого віку. Як і з іншими постраждалими від насильства, з нею працює
психолог.
— Наталії Подолян призначено безкоштовного адвоката, — говорить Євген
Козлов. — Готуємо документи до суду.
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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.

Деякий час Наталія Подолян проживала у вінницькій
квартирі американця. Просила подякувати йому, що надав
таку можливість і не вимагав за це грошей
— Ë³êàð³ ïîÿñíþâàëè, ùî
íå ìîæóòü ïîêëàñòè ¿¿ íà ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, ïî-ïåðøå,
ó íå¿ íåìà ïàñïîðòà, ïî-äðóãå,
âñ³ ë³æêà çàéíÿò³, — ðîçïîâ³äàº
âîëîíòåðêà. — Ìåí³ íå âäàëîñÿ
¿õ ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî âîíè
íå ìîæóòü æ³íêó ó òàêîìó â³ö³,
òà ùå é ç áàãàòüìà áîëÿ÷êàìè,
âèñòàâèòè íà âóëèöþ. Ï³øëè ìè
íà âóëèöþ, ñ³ëè íà ëàâêó íà çóïèíö³ ³ òàê ïðîñèä³ëè ìàëî íå ï³â
äíÿ. Ñïîä³âàëèñÿ, ùî õòîñü ³ç ñîö³àëüíèõ ñëóæá äîïîìîæå çíàéòè
äëÿ íå¿ ì³ñöå. Çàê³í÷èëîñÿ òèì,
ùî ÿ çàáðàëà ¿¿ äîäîìó.
Є ДВА АКТОВІ ЗАПИСИ — ПРО
НАРОДЖЕННЯ І ШЛЮБ
Âîëîíòåðêà ñêîðèñòàëàñÿ ñâî¿ìè çíàéîìñòâàìè, àáè ïðèâåðíóòè óâàãó äî áåçäîìíî¿ æ³íêè
ïîë³ö³þ ³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè.
Âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü îñîáó
Íàòàë³¿ Ïîäîëÿí, äîïîìàãàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ ²âàí Çàºöü.
Ç íèì ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò

RIA.
— Æ³íêà ðîäîì ³ç Ê³ðîâîãðàäùèíè, íàðîäèëàñÿ ³ ïðîæèâàëà
ó ì³ñò³ Çíàì’ÿíêà, — ðîçïîâ³äàº
ïîë³öåéñüêèé. — Òàìòåøí³ êîëåãè âñòàíîâèëè, ùî º àêòîâèé
çàïèñ ïðî ¿¿ íàðîäæåííÿ, çàçíà÷åí³ áàòüêè: ìàòè ïðàöþâàëà â äåðæàâíîìó àðõ³â³, áàòüêî
íà çàë³çíèö³. ª ùå îäèí çàïèñ
ïðî øëþá. Îäíàê ó íüîìó íå çàïèñàíî äàí³ ïàñïîðòà. Öå äèâíî,
àëå ôàêò.
Ïîë³öåéñüêèé êàæå, ùîá ïîíîâèòè ïàñïîðò, æ³íö³ íåîáõ³äíî
îòðèìàòè êîï³þ àêòîâîãî çàïèñó
ïðî íàðîäæåííÿ. Âèäàòè éîãî
ìîæóòü ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà,
ÿêîãî â íå¿ íåìà. Êîëî çàìêíóëîñÿ…
Âîäíî÷àñ òðåáà ï³äòâåðäèòè
ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè. Çðîáèòè
öå ìîæíà ÷åðåç ñóä. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áí³ ñâ³äêè, ÿê³ á ï³äòâåðäèëè, ùî çíàþòü ëþäèíó.
Çà ñëîâàìè ïîë³öåéñüêîãî,
â³í ä³çíàâñÿ êîíòàêòè äåêîãî ³ç
ñóñ³ä³â ç ò³º¿ âóëèö³, äå ó ñâ³é
÷àñ ïðîæèâàëà Ïîäîëÿí. Í³áèòî
âîíè ïîãîäèëèñÿ ñâ³ä÷èòè.

Вони мене поховали

Найперше необхідно визнати її приналежність до громадянства України.
Співрозмовник каже, що він уже вирішував такі справи. Нинішнього року допомогли двом людям замінити радянські
паспорти на українські. Недавно ще один
чоловік прийшов із паспортом СРСР. Він з
переселенців, приїхав із Запоріжжя. Є ще
такі, виявляється, не дивуйтеся. За словами пана Козлова, протягом останніх
п’яти років 12 осіб просили про заміну
паспорта.
Втім, щоб вирішити справу з паспортом
Наталії Подолян, її необхідно ще «воскресити з мертвих».

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серії ХМ №1068-426 ПР
від 30.06.2020 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

ФОТО НАДАНО ВОЛОНТЕРКОЮ РУСЛАНОЮ.

ЖИЛА НА ВОКЗАЛІ. ПРОДОВЖЕННЯ
ІСТОРІЇ ЖІНКИ-БЕЗХАТЬКА

Під час розмови з Наталією Подолян почув від неї фразу про те, що чоловік уже
поховав її. Каже, про це вона дізналася
від волонтерки Руслани, яка спілкувалася
із сином Наталії — Андрієм. Той сказав, що
батько визнав її померлою. Нібито спершу
подавав у розшук, а потім надав документи, що колишня дружина не об’явилася
і на підставі цього визнали її померлою.
При згадці про сина жінка починає плакати.
Запитую, чому, не відповідає. Згодом каже,
що сльози самі течуть.
Волонтерка Руслана час від часу провідує
Наталію. За її словами, нинішні умови влаштовують жінку.

— Недавно у неї був перукар, змінила зачіску, ніби помолоділа, — розповідає Руслана. — Здавалося б, дрібниця, а на обличчі
у неї радість.
Тим часом волонтер інколи задумується
про майбутнє цієї жінки. Каже, відновимо
ми їй документи, доб’ємося пенсії, зрозуміло, що вона буде невелика, бо ж багато
часу працювала неофіційно, а далі що її
чекає? Квартиру вона не зможе купити,
навіть винаймати за пенсійні гроші неможливо.
Натомість Наталія Подолян мріє, аби швидше отримати паспорт. Зізнається, що ніяк
не дочекається суду.
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НА ВСЕСВІТНІ ІГРИ ЇХАЛИ ЗА
ПЕРЕМОГОЮ І ЗДОБУЛИ ЇЇ
Рівень  У Вінниці вшанували золотих
медалістів змагань у США Важу
Даіаурі, Данила Стецюка і Богдана
Пограничного, а також їхніх тренерів. Вони
отримуватимуть стипендію протягом року
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ

Ó Â³ííèö³ âøàíóâàëè ïåðåìîæö³â XII Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ó Á³ðì³íãåì³ (ÑØÀ). Öå ñóìî¿ñò Âàæà
Äà³àóð³, àêðîáàòè Äàíèëî Ñòåöþê
³ Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé. Ï³ä ÷àñ
óðî÷èñòîñòåé ñïîðòñìåíàì òà ¿õí³ì òðåíåðàì âðó÷èëè ñåðòèô³êàòè íà ð³÷íó ì³ñüêó ñòèïåíä³þ.
Ïîäàðóíêè â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè
îòðèìàëè êåð³âíèêè ñïîðòèâíèõ øê³ë, äå ãîòóâàëè ÷åìï³îí³â
Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, ³ ïåðøèé òðåíåð
ïàðè àêðîáàò³â.
ЇХАЛИ ЗА ПЕРЕМОГОЮ
Êîçÿòèí÷àíèí Äàíèëî Ñòåöþê
³ éîãî ïàðòíåð Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õàëè çà ïåðåìîãîþ, áî ââàæàëè Âñåñâ³òí³ ³ãðè
íàéâàæëèâ³øèìè â ñâî¿é ñïîðòèâí³é êàð’ºð³. Ï³äíÿòèñÿ íà íàéâèùó ñõîäèíêó áóëî íåïðîñòî,
àäæå ãîëîâíèìè êîíêóðåíòàìè
â³ííè÷àí âèÿâèëèñÿ ãîñïîäàð³ êèëèìà. Àìåðèêàíñüêà ïàðà
â ï³äñóìêó é ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå.
— Äî çìàãàíü ìè ãîòóâàëèñÿ
ìàéæå ï³âðîêó â Áåëüã³¿, ïðîâîäèëè ïî äâà òðåíóâàííÿ ùîäíÿ. Äàë³ âè¿õàëè íà òðåíóâàëüíèé çá³ð äî Ëàñ-Âåãàñó (ÑØÀ).
Â Àìåðèö³ çàéìàòèñÿ áóëî òðîõè
íåêîìôîðòíî, áî òàì ³íøèé ÷àñîâèé ïîÿñ, í³æ â ªâðîï³, — ðîçïîâ³ëè ÷åìï³îíè.
НАЙСТАРІША ПОСТАНОВКА
Äàíèëî Ñòåöþê òà Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ïîâ³äîìèëè, ùî ó ô³íàëüíîìó âèñòóï³ ïðåçåíòóâàëè
ñâîþ íàéñòàð³øó ïîñòàíîâêó, ÿêó
ï³äãîòóâàëè ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó.

— Ïîò³ì ìè ¿¿ âäîñêîíàëþâàëè, ïðàöþâàëè ç íåþ. ² áåç âåëèêèõ çì³í öåé íîìåð «äîæèâ»
äî Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, — ñêàçàâ Äàíèëî Ñòåöþê.
— Êîëè çäîáóëè çîëîòî, ðàä³ñòü
áóëî âàæêî ïåðåäàòè ñëîâàìè.
Â³ä÷óòòÿ ïåðåìîãè íà òàêîìó
çìàãàíí³ º íåïåðåâåðøåíèì.
Êîëè ìè âèõîäèìî íà êèëèì ³
ðîçïî÷èíàºìî âèñòóï, ìàºìî
îäíó ìåòó: ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî
óêðà¿íö³ — íàö³ÿ ïåðåìîæö³â, —
ñêàçàâ Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé.
Äàíèëî Ñòåöþê ³ Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ðàçîì ïî÷àëè òðåíóâàòèñü ³ç 2017 ðîêó. ¯õí³ì ïåðøèì
íàñòàâíèêîì º çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè Âàëåíòèíà Ðîâåí÷àê.
Íèí³ ïàðó ãîòóþòü äî çìàãàíü çàñëóæåí³ òðåíåðè Óêðà¿íè Þð³é
Ãîëÿê (êåðìàíè÷ íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿) ³ Ãàëèíà Êîâàëü÷óê.
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ãîëÿêà, âåëèêó ðîëü ó äîñÿãíåíí³ óñï³õó
â³ä³ãðàâ äîñâ³ä ³ êîï³òêà ïðàöÿ
ñïîðòñìåí³â. ßê íàñë³äîê — ì³ñöåâ³ àêðîáàòè îòðèìàëè íàéêðàùèé ðåçóëüòàò íà Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ
â ³ñòîð³¿.
Ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïèòè íà
Âñåñâ³òí³ ³ãðè, íàø çåìëÿê âèáîðîâ ïåðø³ñòü íà ð³âí³ îáëàñò³,
ïîò³ì Óêðà¿íè. Âæå òîä³ âèéøîâ
íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü.
— Äàíÿ âçÿâ ñð³áëî â Ïîðòóãàë³¿ íà Êóáêó ñâ³òó, — ðîçïîâ³äàëà
íàì ìàìà ñïîðòñìåíà Îêñàíà. —
Íà äðóãîìó Êóáêó ñâ³òó â Æåøóâ³
(Ïîëüùà) â³í âçÿâ çîëîòî. Áóëî
äâ³ ÷îëîâ³÷èõ ïàðè Óêðà¿íà-1
òà Óêðà¿íà-2. Â³í ó íèõ âèãðàâ.
Öå äóæå ñêëàäíèé ïðîöåñ. Ì³æ
ïàðàìè éäóòü êâàë³ô³êàö³¿, õòî ç

íèõ âèéäå. Ùå º êàòåãîð³ÿ â³êó,
âîíè òåæ ìàþòü ïîòðàïëÿòè. ² ïî
ðîêàì â³í ïðîõîäèâ íà ö³ ³ãðè —
íàïàðíèêó Áîãäàíó íàðàç³ ïîâíèõ
20, à Äàí³ëó ïîâíèõ 15. Ùîá ä³éòè äî òàêî¿ ñõîäèíêè ÿê Âñåñâ³òí³ ³ãðè, òðåáà éòè ç îáëàñò³, ïîò³ì
íà ð³âí³ Óêðà¿íè, ç Óêðà¿íè íà
÷åìï³îíàòè, ïîò³ì Êóáêè ñâ³òó.
Äóæå äîâãî éòè äî òàêèõ âèñîò.
Ñò³ëüêè òðåáà òåðï³ííÿ, âèòðèìêè, ñèë, ³ áîë³, ³ ïëà÷ó!
КОНКУРЕНТИ НА 100 КГ ВАЖЧІ
Â³ííèöüêîãî ÷åìï³îíà ç ñóìî
òðåíóº éîãî áàòüêî — çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè ³ çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Âàæà Äà³àóð³-ñòàðøèé. Äî ðå÷³,
ðàí³øå â³í âèõîâàâ ÷åìï³îíêó ïîïåðåäí³õ Âñåñâ³òí³õ ³ãîð — Ñâ³òëàíó Òðîñþê-Êîëåñíèê.

«Êîëè ìè âèõîäèìî
íà êèëèì, ìàºìî
îäíó ìåòó:
ïðîäåìîíñòðóâàòè,
ùî óêðà¿íö³ — íàö³ÿ
ïåðåìîæö³â»
Âàæà Äà³àóð³-ìîëîäøèé ðîçïîâ³â, ùî éîìó áóëî äóæå íåïðîñòî
ãîòóâàòèñü äî Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, àäæå
â³ä÷óâàâñÿ ïñèõîëîã³÷íèé òèñê.
Òîìó ïåðåìîãà äàëàñü âäâ³÷³ âàæ÷å, í³æ çàçâè÷àé íà ÷åìï³îíàòàõ.
Âàæà Äà³àóð³, îêð³ì òð³óìôó
ó ñåðåäí³é âàç³, òàêîæ ïîñ³â ó Á³ðì³íãåì³ ï’ÿòå ì³ñöå ó àáñîëþòí³é
êàòåãîð³¿, äå äåÿê³ êîíêóðåíòè
áóëè ìàéæå íà 100 êã âàæ÷èìè
çà íüîãî. Òîìó â³ííè÷àíèí ìàº
ìîòèâàö³þ íà íàñòóïíèõ Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ âèãðàòè ³ ¿¿!
Ãîëîâà â³ííèöüêîãî ñïîðòêîì³òåòó Ñåðã³é Êðàºâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî ³ìåíà ÷åìï³îí³â Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ó Á³ðì³íãåì³ âæå âïèñàí³
ó ñêðèæàë³ ñïîðòèâíî¿ ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè òà ñâ³òó. Â³í âèñëîâèâ
âïåâíåí³ñòü, ùî öå ëèøå ïî÷àòîê
ó ñïîðòèâí³é êàð’ºð³ þíàê³â.

Радість наших чемпіонів з акробатики. Данило Стецюк та
Богдан Пограничний вибороли золото на Всесвітніх іграх

Тренер зі своїми вихованцями-чемпіонами. Батько і син
Даіаурі та чемпіонка попередніх Всесвітніх ігор із сумо Світлана
Тросюк

У Глухівцях відкрили шахову школу «Біле чорне»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó â³âòîðîê, 9 ñåðïíÿ, â Öåíòð³
êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ Ãëóõîâåöüêî¿
ñåëèùíî¿ ðàäè â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³
øàõîâèé êëóá «Á³ëå ÷îðíå». Òóò
áóäóòü ïðîõîäèòè øàõîâ³ òóðí³ðè
òà íàâ÷àííÿ äëÿ ñïîðòñìåí³â-ïî÷àòê³âö³â. Íàâ÷àòèìóòü ãðàòè
â øàõè âñ³õ áàæàþ÷èõ Ìèêîëà
Ëóêîìñüêèé òà Ñåðã³é Ñåìåíþê.
Ïðî ðîáîòó øàõîâîãî êëóáó
«Á³ëå ÷îðíå» íàì ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê Öåíòðó êóëüòóðè òà äîçâ³ëëÿ Ãëóõîâåöüêî¿ ñåëèùíî¿
ðàäè Ìàð³ÿ Êóëåøà.
— Êîëè ÿ ç 1 ëèïíÿ ïðèéøëà
ñþäè íà ðîáîòó, ìåí³ íàãàäàëè,
ùî ïðè áóäèíêó êóëüòóðè ôóíêö³îíóâàëè ð³çí³ ãóðòêè. Ñåðåä íèõ
áóâ øàõîâèé êëóá, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ëþäè íàøî¿ ãðîìàäè ñêàçàëè, ùî áóëî á äîáðå,
ùîá â³äíîâèâñÿ òàêèé ãóðòîê.
Êîëè çàïóñòèëè âîêàëüíèé ãóðòîê òà ãóðòîê äåêîðàòèâíî-ïðè-

êëàäíîãî ìèñòåöòâà, ïîáà÷èëè,
ùî áàãàòî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê
íå çíàþòü, ÷èì ¿ì çàéìàòèñÿ.
Íå âñ³ õî÷óòü ñï³âàòè ÷è ðîáèòè
âèðîáè ç á³ñåðó òà ñòð³÷îê. Òîìó
ñòàëè øóêàòè íàïðÿìêè, ùî äëÿ
íèõ ìîæíà çðîáèòè, ³ âèð³øèëè
ñòâîðèòè øàõîâèé êëóá.
— Ìè çóñòð³ëèñÿ ç Îëåêñàíäðîì Êîçþêîì ³ â³í ïîâ³äîìèâ,
ùî º òàê³ õëîïö³, ÿê³ ìîæóòü î÷îëèòè öåé ãóðòîê ³ ìîæóòü ä³òîê
íàøî¿ ãðîìàäè íàâ÷èòè ãðàòè
â øàõè. Ìèêîëà Ëóêîìñüêèé òà
Ñåðã³é Ñåìåíþê áóäóòü íàâ÷àòè
ðîçóìîâîìó âèäó ñïîðòó øàõ³ñò³â-ïî÷àòê³âö³â. À ç³ ñïîðòñìåíàìè-ðîçðÿäíèêàìè áóäóòü ïðîâîäèòè øàõîâ³ òóðí³ðè, — ðîçêàçàëà
êåð³âíèê Öåíòðó êóëüòóðè.
Ãóðòîê áóäå ïðàöþâàòè 2 ðàçè
íà òèæäåíü: ó â³âòîðîê òà
ï’ÿòíèöþ ç 12 äî 17 ãîäèíè.
— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öå áóäóòü
ñèñòåìàòè÷í³ çàíÿòòÿ, à øàõ³ñò³â
áóäå ñò³ëüêè, ùî ìîæíà áóäå ïðî-

âîäèòè òóðí³ðè ³ ðîçâèâàòè öåé
íàïðÿìîê, — êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ.
Ïîö³êàâèëèñÿ ìè, ÷è â øàõîâó
øêîëó ïðèõîäÿòü íàâ÷àòèñÿ ä³òè
âèìóøåíî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á.
— Ñüîãîäí³ ò³ëüêè ïåðøèé
äåíü, ÿê ôóíêö³îíóº ãóðòîê ç
øàõ³â. Òàêèõ ïîêè íåìàº. Ó íàøîìó áóäèíêó êóëüòóðè â³äêðèâñÿ
ãóðòîê «Êîëüîðîâà ìàéñòåðíÿ».
Â öüîìó ãóðòêó çàéìàºòüñÿ áàãàòî ä³òåé, â òîìó ÷èñë³ ³ ä³òè
ïåðåñåëåíö³â, êð³ì òîãî ó íàñ º
ùå âîêàëüíèé ãóðòîê «Âèøíåâå
íàìèñòî». Êåðóº öèì ãóðòêîì
Òåòÿíà Ñàâ÷åíêî, ÿêà ïåðå¿õàëà ç äâîìà äîíüêàìè Àë³íîþ òà
Âàëåð³ºþ äî ìàòåð³ â Ãóð³âö³ ç
Õë³áîäàðó, ùî ï³ä Âîëíîâàõîþ.
Âîêàë³ñòè ðîçä³ëåí³ íà òðè ãóðòè: öå ìîëîäøà, ñåðåäíÿ ³ ñòàðøà ãðóïà. Ìè ç íèìè ðîçðîáèëè
áàãàòî íîìåð³â, ÿê³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³.
Ó âîêàëüíèõ ãóðòêàõ òàêîæ º ä³òè
âèìóøåíî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á.

Шахісти-початківці так захопилися грою, що й позбивали
королів
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ÄÎÇÂ²ËËß
RIA-Ê, 11 ñåðïíÿ 2022

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíó
òåëåôîíóé 063-738-63-10

Рок-гурти Козятина
По вертикалі
1 Раніше це був гурт «Рокери-Чпокери». Як він називається зараз?
3 Перший рок-гурт Козятина, до складу якого входили Ілля Кононов та
Валентин Мхеідзе
4 Пісня гурту «Draft» про наше місто — «… Козятин»
7 У 2009 році в Козятині з’явився гурт «Aros», а співав там Руслан …
8 Гурт, який у 2004 році заснував Артур Корніюк
9 Єдиний козятинський гурт, який грав музику у стилі треш-метал
10 У гурту «Formless Reflection» два гітаристи — Кирило Щєпкін і Максим …
13 Рок-гурт, в якому грали Сергій Войтюк, Сергій Нечай і Павло Дем’янюк

1
2

3

4

5

По горизонталі
2
5
6
11
12
14

Учасник гурту «Дмитро Пилипюк Бенд», який грає на кларнеті — Рустам …
Рок-гурт, у якому на вокалі були і хлопець, і дівчина
Гурт, який називався так само, як і козятинський футбольний клуб
Цей гурт у 2010 році переміг на всеукраїнському фестивалі «Тарас Бульба»
Музичний інструмент, на якому грає Даша Повар, учасниця гурту «Survgen»
У цьому козятинському рок-гурті грали брати Касаткіни, які зараз є учасниками
відомого в Європі «Space of Variations»
15 Гурт, вокалістом якого був Сергій Гайдучок — Лампаси …

6

7
8

9

10

11

12
13
14

15

ВІДПОВІДІ
По вертикалі
1 Кавеен. 3 Буксєр. 4 Лютий. 7
Ніколюк. 8 Оріон. 9 Фенікс. 10
Карась. 13 Сінод

По горизонталі
2 Фазілов. 5 Контраст. 6 Горизонт.
11 Порцеляна. 12 електрогітара. 14
Міміка. 15 дєдові

РЕКЛАМА

510429
510398
510874

510450

511087
510869
510349

511013

510347

510815
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ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ
RIA-Ê, 11 ñåðïíÿ 2022

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 тільну корову та річну телицю.
098-919-60-64
Продам теличку від доброї корови та бичка
на відгодівлю породи «Сементал».
063-648-20-99
Потрібна бригада для чистки копанки
вручну. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Продам кізочку, негуляна, торішня.
068-505-59-38
Продам козенят 4 місяці. 096-035-89-78

pnanŠ`
 Íà øèíîìîíòàæ çàïðîøóºìî ïðàö³âíèêà òà
àâòîìåõàí³êà. 063-145-76-77
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» òà «Òèíîê»
çàïðîøóºòüñÿ 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 ë. 093-153-91-14
 Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, âîäÿí³
íàñîñè, åë. ëîáç³ê, åë. äðåëü, åë. äâèãóíè 3 êâò,
áîëãàðêó, øóðóïîâåðò, ßÂÓ-350, ñêóòåð 4ò, ìîòîáëîê
Ôîðòå-25. 068-216-34-20
 Á³äîíè ìîëî÷í³, âóëèêè, äèñêè R 14 «Ïåæî», ãèòàðó. 098-034-42-59
 Áóäèíîê 78 êâ. ì., âóë. Âîäîêà÷íà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðà¿, ãàðàæ, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 10 ñîò. 067368-56-14
 Âàë³çó âåëèêó íà êîëåñàõ. 093-884-86-66, 068209-91-37
 Âåëîñèïåä «Ardis-01» ãàðíèé ñòàí, äâà êèëèìè
íàòóðàëüí³ 2 õ 3. 067-307-70-94
 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-940-95-45
 Âåëîñèïåäè æ³íî÷èé òà äèòÿ÷èé íåäîðîãî. 098007-97-30
 Â³çîê ³íâàë³äíèé, ê³ìíàòíèé, íîâèé 1000 ãðí., â³çîê
³íâàë. ç åëåêòðîïð. ìîäåëü 215, áåç àêóìóëÿòîð³â º
çàðÿäíèé ïðèñòð³é, 500 ãðí. 066-443-41-81
 Ãí³é-ïåðåãí³é äåøåâî. 097-793-55-95
 Ãí³é-ïåðåãí³é. 093-297-19-24
 Ãîëóáè áîéí³, ïàêèñòàíö³, áàê³íö³. 067-394-60-27
 Ãðàáë³ ïðèöåïí³ äî òðàêòîðà íà 5 ñîíå÷îê. 097619-21-03
 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
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé.
093-375-06-61
 Äèâàí á/â øê³ðÿíèé ç äâóìà êð³ñëàìè, âåëîñèïåä
ï³äë³òêîâèé 6-14 ðîê³â. 063-292-64-86
 Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ×óäåñ» 15 ñîò. ÷îðíîçåìó,
ïîãð³á, êîíòåéíåð, êðèíèöÿ. 097-989-09-79
 Çåðíî ïøåíèö³ 2 òîííè. 063-675-93-04
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà - 4 ì, ñò³ë-òóìáà, æóðíàëüíèé ñò³ë,
ïóôè, ïèñüìîâèé ñò³ë, òóìáî÷êà, êèëèìè, øâåéíà
ìàøèíêà íîæíà, ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè. 063-62952-33
 Êóõîííèé ãàðí³òóð â ãàðíîìó ñòàí³, êîëðüîðó êàâà
ç ìîëîêîì. Íåäîðîãî. 063-738-48-46, 063-270-00-92
 Ë³æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì äåøåâî, òðåíàæåð
ñïîðòèâíèé, ìðàìóðíà ïëèòêà. 068-753-33-53
 Ë³æêî îäíîñïàëüíå ç ãàðí³òóðó, ë³æêî ïîëóòîðíå ç
ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ. 096-307-00-73
 Ë³æêî îäíîñïàëüíå ç ãàðí³òóðó, ë³æêî ïîëóòîðíå ç
ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ. 096-307-00-73

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ïàé êóêóðóäçè, ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åëåêòðîáóðÿêîð³çêó, åëåêòðîñ³÷êàðíþ, ÷àñíèê «Ëþáàøà»,
êàðòîïëþ.068-216-34-20
 Ïåðóêè, áàíêè 1,5-1 ë., ³ãðàøêè, ïëàñòèíêè, øê³ðÿíó âàë³çó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, æ³íî÷èé ïëàù 56 ð.,
òåïëèé. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 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. 097-327-2734, 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
 Ïðèöåï äî ëåãêîâîãî àâòî. 063-289-29-03
 Ïðèöåï íîâèé äî ìîòîáëîêà. 073-087-52-80
 Ïøåíèöþ çåðíî, ãðèñ âèñ³âêà. 093-411-31-05
 Ñåðâàíò, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, äèâàí ìàëþòêà,
òóìáî÷êà äëÿ êóõí³, àáî äëÿ á³ëèçíè, âñå á/â ó â³äì³íîìó ñòàí³. 096-983-18-24, 093-619-19-93
 Ñîôó á/â â ãàðíîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð á/â
«Panasonic» ä³àãîí. åêðàíà 80 ñì. 063-105-90-12
 Ñò³ë ç øóõëÿäàìè òà ïîëè÷êàìè, ñâ³òëèé. 093726-16-85
 Ñò³íêó ê³ìíàòíó, ìîæëèâî â ðîçäð³á, âàçîíè
«Àëîº». 063-113-22-18
 Òà÷êà íà äâîõ êîëåñàõ íîâà íåäîðîãî, äà÷íà ä³ëÿíêà íà ñò. «Ïëàíîâèé» áåç áóä³âë³. 093-646-96-41
 Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, òåëåâ³çîð «Toshiba», øâåéí³ ìàøèíêè, ìåáë³: ñò³íêà,
øàôè, äèâàí. 073-003-80-12
 Õîëîäèëüíèê á/â, «Äíåïð». 093-007-75-90
 Õîëîäèëüíèê îäíîêàìåðíèé «Äíåïð», á/â, ñàìîâèâ³ç. 050-490-38-37
 Öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó, áàíÿêè ÷àâóíí³, áàíêè 1 òà
3 ë³òðîâ³. 067-415-23-49
 Øàôó 2-õ äâåðíó â³ä ñïàëüí³ «Àëüá³íà». 067-43079-37, 093-756-39-33
 ß÷ì³íü ÷îòèðè ì³øêè, ïøåíèöÿ îäíà òîííà ïàé.
098-992-40-27, 097-484-50-36
 ß÷ì³íü. 095-722-44-23, 096-045-35-42

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., 2 ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. 093704-31-57
 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., ç ðåìîíòîì, 45 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 71. 097-807-33-60
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050853-06-35
 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, ç ðåìîíòîì
òà ìåáëÿìè, 54 êâ. ì. 093-704-31-57
 Áóäèíîê â ñ. Ñåëèùå, âóë. Ñîíÿ÷íà, öåíòð. âîäà,,
îïàëåííÿ ãàçîâå, ³íä, çåì. ä³ëêà 60 ñîò. 098-53475-54
 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 41 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, öåíòð, 6 ñîò.
çåìë³, ìîëîäèé ñàä, ïîãð³á, ñàðàé, ãàç+ï³÷íå îïàë.,
óòåïëåíèé. 063-404-13-13
 Áóäèíîê 80 êâ.ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà
7,5. 098-534-75-54
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, óñ³
çðó÷íîñò³, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
áàíÿ, óñÿ ä³ëÿíêà 12 ñîò. 097-130-02-57
 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 ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ,
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
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ì. Êîçÿòèí, ð-í øêîëè ¹4,
ãàç, âîäà, ïîãð³á, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 063-78440-54
 Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé 8 õ
6 ì. êóá., ä³ëÿíêà äîãëÿíóòà. 098-943-24-64 ï³ñëÿ
16:00
 Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., º êðèíèöÿ,
ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî.
097-354-76-68
 Çåì. ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó 8,5 ñîò., ì. Êîçÿòèí,
âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà. 063-784-40-54
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í ó÷èëèùà. 063-241-03-36
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.
ì. 093-704-31-57

 Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
ñàðàé, ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, 0,50 ãà çåìë³. 097756-61-98
 ×àñòèíà áóäèíêó, îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, íåâåëèê³ äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ,
áóä. 20, íåäîðîãî. 067-494-77-27, 093-726-27-50
 ×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, 093-63224-12, 050-436-37-15
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çîðÿíà 61, ãàp+ï³÷íå îïàë.,
4 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 097-660-12-20
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 27, çåì. ä³ëÿíêà 3,6 ñîò., âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ.
093-586-43-88
 ×àñòèíó áóäèíêó, öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé,
âóë. Ñòóñà. 093-704-31-57

`bŠnlnŠn
 Chevrolet Evanda 2005 ð., ãàç-áåíçèí. 097-85945-37
 Daewoo Lanos 2007 ð., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 097-859-45-37
 Opel 1989 ð. â., ãàç-áåíçèí, ïðîéøîâ ïîâíå îáñëóãîâóâàííÿ. 063-816-88-95
 Renault Kangoo ïàñàæèð 2007 ð 1,5. 097-85945-37
 Volkswagen Ò4, ãðóç+ïàñ, 2000 ð. â., 1,9 ãàðíèé
ñòàí, îäèí âëàñíèê, äèçåëü, ìîæëèâî íà ÀÒÎ. 097455-59-55
 ÂÀÇ 1118, 2008 ð., «Êàëèíà». 067-797-68-40,
097-576-19-45
 ÂÀÇ 2101, ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 096576-12-36, 063-659-58-47
 ÂÀÇ 2107, ãàç-áåíçèí, 2004 ð. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21099, òåðì³íîâî, íåäîðîãî 2002 ð. â., äîáðèé ñòàí. 093-091-89-56
 Äâèãóí ÂÀÇ 21011 á/â íà çàï÷àñòèíè, íîâ³
çàïàñí³ ÷àñòèíè ÂÀÇ 2101-2107 âîäÿíèé íàñîñ
ïîìïà, øàðîâà îïîðà, õðåñòîâèíè 2 øò., øëàíãè
òîðìîçí³ ïåðåäí³ 3 øò., âòóëêè àìîðòèçàòîð³â, çàäí³é òîðìîçíèé öèë³íäèð. 097-936-88-24
 Çàï÷àñòèíè á/â äî ÂÀÇ. 097-859-45-37
 ÊÏÏ òà ³íø³ çàï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ëÿ «Ô³àò».
063-784-40-54
 Ñëàâóòà 2007 ð., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-85945-37

jrok~
 1-ê³ìí. êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. 093-00261-40, 067-705-46-65
 Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-529-10-20
 Áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, åë. äâèãóíè â³ä 2 êâò äî 5
êâò, íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³. 068-216-34-20
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-095-17-57, 096-737-40-40
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè,
ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Çåðíî òà äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëèâî ïàé. 073793-55-95
 Êàðòîïëþ äð³áíó â íå îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³,
êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ìîæíà áåç çåðíÿò. 063398-52-10
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà áóðÿêè. 097-793-55-95
 Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê, ñ³íî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-793-55-95
 Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿêè, ãàðáóçè. 093-297-19-24
 Êàðòîïëþ ñòàðó äð³áíó òà âåëèêó, ðó÷íó êîñó,
òþêè ÿ÷ìåíþ, øïàëè äåðåâ’ÿí³ á/â. 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
 Óí³òàç á/â, ïðèäàòíèé äëÿ òèì÷àñîâîãî âèêîðèñòàííÿ íà ÷àñ ðåìîíòó. 098-386-53-29 Àíòîí³íà
 Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69

pIgme
 Àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ
ÀÂ ¹013836 íà ³ì’ÿ Áàá÷èíñüêà Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê ÍÊ ¹5076416, ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ ¹117583 íà ³ì’ÿ Ðóäþê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³êîì 58-65 ðîê³â.
068-166-26-73
 Ñòóäåíò 20 ðîê³â òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ñòîðîæà, àáî îõîðîíöÿ â ì. Êîçÿòèí òà ðàéîí³. 098-50937-82, 067-192-67-78
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

В касі магазину:
— Юначе, вам вісімнадцять вже
виповнилося?
— Але я ж Пепсі купую.
— А я просто цікавлюся. Я жінка
вільна!

***

— Дівчата! Я такого галантного
кавалера знайшла, кожен день
мені по сто троянд дарує, вже вся
кімната заставлена трояндами!
— Ух ти! А хто він такий?
— Та це Сашко з п’ятого під’їзду.
— Тьфу! Я його знаю, він
на кладовищі сторожем працює…

***

— Тату, а хлопчики у нашому класі
матюки на дошці писали…
— Це погані хлопчики, ти хоч з
ними не писала?
— Ні! Я диктувала!

***

— Скільки коштуватиме бензопила,
щоб пиляти москаля?
— Це вам обійдеться в $1000.
— Зачекайте, це не правильно все.
Давайте ще раз!
— Означає обійдеться…
— О, правильно, обійдеться,
пилятиму звичайною пилкою…

***

Судячи по кількості охорони
в патріарха кирила — в Бога він
не вірить…

***

Російська мама взяла кредит
на 7 мільйонів рублів у заставу
мертвого сина, який на момент
укладення кредитного договору
був ще живий… Вона вірить у ЗСУ!

***

В дитинстві завжди хотіла
дізнатися, що було в російській
казці далі, після того, як Іван-дурак
став царем. Дізналася.

***

— Куме! Ви чули? путін помер!
— А чого?
— Банальна смерть: подавився
Україною.

***

Приходить чоловік на цвинтар і
чує, що хтось кричить: Ура! Браво!
Підходить, бачить зграю українців
і двох замучених могильників.
Питає:
— Що тут сталося?
— Та вчора путін помер, то ми його
сьогодні, бл**, десять разів на біс
закопуємо!

***

Коли путін говорить, що вони ще
нічого серйозного не починали —
я би на місці росіян більше починав
нервувати, бо виглядає так, що
вони ще не серйозно вмирають.

***

Після прогулянки з псом чоловік
повертається додому і каже

дружині:
— Не знаю, що трапилось із нашим
Азором, але всю дорогу назад він
рвався і гавкав, наче хотів щось
сказати!
Жінка заходить у вітальню,
дивиться на собаку і каже:
— Він хотів сказати, що він — чужий
пес!

***

— Моя дружина зовсім здуріла!
— А що з нею?
— Уяви собі, кожного дня лягає
спати о третій годині ночі.
— А що ж вона робить до цього
часу? Гуляє?
— Та ні. Чекає на мене.

***

У молодої жінки постійно боліла
голова. Лікар порадив їй вийти
заміж, а через якийсь час питає:
— Ви вже маєте чоловіка?
— Так, дякую.
— А голова вже не болить?
— Болить, але тепер — у нього.

***

Порада дня. Поважайте людей
в окулярах, бо вони заплатили
гроші, щоб бачити вас.

***

Люблю читати гороскопи. Це єдине
місце, де я маю гроші, подорожі та
ідеальні стосунки.

***

Молодий батько — педіатрові:
— Лікарю, дружина залишила
на мене нашу дитину і поїхала
у відпустку. А маля втрачає у вазі.
Я і на прогулянки його воджу, і
масаж роблю, і кварцові ванни, і
гімнастику…
— А чим ви його годуєте?
— Тьху, дідько, так і знав, що щось
забуду!

***

— Я вчора пішов на нудистський
пляж, так у мене щелепа до колін
відвисла.
— Що, так здивувався?
— Ні, так прикривався.

***

— Чим відрізняються борці сумо від
звичайних японців?
— Вони їдять ложками!

***

Жінка — чоловікові:
— Мені тут запропонували на кілька
днів на море поїхати.
— Ну і що, ти поїдеш?
— Що я, дурна — не скористатись
таким моментом?!! А ти не поїдеш?
— Ні, звичайно. Що я, дурний —
не скористатись таким
моментом?..

***

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

ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

ОВЕН
Приплив енергії на початку
тижня вас просто окрилить.
Інформацію, що надходить,
необхідно перевіряти ще
раз. П’ятниця хороша для
початку справ як великих та
важливих, так і незначних.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня діліться своїм
досвідом та знаннями, повертайте борги та завершуйте проєкти. Ваші старання
на роботі принесуть велику
віддачу, а ініціатива не залишиться непоміченою.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня бажано скоротити обсяг роботи. Присвятіть більше часу відпочинку.
І вам вдасться відчути внутрішню гармонію та бажання
жити, творити, любити.

РАК
Цього тижня вам потрібно
бути зібраним і спокійним,
навіть якщо навколо вирують бурі. Це шлях до успіху.
У вихідні близькі люди
можуть чекати від вас ухвалення важливого рішення,
не розчаровуйте їх.

ЛЕВ
Настав важливий час, що
дозволяє розкрити себе
у професійному плані, так
що зосередьтеся на роботі,
але не витрачайте свої сили
на дрібниці. Ставте собі
глобальні завдання, уникайте конфліктів. Здобувши
душевний спокій і забувши
про недовірливість, ви станете господарем становища.

ДІВА
Постарайтеся зібратися з
духом і закінчити разом усі
набридлі справи. І зі спокійною душею вирушити
у відпустку чи бодай на дачу.
Дрібні неприємності в сім’ї
не варто сприймати занадто
близько до серця.

ТЕРЕЗИ
Гарна пора для повноцінного відпочинку. Варто
розпочати відпустку саме
зараз. Ті ж представники
знака, чиї відпустки поки що
не розпочалися, вирішують
інші завдання. Фортуна буде
до вас прихильна і допоможе просуванню кар’єрними
сходами.

СКОРПІОН
Ви можете виявитися
об’єктом підвищеної
уваги, вас із задоволенням
слухатимуть, ваш авторитет
зросте. Ви отримаєте дуже
вигідний контракт. Дайте
близьким любов та свободу.

СТРІЛЕЦЬ
Нарешті багато проблем, що
мучили вас, підуть. Тиждень
добрий для справ, які
можна швидко закінчити.
Не бажано починати щось
нове. Вихідні варто провести
у романтичній обстановці,
бажано за містом.

КОЗЕРІГ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

ЧЕТВЕР
11 .08

+26
+14

+22
+15

+23
+17

П’ЯТНИЦЯ
12 .08

+21
+17

+23
+16

+26
+17

СУБОТА
13 .08

+29
+16

+26
+18

+26
+18

НЕДІЛЯ
14 .08

+30
+17

+25
+17

+26
+17

ПОНЕДІЛОК
15.08

+29
+18

+25
+18

+27
+17

ВІВТОРОК
16.08

+27
+17

+25
+18

+27
+18

Довіряй, але перевіряй —
ось одне з головних завдань
тижня. Ви зможете досягти
майже будь-яких вершин,
але лише за критичного
ставлення до себе і до оточуючих. Не піддавайтеся
на обман та провокації,
на роботі можуть виникнути
раптові проблеми.

ВОДОЛІЙ
Настав час визначитися, які
з ваших ділових контактів
є перспективними, а які —
ні. Вдалий час для пошуку
нової роботи. Будьте наполегливішими, тоді удача вам
усміхнеться, і ви зможете
реалізувати свої давні ідеї.

РИБИ
Постарайтеся не дратуватися і
тримати емоції під контролем,
інакше великий ризик через
дрібниці зруйнувати перспективні зв’язки. Наприкінці тижня вас можуть спровокувати
на з’ясування стосунків.

