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РЕКЛАМА

Цьогорічний 
День Незалежності 
припав на сумну 
дату. Саме 24 
серпня минуло 
рівно пів року 
від початку 
повномасштабного 
вторгнення 
рашистів

За цей час війна 
забрала у нас понад 
30 Героїв, які до 
останнього подиху 
боролися за свою 
землю. Ми не маємо 
права їх забувати с. 4

ЗІБРАЛИ ДЛЯ НАШИХ 
ВОЇНІВ 5300 ГРИВЕНЬ
Вдруге за це літо у Козятині 
відбувся благодійний ярмарок, 
на якому збирали кошти для 
ЗСУ. Захід приурочили до 
святкування Дня Незалежності. 
Гості власноруч робили 
патріотичні прикраси, 
смакували домашнім печивом, 
дивилися фільм і не тільки с.9

ЧИ ГОТОВІ ШКОЛИ ДО 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ?
Комісії продовжують перевіряти 
школи. Але навіть якщо укриття 
приведені до ладу, остаточного 
рішення щодо форми 
навчання для дітей ще немає. Її 
обиратимуть батьки. Де вже все 
проінспектували та в якій школі 
батьки виступили «за» очну 
освіту? с. 3
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êàæå Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà. — Äîäà-
ìî ïîðòðåòè Ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè 
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî. Âñå çàìîâèëè, 
ïîðòðåòè äðóêóþòüñÿ. Áóäåìî 
êëå¿òè ñâî¿ìè ñèëàìè: ³ ì³ñüêà 
ðàäà, ³ â³ää³ë êóëüòóðè.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, êîíöåïö³ÿ Àëå¿ 
ïàì’ÿò³ äåùî çì³íèòüñÿ. ßêùî 
ðàí³øå íà äîøö³ áóëè ïîðòðåòè 
íå ëèøå Ãåðî¿â ³ç Êîçÿòèíà, à é 
³ç ñ³ë êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó, òî ï³ñëÿ îíîâëåííÿ òàì 
áóäóòü ñâ³òëèíè âèíÿòêîâî âî¿í³â 
³ç Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè.

— Ìè íå ïðîòè âñ³õ ³íøèõ, àëå 
êîæíà ãðîìàäà âøàíîâóº ñâî¿õ, — 
êàæå Ðèá³íñüêà.

Ðîáîòè íàä îíîâëåííÿì Àëå¿ 
ïàì’ÿò³ çàâåðøèëèñÿ íàïåðåäîäí³ 
Äíÿ Ïðàïîðà, ÿêèé ìè ñâÿòêó-
ºìî 23 ñåðïíÿ. Òåïåð íà äîøö³ 
ïîðòðåòè 29 â³éñüêîâèõ, ÿêèõ ìè 
âòðàòèëè â³ä 2014-ãî äî ñåðïíÿ 
2022 ðîêó.

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Íà äðóãèé ð³ê â³ä ïî÷àòêó â³éíè 
ó Êîçÿòèí³ â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê 
Ãåðîÿì, ÿê³ çàãèíóëè â ÀÒÎ. Ì³ñ-
öåì äëÿ ãðàí³òíîãî ìåìîð³àëó îá-
ðàëè òåðèòîð³þ ïåðåä äîøêîþ 
ïîøàíè, ùî íà âóëèö³ Ïèëèïà 
Îðëèêà. Öþ áåòîííó äîøêó âñòà-
íîâèëè ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó. Ñâîãî ÷àñó íà í³é áóëè 
ôîòîãðàô³¿ ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí 
ì³ñòà, êîëåêòèâ³â ð³çíèõ óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é, ìåøêàíö³â 
Êîçÿòèíà òà Êîçÿòèíùèíè ³ íà-
â³òü ñòàðîâèíí³ ñâ³òëèíè íàøîãî 
ì³ñòà.

×àñòèíó äîøêè ïðèñâÿòèëè âî-
¿íàì, ÿêèõ ìè âòðàòèëè íà ñõî-
ä³. Íà ìîìåíò, êîëè â³äêðèâàëè 
ïàì’ÿòíèê Ãåðîÿì ÀÒÎ, òàì áóëè 
ïîðòðåòè ñ³ìîõ íàøèõ çåìëÿê³â. 
Ñåðåä íèõ — äâîº êîçÿòèí÷àí 
(Â³êòîð Êîâàëü÷óê ³ Âàäèì Íà-
óìîâ) ³ ï’ÿòåðî â³éñüêîâèõ ³ç 
ñ³ë êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó (Âîëîäèìèð ×îðíîóñ, 
Îëåêñàíäð Ìîñêàëþê, Ìèêîëà 
Ëóêàøóê, Þð³é Îñàóëêî òà Øàé-
äóëëà Êàìç³íîâ).

Âë³òêó êîæíîãî ðîêó äîøêó 
ïîøàíè îíîâëþâàëè: çì³íþâàëè 
ñâ³òëèíè, ÷àñ â³ä ÷àñó ðåìîíòó-
âàëè. À â 2019-ìó âèð³øèëè ³ç 
íåþ ïîïðîùàòèñÿ. Êîíñòðóêö³þ 
äåìîíòóâàëè ÷åðåç òå, ùî âîíà 
ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî çàñòàð³ëà. 
Àëå ðîç³áðàëè ¿¿ íå ïîâí³ñòþ. Ï³ä 
í³æ ï³øëà ëèøå ïðàâà ÷àñòèíà, 

äå ðîçì³ùóâàëè ñâ³òëèíè òðóäî-
âèõ êîëåêòèâ³â óñòàíîâ ³ ï³äïðè-
ºìñòâ ì³ñòà òà ðàéîíó. Íà òîìó 
ì³ñö³ âèñàäèëè òó¿. Íàòîì³ñòü 
ë³âó ÷àñòèíó, ïðèñâÿ÷åíó íàøèì 
çåìëÿêàì, ÿê³ çàãèíóëè â ÀÒÎ, 
çàëèøèëè. Òàê ðàäÿíñüêà äîøêà 
ïîøàíè ïåðåòâîðèëàñÿ íà Àëåþ 
ïàì’ÿò³. Íà òîé ìîìåíò òàì áóëî 
âæå 16 ïîðòðåò³â íàøèõ Ãåðî¿â — 
ñò³ëüêè ìåøêàíö³â Êîçÿòèíùèíè 
ïîëÿãëè íà ïîë³ áîþ çà ïåðø³ 
ï’ÿòü ðîê³â â³éíè.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ìè ïðîõîäè-
ëè ïîâç ïàðê ³ íàøó óâàãó ïðè-
âåðíóëî òå, ùî íà Àëå¿ ïàì’ÿò³ 
íåìàº æîäíî¿ ñâ³òëèíè. Âèíèêëî 
ëîã³÷íå çàïèòàííÿ — ¿¿ áóäóòü 
ïðîñòî îíîâëþâàòè ÷è âçàãàë³ 
ïåðåíåñóòü â ³íøå ì³ñöå? Áî ñàìå 
òàê ñòàëîñÿ ó Â³ííèö³. Íà ªâðî-
ïåéñüê³é ïëîù³, ùî á³ëÿ çíàìå-
íèòî¿ âåæ³, ñòîÿâ ïàì’ÿòíèé çíàê 
íà ÷åñòü Íåáåñíî¿ ñîòí³ òà Ãåðî¿â 
ÀÒÎ ³ ïîðó÷ ³ç íèì — åëåêòðîííå 
òàáëî, íà ÿêîìó òðàíñëþâàëèñÿ 
ñâ³òëèíè çàãèáëèõ Ãåðî¿â ³ç Â³-
ííè÷÷èíè. Íåùîäàâíî ³ òàáëî, ³ 
ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ äåìîí-
òóâàëè, ùîá ïåðåíåñòè íà ïëîùó 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ùî á³ëÿ Ñâÿòî-
Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó.

Òîæ ìè çâåðíóëèñÿ äî íà÷àëü-
íèö³ â³ää³ëó êóëüòóðè Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ñâ³òëàíè Ðè-
á³íñüêî¿ ³ çàïèòàëè, ùî ïëàíóþòü 
ðîáèòè ç Àëåºþ ïàì’ÿò³?

— Ìè ¿¿ ïðîñòî áóäåìî îíîâ-
ëþâàòè äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, — 

ОНОВИЛИ АЛЕЮ ПАМ’ЯТІ
Важливо  Минулого тижня ми 
помітили, що з дошки біля пам’ятного 
знаку Героям, які загинули в АТО, зняли 
всі світлини. Залишилася сама бетонна 
конструкція. Виявилося, що Алею 
пам’яті готували до Дня Незалежності. Її 
доповнили портретами наших захисників, 
яких ми втратили після 24 лютого

Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà çàêó-
ïèëà òà âñòàíîâèëà íîâó ñó÷àñíó 
ñèñòåìó IP-ñïîâ³ùåííÿ. Öÿ ñèñ-
òåìà äóáëþº ñèãíàë «Ïîâ³òðÿíà 
òðèâîãà», ïîò³ì 1 õâèëèíó çâó÷èòü 
ñèðåíà, äàë³ ëóíàº òåêñòîâå ïîâ³äî-
ìëåííÿ «Óâàãà! Ïîâ³òðÿíà òðèâîãà! 
Ñïóñò³òüñÿ â óêðèòòÿ!». Âàðò³ñòü 
ðàçîì ³ç âñòàíîâëåííÿì — 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà êîçÿòèí-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà.

Íàãàäàºìî, ó ëèïí³ íà 26 ïîçà-
÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðè-
éíÿëè ð³øåííÿ ïðî óäîñêîíàëåííÿ 
ñèñòåìè îïîâ³ùåííÿ íàñåëåííÿ. 
Âèð³øèëè ïî÷àòè ³ç ñèñòåìè íà âó-
ëèö³ Êàòóêîâà, àäæå òàì âîíà äóæå 
çàñòàð³ëà òà ïîñò³éíî ëàìàëàñü.

«Ì³ñüêà ðàäà çàêóïèëà òà âñòà-
íîâèëà íîâó ñó÷àñíó ñèñòåìó IP-

ñïîâ³ùåííÿ. Òàê³ ñèñòåìè âñòàíîâ-
ëþþòü ó ì³ñöÿõ âåëèêèõ ñêóï÷åíü 
ëþäåé. Âàðò³ñòü ðàçîì ³ç âñòàíîâ-
ëåííÿì 50 òèñ. ãðí. ×åðåç öþ ñèñ-
òåìó ìîæíà ðîáèòè îãîëîøåííÿ 
ïðî ïîä³¿ ó ì³ñò³, ïðî ð³çí³ åêñòðåí³ 
ñèòóàö³¿ òîùî. Ñèñòåìà ìîæå ïðà-
öþâàòè â ðåæèì³ âóëè÷íîãî ðàä³î 
àáî ÿê ñèñòåìà îïîâ³ùåííÿ öèâ³ëü-
íîãî íàñåëåííÿ, — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè. — Öÿ 

ñèñòåìà äóáëþº ñèãíàë «Ïîâ³òðÿíà 
òðèâîãà», ïîò³ì 1 õâèëèíó çâó÷èòü 
ñèðåíà, äàë³ ëóíàº òåêñòîâå ïîâ³äî-
ìëåííÿ «Óâàãà! Ïîâ³òðÿíà òðèâîãà! 
Ñïóñò³òüñÿ â óêðèòòÿ!»

Äàë³ òàê³ ñèñòåìè ïëàíóºòüñÿ 
ïîñòóïîâî âñòàíîâëþâàòè ó ñåëàõ 
ãðîìàäè.

Äîäàìî, ç 16 ñåðïíÿ ó Êîçÿòè-
í³, ÿê ³ çàãàëîì ïî îáëàñò³, ï³ä 
÷àñ «Ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè» ñèðå-

íà òðèâàº áåçïåðåðâíî òà äîâãî. 
Öå ïîâ’ÿçàíî ç íîâèì ôîðìàòîì 
ñèãíàëó.

У районі козятинського ліцею № 5, що на ПРБ, 
встановили нову систему оповіщення

Такий вигляд мала Алея пам’яті тиждень тому. Усі 
світлини, присвячені нашим загиблим на війні землякам, 
зняли

Такою ми побачили Алею пам’яті вже у понеділок, 23 серпня. Її доповнили портретами 
Героїв, яких ми втратили під час повномасштабної війни

ЩО ПРО ЦЕ ПИШУТЬ ЧИТАЧІ НА САЙТІ KAZATIN.COM (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Анатолій Загоруй Оксана Агарлева
А як пояснити дитині, що твого дідуся портрета вже немає, бо він не з Козятин-
ської громади?

А чому не зробити Алею слави більш коректною, красивою, як ні в якому місті? 
У нас досить є художників, які б змогли написати портрети захисників, є дизайне-
ри, які б змогли б прикрасити площу нашу цими портретами! Але потрібно, щоб 
хтось цим зайнявся, а у нашого мера певно немає часу на це! Дуже хотілось, щоб 
іти містом і бачити обличчя тих людей, які загинули заради нашого сьогодення!!!Читач53

Конструкцію демонтували не через те, що вона морально та фізично застаріла, 
а через те, що мораль була такою у тодішнього мера Пузиря. Дошка пошани 
була побудована так, що ще 100 років могла простояти.
А тепер не вистачає місця для розміщення портретів всіх наших героїв. А від-
мовка «Кожна громада вшановує своїх» черговий раз показує моральний облік 
теперішньої міської влади.

Екатерина Коваль
Боже, як це цинічно: «Кожна громада вшановує своїх». Вони віддали своє 
життя з 2014 року, а їх зараз ділять на громади. Прикро, дуже прикро (хоч 
виразитись хочеться по-іншому)
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øàíîãî íàâ÷àííÿ. Î÷íå íàâ÷àííÿ 
çìîæå ðîçïî÷àòèñü ëèøå çà 100% 
ãîòîâíîñò³ óêðèòò³â», — ï³äñóìóâà-
ëà î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè.

Òàêîæ çàêëàäè ïëàíóþòü íà-
â÷àííÿ ó äåê³ëüêà çì³í. Öå çàëå-
æèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ä³òåé, ùî áóäóòü 
â³äâ³äóâàòè éîãî. Êîæíà øêîëà 
áóäå öå âèð³øóâàòè ñàìîñò³éíî.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ äîäàþòü — óñ³õ 
áàòüê³â çàïðîñÿòü äî øê³ëüíîãî 
óêðèòòÿ, ùîá âîíè ðåàëüíî îö³-
íèëè, ÷è äîçâîëÿòü âîíè ñâî¿é 
äèòèí³ òàì ïåðåáóâàòè.

Äî ïðèêëàäó, ë³öåé ¹ 2 äíÿìè 
âæå ïðî³íñïåêòóâàëè áàòüêè ïåð-
øîêëàñíèê³â, ÿê³ áóëè çàïðîøåí³ 
íà çóñòð³÷ ç ó÷èòåëÿìè. ßê ïèøå 
àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàäó, áàòüêè ïðè-
éíÿëè îäíîãîëîñíå ð³øåííÿ, ùî 
ä³òè çäîáóâàòèìóòü îñâ³òó â î÷íîìó 

ôîðìàò³.
Ïðî òå, ùî îíîâëåíèé îñâ³òí³é 

çàêëàä ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº ïî-
÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, 
éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ ó ôåéñáó-
ö³ Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ë³öåé 
2 Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³-
ííèöüêî¿ îáë».

Òàì äîäàþòü — ó 2022–2023 íà-
â÷àëüíèõ ðîêàõ íà óñ³õ ó÷àñíèê³â 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ÷åêàº ÷èìàëî 
çì³í.

«Ïî-ïåðøå, çì³íèëàñÿ íàçâà ³ 
â³äòåïåð ìè — êîìóíàëüíèé çà-
êëàä «Ë³öåé ¹ 2 Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³». 
Ïî-äðóãå, ðàä³ ïîâ³äîìèòè, ùî 
íàðåøò³ ìàºìî ñó÷àñíó âíóòð³ø-
íþ âáèðàëüíþ, ÿêà ðîçòàøîâàíà 
ó áóä³âë³ öåíòðàëüíîãî êîðïóñó. 
Ïî-òðåòº, óñ³ ó÷í³ ïî÷àòêîâî¿ øêî-
ëè ïðîäîâæàòü çäîáóâàòè îñâ³òó 

ÍÎÂÈÍÈ

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ìèíóëîãî òèæíÿ, ï³ñëÿ ÷èñëåí-
íèõ ïåðåâ³ðîê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
íàøèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä òà 
ðàéîíó â ö³ëîìó, çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð 
Ïóçèð ï³äáèâ ï³äñóìêè. Çà éîãî 
ñëîâàìè, âñ³ çàêëàäè îñâ³òè, ÿê³ 
îãîëîøóâàëè äî çàïóñêó íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ñåçîíó, ãîòîâ³. Àáñîëþò-
íî âñ³ çàêëàäè ð³çí³, ð³çí³ ³ óêðèòòÿ, 
³ çà ôîðìîþ, ³ çà íàïîâíåí³ñòþ. 
Àëå â ö³ëîìó çàãàëüí³ âèìîãè, ÿê³ 
âèñòàâëÿº ÄÑÍÑ, âèêîíóþòüñÿ.

— Äóìàþ, ùî ïî÷àòîê ñåçîíó 
â³äáóäåòüñÿ, — ï³äñóìóâàâ ó ñâîºìó 
â³äåîçâåðíåíí³ Îëåêñàíäð Ïóçèð.

Òåïåð òðîõè äåòàëüí³øå ðîç-
ïîâ³ìî ïðî øêîëè êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Ìèíóëî-
ãî òèæíÿ ó êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ 
â³äáóëàñÿ ïåðåâ³ðêà ãîòîâíîñò³ çà-
êëàä³â îñâ³òè. Íà äàíèé ÷àñ ïåðå-
â³ðèëè âñ³ 22 íàâ÷àëüíèõ çàêëàäè 
êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè: Êîðäèø³â-
ñüêó, Ôëîðàí³âñüêó, Ïèêîâåöüêó, 
Ñåñòðèí³âñüêó òà Ìàõàðèíåöüêó 
ã³ìíàç³¿, ë³öå¿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, 
¹ 5, ¹ 7; ÇÄÎ ¹ 1, 2, 3, 5 òà 
ÄÞÑØ, ã³ìíàç³¿ ¹ 6, ¹ 9, ÇÄÎ 
¹ 4, ¹ 6, Öåíòð äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 

òâîð÷îñò³ òà «²íêëþçèâíî-ðåñóðñ-
íèé öåíòð». Êîì³ñ³ÿ íàäàëà ïåðåë³ê 
íåäîë³ê³â, ÿê³ âîíè ìàþòü óñóíóòè 
äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

«Ñèòóàö³ÿ â êîæí³é øêîë³ ÷è 
ñàäêó ð³çíà. Äåñü ðåìîíòí³ ðîáîòè 
ó ñõîâèùàõ âæå íà ô³íàëüí³é ñòà-
ä³¿, äåñü — ùå àêòèâíî òðèâàþòü. 
Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó âñ³ 
ñõîâèùà ìàþòü áóòè â õîðîøîìó 
ñòàí³ — ñàìå òàêå çàâäàííÿ çàðàç 
ñòî¿òü ïåðåä íàìè», — ïîâ³äîìëÿëà 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ôåéñáóêó êîçÿ-
òèíñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà.

Òàêîæ çàóâàæèëà, ë³öåé ¹ 1 
(ïåðøà øêîëà) òà ¹ 2 (äðóãà 
øêîëà) íå ìàþòü âëàñíèõ óêðèò-
ò³â, òîìó óêëàäàþòü óãîäè ç îð-
ãàí³çàö³ÿìè äëÿ êîðèñòóâàííÿ ¿õ 
óêðèòòÿìè. Äëÿ ë³öåþ ¹ 1 ðîç-
ãëÿäàþòü ïðèì³ùåííÿ óêðèòòÿ 
íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà, à ë³öåé 
¹ 2 áóäå êîðèñòóâàòèñü ïðèì³-
ùåííÿì óêðèòòÿ ÖÐË.

«Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðîçïî÷íóòü 
ðîáîòó çà ãðàô³êîì — ç 1 âåðåñíÿ. 
Àëå ð³øåííÿ ñòîñîâíî ôîðìè íà-
â÷àííÿ áóäå ïðèéìàòèñü ó ñï³âï-
ðàö³ áàòüê³â òà ïåäàãîã³÷íîãî êî-
ëåêòèâó. Ïîïåðåäíüî ïëàíóºòüñÿ 
î÷íà òà äèñòàíö³éíà ôîðìà, òà 
íàéá³ëüø â³ðîã³äíèì º âàð³àíò çì³-

ВЖЕ ПЕРЕВІРИЛИ ВСІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ РАЙОНУ. ЧИ ГОТОВІ?
Скоро 1 вересня  До початку 
нового навчального року залишився 
тиждень. Комісії по перевірці готовності 
шкіл та укриттів продовжують свою 
роботу. Наголошують, навіть якщо 
висновки задовільні і укриття приведені 
до ладу, остаточного рішення щодо 
форми навчання для дітей ще немає. Її 
обиратимуть батьки. Розповідаємо, де 
вже все проінспектували та в якій школі 
батьки виступили «за» очну освіту

ó öåíòðàëüíîìó êîðïóñ³, äå äëÿ íèõ 
îáëàäíàíî ïðîñòîð³, ñâ³òë³ êëàñ-
í³ ê³ìíàòè òà ïîâí³ñòþ îíîâëåíî 
äðóãèé ïîâåðõ. Ó öüîìó æ ïðèì³-
ùåíí³ áóäå ðîçì³ùåíî é îá³äíþ 
çàëó, òîæ íàøèì ìàëåíüêèì ó÷íÿì 
íå äîâåäåòüñÿ çàéâèé ðàç âèõîäè-
òè íà âóëèöþ â îñ³ííüî-çèìîâèé 
ïåð³îä», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

ª ³íôîðìàö³ÿ ³ ïðî øêîëè Ñàì-
ãîðîäîöüêî¿ ãðîìàäè. Äíÿìè äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ãóìàí³òàðíî¿ 
ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ìåëüíèê 
òà íà÷àëüíèê â³ää³ëó äîøê³ëüíî¿, 
øê³ëüíî¿, ïîçàøê³ëüíî¿ òà ³íêëþ-
çèâíî¿ îñâ³òè Àíàòîë³é Êàëåòí³ê 
îãëÿíóëè íàÿâí³ óêðèòòÿ òà ïðî-
âåëè áåñ³äè ç äèðåêòîðàìè çàêëàä³â 
îñâ³òè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè 
ïðîô³ëüíèõ â³ää³ë³â ì³ñöåâèõ ðàä 
ó ãðîìàäàõ Â³ííèöüêîãî òà Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîí³â. Ï³ä ïåðåâ³ðêó 
ïîòðàïèëà ³ Ñàìãîðîäîöüêà ãðîìà-
äà. Çà ïîâ³äîìëåííÿì äåïàðòàìåí-
òó ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ, ó âñ³õ 8 øêîëàõ ãîòîâ³ 
óêðèòòÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñòîâ³ä-
ñîòêîâå ðîçì³ùåííÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó. Äî ïðèêëàäó, 

ó Ïîãðåáèùåíñüê³é ãðîìàä³ ïðî-
öåñ îáëàøòóâàííÿ óêðèòò³â òðèâàº. 
Ïîêè ùî ç 20 øê³ë àêòè ãîòîâíîñò³ 
ìàþòü 3, â ÿêèõ ðîçì³ùåíî ïðîòè-
ðàä³àö³éí³ óêðèòòÿ.

«Íàðàç³ ó ãðîìàäàõ òðèâàþòü 
îïèòóâàííÿ ùîäî ôîðìè íà-
â÷àííÿ. Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè 
ïðîâîäèòü áàòüê³âñüê³ çáîðè òà 
îçíàéîìëþº áàòüê³â ³ç íàÿâíèìè 
óêðèòòÿìè, ðîçïîâ³äàþòü, ÿêèì 
÷èíîì â³äáóâàòèìåòüñÿ îñâ³òí³é 
ïðîöåñ», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Äî ñëîâà, Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ 
íàóêè ðåêîìåíäóº 5 ð³çíèõ ôîðì 
íàâ÷àííÿ äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü íà ³ñòîòíî â³ääàëåíèõ â³ä 
áîéîâèõ ä³é òåðèòîð³ÿõ.
 Î÷íà;
 Äèñòàíö³éíà;
 Çì³øàíà;
 Ñ³ìåéíà (äîìàøíÿ);
 Åêñòåðíàò.
Çàçíà÷èìî, íà íàøîìó ñàéò³ ìè 

íåîäíîðàçîâî ðîáèëè îïèòóâàííÿ 
ñåðåä áàòüê³â. Ïèòàëè, ÿêó ôîðìó 
íàâ÷àííÿ îáèðàþòü âîíè äëÿ ñâî¿õ 
ä³òåé? Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â 
ñåðåä äèñòàíö³éíîãî òà çì³øàíîãî. 
ª ïðèõèëüíèêè ³ î÷íîãî íàâ÷àííÿ

Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
ðîçïî÷íóòü ðîáîòó çà 
ãðàô³êîì – ç 1 âåðåñíÿ. 
Î÷íå íàâ÷àííÿ çìîæå 
ðîçïî÷àòèñü çà 100% 
ãîòîâíîñò³ óêðèòò³â

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Êîëè ä³òè ïîâåðòàþòüñÿ çà ïàð-
òè ï³ä ÷àñ â³éíè, ãîëîâíà óìîâà — 
áåçïåêà âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó. Ïðîòå âàæëèâî 
ïàì’ÿòàòè ³ ïðî ùå îäèí âàãîìèé 
÷èííèê, ùî ñïðèÿòèìå ïðîäóê-
òèâíîìó íàâ÷àííþ òà åôåêòèâíî-
ìó çàñâîºííþ çíàíü, — çäîðîâ’ÿ. 
Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê³ äîâ³äêè ñë³ä 
ïðèíåñòè äî øêîëè ó÷íÿì òà 
â÷èòåëÿì.

Ïåðøîêëàñíèêè ïåðåä çàðàõó-
âàííÿì äî øêîëè ïîâèíí³ ïðîéòè 
êîìïëåêñíèé ìåäè÷íèé îãëÿä, 
çîêðåìà é ó âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â.

Ïåðåä çàðàõóâàííÿì ¿õí³ áàòüêè 
ìàþòü íàäàòè ìåäè÷íîìó ïðàö³â-
íèêó øêîëè äâ³ äîâ³äêè:
 ôîðìà ¹ 086–1/î «Äîâ³ä-

êà ó÷íÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ïðî ðåçóëüòàòè 
îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ïðîô³-
ëàêòè÷íîãî îãëÿäó»;

 ôîðìà ¹ 063/î «Êàðòà ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü».

Ïðî öå ³íôîðìóº «Â³ííèöüêèé 
îáëàñíèé öåíòð êîíòðîëþ òà ïðî-
ô³ëàêòèêè õâîðîá ÌÎÇ Óêðà¿íè».

Ï î ð ÿ ä î ê  ï ð î â å ä å í í ÿ 
îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
ùåïëåíü òà ¿õí³ îïòèìàëüí³ 
ñòðîêè çàêð³ïëåí³ Íàö³îíàëüíèì 
êàëåíäàðåì ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùå-
ïëåíü.

«Ä³òè, ÿê³ ïåðåõîäÿòü äî íà-
ñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî êëàñó, 
îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ïðîõîäèòè 
ìåäè÷íèé ïðîô³ëàêòè÷íèé îãëÿä 
ðàç íà ð³ê (äî ïîâíîë³òòÿ). Ïðîòå 
ìîæóòü ðîáèòè öå íåçàëåæíî â³ä 
äàòè ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó. 
Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ìîæóòü 
äîäàòêîâî ïîïðîñèòè íàäàòè 
äîâ³äêó ïðî âàêöèíàö³þ äèòèíè 
ó âèïàäêó, êîëè òàê³ äàí³ â³äñóòí³ 
(íàïðèêëàä, ÿêùî ó÷íþ äîâåëîñÿ 
çì³íèòè øêîëó). ßêùî æ äèòè-
íà çàëèøàºòüñÿ ó ñâî¿é øêîë³, 

íàäàéòå îíîâëåíó äîâ³äêó ïðî 
ùåïëåííÿ, ÿêùî âè ¿õ ðîáèëè 
îñòàíí³ì ÷àñîì», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Ùî ñòîñóºòüñÿ â÷èòåë³â, òî ¿ì 
ñë³ä ïðîõîäèòè îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïå-
ðåäí³ (äî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó) ³ 
ïåð³îäè÷í³ ìåäè÷í³ îãëÿäè.

Îáîâ’ÿçêîâèé ïðîô³ëàêòè÷íèé 
ìåäè÷íèé îãëÿä ïåðåäáà÷àº:
 çàãàëüíå îáñòåæåííÿ ë³êà-

ðÿìè-ñïåö³àë³ñòàìè (òåðàïåâò, 
äåðìàòîâåíåðîëîã, îòîëàðèíãî-
ëîã, ñòîìàòîëîã òà ³íø³ (çà ïî-
òðåáè);
 ëàáîðàòîðíå îáñòåæåííÿ;
 ôóíêö³îíàëüíå îáñòåæåííÿ.
Ðàçîì ç òèì ïîâ³äîìëÿþòü, ùî 

ïðàö³âíèêè, ÿê³ áåç ïîâàæíèõ 
ïðè÷èí íå ïðîéøëè ó âñòàíîâ-
ëåíèé òåðì³í îáîâ’ÿçêîâèé ìå-
äè÷íèé îãëÿä ó ïîâíîìó îáñÿç³, 
â³äñòîðîíþþòüñÿ â³ä ðîáîòè ³ 
ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíóò³ äî äèñ-
öèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Медогляд перед навчальним роком. 
Розповіли про довідки, які треба у школу

Перевірили всі 22 навчальних заклади козятинської 
громади. Ситуація в кожній школі чи садку різна
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ОЛЕНА УДВУД

Â³éíà, ÿêó ðîçâ’ÿçàëà 
ðîñ³ÿ ïðîòè íàøî¿ êðà¿íè, 
òðèâàº âæå â³ñ³ì ðîê³â. Òà 
24 ëþòîãî âñå çíîâó ïîä³-
ëèëîñÿ íà «äî» ³ «ï³ñëÿ», 

áî òîãî ñòðàøíîãî äíÿ ïî-
÷àëîñÿ ïîâíîìàñøòàáíå 
âòîðãíåííÿ. Öå ïðèíåñëî 
ùå á³ëüøå ãîðÿ — çà öèõ 
ï³â ðîêó âòðàòèëè æèòòÿ 
30 â³éñüêîâèõ-÷îëîâ³ê³â 
òà îäíà â³éñüêîâà-ä³â÷èíà.

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ

ЗА ОСТАННІ ПІВ РОКУ ЗАГИНУЛО 
БІЛЬШЕ 30 НАШИХ ЗАХИСНИКІВ
Герої не вмирають!  Цьогорічний День Незалежності припав 
на сумну дату. Саме 24 серпня минуло рівно шість місяців від початку 
повномасштабного вторгнення рашистів. За цей час війна забрала у нас 
більше тридцяти Героїв, які до останнього подиху боролися за свою землю

Денис Куліков Олег Ясінський Андрій Ван-фун-фу

Ілля Антонюк
Євген Гижа

Віталій Печенюк

Артур Венжик

Вікторія Поліщук

Денис Прилуцький

Володимир Павловський

Віктор Чернюк

Ярослав Жуківський

Дмитро Коваль

Олександр Дробінчук

Артур Турляк

Артем Лавровський

Олег Шарай

Віталій Михайловський

Олександр Мартюшев

Олександр Годлевський

Богдан Іщук

Юрій Бондаренко

Григорій Ніколайчук

Сергій Бондаревський

Сергій Гармишев

Броніслав Жмуцький

Петро Радзихівський

Василь Пирогов

Богдан Вік

Василь Цимбалюк

Олег Слободяник

Народився на Одещині. Близько 15 років 
тому переїхав з батьками до Жежелева. 
Після школи поїхав до Києва, де створив 
сім’ю. На початку повномасштабної війни 
долучився до лав добровольців Київської 
десантно-штурмової бригади. Загинув 
у віці 36 років.

Народився у Журбинцях. Після школи 
вступив до Козятинського залізничного 
училища. Працював за кордоном. Коли 
почалося вторгнення рашистів, повернувся 
до України. У квітні пішов до військкомату. 
Загинув на Донеччині у віці 46 років.

Козятинчанин. Навчався у школі № 2 (нині ліцей 
№ 2). Останні чотири роки був на заробітках. 
Коли почалося повномасштабне вторгнення, 
повернувся до України і пішов захищати Бать-
ківщину. Загинув на Луганщині у віці 48 років.

Козятинчанин. Навчався у школі в Сигналі, 
потім перевівся до Козятинської школи № 5 
(нині ліцей № 5). Закінчив наше училище і 
Вінницький транспортний коледж. На по-
чатку повномасштабного вторгнення пішов 
на війну. Загинув на Донеччині у віці 26 років.

Народився у Куманівці. Працював фельдшером 
швидкої допомоги у Козятині. У 2020 році 
підписав контракт про проходження служби 
у військовому резерві ЗСУ. Помер від серцевого 
нападу під час несення варти на блокпосту 
у Махнівці у віці 52 роки.

Козятинчанин. Навчався у школі № 2 (нині 
ліцей № 2). Випускник Козятинського залізнич-
ного училища. Працював на залізниці. Після 
проходження строкової служби підписав контр-
акт із ЗСУ. Загинув на Донеччині у віці 21 року.

Козятинчанин. Навчався у школі № 1 (нині 
ліцей № 1). Випускник Козятинського залізнич-
ного училища. Працював провідником. Під час 
проходження строкової служби підписав контр-
акт із ЗСУ. Загинув на Луганщині у віці 21 року.

Народилася і жила у Збаражі. Навчалася 
у школі в Вівсяниках. Потім вступила до техніч-
ного коледжу у Вінниці. У 2019 році призва-
лася до десантно-штурмових військ. Загинула 
на Житомирщині у віці 21 року.

Козятинчанин. Навчався у школі № 5 (нині лі-
цей № 5). Випускник Козятинського залізнич-
ного училища. У 2020 році пішов проходити 
строкову службу. Загинув під час оборони 
Генічеська на Херсонщині у віці 21 року.

Народився і виріс у Залізничному (в народі 
другий Козятин). Закінчив місцеву школу. 
Працював на залізниці. Коли почалося повно-
масштабне вторгнення, пішов до військкомату. 
Загинув у Запоріжжі у віці 42 роки.

Козятинчанин. Навчався у школі № 5 (нині ліцей 
№ 5). Закінчив Козятинське залізничне училище. 
Працював у локомотивному депо Козятин. Коли 
почалося повномасштабне вторгнення, отримав 
повістку. Загинув у Вінниці у віці 35 років.

Козятинчанин. Сержант 16 батальйону 58-ї 
окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Помер під 
час несення військової служби на блокпосту 
внаслідок серцевого нападу.

Народився і жив у Глухівцях. Закінчив місцеву школу, 
поїхав на навчання до столиці, де здобув професію 
столяра-оббивальника меблів. У 2020 році підписав 
контракт із ЗСУ. Загинув на Херсонщині у віці 22 роки.

Народився у Вернигородку у 1986 році. Прожи-
вав у Калинівці. Підписав контракт із Збройними 
силами України. Загинув у Запорізькій області.

Козятинчанин. Закінчив ліцей, потім 
вступив до залізничного училища. Спершу 
працював у МНС. Згодом переїхав до Ві-
нниці. Служив у загоні спецпризначення 
КОРД. Загинув у Запорізькій області у віці 
29 років.

Козятинчанин. Навчався у школі № 2. За-
гинув під час оборони міста Маріуполь, що 
на Донеччині. Йому був 21 рік.

Народився і жив у селі Збараж. Після на-
вчання у школі вивчився в Козятинському 
залізничному училищі. Працював у сфері 
сільського господарства. Коли почалося 
повномасштабне вторгнення, отримав по-
вістку. Загинув на Донеччині у віці 47 років.

Народився у Вінниці. У ранньому віці втра-
тив батьків. Жив із бабусею в селі Козятині. 
Навчався у школі № 9 (нині гімназія № 9). 
Працював на залізниці. У вересні минулого 
року підписав контракт із ЗСУ. Загинув 
на Донеччині у віці 33 років.

Народився на Харківщині. Працював у од-
ному з столичних супермаркетів. Коли по-
чалося повномасштабне вторгення, приїхав 
до сестри в Козятин. Пішов до військко-
мату, за два дні був призваний на службу. 
Загинув на Донеччині у віці 27 років.

Народився у Махаринцях. Працював 
слюсарем у локомотивному депо Козятин. 
У квітні 2018 року був мобілізований 
до лав Збройних сил України. Загинув у за-
блокованому Маріуполі у віці 24 роки.

Козятинчанин. Навчався у школі № 2 (нині 
ліцей № 2). Потім вступив до залізничного 
училища. Працював у локомотивному 
депо Козятин. Восени 2020 року отримав 
повістку і пішов служити. Загинув на Луган-
щині у віці 20 років.

Народився у Луганській області. Працював на шах-
ті імені Засядька. Одружився і переїхав до села 
Жежелів. Працював будівельником на сільсько-
господарському підприємстві. У 2020 році пішов 
захищати Україну. Загинув у віці 59 років.

Народився у смт Бродецьке. Після 9 класу 
поїхав навчатися у Бердичівський машино-
будівний коледж, потім — у Тернопільський 
національний економічний університет. 
У 2015 році долучився до лав Національ-
ної гвардії. Загинув у віці 27 років.

Козятинчанин. Народився у сім’ї залізнич-
ників. Навчався у школі № 1. Закінчив Київ-
ський університет залізничного транспорту. 
Працював у Козятинському вагонному 
депо. Був призваний до лав ЗСУ. Загинув 
на Миколаївщині у віці 38 років.

Козятинчанин. Навчався у школі-гімназії-
дитячому садку імені Володимира Під-
горбунського (нині ліцей № 7). Працював 
охоронцем у приватній фірмі. У червні 
2022 року був мобілізований до війська. 
Загинув на Донеччині у віці 35 років.

Народився у Махаринцях. Останні десять 
років мешкав у Гнівані, де працював на за-
воді спецзалізобетону. У 2020 році підпи-
сав контракт зі Збройними силами України. 
Загинув на Донеччині у віці 56 років.

Народився і жив у селі Пиковець. Був 
солдатом роти охорони 1 відділу Хміль-
ницького РТЦК. Помер від серцевого 
нападу під час несення служби. Йому було 
35 років.

Народився в Іванківцях. У віці трьох років 
переїхав з батьками до Козятина. Навчався 
у школі № 5, закінчив наше училище. 
Працював на м’ясокомбінаті. У квітні 
2022 року вирішив захищати рідну землю. 
Загинув на Донеччині у віці 33 роки.

Жив у селі Жежелів Глуховецької громади. 
Навчався у місцевій школі. Загинув на війні 
у віці 29 років.

Народився у Верболозах. Закінчив школу 
у рідному селі. Працював у місцевому 
господарстві та кількох охоронних фірмах. 
У 2014 році пішов захищати Україну від 
окупанта. Загинув у віці 51 року.

Козятинчанин. Закінчив школу № 6, що у Залізнич-
ному (в народі другий Козятин). Вивчився на столя-
ра. Працював у Козятинській центральній районній 
лікарні. У квітні 2022 року пішов добровольцем 
на війну. Загинув на Донеччині у віці 47 років.
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Чергова партія 
допомоги
 23 ñåðïíÿ Ì³æðåã³îíàëü-

íèé êîîðäèíàö³éíèé ãóìà-
í³òàðíèé øòàá â³äïðàâèâ 
äî Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè 
÷åðãîâó ïàðò³þ äîïîìîãè. 
Äî ñêëàäó ãóìàí³òàðíîãî 
âàíòàæó âõîäÿòü îë³ÿ òà òóø-
êîâàíå ì’ÿñî, ðàí³øå áóëî 
îòðèìàíî êóêóðóäçÿíó êðó-
ïó, öóêîð òà áîðîøíî. ßê 
ïîâ³äîìëÿº êîçÿòèíñüêèé 
ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà, íàéáëèæ÷èìè 
äíÿìè äîïîìîãà áóäå ðîç-
ïîä³ëåíà âîëîíòåðàìè ì³æ 
òèìè, õòî ¿¿ ïîòðåáóº ³ êîæåí 
çìîæå ¿¿ îòðèìàòè ó ãóìàí³-
òàðíèõ øòàáàõ îòðèìàííÿ 
äîïîìîãè.

«Â³ä ³ìåí³ óñ³º¿ Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè âèñëîâëþþ 
âäÿ÷í³ñòü êîîðäèíàòîðàì 
òà âîëîíòåðàì Ì³æðåã³î-
íàëüíîãî êîîðäèíàö³éíîãî 
ãóìàí³òàðíîãî øòàáó çà ñèñ-
òåìíó äîïîìîãó â íåïðîñòèé 
÷àñ!» — ïèøå î÷³ëüíèöÿ 
ì³ñòà.

Ó ñâîþ ÷åðãó Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà íàãàäàëà, ùî Ì³æ-
ðåã³îíàëüíèé êîîðäèíà-
ö³éíèé ãóìàí³òàðíèé øòàá 
áóëî ñòâîðåíî ó ïåðø³ òèæí³ 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ ðîñ³éñüêî¿ 
àãðåñ³¿ çà ³í³ö³àòèâîþ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ãîëîâè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿

ðàäè Â’ÿ÷åñëàâà Ñîêîëî-
âîãî, à î÷îëèâ íîâîñòâî-
ðåíó ñòðóêòóðó Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ 
Øòàáó º îðãàí³çàö³ÿ äîïîìî-
ãè âíóòð³øíüî ïåðåñåëåíèì 
îñîáàì, äîïîìîãà îáîðîíöÿì 
Óêðà¿íè, à òàêîæ ñïðèÿííÿ 
â³äíîâëåííþ åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó íàøî¿ äåðæàâè.

Змагалися 
шахісти
 Ó ñóáîòó, 20 ñåðïíÿ, 

ó Êîçÿòèíñüêîìó öåíòð³ äè-
òÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ 
â³äáóâñÿ øàõîâèé òóðí³ð ñå-
ðåä äîðîñëèõ òà þíèõ øà-
õ³ñò³â-ðîçðÿäíèê³â Êîçÿòèíà 
ç íàãîäè Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè.

ßê éäåòüñÿ íà ñòîð³í-
ö³ ó ôåéñáóêó «Ñïîðòèâíà 
Êîçÿòèíùèíà», ó çìàãàíí³ 
âçÿëè ó÷àñòü 9 ãðàâö³â: 3 äî-
ðîñëèõ ³ 6 þíèõ øàõ³ñò³â. 
Òóðí³ð ïðîâîäèâñÿ çà øâåé-
öàðñüêîþ ñèñòåìîþ ó 8 òó-
ð³â. Êîíòðîëü ÷àñó — 10 õâè-
ëèí + 5 ñåêóíä êîæíîìó 
ó÷àñíèêó íà ïàðò³þ.

Ïåðøå ì³ñöå çàâîþâàâ 
âåòåðàí Âîëîäèìèð Çàêîð-
÷åâíèé. Äðóãå ì³ñöå âèáîðîâ 
ÊÌÑ Îëåêñàíäð ²îíîâ. Òðå-
òº ì³ñöå çäîáóâ þíèé ÷åì-
ï³îí Ìèõàéëî Ñï³âà÷åíêî. 
Ïðèçåðàìè ñåðåä þíàê³â 
ñòàëè Âëàäèñëàâ Íàðî-
âåöüêèé, Àíäð³é Îìåëü÷óê 
³ Îëåêñàíäð Õîìþê.

«Ïåðåìîæö³ çìàãàííÿ 
îòðèìàëè ìåäàë³ â³ä Êîçÿ-
òèíñüêîãî â³ää³ëó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, âñ³ ó÷àñ-
íèêè — ñîëîäîù³ â³ä Êî-
çÿòèíñüêî¿ øàõîâî¿ ôåäåðà-
ö³¿. Íàãîðîäæóâàâ ïðèçåð³â 
Þð³é Ñòàâí³é÷óê».

КОРОТКОКОРОТКО

За коментарем ми звернулися 
до Інни Наумової, керівника гу-
манітарного штабу при міському 
будинку культури.
— Пункт видачі продуктів був 
на території школи № 2, але за-
раз починається навчальний рік, 
зрозуміло, що його треба було 
перенаправити в інше місце, — 
каже Інна Наумова. — Поки що 
розфасовані гуманітарні набо-
ри завезені до міського будинку 
культури. Сьогодні має заїхати 
знову наступна партія гуманітар-
ної допомоги. Хто ще не отриму-
вав, може звертатися. Можливо, 
є переселенці, які тільки зараз 
до нас приїхали, адже в рамках 
проведення заходів по збере-
женню життя люди постійно ви-
їжджають на ті території України, 
де немає активних бойових дій.
Із продуктовими наборами до-
помагають різні організації. Що-
правда, чіткого графіка, коли 
надходить допомога, немає. 
Але заявки формують регуляр-

но, аби щомісяця забезпечити 
внутрішньо переміщених осіб 
допомогою.
— Зараз у будинок культури за-
їхала гуманітарна допомога, там 
великий набір, пакет до 15 кіло-
грамів, — продовжує Наумова. — 
Стараємося охопити всіх людей. 
Все, що у нас є, роздаємо. Буває 
так, що допомога надходить 
у невеликій кількості. Якось нам 
заїхала допомога від Організації 
Об’єднаних Націй, там було всьо-
го 12 наборів посуду. Ми на свій 
страх і ризик роздали, кому ка-
струлю, кому пательню, щоб 
охопити максимальну кількість 
людей. Але заявка була складе-
на, заїхала гуманітарна допомога і 
сім’ї отримали повний набір посу-
ду на всю сім’ю. Вони ще залиши-
лися у міському будинку культури, 
їх можна отримати. Там завжди 
чергують працівники управління 
соціальної політики. Люди зверта-
ються, тільки треба мати при собі 
довідку переселенця.

«Стараємося охопити всіх людей»

ОЛЕНА УДВУД

Ìàìà äâîõ ä³òîê Îëåíà ïðè¿õà-
ëà äî íàñ ³ç Äîíå÷÷èíè. ̄ ¿ ð³äíèé 
Ëèìàí ïåðåáóâàº ï³ä îêóïàö³ºþ 
âîðîãà. Æ³íêà ç ä³òüìè ³ ÷îëîâ³-
êîì ÷óäîì âñòèãëà âè¿õàòè ÿêðàç 
ïåðåä òèì, ÿê ì³ñòî ïî÷àëè áîì-
áèòè.

— Ó íàñ óæå âñå çðóéíîâàíî, 
íåìàº í³ áóäèíê³â, í³÷îãî, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåíà. — Ìàìà ìîÿ âè-
¿õàëà ÷åðåç ì³ñÿöü. Â îñòàíí³é 
äåíü, êîëè â³éñüêîâ³ ñàì³ ¿çäèëè 
íà áðîí³êàõ, ëþäåé âèâîçèëè. 
À òàòî ì³é 30 ëèïíÿ çàãèíóâ òàì. 
Â³í çàëèøèâñÿ, õîò³â çáåðåãòè õà-
òèíó, ùîá íå ðîç³êðàëè í³÷îãî, 
³ ñåðöå íå âèòðèìàëî, 63 ðîêè 
éîìó áóëî. Â³í áà÷èâ âñå öå — 
ÿê íàøå æèòòÿ ðóéíóºòüñÿ, ÿê 
íàøó ç ÷îëîâ³êîì õàòó ðîçáè-
ëè, ÿê ¿õíþ õàòó ðîçáèëè. Ìàì³ 
âçàãàë³ ó äâ³ð ïðèëåò³ëà êàñåòíà 
áîìáà, óÿâëÿºòå?! Êîëè âîíà ïðè-
ë³òàº ó äâ³ð äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè, 
òî òàì âñå âèíîñèòü, à ¿ì ó äâ³ð 
âîíà âïàëà. Ìàìà áóëà ó ï³äâàë³, 
âîíè õîâàëèñÿ. Âîíà êàæå: «Ìè 
âèéøëè — ó íàñ äàõó íåìàº ³ âåñü 
äâ³ð ïîáèòèé».

Ó Êîçÿòèí³ ñ³ì’ÿ Îëåíè âæå 
òðè ì³ñÿö³. Ïðîäóêòîâ³ íàáîðè 
âîíè îòðèìóþòü ó ãóìàí³òàðíî-
ìó øòàá³ íà áàç³ äðóãî¿ øêîëè. 
Çà ñëîâàìè æ³íêè, íà ïî÷àòêó 
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ äàëè ê³ëîãðàì 
ïøåíè÷íî¿ òà ê³ëîãðàì êóêóðó-
äçÿíî¿ êðóïè, ê³ëîãðàì áîðîøíà 

³ áàíêó ðèáíî¿ êîíñåðâè.
— Òàì ùå çà÷èíèëîñÿ âñå 

íà ðåìîíò, ÷è ùî âîíè òàì ðî-
áèëè, — ïðîäîâæóº ïåðåñåëåí-
êà. — Òî êàçàëè: «Ïðèõîäüòå 
ï³ñëÿ 5 ñåðïíÿ». Ìè ïðèéøëè, 
à íàá³ð òàêèé æå. ß ïèòàþ, ÷è 
áóäå ùå ùîñü? Ìåí³ â³äïîâ³ëè: 
«Ìîæå òàì ï³äâåçóòü ùå îë³þ, 
ÿê³ñü êîíñåðâè». Ìè ñêàçàëè, ùî 
ïî÷åêàºìî, áóäåìî ïðèõîäèòè, 
ìîæå ïðèâåçóòü õî÷à á îë³þ ÷è 
ùå ùîñü.

Õîäèëà Îëåíà äî ãóìàí³òàðíî-
ãî øòàáó äâà òèæí³, âò³ì, í³÷îãî 
íîâîãî òàê ³ íå ïðèâåçëè. À êîëè 
íàâ³äàëàñÿ òóäè âîñòàííº, òàì 

áóëî âæå çà÷èíåíî. Àí³ íîìåðà 
òåëåôîíó, àí³ ÷åðãîâîãî, ÿêèé 
áè ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ, íå áóëî. 
Ñòàëîñÿ öå ìèíóëîãî â³âòîðêà.

— Ùå äàâàëè ìàòðàöè íà ãóìà-
í³òàðö³ â ê³íîòåàòð³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà. — Ìè ï³øëè, íàì êàæóòü: 
«Íåìàº, ìè âàì í³÷îãî íå äàìî». 
ß êàæó: «Ìè æ áà÷èëè, ëþäè âè-
íîñèëè». Íàñ òóò ïóñòèëè â õàòó 
ïîæèòè, à â õàò³ í³÷îãî íåìàº. Òóò 
â³ñ³ì ðîê³â í³õòî íå æèâå ï³ñëÿ 

«РАЗ НА МІСЯЦЬ ДАЮТЬ 
КІЛЬКА КІЛО КРУП — І ВСЕ»
Проблема  До редакції газети «RIA-
Козятин» звернулася переселенка Олена. 
Жінка каже, продуктового набору, який 
видають внутрішньо переміщеним 
у міському гуманітарному штабі, їм 
не вистачає. У липні дали два види крупи, 
кілограм борошна і банку консервів, і 
це на сім’ю з чотирьох осіб. А минулого 
тижня, коли прийшли у гумштаб у другій 
школі, там було взагалі зачинено

áàáóñ³ ³ ä³äóñÿ. Ñàì³ óÿâëÿºòå. 
Ìè ç áîºì âèáèâàëè ö³ ìàòðàöè. 
Äâà íàì äàëè. Íàñ ï’ÿòåðî áóëî, 
à çàðàç ùå ñâàòè ìî¿ ïðè¿õàëè 
³ áàáóñÿ 84 ðîêè. ² íàì íà âñ³õ 
äàëè äâà ìàòðàöè. Áëàãî ëþäè 
íàì äîïîìàãàþòü. Ñóñ³äè âñ³ â³ä-
ãóêíóëèñÿ. Õòî ìàòðàö äàâ, õòî 
ïåðèíó — ó êîãî ùî áóëî. À â³ä 
ì³ñòà… Çíàºòå, ìè âñ³ ñï³ëêó-
ºìîñÿ, ìè æ âñ³ ïîâè¿æäæàëè, 
âñ³ äðóç³. Ëþäè êàæóòü, â ³íøèõ 
ì³ñòàõ ðàç íà äâà òèæí³ âèäàþòü 
äîïîìîãó, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ³ 
ïîñò³ëü ¿ì âèäàëè, êàñòðóë³, ðóø-
íèêè. Çàáåçïå÷èëè ëþäåé õî÷à á 
íåîáõ³äíèì, ùîá âèæèòè. À òóò 
ëèøå ðàç íà ì³ñÿöü äàþòü ê³ëüêà 
ê³ëî êðóï — ³ âñå.

Îëåíà êàæå, òåëåôîíóâàëà 
äî äåïóòàòà ç Â³ííèö³, ðîçïîâ³-
äàëà ïðî öþ ñèòóàö³þ. Äåïóòàò 
çàïðîïîíóâàâ ïðè¿õàòè çà äîïî-
ìîãîþ äî îáëàñíîãî öåíòðó, àëå 
öå äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî — ³ç 
äâîìà ä³òüìè íà ðóêàõ, ÿêèì 
äâà ³ ï’ÿòü ðîê³â, íå ïî¿äåø çà-
áèðàòè ïàêóíîê, áî éîãî òðåáà ³ 
äî åëåêòðè÷êè ³ ç åëåêòðè÷êè äî-
äîìó ÿêîñü äîíåñòè. Ìàìà Îëåíè 
íåùîäàâíî ïåðåíåñëà îïåðàö³þ, 
¿é ì³ñÿöü íå ìîæíà ï³äí³ìàòè 
í³÷îãî âàæêîãî. Áàáóñ³ 84 ðîêè, 
âîíà âçàãàë³ íå õîäèòü.

— Òîìó ÿ âàì ³ íàïèñàëà, — ïðî-
äîâæóº Îëåíà. — Öå âæå ïðîñòî 
êðèê äóø³. ß íå çíàþ, êóäè çâåð-
òàòèñÿ, ùîá íàì ÿêîñü îðãàí³çó-
âàëè äîïîìîãó. Òîìó ùî â ³íøèõ 
ì³ñòàõ ³ ÿéöÿ äàþòü, ³ îêîðîêà. 
Ìè öå çàðàç íå ìîæåìî êóïèòè, 
ìè íå ìîæåìî çàðàç ñîá³ áàãàòî 
ïðîäóêò³â äîçâîëèòè, òîìó ùî ò³ 
ãðîø³, ùî äàþòü íà ïåðåñåëåíö³â, 
çà íèõ íå âèæèâåø. Íàìàãàºø-
ñÿ ä³òÿì ùîñü êóïèòè. Íà îäÿã 
çàðàç ìè íå âèòðà÷àºìî, çàðàç 
ë³òî, à çèìà ïðèéäå — âñ³õ òðåáà 
îäÿãòè, à íàñ âîñüìåðî. Íå óÿâëÿþ 
âçàãàë³, ÿê âîíî áóäå. ² îñü òàê 
õîäèø, ö³ ïðîäóêòè âèïðîøóºø, 
ùå é íà òåáå òàê äèâëÿòüñÿ! ß çà-
ïèòàëà: «Áóäóòü ïðîäóêòè, áóäóòü 
ùîñü ïðèâîçèòè?» Ñàì³ ñêàçàëè: 
«Áóäóòü, ïðèõîäüòå ³ ïèòàéòå». Ðàç 
ïðèéøîâ ñïèòàâ, äâà ïðèéøîâ 
ñïèòàâ, íà òðåò³é ðàç ïðèéøîâ — 
íà òåáå âæå äèâëÿòüñÿ, òèïó ÷îãî 
òè äî ìåíå â õàòó ïðèéøîâ ³ ùîñü 
â³ä ìåíå âèìàãàºø?!

ШТАБ ПЕРЕЇХАВ
Ó â³âòîðîê, 23 ñåðïíÿ, ìè íà-

â³äàëèñÿ äî äðóãî¿ øêîëè, àáè 

ïîäèâèòèñÿ, ùî âõîäèòü äî ïðî-
äóêòîâîãî íàáîðó, ÿêèé äàþòü ïå-
ðåñåëåíöÿì. Çóñòð³ëè äèðåêòîðêó 
çàêëàäó Íàòàë³þ Ì³ñüêîâó. Âîíà 
ïîâ³äîìèëà, ùî ãóìàí³òàðíèé 
øòàá ³ç ïðèì³ùåííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ïåðå¿õàâ äî áóäèíêó 
êóëüòóðè. Òîæ ìè ïîïðÿìóâàëè 
òóäè.

Íà áàç³ ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëü-
òóðè ïðàöþº îäèí ³ç ãóìàí³òàðíèõ 
øòàá³â, äå âèäàþòü îäÿã ³ ïîáóòî-
âó õ³ì³þ. Êîëè ìè òóäè ïðèéøëè, 
ïîáà÷èëè òàêîæ ïàêåòè ³ç ïðî-
äóêòîâèìè íàáîðàìè. Äîïîìîãó 
ñàìå îòðèìóâàëà ²ðèíà. Ó êâ³òí³ 
âîíà ïðè¿õàëà äî íàøîãî ì³ñòà ç 
Êðàìàòîðñüêà, ùî íà Äîíå÷÷èí³. 
Ìè çàïèòàëè æ³íêó, ÷è ìîæíà 
ïîäèâèòèñÿ, ùî âõîäèòü äî ïðî-
äóêòîâîãî íàáîðó?

— Áóäü ëàñêà, — êàæå ²ðèíà 
³ ðîçãîðòàº ïàêåò. — Ó Â³ííèö³ 
äàþòü çàðàç òî÷íî òàêèé ñàìèé. 
ªäèíà ð³çíèöÿ, ùî ó íèõ ôðóêòè 
òà îâî÷³. Êîëè ùî º.

Ó ïàêåò³, ÿêèé âèäàëè ²ðèí³ 
â ãóìàí³òàðíîìó øòàá³, óïàêîâêà 
ñîëîäêèõ ñóõàðèê³â ç ðîäçèíêà-
ìè, ÷îòèðè âèäè êðóïè (áóëãóð, 
ñóì³ø â³âñÿíèõ ïëàñò³âö³â, ïøå-
íè÷íà, ðèñ), ÷îðíèé ÷àé, àðàõ³ñ, 
áîðùîâà çàïðàâêà, òðè êîíñåðâè 
(êóðÿ÷à ³ ñâèíÿ÷à òóøîíêà, ê³ëüêà 
â òîìàò³), ê³ëîãðàì ìàêàðîí³â, ëè-
ìîí, áàòîí÷èê ç ãîð³øêàìè, öó-
êðîâà ïóäðà, ïà÷êà áîðîøíà, çãó-
ùåíå ìîëîêî òà óïàêîâêà öóêðó. 
Íà äí³ ïàêåòà ëèñò³âêà â³ä «World 
Central Kitchen» — îðãàí³çàö³¿, 
ÿêà íàäàëà äîïîìîãó. Çàïèòóºìî 
â ²ðèíè, ÷è îäíàêîâ³ ïðîäóêòîâ³ 
íàáîðè äàþòü ùîì³ñÿöÿ?

— Ïðàêòè÷íî îäíàêîâ³ äàâàëè 
ðàí³øå, — â³äïîâ³äàº æ³íêà. — 
Òàì áóëî òðè âèäè êðóï, äåê³ëü-
êà êîíñåðâ, ÿê³ñü ëàñîù³ — êîëè 
ïå÷èâî, êîëè ùîñü ³íøå, ÷àñ â³ä 
÷àñó õ³ì³ÿ. Êîðîòøå êàæó÷è, õòî 
õî÷å, òîé ä³ñòàíå. Äîïîìîãà íîð-
ìàëüíà, ïðîñòî â ð³çíèõ ì³ñöÿõ.

— Âàì ¿¿ âèñòà÷àº?
— Çâ³ñíî, âèñòà÷àº, — êàæå 

²ðèíà.
— Ñê³ëüêè âè îòðèìóºòå ïðî-

äóêòîâèõ ïàêåò³â ó ì³ñüêîìó 
øòàá³?

— ß ç äâîìà ä³òüìè îòðèìóþ 
äâà ïàêåòè, — â³äïîâ³äàº æ³íêà. — 
Ó ìåíå ùå òðîº ïåíñ³îíåð³â, âîíè 
ç ð³çíèõ ñ³ìåé, âîíè ùå äâà ïà-
êåòè îòðèìóþòü. ² öå æ íå ºäè-
íèé ãóìàí³òàðíèé øòàá ó ì³ñò³. 
ª â öåðêâ³, º á³ëÿ «Îùàäáàíêó».

²ç ïðîäóêòîâèìè 
íàáîðàìè äîïîìàãàþòü 
ð³çí³ îðãàí³çàö³¿. 
Ùîïðàâäà, íåìàº 
÷³òêîãî ãðàô³êà, êîëè 
íàäõîäèòü äîïîìîãà

Такі продуктові набори видають переселенцям зараз. 
Це допомога від організації «World Central Kitchen»
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Ï³ñëÿ ñëóæáè Áîæî¿ íà ì³òèíãó 
âèñòóïèëè ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìàëàºâà òà äèðåêòîð øêîëè, 
â ÿê³é íàâ÷àâñÿ Îëåã Ñëîáîäÿ-
íèê, Ìèêîëà Ñèíþøêî. Âîíè 
íàãàäàëè ïðèñóòí³ì, ÿêèì áóâ 
íàø çåìëÿê ïðè æèòò³ ³ âèñëî-
âèëè ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ çàãèáëîãî 
âî¿íà.

Íà ïëîù³ çíîâ çàçâó÷àëà «Ïëè-
âå êà÷à» ³ êîçÿòèí÷àíè ñòàëè â³ä-
äàâàòè øàíó çàãèáëîìó âî¿íó, 
îïóñòèâøèñü íà êîë³íà. Âïàëî 
ó â³÷³ òå, ùî íà êîë³íà ñòàâàëè 
é ò³, êîìó öå âàæêî áóëî ðîáèòè 
÷åðåç â³ê òà õâîðîáè ñóãëîá³â.

Ï³ñëÿ ïðîùàííÿ ç Ãåðîºì 
Óêðà¿íè íà ïëîù³ òðàóðíà ïðî-
öåñ³ÿ âçÿëà êóðñ äî Àëå¿ Ñëàâè 
ì³ñüêîãî êëàäîâèùà. Á³ëÿ ì³ñöÿ 
ïîõîâàííÿ çàóïîê³éíó ìîëèòâó 
ïðîâ³â îòåöü Ðîìàí, à â³ä ïîáðà-
òèì³â Ãåðîÿ Óêðà¿íè ïðîãðèì³â 
â³éñüêîâèé ñàëþò.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàðîäèâñÿ Ãåðîé 16 êâ³òíÿ 
1975 ðîêó. Íàâ÷àþ÷èñü ó øêîë³ 
¹ 6, ùî íà Çàë³çíè÷íîìó, ïðî-
ÿâèâ ñåáå ÿê äîáðèé òîâàðèø, 
íà ÿêîãî ìîæíà ïîêëàñòèñÿ.

Âèâ÷èâøèñü íà ñòîëÿðà, ïðà-
öþâàâ çà ïðîôåñ³ºþ ó Êîçÿòèí-
ñüê³é öåíòðàëüí³é ë³êàðí³.

Êîëè âîðîã ïðèéøîâ íà íàøó 
çåìëþ, â ñåðåäèí³ êâ³òíÿ â³í çà-
ëèøèâ ðîáîòó, ëþáëÿ÷ó äðóæèíó 
òà 10-ð³÷íîãî ñèíà ³ ï³øîâ äî-
áðîâîëüöåì çàõèùàòè óêðà¿íñüêó 
çåìëþ. Á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â Îëåã 
ïðîõîäèâ íàâ÷àííÿ íà â³éñüêîâî-
ìó ïîë³ãîí³, à 3 ñåðïíÿ áóâ çàðà-
õîâàíèé â ìîòîï³õîòíå â³ää³ëåííÿ. 
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîéîâîãî çà-
âäàííÿ ï³ä ñåëîì Ï³ñêè Äîíåöüêî¿ 
îáëàñò³ 7-ãî ñåðïíÿ 2022 ðîêó 
Îëåã Ñëîáîäÿíèê çàãèíóâ.

Äî áóäèíêó, äå äî â³éíè ïðî-
æèâàâ Ãåðîé, éîãî ïðèéøëè ïðî-
âåñòè â îñòàííþ äîðîãó ðîäè÷³, 
äðóç³, çíàéîì³ êîëåãè ïî ðîáîò³ 
³ ò³, õòî íå çíàâ Îëåãà ïðè æèòò³.

Ñëóæáó Áîæó çà çàãèáëèì Ãå-
ðîºì ïðîâîäèëè ñâÿùåííèêè 
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè 
ïðîòî³ºðå¿ Ðîìàí Ìàñèðà òà Âà-
ñèëü Âë³çëî.

Êîçÿòèí÷àíè ñòâîðèëè çàãè-
áëîìó âî¿íó æèâèé êîðèäîð ³ òðà-
óðíà ïðîöåñ³ÿ â³ä áóäèíêó Ãåðîÿ 
ðóøèëà íà ïëîùó íàøîãî ì³ñòà.

Ïëîùà çóñòð³ëà çàãèáëîãî âî¿íà 
ìåëîä³ºþ «Ïëèâå êà÷à» ³ âñ³, õòî 
ïðèéøîâ ïðîâåñòè Îëåãà â îñòàí-
íþ äîðîãó, îïóñòèëèñÿ íà êîë³íà.

Ì³òèíã-ðåêâ³ºì â³äêðèëà íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó êóëüòóðè ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà.

— Òðèâàº øîñòèé ì³ñÿöü ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè. Øîñòèé 
ì³ñÿöü ãåðî¿÷íîãî îïîðó Óêðà-
¿íè ðîñ³éñüê³é íàâàë³. Íà êîæ-
í³é ä³ëÿíö³ ë³í³¿ îáîðîíè êîæåí 
ï³äðîçä³ë ³ êîæåí âî¿í ñòàëè ñò³-
íîþ äî ðîñ³éñüêîãî ÷óäîâèñüêà. 
Íàø³ âî¿íè ðîáëÿòü âñå ìîæëèâå 
³ íåìîæëèâå äëÿ ñòðèìóâàííÿ âî-
ðîæîãî íàñòóïó.

Îäíàê çíîâó ñòðàøíà çâ³ñò-

êà îáï³êàº áîëåì íàø³ ñåðöÿ. 
Â áîþ çà Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè 
ç ðîñ³éñüêèì îêóïàíòîì çàãèíóâ 
íàø çåìëÿê. Ö³ âèðîäêè çàáðàëè 
ùå îäíå óêðà¿íñüêå æèòòÿ ³ äî-
äàëè ùå îäíó êðàïëþ íåíàâèñò³ 
äî ¿õíüî¿ êðà¿íè. ² ñüîãîäí³ ìè 
ç³áðàëèñÿ, ùîá ïðîâåñòè â îñòàí-
íþ ïóòü ïàòð³îòà ñâîº¿ äåðæàâè, 
ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà, íàéêðàùîãî 
áàòüêà òà çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè Ãå-
ðîÿ Óêðà¿íè Îëåãà Ñëîáîäÿíè-
êà, — ñêàçàëà Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà 
³ ïåðåäàëà ñëîâî ñâÿòèì îòöÿì. 
Çàóïîê³éíó ìîëèòâó ïðîâåëè íà-
ñòîÿòåëü õðàìó Ïðîðîêà Ñâÿòîãî 
²ëë³ îòåöü Ðîìàí òà íàñòîÿòåëü 
õðàìó Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³ îòåöü Âàñèëü.

ПІД ПІСКАМИ ЗАГИНУВ НАШ 
ЗЕМЛЯК ОЛЕГ СЛОБОДЯНИК
Втрата  Страшна звістка надійшла 
16 серпня. В бою під Пісками загинув 
наш земляк Олег Слободяник. Він був 
із тих чоловіків, які боронять Україну 
за покликом серця. На роботі написав 
заяву на звільнення і пішов захищати нас з 
вами

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Çàõèùàþ÷è Óêðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêèõ 
îêóïàíò³â, çàãèíóëè äâîº æèòåë³â Ãëóõî-
âåöüêî¿ ãðîìàäè — 36-ð³÷íèé ìåøêàíåöü 
Æåæåëåâà Äåíèñ Êóë³êîâ òà 27-ð³÷íèé 
ìåøêàíåöü Áðîäåöüêîãî — Ãðèãîð³é Í³-
êîëàé÷óê.

Ñóìíó çâ³ñòêó ïîâ³äîìèëà Ãëóõîâåöüêà 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà

Äåíèñ Îëåêñàíäðîâè÷ Êóë³êîâ, 
04.04.1986 ðîêó íàðîäæåííÿ. Íàðîäèâñÿ 
â Îäåñüê³é îáëàñò³ Òàòàðáóíàðñüêîãî ð-íó 
ñ. Ìàðàçë³¿âêà. Áëèçüêî 15 ðîê³â òîìó ç 
áàòüêàìè îñåëèëèñü ó ñåë³ Æåæåë³â. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ øêîëè ïðàöþâàâ â ì. Êè¿â, 
äå ñòâîðèâ ñ³ì’þ, ðàçîì ³ç äðóæèíîþ 
Íàòàëåþ ðîñòèëè äîíå÷îê Êàòðóñþ òà 
Ìàðãàðèòêó. Íà ïî÷àòêó â³éíè âñòóïèâ 
ó ðÿäè äîáðîâîëüö³â â Êè¿âñüêó äåñàíòíî-
øòóðìîâó áðèãàäó.

Ç Ãåðîºì ïîïðîùàëèñÿ ó â³âòîðîê, 
23 ñåðïíÿ. Â äåíü ïîõîâàííÿ çàãèáëîãî 

çàõèñíèêà â Ãëóõîâåöüê³é ãðîìàä³ îãîëî-
ñèëè Äåíü æàëîáè.

Ãðèãîð³é Âàëåð³éîâè÷ Í³êîëàé÷óê, 
13.10.1994 ðîêó íàðîäæåííÿ. Íàðîäèâñÿ ³ 
âèð³ñ â ñìò Áðîäåöüêå. Íàâ÷àâñÿ â Áðî-
äåöüê³é ÑÇØ I–III ñòóïåí³â. Ó 2009 ðîö³ 
çàê³í÷èâ 9 êëàñ³â ³ âñòóïèâ ó Áåðäè÷³âñüêèé 
ìàøèíîáóä³âíèé êîëåäæ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êîëåäæó íàâ÷àâñÿ â Òåðíîï³ëüñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ «Ïðîãðàìóâàííÿ». Â 2015 ðîö³ 
âñòóïèâ äî ëàâ Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Íà íà-
ñòóïíèé äåíü ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè 
îäðóæèâñÿ ç êîõàíîþ Â³êòîð³ºþ. 26 ëþòîãî 
âñòóïèâ ó ðÿäè äîáðîâîëüö³â.

Íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, 24 ñåðï-
íÿ, ó Áðîäåöüêîìó â³äáóâñÿ ÷èí ïîõîðîíó 
íàøîãî çåìëÿêà, â³äâàæíîãî Ãåðîÿ. Çã³ä-
íî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ñåëèùíîãî ãîëî-
âè 24 ñåðïíÿ íà òåðèòîð³¿ Ãëóõîâåöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè îãîëîñèëè Äíåì 
æàëîáè çà çàãèáëèì.

Важкі втрати у Глуховецькій громаді: на війні 
загинули Герої Денис Куліков та Григорій Ніколайчук

Â ñåðåäèí³ êâ³òíÿ 
Îëåã çàëèøèâ ðîáîòó, 
ëþáëÿ÷ó äðóæèíó 
òà 10-ð³÷íîãî ñèíà ³ 
ï³øîâ äîáðîâîëüöåì 
çàõèùàòè íàøó çåìëþ

Рідні прощаються з загиблим воїном на Алеї слави міського кладовища

Від побратимів Героя України прогримів військовий салют

Денису Кулікову було 36 років  Григорію Ніколайчуку — 27
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âèïëàêàâøè âñ³ ñëüîçè çà êîõàíèì 
÷îëîâ³êîì, ðàç-ïî-ðàç ï³äõîäèëà 
äî òðóíè áàòüêà ¿¿ äîíüîê ³ îá-
í³ìàëà ðóêàìè çàêðèòó äîìîâèíó.

Çíîâ çàçâó÷àëà «Ïëèâå êà÷à» 
³ òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ âçÿëà êóðñ 
äî ñåëà Êîçÿòèí.

Ïîõîâàëè Ãåðîÿ Óêðà¿íè 
íà Àëå¿ Ñëàâè ñ³ëüñüêîãî êëà-
äîâèùà.

Âæå ï³ñëÿ ïîõîâàííÿ íàì ðîç-
ïîâ³ëè, ÿêèì çíàëè Ñåðã³ÿ äâîº 
éîãî äðóç³â Àíäð³é ³ Îëåêñàíäð.

— Â³í áóâ ñïðàâåäëèâèì ³ äóæå 
ðîçóìíèì. Â³í ïðàöþâàâ ìàé-
ñòðîì êîë³ñíîãî öåõó òàê, ùî ç 
íèì ðàäèëèñü ñòîëè÷í³ ñïåö³àë³ñ-
òè-çàë³çíè÷íèêè. Â³í ¿ì íàçèâàâ 
ñòîð³íêó âèäàííÿ, äå âîíè ìîãëè 
çíàéòè â³äïîâ³äü íà ïîñòàâëåíå 
ïèòàííÿ, — êàæå Àíäð³é, ÿêèé 
ïðèéøîâ ó â³äïóñòêó äîäîìó ç 
Ï³ñê³â, äå áîðîíèòü íàñ ç âàìè.

— Öå ïðàâäà, Ñåðã³é áóâ òèì 
õëîïöåì, ç ÿêèì ìîæíà áóëî ñì³-
ëèâî éòè ó ðîçâ³äêó. Òàêèõ, ÿê 
Ñåðã³é º íåáàãàòî. Äóæå áîëÿ÷å 
âòðà÷àòè òàêîãî äðóãà, — êàæå 
çàë³çíè÷íèê Îëåêñàíäð.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàðîäèâñÿ Ñåðã³é Áîíäàðåâ-
ñüêèé 13 ëèïíÿ 1984 ðîêó â ñ³ì’¿ 
çàë³çíè÷íèê³â. Â ðàííüîìó â³ö³ 
ó íüîãî ïðîÿâèâñÿ òàëàíò äî ìà-
ëþâàííÿ. Øê³ëüíó îñâ³òó çäîáóâ 
ó øêîë³ ¹ 1 ³, ÿê çãàäóþòü ñâîãî 
ó÷íÿ â÷èòåë³, â³í äîáðå íàâ÷àâñÿ 
³ ìàâ «çîëîò³» ðóêè.

Ï³ñëÿ øêîëè, ÿêó Ñåðã³é çàê³í-
÷èâ â 2001 ðîö³, â³í ï³øîâ ïðà-
öþâàòè íà çàë³çíèöþ ñëþñàðåì 
ïî ðåìîíòó âàíòàæíèõ âàãîí³â. 
Êîëè þíàêîâ³ âèïîâíèëîñÿ 18 — 
áóâ ïðèçâàíèé äî ëàâ ÇÑÓ. Ïðî-
õîäèâ ñòðîêîâó ñëóæáó ó ì³ñò³ 
×åðí³ãîâ³. Ï³ñëÿ ñëóæáè â àðì³¿, 
ïðàöþþ÷è íà âèðîáíèöòâ³, ñòàâ 
ñòóäåíòîì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó.

Ïðàöþâàâ çà ñïåö³àëüí³ñòþ 
ìàéñòðîì êîë³ñíîãî öåõó â íà-
øîìó âàãîííîìó äåïî.

Êîëè çàãàðáíèê âäåðñÿ íà íàøó 
çåìëþ, ñåðæàíò Áîíäàðåâñüêèé 
áóâ ïðèçâàíèé äî ëàâ ÇÑÓ íà ïî-
ñàäó êîìàíäèðà 1-ãî â³ää³ëåííÿ 
ðîòè êîíòðäèâåðñ³éíî¿ áîðîòüáè 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À-7053.

Äðóãîãî ñåðïíÿ 2022 ðîêó â ñåë³ 
Íîâîïàâë³âêà Áàøòàíñüêîãî ðà-
éîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò îá³-
ðâàâñÿ æèòòºâèé øëÿõ Ñåðã³ÿ.

Â³í áóâ ðîçóìíèì ³ ÷óéíèì 
ñèíîì, ñèëüíèì ³ ìóäðèì ÷î-
ëîâ³êîì, ëþáëÿ÷èì áàòüêîì òà 
ñïðàâåäëèâèì áðàòîì ³ çÿòåì. 
Ó íüîãî çàëèøèëèñÿ äðóæèíà 
Îëåíà òà äâ³ äîíüêè øêîëÿðêà 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â Îëåêñàíäðà òà 
÷îòèðèð³÷íà Àë³ñà.

Á³ëÿ áóäèíêó ìàòåð³ Ãåðîÿ 
18 ñåðïíÿ ç³áðàëèñÿ ð³äí³ ³ ðîäè÷³ 
âî¿íà, äðóç³, êîëåãè ïî ðîáîò³ ³ ò³, 
õòî íå çíàâ Ñåðã³ÿ ïðè æèòò³ òà 
ïðèéøîâ òîìó, ùî òàê³ ÿê Ñåð-

ã³é âîþþòü çà íàñ, çàáåçïå÷óþ÷è 
íàì ñïîê³é. Â³ääàâøè øàíó âî¿íó 
á³ëÿ áàòüê³âñüêîãî äîìó òðàóðíà 
ïðîöåñ³ÿ ðóøèëà íà öåíòðàëüíó 
ïëîùó ì³ñòà. Òðàäèö³éíî çàçâó-
÷àëà «Ïëèâå êà÷à» ³ âñ³ ïðèñóòí³ 
íà ïëîù³ îïóñòèëèñü íà êîë³íà.

Ì³òèíã-ðåêâ³ºì â³äêðèëà çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêîãî áó-
äèíêó êóëüòóðè Ëàðèñà Ðîìàñüêî. 
Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ âîíà ñêàçàëà:

— Øàíîâíà ãðîìàäà, Óêðà¿íà 
âåäå ìàñøòàáíó â³éíó çà ñâîº âè-
æèâàííÿ ïðîòè ðåæèìó ïóò³íà òà 
éîãî àðì³¿. Öÿ â³éíà ñòàëà íàé-
êðèâàâ³øîþ òà íàéæîðñòîê³øîþ 
íà ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³, 
â ÿê³é óêðà¿íñüê³é íàðîä ïëà-

òèòü íàäâèñîêó ö³íó. Öÿ êëÿòà 
â³éíà çíîâó â³äãóêíóëàñÿ ëèõîþ 
çâ³ñòêîþ ó íàø³é ãðîìàä³ ³ ìè âñ³ 
ç³áðàëèñÿ, ùîá ïðîâåñòè â îñòàí-
íþ ïóòü ñèíà, áðàòà, áàòüêà, ñì³-
ëèâîãî çàõèñíèêà Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ 
Áîíäàðåâñüêîãî, — çàê³í÷èâøè 
ïðîìîâó, Ëàðèñà Ðîìàñüêî ïå-
ðåäàëà ñëîâî ñâÿùåííèêó ÏÖÓ 
îòöþ Âàñèëþ Âë³çëî.

Ï³ñëÿ çàóïîê³éíî¿ ìîëèòâè ñëî-
âà ï³äòðèìêè ðîäèí³ âî¿íà âè-
ñëîâèëà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà 
ªðìàëàºâà.

Ï³ñëÿ âèñòóïó î÷³ëüíèö³ ì³ñ-
òà, ³ç çàõèñíèêîì Óêðà¿íè ñòàëà 
ïðîùàòèñÿ ãðîìàäà. Áåç áîëþ 
â äóø³ íå ìîæíà áóëî äèâèòèñÿ 
íà äðóæèíó âî¿íà Îëåíó. Âîíà, 

ГРОМАДА ПРОЩАЛАСЯ ІЗ 
СЕРГІЄМ БОНДАРЕВСЬКИМ
Втрата  В дитинстві Сергій мріяв бути 
художником, але став кваліфікованим 
залізничником. Він працював майстром 
колісного цеху так, що з ним радились 
столичні спеціалісти. Був добрим 
чоловіком та найкращим батьком для 
своїх доньок

10 ñåðïíÿ â³éñüêîâ³ îäí³º¿ ³ç 
÷àñòèí Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó 
â³äâ³äàëè ìàò³ð çàãèáëîãî âî¿íà 
Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à ×åðíþ-
êà, ùî ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êîçÿ-
òèí.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà — êîçÿòèíñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü ³ ñàìî-
â³ääàí³ ä³¿, âèÿâëåí³ ó çàõèñò³ 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó òà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè òà 
â³ðí³ñòü â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³ Â³-
êòîðà â³äçíà÷èëè äåðæàâíîþ íà-
ãîðîäîþ «Çàõèñíèêó Â³ò÷èçíè», 
íà æàëü, ïîñìåðòíî.

«Â³òÿ ä³éñíî áóâ â³ääàíèé ñâî-

¿é ñ³ì’¿ òà ñâî¿é äåðæàâ³! ² âñ³ì 
÷îëîâ³êàì, ÿê³ çàõèùàþòü íàøó 
êðà¿íó — íèçüêèé óêë³í òà ïî-
øàíà! Âñ³ì, õòî çàãèíóâ, çàõè-
ùàþ÷è ñâî¿ äîì³âêè — Öàðñòâî 
íåáåñíå!» — ãîâîðèòü äðóæèíà 
Â³êòîðà.

Òîâàðèø³ êàçàëè ïðî íüîãî ÿê 
ïðî ëþäèíó-ïîçèòèâ, ëþäèíó, 
ÿêà çàðÿäæàëà åíåðã³ºþ. Â³í 
çàâæäè çàñïîêîþâàâ: «Âñå áóäå 
äîáðå! Òðèìàºìîñÿ!»

Íàãàäàºìî, Â³êòîð çàãèíóâ 
âíàñë³äîê âîðîæîãî àâ³àö³é-
íîãî óäàðó 6 áåðåçíÿ áëèçüêî 
13.15 íà òåðèòîð³¿ àåðîïîðòó «Â³-
ííèöÿ» ï³ä ÷àñ íåñåííÿ âàðòè 
íà áîéîâîìó ïîñòó.

Героя Віктора Чернюка посмертно відзначили 
державною нагородою «Захиснику Вітчизни»

«Ñåðã³é áóâ õëîïöåì, 
ç ÿêèì ìîæíà  áóëî 
ñì³ëèâî éòè ó ðîçâ³äêó. 
Òàêèõ, ÿê Ñåðã³é º 
íåáàãàòî. Äóæå áîëÿ÷å 
âòðà÷àòè òàêîãî äðóãà»

Прощання з Героєм України на площі

Громада зустріла Героя України під мелодію «Пливе кача»
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ñüêî-ðàäÿíñüêîãî êîëîí³àëüíî-
ãî ìèíóëîãî. Çà òðèäöÿòü ðîê³â 
Íåçàëåæíîñò³ ìè íå ñïðîìîãëèñÿ 
íà öå. Ìèíóëå íå º ö³ííèì ñàìå 
ïî ñîá³. Ö³ííîñò³ òâîðÿòü ëþäè, 
ãåðî¿çóþòü òå, ùî ìàº ö³íí³ñòü. 
Òîìó òå, ùî ãåðî¿çîâàíå, ââàæà-
ºòüñÿ ö³ííèì. Òîìó âèíèêàº ïî-
òðåáà ðîáèòè ïåðåîö³íêó ³ñòîð³¿. 
Àäæå ÿêùî íå â³äìîâèòèñÿ â³ä ³ñ-

Олександр Тітарчук каже, що 
колонізація України росією від-
бувалася паралельно на кількох 
напрямках. Перш за все, у сфері 
економіки. Економічна колонізація 
стартувала ще у 17 столітті і нових 
обертів набрала в другій половині 
19-го, коли почалася капіталістич-
на індустріалізація.
— У той час підросійські українські 
землі було перетворено на роз-
винену колонію, — пояснює Ті-
тарчук. — Імперський колоніалізм 
проявлявся не лише в матеріаль-
ній експлуатації, але й у практиці 
поселення російських робітників 
в українських містах як колоністів. 
Вони були соціальною базою но-
вітнього російського колоніалізму. 

В подальшому це закладе підва-
лини спотвореної урбанізації, яка 
полягала в етнічній диспропорції 
міського населення на користь 
росіян, тотальній культурній та 
ідеологічній русифікації.
Культурна русифікація полягала 
в заохоченні мови і культури росії. 
Людям нав’язували думку, що ро-
сійська культура елітарна, модна, 
престижна і залучення до неї від-
криває нові перспективи.
— Успішність часто асоціювалася 
з виїздом до міста і засвоєнням 
міської (російської) культури, — 
каже Олександр Тітарчук. — Тому 
урбанізація в Україні означала 
переважно русифікацію. До цьо-
го додавалося постійне відчуття 

сорому за свою «малокультур-
ність», провінційність, неповно-
цінність. Зрозуміло, що в такому 
розрізі мова — тавро або ознака 
нелояльності. Нинішні розмови 
про існування іншої (справжньої, 
непутінської) Росії — це лише 
спроба зберегти статус метро-
полії для чинних і колишніх коло-
нізованих територій. Елементи 
культури (література, мистецтво, 
музика), які сприяють просуван-
ню імперських цінностей та по-
глядів, є безпосередньо залуче-
ними до постійної реколонізації. 
Культура — інший вимір політики. 
Тому сутність деколонізації по-
лягає у відмові від імперського 
погляду на цінності.

«Культура — інший вимір політики»
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Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè 
«RIA-Êîçÿòèí» ìè ïóáë³êóâàëè 
ïîçèö³þ Â³êòîðà Äîáðîâîëüñüêî-
ãî ç ïðèâîäó ïåðåéìåíóâàííÿ 
âóëèöü ³ ïðîâóëê³â. Â³í — â÷è-
òåëü ³ñòîð³¿, ÷ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè 
ç ïèòàíü çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ 
êîìóí³ñòè÷íî¿ òà íàö³îíàë-ñî-
ö³àë³ñòè÷íî¿ (íàöèñòñüêî¿) ñèì-
âîë³êè, ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, 
ïðîâóëê³â, òóïèê³â, ñêâåð³â, ïàð-
ê³â íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. 
Öüîãî ðàçó ïóáë³êóºìî ³íòåðâ’þ 
³ç ùå îäíèì â÷èòåëåì ³ñòîð³¿, 
ÿêèé òàêîæ âõîäèòü äî ðîáî÷î¿ 

ãðóïè — Îëåêñàíäðîì Ò³òàð÷ó-
êîì.

ßê³ âóëèö³, íà âàøó äóìêó, ñòî-
â³äñîòêîâî âàðòî ïåðåéìåíóâàòè?

— Ò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîñ³é-
ñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ ôóíêö³î-
íåð³â, â³éñüêîâèõ, êóëüòóðíèõ 
ä³ÿ÷³â-óêðà¿íîôîá³â.

×è âíîñèëè âè íà çàñ³äàííÿ ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî òèõ âóëèöü, 
ÿê³ òðåáà ïåðåéìåíîâóâàòè?

— Ð³øåííÿ ïðèéìàëèñÿ êî-
ëåã³àëüíî, àëå áåçóìîâíî ïî-
ãîäæóþñÿ ç îñíîâíèì ìàñèâîì 
ïåðåéìåíóâàíü.

×îìó íàì âàæëèâî ïåðåéìåíó-
âàòè âóëèö³?

— Ìè ìàºìî ïîçáóòèñÿ ðîñ³é-

«МАЄМО ПОЗБУТИСЯ 
КОЛОНІАЛЬНОГО МИНУЛОГО»
На часі  Дискусія довкола 
перейменування вулиць і провулків 
Козятинської громади триває. Поки 
вирішення цього питання ще не дійшло 
до логічного кінця, ми продовжуємо 
збирати думки представників робочої 
групи, яка займається вивченням 
процесу перейменування. Цього разу 
поспілкувалися із вчителем історії 
Олександром Тітарчуком

òîð³¿ (ö³ííîñòåé), íàïèñàíî¿ îêó-
ïàíòàìè é êîëîí³çàòîðàìè, òîä³ 
â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà âåñòè 
ìîâó ïðî åêîíîì³÷íå òà äóõîâíå 
çâ³ëüíåííÿ. Ñòîñîâíî Óêðà¿íè, 
òî ¿¿ ïîë³òè÷íà åìàíñèïàö³ÿ ê³íöÿ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ íå ìàëà ïàðàëåëüíîãî 
êóëüòóðíîãî âèì³ðó. Òàêà ñèòóà-
ö³ÿ âèìàãàº â³ä ñó÷àñíèõ óêðà¿í-
ö³â çàâåðøèòè ñïðàâó áåççàñòå-
ðåæíî¿ â³äìîâè â³ä íàâ’ÿçàíèõ 
³äåíòè÷íîñòåé. Òàêèì âò³ëåííÿì 
ìàº ñòàòè äåêîëîí³çàö³ÿ Óêðà¿íè, 
ÿêà ó êîëîñàëüíèé ì³ð³ çâîäèòüñÿ 
äî äåðóñèô³êàö³¿.

Ó ñïèñêó âóëèöü íà ïåðåéìåíó-
âàííÿ áàãàòî òèõ, ÿê³ ñòîñóþòü-
ñÿ ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Íà âàøó äóìêó, ¿õ âñ³ òðåáà ì³-
íÿòè, ÷è äåÿê³ ìîæíà çàëèøèòè?

— Ó íàçâàõ âóëèöü, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, 
ïðåäñòàâëåíî ëèøå ðàäÿíñüêèé 
ïîãëÿä íà ìèíóëå Óêðà¿íè. Âîíè 
ãåðî¿çóþòü ïîâòîðíó îêóïàö³þ 
Óêðà¿íè á³ëüøîâèêàìè.

×è íå íàéá³ëüøèé àæ³îòàæ 
äîâêîëà ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü 
³ ïðîâóëê³â, íàçâàíèõ íà ÷åñòü 
Ñåðá³íà ³ Êîíäðàöüêîãî. Ùî âè 
äóìàºòå ç öüîãî ïðèâîäó?

— Ââàæàþ, ùî â êîíòåêñò³ 
äåêîëîí³çàö³¿ Óêðà¿íè â³ä öèõ 

íàçâ âàðòî áóëî á â³äìîâèòèñÿ. 
Îäíà÷å ÿêùî îêðåì³ ÷ëåíè ãðî-
ìàäè íå ãîòîâ³ äî öüîãî, âàðòî 
ïðîâåñòè â³äêðèòó äèñêóñ³þ. Íà-
ðàç³, ÿê íà ìåíå, öå íå íàéá³ëüø 
ïðèíöèïîâ³ ïð³çâèùà.

ßê³ âàø³ ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî 
íîâèõ íàçâ âóëèöü?

— ª òðè ³äå¿ ç öüîãî ïðèâî-
äó. Ó ïåðøó ÷åðãó — öå ³ìåíà 
áîðö³â çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü 
Óêðà¿íè. Òàê³ íàçâè ìàòèìóòü 
âèõîâíèé åôåêò äëÿ ìîëîäøî¿ 
ãåíåðàö³¿. Äðóãà ³äåÿ — ïîñòàò³ 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, âèçíà÷í³ 
âèõ³äö³ ç íàøîãî êðàþ, çåìëÿ-
êè-Ãåðî¿ â³éíè ïðîòè ðîñ³éñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ (2014–2022 ðîê³â). ² 
òðåò³é âàð³àíò — ñòàð³ íàçâè. 
Áåçóìîâíî, âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ 
äî ïðîïîçèö³é, ùî íàäõîäèòè-
ìóòü â³ä æèòåë³â âóëèöü.

×îìó íàì âàðòî ïåðåéìåíóâàòè 
âóëèö³, íàçâàí³ íà ÷åñòü ðîñ³é-
ñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ ä³ÿ÷³â?

— Ìè ìàºìî óòâåðäæóâàòè é 
óâ³÷íþâàòè âëàñíó àâòåíòè÷-
í³ñòü, à íå íàâ’ÿçàíó íàì îêó-
ïàíòàìè. Öå ñòàíå çàïîðóêîþ 
ïåðåìîãè ó íèí³øí³é â³éí³ òà 
ñòâîðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ çàïî-
á³ãàííÿ çàãàðáíèöüêèì ïðàãíåí-
íÿì ñóñ³ä³â.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ 
¹ 2 Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîííîãî 
â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ïîëêîâíèê ïîë³ö³¿ 
Ðîìàí Àíäðóùàê çâåðíóâñÿ 
äî ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó. 

Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóºòüñÿ áàòü-
ê³â øêîëÿð³â.

— Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè òà â ïåð-
øó ÷åðãó áàòüêè ä³òåé, ÿê³ áóäóòü 
â³äâ³äóâàòè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà 
â ÷àñ ïîçà íàâ÷àííÿì. ß, ÿê êå-
ð³âíèê â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, çâåðòà-
þñÿ äî âàñ ç âåëèêèì ïðîõàííÿì 

äîâåñòè äî ä³òåé âèìîãè ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó òà ïðè ñóïðîâî-
äæåíí³ ïîÿñíþâàòè áåçïå÷í³ øëÿ-
õè, ìåæ³ áåçïå÷íîãî ðóõó ÷åðåç 
ïðî¿çíó ÷àñòèíó òà ïîçà íåþ.

Ðîìàí Àíäðóùàê ðåêîìåíäóº 
â òåìíó ïîðó äîáè äî îäÿãó çà-
ñòîñîâóâàòè ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷³ åëå-

ìåíòè. Íå çàáóâàòè, ùî â êðà¿í³ 
âîºííèé ñòàí.

— Ïðîøó âàñ îçíàéîìèòè ä³òåé 
ç ³íôîðìàö³ºþ ñòîñîâíî íåáåçïå-
êè ï³äéîìó ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â, 
ùî ìîæóòü âèáóõàòè, — íàãîëî-
øóº ïîëêîâíèê ïîë³ö³¿. — Ïðî 
âèùå âêàçàíå â ìåðåæ³ ²íòåðíåò 

íàÿâí³ çì³ñòîâí³ â³äåî òà òåêñòî-
â³ ìàòåð³àëè, ç ÿêèìè âè ìîæåòå 
îçíàéîìèòè ä³òåé.

Êð³ì òîãî, ñë³ä ïîïåðåäèòè 
ä³òåé, ùî íå ïîòð³áíî äîâ³ðÿòè 
ñòîðîíí³ì îñîáàì òà éòè ç íèìè 
àáî áðàòè â³ä íèõ ñîëîäîù³ ÷è 
³íøå çàïðîïîíîâàíå.

«Поясність про безпечні шляхи»: козятинська 
поліція звернулася до батьків школярів

У списку топонімів, які планують перейменувати — вулиця 8 Березня. Названа на честь 
свята, яке ми почали святкувати в часи Радянського Союзу
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Çà³÷êî ïðîäàº õåíäìåéä êîíâåðòè 
³ â³òàëüí³ ëèñò³âêè. Çàõîïèëàñÿ 
ö³ºþ ñïðàâîþ ÷îòèðè ðîêè òîìó.

— ß êóïèëà â ìàãàçèí³ êàð-
òîí ³ íå çíàëà, ùî ç íèì ðîáè-
òè, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Ì³é 
ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê êàæå: «Ðîáè 
ìåí³ êîíâåðòè äëÿ CD-äèñê³â». 
ß çðîáèëà ³ ïîò³ì éîãî çàìîâíèöÿ 
ïîáà÷èëà öåé êîíâåðò ³ ïîïðî-
ñèëà êîíâåðò íà âåñ³ëëÿ. ß éîãî 
ïðîäàëà ³ ÿêîñü âîíî çàêðóòèëîñÿ. 
Ñïî÷àòêó ïî äðóçÿõ âîíè ï³øëè, 
à çàðàç âæå â ³íø³ êðà¿íè ðîçïî-
âñþäæóþ.

Îñíîâà äëÿ òàêî¿ ëèñò³âêè — 
íåâèá³ëåíèé êàðòîí, ÿêèé âè-
ãîòîâëÿþòü ç ìàêóëàòóðè. Äëÿ 
äåêîðó Îëåíà âèêîðèñòîâóº äè-
çàéíåðñüêèé ïàï³ð, ôîàì³ðàí, 
ôàðáè, ñïðå¿, òè÷èíêè òà ìå-
ðåæèâî. Òàêà êðàñà êîøòóº â³ä 
15 äî 155 ãðèâåíü.

Гості, які завітали на ярмарок, 
не лише купували собі оригі-
нальні речі, а й розважалися. 
О 18.30 в клітці організували по-
каз кіно. Дивилися фільм «Пер-
сонаж».
— Це молодіжна кінокомедія, 
в якій розповідається про молодь, 
яка захоплюється віртуальними 
іграми, — каже Людмила Куди-
мець, співорганізаторка акції. — 
Але в кінці фільму все стає на свої 
місця, головний герой каже, що 
в реальному світі жити складніше, 
але краще.
Благодійний ярмарок організува-

ла молодіжна рада Козятинської 
громади. Його мета — зібрати ко-
шти на потреби для захисників із 
нашого міста.
— Зараз до Дня Незалежності 
триває збір коштів на машину, 
на каремати, постійно є якась 
потреба, — розповідає Анастасія 
Поліщук, PR-менеджер молодіж-
ної ради. — Цим займається во-
лонтер Ольга Шостак. Є номер її 
картки, хто може, дає готівку, 
кому не зручно — скидає відразу 
на картку.
Умова організаторів — пожертву-
вати на ЗСУ щонайменше 50% від 

виручки. Решту за бажанням учас-
ники могли залишити собі. Втім 
Анастасія каже, що зазвичай ті, хто 
долучається до ярмарку, усі кошти 
з продажу віддають на благодій-
ність. Як зробив Назар Мялук — 
під час ярмарку хлопчик продавав 
екосумки, які пошила його мама 
Олена, і всі кошти з продажу пе-
редав нашим військовим.
Спільними зусиллями вдалося 
зібрати 5 300 гривень. Ці кошти 
молодіжна рада Козятинської те-
риторіальної громади перераху-
вала на картку волонтерки Ольги 
Шостак.

Дивилися кіно просто неба

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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Óâå÷åð³ â ï’ÿòíèöþ, 19 ñåðïíÿ, 
òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê ó ñêâå-
ð³ ïåðåòâîðèâñÿ íà ÿðìàðêîâó 
ïëîùó. Òóò îðãàí³çóâàëè ïðîäàæ 
âèðîá³â ðó÷íî¿ ðîáîòè. Íà ³ìï-
ðîâ³çîâàíèõ ïðèëàâêàõ íå ëèøå 
ñóâåí³ðè. Ïåðøà ëîêàö³ÿ ë³âîðó÷ 
â³ä ñöåíè — «Âèêóïè ïå÷èâî äëÿ 
âî¿íà». Òóò ïðîïîíóþòü ïðÿíèêè 
ó ôîðì³ ñåðäå÷îê ³ç ïàòð³îòè÷-
íèì îôîðìëåííÿì — ³ç îäíîãî 
áîêó æîâòî-áëàêèòíà ãëàçóð ³ âè-
øèâàíêîâèé îðíàìåíò, ç ³íøî-
ãî — â³äòèñê «Âñå áóäå Óêðà¿íà». 
Çà 50 ãðèâåíü âè êóïóºòå äâà ñìà-
êîëèêè. Îäèí áåðåòå ñîá³, îäèí 
êëàäåòå â êîðîáêó. Òå ïå÷èâî, ÿêå 
â êîðîáö³, ïåðåäàäóòü â³éñüêîâèì.

Çàïàøí³ ³ìáèðí³ ïðÿíèêè 
ñïåö³àëüíî äî ÿðìàðêó íàïåêëà 
âîëîíòåðêà Ñâ³òëàíà Ðîìàíîâà, 
ÿêà ðàçîì ³ç äðóçÿìè âèãîòîâëÿº 
ñóõ³ áîðù³ äëÿ íàøèõ çàõèñíè-
ê³â. Ìàëå÷à íå ìîãëà ïðîéòè ïîâç 
ÿñêðàâèõ ñìàêîëèê³â, òîæ äîâãî 
÷åêàòè íà ïåðøèõ ïîêóïö³â íå äî-
âåëîñÿ. Òà ïðèäáàòè éîãî ìîãëè 
íå ëèøå ò³, õòî çàçèðíóâ íà ÿð-
ìàðîê — ÷àñòèíó ïå÷èâà ïîíåñëè 
äî ïàðêó ³ ïðîäàâàëè ïåðåõîæèì.

Çà ñòîëèêîì ïîðó÷ îäíà ç óëþ-
áëåíèõ çàáàâîê ä³òåé — ðîçìà-
ëüîâêè. Íàéìîëîäø³ ãîñò³ îáðàëè 
ñîá³ àðêóø³ ïàïåðó ³ ì³ðêóþòü 
íàä òèì, ÿêîãî êîëüîðó âçÿòè 
îë³âåöü. Ö³ ìàëþíêè ðàçîì ³ç 
ïå÷èâîì òàêîæ ïåðåäàäóòü íà-
øèì çàõèñíèêàì.

КУПУВАЛИ ГОТОВІ І РОБИЛИ 
САМІ

Íà ëîêàö³¿ ï³ä íîìåðîì òðè ïî-
äðóãè Íàñòÿ ³ Äàøà ïðîäàþòü ñâî¿ 
âèðîáè ç ïîâ³òðÿíîãî ïëàñòèë³íó.

— Ñê³ëüêè öå êîøòóº? — çàïè-
òóº ó ä³â÷àò æ³íêà.

— Öå — 5 ãðèâåíü, — â³äïî-
â³äàº Íàñòÿ.

Æ³íêà ðîçðàõîâóºòüñÿ. À ìè çà-
ïèòóºìî ä³â÷àò, ÿê âîíè ðîáëÿòü 
òàê³ ³ãðàøêè?

— Äåÿê³ ñêëàäí³ø³, äåÿê³ ëåãø³. 
Íàïðèêëàä, çì³éêà — äóæå ëåã-

êî, — â³äïîâ³äàº Íàñòÿ ³ ïîêàçóº 
êðèõ³òíó ðîæåâó çì³éêó. — Ïðîñòî 
êîâáàñêó ñêðóòèëè, î÷êè íàìàëþ-
âàëè. Ñëîíèê ñêëàäí³øèé. Òàì 
õâîñòèê, ëàïêè, íîñèê — îêðåì³ 
äåòàë³. Ñàì ïëàñòèë³í ïîêè íå çà-
ñòèã, ë³ïèòüñÿ ñàì äî ñåáå. Òðå-
áà âñòèãíóòè ¿õ ïðèêëå¿òè, ïîêè 
ïëàñòèë³í íå âèñîõíóâ.

Ñåðåä âèðîá³â, ÿê³ ïðîïîíóþòü 
ä³â÷àòà, ïðèêðàñè, ì³í³³ãðàøêè, 
íàêëàäêè íà îë³âö³. Ö³íà â³ä 
1 äî 20 ãðèâåíü.

Çà ñòîëèêîì íàâïðîòè Àíæåëà 
²âàíöîâà òà Ñâ³òëàíà Ãóìåíþê 
³ç Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ 
òâîð÷îñò³ ïðîâîäÿòü ìàéñòåð-êëàñ. 
Ïåðåä íèìè àêóðàòíî ðîçêëàäåí³ 
ôóðí³òóðà, íàìèñòèíè, æîâòî-áëà-
êèòí³ ñòð³÷êè, øòó÷í³ êâ³òè ç ëèñ-
òî÷êàìè. Ï³äõîäÿòü äâà õëîï÷èêè.

— Äèâ³òüñÿ, ó íàñ º çâîðîòíà 

ñòîðîíà. Ìè áóäåìî íàíîñèòè 
êëåé, à âè áóäåòå ïðîñòî ô³êñó-
âàòè é òðèìàòè, — ïîÿñíþº Àí-
æåëà ³ áåðå äî ðóê êëåé-ï³ñòîëåò. 
Ñïåðøó ìàéñòðèíÿ ïîêðèâàº 
êëåºì îñíîâó, íà ÿê³é êð³ïèòüñÿ 
çàñò³áêà. Äàº â ðóêè õëîïöÿì ³ 
êàæå: — Íàêëàäàºìî ¿¿ íà ñòð³÷êó 
³ ïàëü÷èêàìè òóò ô³êñóºìî.

Ïîò³ì Àíæåëà ïåðåâåðòàº 
ñòð³÷êó ëèöüîâîþ ñòîðîíîþ äî-
ãîðè, à õëîïö³ ïî ÷åðç³ ïðèêëåþ-
þòü øòó÷í³ ëèñòî÷êè, íàìèñòèíè 
é íà âåðõ — ðîìàøêó. Ìåíøå, 
í³æ çà îäíó õâèëèíó ïàòð³îòè÷íà 
áðîøêà ãîòîâà.

— Âñå, õëîïö³, íîñ³òü çäîðî-
â³, — êàæå ìàéñòðèíÿ.

«КРОПІТКА РОБОТА, АЛЕ 
ВОНО ТОГО ВАРТЕ»

Ïðàâîðó÷ â³ä ñòîëèêà, çà ÿêèì 
ïðîâîäÿòü ìàéñòåð-êëàñ, Îëåíà 

ДРУГИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК: 
ДЛЯ ВОЇНІВ ЗІБРАЛИ 5300 ГРИВЕНЬ
Добра справа  Вдруге за це літо 
у Козятині відбувся благодійний ярмарок, 
на якому збирали кошти для ЗСУ. Захід 
приурочили до святкування Дня 
Незалежності. Гості власноруч робили 
патріотичні прикраси, смакували домашнім 
печивом, дивилися фільм і не тільки

— Íàéäîðîæ÷à îñü öÿ, — ïî-
êàçóº ìàéñòðèíÿ êîíâåðò, âåñü 
ïîêðèòèé êâ³òàìè ç ôîàì³ðàíó. — 
Âîíè âñ³ çðîáëåí³ âðó÷íó. Âèãî-
òîâèëà éîãî çà äâà âå÷îðè. Ïðè-
õîäèëà ç ðîáîòè, ñïî÷àòêó êâ³ò³â 
íàðîáèëà, ïîò³ì ðîçìàëþâàëà ³ 
âæå ïðèêëå¿ëà.

— ßê ïðàöþâàòè ç ôîàì³ðà-
íîì? — çàïèòóºìî ä³â÷èíó.

— Öå çâè÷àéíèé ëèñò ÿê ðåçè-
íà, — â³äïîâ³äàº Îëåíà. — ß éîãî 
ïðîïóñêàþ ÷åðåç ñïåö³àëüíó ìà-
øèíêó ³ âèõîäèòü ô³ãóðíèé ëèñ-
òî÷îê. Ïîò³ì êëàäó íà ïðàñêó, â³í 
âèäóâàºòüñÿ ³ òðåáà øâèäåíüêî 
íàäàòè éîìó ôîðìè, ïîêè â³í 
íå çàñòèã, çà äîïîìîãîþ ï³ä-
ðó÷íèõ çàñîá³â. Ó ìåíå ìî÷àëêà 
çâè÷àéíà. Ïîêè â³í çàñòèãàº, 
ÿ ðîáëþ ³íø³ êâ³òî÷êè ³ ïîò³ì 
âñ³ ñêëåþþ. Öå êðîï³òêà ðîáîòà, 
àëå âîíî òîãî âàðòå.

Îêð³ì ëèñò³âîê ³ êîíâåðò³â º 
ùå â³íî÷êè ðó÷íî¿ ðîáîòè. Çâè-
÷àéí³ äåðåâ’ÿí³ ï’ÿëüöÿ Îëåíà 
ïðèêðàñèëà êâ³òàìè ³ ëèñòî÷êà-
ìè ³ ïåðåòâîðèëà íà îðèã³íàëüíó 
ïðèêðàñó äëÿ äîìó. Îäèí â³íî÷îê 
çâè÷àéíèé, ³íøèé ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÿê í³÷íèê — îêð³ì 
äåêîðó íà íüîìó º ùå ã³ðëÿíäà.

— Êóïëÿëè âæå ùîñü ó âàñ? — 
çàïèòóºìî ä³â÷èíó.

— Òàê, êóïèëè òðè ëèñò³âêè ³ 
äàëè ïðîñòî òàê 100 ãðèâåíü, — 
â³äïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ.

Äî áëàãîä³éíîãî ÿðìàðêó íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ äîëó÷àºòüñÿ 
âïåðøå.

— Êîëè ïî÷àëîñÿ âòîðãíåííÿ, 
ÿ ðîáèëà òàêîæ ëèñò³âêè ³ ç³ çíà-
éîìîþ ìè ¿õ ðîçïîâñþäæóâàëè 

ïî àêö³¿ — õòî ñê³ëüêè äàñòü, — 
êàæå Îëåíà. — Ìè âèðó÷èëè òðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ö³ ãðîø³ ìè ïåðå-
âîäèëè íà ÇÑÓ, äëÿ íàøèõ òåðî-
áîðîí³âö³â íà òîé ÷àñ. ² ñüîãîäí³ 
ÿ âèð³øèëà ïðèéòè, ùîá äîïîìîã-
òè öèì õëîïöÿì, óñ³ì, ùî â ìåíå º.

ОРИГІНАЛЬНІ КАРТИНИ
Ùå îäíà ëîêàö³ÿ íà ÿðìàð-

êó — âèðîáè â³ä áëàãîä³éíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Êîçÿòèíñüêå ðàéîííå 
ãðîìàäñüêå òîâàðèñòâî áàòüê³â 
³íâàë³ä³â «ÄÎÌ». Òóò õåíäìåéä 
ìèëî, ìàãí³òè, áðåëêè, ñåðâåò-
íèö³ é ï³äñòàâêè ï³ä ãàðÿ÷èé ïî-
ñóä ç áðóñê³â äåðåâà, êëþ÷íèö³. 
Ñëîâîì, íå ëèøå ñóâåí³ðè, à é 
ïðåäìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó.

— Öå ïðîñò³ ìàãí³òè, ìè ¿õ 
íå ðîáèëè, à çàìîâèëè íà êîøòè, 
ÿê³ çàðîáèëè, — ïîêàçóº Ëþäìèëà 
Êèðèëþê, ïðåäñòàâíèöÿ îðãàí³-
çàö³¿. — À ö³ âèãîòîâëåí³ âëàñíî-
ðó÷. Òóò äåðåâ’ÿíà îñíîâà. Ìè 
¿¿ øë³ôóºìî, ïîò³ì ôîòîãðàô³¿ 
êëå¿ìî, ïîò³ì ïðèêëåþºìî ìàãí³-
òèêè ³ òîä³ ëàêóºìî. Íà ìàãí³òàõ 
çíàêîâ³ ñïîðóäè Êîçÿòèíà — âîê-
çàë, âåæà, ðåñòîðàí «²ìïåðàòîð», 
ìóçåé. Áðåëêè íàø³ õëîïö³ òåæ 
ñàì³ âèïàëþþòü.

Ùå ÄÎÌ³âö³ ðîáëÿòü íåçâè÷-
í³ êàðòèíè ³ç ê³ñòî÷îê ÿã³ä. 
Ê³ñòî÷êè ïîâí³ñòþ î÷èùóþòü ³ 
âèñóøóþòü, âèð³çàþòü îñíîâó ç 
ÄÂÏ, îáèðàþòü ìàëþíîê ³ çà íèì 
ñòâîðþþòü äèçàéí. Ïîò³ì öå âñå 
îôîðìëÿºòüñÿ ðàìîþ. ² ÿêùî 
ìàãí³òè, áðåëêè òà ñåðâåòíèö³ — 
öå êîëåêòèâíà ðîáîòà, íàä ÿêîþ 
ïðàöþº äåê³ëüêà ëþäåé, òî êàð-
òèíà ç ê³ñòî÷îê ó êîæíîãî ñâîÿ.

Óìîâà îðãàí³çàòîð³â — 
ïîæåðòâóâàòè íà ÇÑÓ 
50% â³ä âèðó÷êè. Àëå 
çàçâè÷àé ó÷àñíèêè 
ÿðìàðêó â³ääàþòü íà 
áëàãîä³éí³ñòü óñ³ êîøòè

Олена Заічко завітала на ярмарок зі 
своїми хендмейд листівками і конвертами. 
Виготовляє їх із крафтового картону

ДОМівці продавали свої вироби ручної роботи. Тут і мило, і серветниці з брусків деревини, і 
картини з кісточок від ягід

Тетяна і маленька Емма. Молода мама 
завітала на ярмарок з донечкою



10 RIA-Ê, 25 ñåðïíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ìàëè çàâàíòàæèòè íà òðàíñïîðò, 
ò³ëüêè òàê áóëè çàéíÿò³ ðîáîòîþ, 
ùî çà êóïè õìèçó íà óçá³÷÷³ äî-
ðîãè ÷è çàáóëèñÿ, ÷è ÷åêàëè, ïîêè 
âëÿæåòüñÿ êàì³ííÿ, ÿêîãî íàâè-
ãîðòàëè âîíè, êîëè ðîçøèðþâàëè 
çåëåíèì òðàêòîðöåì óçá³÷÷ÿ. Òà, 
ìàáóòü, ïîáà÷èëè, ùî íàòâîðèëè, 
òà ïîäàë³ â³ä ãð³õà ïî¿õàëè íà âó-
ëèöþ Ìàòðîñîâà.

Â öüîìó ðîö³ âèð³øèëè çðîáèòè 
áëàãîðîäíó ñïðàâó — îáêîñèòè 
óçá³÷÷ÿ äîðîãè â³ä áóð’ÿí³â. Ò³ëü-
êè êîñàðêà, çð³çàþ÷è çàðîñë³ òðà-
âè ³ áóð’ÿíó, çíàéøëà íà óçá³÷÷³ 
ìèíóëîð³÷íó õàëòóðó. Êîñàðêà 
âïðàâíî çð³çàëà çåëåí³ ïîðîñë³ 
òà â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàíóðþ-
âàëàñÿ â êóïè ã³ëëÿ÷ÿ ÷è ãðåáåí³ 
áàëàñòó òà êàì³ííÿ, çðîáèâøè 
íà óçá³÷÷³ äîðîãè ñóì³ø ³ç ã³ëëÿ, 
êàì³ííÿ ³ òðàâè.

Ùå îäèí ìàéæå àíåêäîò òðà-
ïèâñÿ ó ë³ñîñìóç³ á³ëÿ çàë³çíè÷-
íèõ êîë³é. Òàì ñëóæáà ñèãíàë³çà-
ö³¿ çàì³íþâàëà ñòàðå îáëàäíàííÿ 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Á³ëüøå äâîõ òèæí³â íà äîðî-
ãàõ ñåëà Êîçÿòèíà òðóäèëèñÿ äî-
ðîæíèêè. Â³ä ãðîìàäè â öåé ÷àñ 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ íàøîãî âèäàííÿ 
ïîñòóïàëè ñêàðãè ïðî íåçàäî-
â³ëüíèé ñòàí ÿìêîâîãî ðåìîíòó 
âóëèö³ Öåíòðàëüíî¿. Ìè ðîçóì³ëè 
çàíåïîêîºí³ñòü ëþäåé òà âèõîäè-
ëè ç òîãî, ùî äîðîæíÿ ñëóæáà ùå 
íå çàâåðøèëà ðåìîíòí³ ðîáîòè 
íà òèõ ä³ëÿíêàõ, íà ÿê³ ñêàðæè-
ëèñü êîçÿòèí÷àíè. Òåïåð, êîëè 
äîðîæíèêè çàâåðøèëè ðåìîíò, 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàø³ çåìëÿêè 
òàêè ìàëè ðàö³þ.

ßêùî â³ä êëóáíîãî ñòàâêà 
äî ïåðå¿çäó ÷åðåç êîë³¿ íà Çàë³ç-
íè÷íå âîä³¿ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïðî¿õàòèñü ç â³òåðöåì, òî íà âó-
ëèö³ Öåíòðàëüí³é çàëàòàëè ÿìè 
ò³ëüêè äî ìàãàçèíó «Êîøèê». Äè-
âóº òå, ùî ä³ëÿíêó ç íàéã³ðøîþ 
äîðîãîþ äîðîæíèêè çàëèøèëè. 
Çàëàòàëè äåê³ëüêà ÿì íà ïîâî-
ðîò³ äî ãðåáë³ ñòàâêà òà ç îáîõ 
ñòîð³í çàë³çíè÷íîãî ïåðå¿çäó, 
ùî íà ²âàíê³âö³. Çàêëàëè á³ëÿ 
ïåðå¿çäó àñôàëüò, ùîá çð³âíÿòè 
äîðîæí³é íàñòèë ç áåòîííèìè 
ïëèòàìè ïåðå¿çäó. Çà ïåðå¿çäîì 
³ â ²âàíê³âöÿõ äîðîãó íå ðåìîí-
òóâàëè, ùî òàêîæ äèâóº.

Äî ïîçèòèâó ìîæíà â³äíåñòè 

ïîòî÷íèé ðåìîíò äîðîãè íà «ðó-
áàíîìó øëÿõó». Ïðàâäà, äîðîæí³ 
áóä³âåëüíèêè ïðîéøëè ò³ëüêè ïî-
ëîâèíó çàïëàíîâàíî¿ äèñòàíö³¿, 
à âîä³¿ íà â³äðåìîíòîâàí³é ä³-
ëÿíö³ äîðîãè âæå ñâî¿ìè çàë³ç-
íèìè ê³íüìè ë³òàþòü ï³ä ñîòíþ 
³ á³ëüøå.

Äî íåãàòèâó ìîæíà â³äíåñòè 
ä³ëÿíêó äîðîãè äåðæàâíîãî çíà-
÷åííÿ Êîçÿòèí-Á³ëîï³ëëÿ. Íà í³é 
âæå äåê³ëüêà ðàç ðîáèëè ðîçì³òêó. 
Êðà¿ äîðîæí³õ âèáî¿í ðîçôàðáî-
âóâàëè ñïî÷àòêó â çåëåíèé êîë³ð, 
òåïåð ó æîâòèé. Ò³ëüêè äî ðåìîí-
òó äîðîãè ñïðàâà íå äîõîäèòü. 
Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî ÿìè íà äî-
ðîç³ ó ÿêèéñü ³íøèé êîë³ð âæå 
íå ôàðáóâàòèìóòü, à çàêëàäóòü ¿õ 
ñâ³æèì àñôàëüòîì.

Êîëè ìè ¿õàëè âóëèöåþ Äæå-
ðåëüíîþ, íàì íàçóñòð³÷ ïîòðàïèâ 
ìåøêàíåöü ïîñüîëêó ³, íå çóïè-
íÿþ÷èñü íà ñâîºìó äâîêîë³ñíîìó, 
çàïèòàâ:

— ßê âàì òðîòóàð â³ä ªðìî-
ëàºâî¿?

— Òî íå â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
à â³ä «×èñòîãî ì³ñòà», — çàïåâ-
íèëè ìè êîçÿòèí÷àíèíà.

Ñïðàâà â òîìó, ùî ìèíóëîãî 
ðîêó íàø³ êîìóíàëüíèêè íà âó-
ëèö³ Äæåðåëüí³é âèð³çàëè á³ëÿ 
óçá³÷÷ÿ äîðîãè ïîðîñë³ ³ ï³ä÷è-
ùàëè ã³ëêè äåðåâ. Âñå òå «äîáðî» 

ДОРОГИ, БЕЗЛАД НА ТРОТУАРІ 
ТА СНІКЕРС, ЗІРКА І ДЕРЕЗУЛЯ
Козятин у фото  Періодично ми 
об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього разу під приціл 
камер потрапили відремонтовані і 
не відремонтовані дороги, тротуар від 
міської ради на вулиці Джерельній, 
школярі, що закривали купальний 
сезон, каркас, що погано замаскували 
залізничники, та багато чого іншого

íà íîâå. Ñòàðå áåòîííå óêðèòòÿ 
åëåêòðîí³êè çàì³íèëè íà ìåòà-
ëåâ³, à áåòîííó êîíñòðóêö³þ òèì-
÷àñîâî ñõîâàëè â³ä çàéâèõ î÷åé 
ó ë³ñîñìóç³. Í³÷îãî ïîãàíîãî ç 
ìàéíîì ñèãíàë³ñò³â ïîêè íå ñòà-
ëîñÿ. Äåÿê³ ï³äïðèºìëèâ³ ëþäè 
ñïðèéíÿëè éîãî çà êîíòåéíåð äëÿ 
ñì³òòÿ. Ïîêè çäîðîâèé ãëóçä ïå-
ðåì³ã ³ ñì³òòÿ òîé äîáðîä³é âèêè-
íóâ ïîðó÷ ³ç áåòîííîþ êîíñòðóê-
ö³ºþ. Ò³ëüêè íå âñ³ ðîçáåðóòüñÿ, 
ùî áåòîííà ñïîðóäà ïåðåáóâàº 
â ñòàí³ î÷³êóâàííÿ ³íøîãî ì³ñöÿ 
ñëóæáè.

²íîä³ ëþäè çâåðòàþòüñÿ äî íàñ 
íå çà àäðåñîþ. Çàïèòóþòü, êîëè 
âîíè äî÷åêàþòüñÿ, ùî â êðàíàõ 
êîçÿòèí÷àí áóäå òåêòè ÷èñòà âîäà, 
à íà âóëèöÿõ ì³ñòà áóäå âîäîâ³äâå-
äåííÿ ³ íå áóäå íà äîðîç³ êàëþæ?

Êîëè ìè áóëè íà ïåðåâ³ðö³ 
äîðîãè á³ëÿ êîëãîñïíîãî ñòàâêà, 
òðîº øêîëÿð³â òàê ðîç³ãð³ëèñÿ 
íà ñîíö³, ùî âèð³øèëè çàêðèòè 
êóïàëüíèé ñåçîí ï³ñëÿ ñâÿòà ²ëë³.

Ïîçèòèâ ìè çíàéøëè â áóäèíêó 
êóëüòóðè Ãëóõîâåöüêî¿ ñåëèùíî¿ 
ðàäè. Òàì ìîëîä³æíà ðàäà ìàëþ-
âàëà ïðîºêò ñâÿòêóâàííÿ äî Äíÿ 
Íåçàëåæíîñò³. Ò³ëüêè, íà æàëü, 
¿õíº áàæàííÿ çðîáèòè ãðîìàä³ 
ñâÿòî ðîçòîïòàâ áóíêåðíèé ä³ä. 
Ñâÿòêîâèé çàõ³ä, ÿêèé ãîòóâàëà 
ìîëîä³æíà ðàäà, â³äì³íèëè.

Ùå ðàç ïîáóâàëè íà êëóáíîìó 
ñòàâêó. Òàì äâîº ðèáàëîê çìàãà-
ëèñÿ îäèí ç îäíèì, õòî âï³éìàº 
á³ëüøîãî êàíàäñüêîãî ñîìèêà. 
Íà ÷àñ íàøîãî â³çèòó ó íèõ áóëà 
í³÷èÿ, îáîº ìàëè ïî 6 ñîìèê³â, 
ìàéæå îäíàêîâèõ ðîçì³ð³â. Ðè-
áàëêàì-ëþáèòåëÿì ìè ïîáàæà-
ëè âäàëîãî óëîâó, à ñàì³ ïî¿õàëè 
â ïîøóêàõ ³íøèõ ö³êàâèõ ôîòî.

Ïîçèòèâ äíÿ ìè çíàéøëè â ðà-
éîí³ Á³ëî¿ Êàçàðìè. Áîãäàí ³ Íà-
ñòÿ ëþáëÿòü ãîäóâàòè ç ðóê ñâî¿õ 
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â êîçëèêà 
Ñí³êåðñà, ê³çîê Ç³ðêó òà Äåðåçó-
ëþ. Íà öüîìó ìè é çàâåðøèëè 
íàøó ïðîãóëÿíêó.

Не там сховали. Ящик від апаратури сигналізації 
люди сприйняли за контейнер для сміття

Найкращий відпочинок — це коли риба клює. 
А сомики клюють на все

Ремонт дороги в умовах тривалих дощів

Вулиця Центральна. Найглибші ями дорожники 
чомусь оминули і з ремонтом дороги далі пішли

Щось пішло не так. Водовідведення на вулиці 
Довженка

Цапок Снікерс та коза Зірка улюбленці дітей

Молодіжна рада Глуховецької селищної ради працює над проєктом до Дня 
Незалежності
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— Для чого організму щодня 
потрібен йод?
— Йод — мікроелемент, який необ-
хідний для нормального синтезу 
гормонів щитовидної залози, які 
беруть участь у регуляції психі-
ки, нервової, серцево-судинної і 
кістково-м’язової систем, шлун-
ково-кишкового тракту, репро-
дуктивної функції і злагодженої 
роботи щитоподібної залози.
На 94% йод ми отримуємо із про-
дуктів рослинного і тваринного 
походження і лише 6% — з пит-
ної води і повітря. Загалом за все 
життя людина споживає 3–5 г 
йоду — менше чайної ложки.
Групи ризику, кому в першу чергу 
треба слідкувати за споживан-
ням достатньої кількості йоду: 
діти, підлітки, вагітні і жінки, які 
годують груддю. Норми щоден-
ного споживання йоду у мирний 
час: для дітей від 0 до 6 років — 
90 мкг, для дітей від 6 до 12 ро-
ків — 120 мкг, для дітей старше 
12 років і дорослих — 150 мкг, 
для вагітних і годуючих — 250 мкг.
При ядерних катастрофах дозу-
вання у 1000 разів більші і ви-
мірюються вже не у мікрограмах 

(мкг), а в міліграмах (мг)! Завжди 
на це зважайте!
— Чи треба кожному проходи-
ти дослідження на йододефі-
цит?
— Ні, це марна витрата часу. До-
ведено дослідженнями, що вся 
територія України — йододефі-
цитна. Наша Вінницька область 
не виняток, відноситься до по-
мірно вираженого йододефіциту. 
Нестача йоду спричинена тим, 
що у наших ґрунтах йод майже 
відсутній, типова для нас рослин-
на і тваринна їжа містить дуже 
мало йоду, ми мало їмо морську 
рибу і морепродукти й на до-
дачу — нехтуємо найпростішим 
методом профілактики — за да-
ними ЮНІСЕФ найменше серед 
усіх жителів Європи споживаємо 
йодовану сіль.
— Які йодовмісні продукти вар-
то вживати?
— Це, в першу чергу, морська 
риба, — говорить Анатолій Па-
ламарчук. — Але коли мене пи-
тають, у якій рибі найбільше йоду, 
я завжди кажу: у свіжій! Ті стейки, 
які нам привозять, з трьома ша-
рами льоду і тричі переморожені, 

сумніваюся, чи містять достатньо 
йоду. Так само як і свіжа червона 
риба, яку виловили не в океані, 
а по-нашому — у рибгоспі. Білок, 
інші поживні речовини вона має, 
а от йоду мало. Також невелику 
кількість йоду можна отримати з 
капусти, салатів, шпинату.
—  Ч и  д і й с н о  н е  м о ж н а 
кип’ятити йодовану сіль?
— Колись сіль йодували йодидом 
калію й вона мала неприємний 
смак та запах. Таку сіль справді 
не можна було додавати у їжу 
вище 80 градусів, бо йод випа-
ровувався. Та сьогодні сіль йо-
дують йодатом калію — це стійка 
сполука. Сучасна йодована сіль 
не має смаку та запаху і її можна 
додавати за будь-якого темпера-
турного режиму.
— Чи треба давати йодні пре-
парати домашнім тваринам 
у разі ядерних небезпек?
— Брати наші менші хворіють 
на багато тих самих хвороб, що і 
люди. Тож якщо дуже вже бажаєте 
захистити своїх улюбленців, при 
ядерних катастрофах можете дати 
їм дозування як новонародженій 
дитині.

Відповіді на ТОП-5 найпопулярніших запитань щодо йоду

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК

Çàãðîçà àâàð³é òà âèáóõ³â 
íà íàéá³ëüø³é àòîìí³é åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ªâðîïè ó Çàïîð³ææ³, ÷å-
ðåç ï³äë³ îáñòð³ëè òà ä³¿ ðàøèñò³â, 
íèí³ íåïîêî¿òü âåñü ñâ³ò. Óêðà¿í-
ö³, ÿê³ ï³ñëÿ àâàð³¿ ó ×îðíîáèë³ 
äîáðå çíàþòü ïðî ñòðàøí³ íàñë³ä-
êè âïëèâó ðàä³àö³¿ íà çäîðîâ’ÿ, 
ñòóðáîâàí³ ùå á³ëüøå. Òîìó ùå ç 
ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
ðô ïî÷àëè ìàñîâî ñêóïîâóâàòè 
â àïòåêàõ ïðåïàðàòè êàë³þ éî-
äèäó.

Òà áåçäóìíî ³ íåíîðìîâàíî ¿õ 
ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè «äëÿ ïðîô³-
ëàêòèêè íàïåðåä», ÿê íàãîëîøóº 
äîöåíò êàôåäðè åíäîêðèíîëîã³¿ 
ìåäóí³âåðñèòåòó Àíàòîë³é Ïàëà-
ìàð÷óê, êàòåãîðè÷íî íå ìîæíà!

— ßêùî, íå äàé Áîã, ñòàíåòüñÿ 
ÿäåðíà àâàð³ÿ, âñ³ ìàþòü ä³ÿòè 
ëèøå çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ 
³ âêàç³âêàìè âëàäè, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Ôàõ³âö³ ìàþòü äîñâ³ä, 
ïîâ’ÿçàíèé ³ç êàòàñòðîôàìè, ÿê³ 
áóëè ó 1945 ðîö³ ó Õ³ðîñ³ì³ é Íà-
ãàñàê³, º äîñâ³ä âèïðîáóâàííÿ 
ÿäåðíî¿ çáðî¿ íà àòîë³ Á³ê³í³ é 
Ìàðøàëëîâèõ îñòðîâàõ, à òàêîæ 
áåçïîñåðåäíüî íàøà êðà¿íà ïåðå-
æèëà ñòðàøíó àâàð³þ íà ×ÀÅÑ 
ó 1986 ðîö³. Ó ×îðíîáèë³ áóëà 
éîäíî-öåç³ºâà àâàð³ÿ, òîáòî ïå-

ðåâàæíî í³ñ íåáåçïåêó öåç³é ³ 
ðàä³îàêòèâíèé éîä. Ïðîìåíåâà 
õâîðîáà ñï³òêàëà ë³êâ³äàòîð³â ³ 
òèõ, õòî áóâ áåçïîñåðåäíüî áëèçü-
êî äî ÀÅÑ. Íàñåëåííÿ æ ³íøèõ 
ðåã³îí³â ç³òêíóëèñÿ çäåá³ëüøîãî ³ç 
ïðîáëåìàìè ùèòîâèäíî¿ çàëîçè.

ЗАВДАННЯ — ЗАБЛОКУВАТИ 
РАДІОАКТИВНИЙ ЙОД

Îñíîâíèõ øëÿõ³â îïðîì³íåííÿ 
ùèòîâèäêè äâà. Ðàä³îàêòèâíèé 
éîä ìîæå ïîòðàïèòè âñåðåäèíó 
ïðè âäèõàíí³ (òîìó îäðàçó ï³ñ-
ëÿ îãîëîøåííÿ íåáåçïåêè ïî-
òð³áíî ãåðìåòè÷íî çàêðèâàòè 
âñ³ â³êíà âäîìà ³ íå ïåðåáóâàòè 
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³), à òàêîæ 
âíóòð³øíüî — ÷åðåç ¿æó. Êîëè 
ïðîõîäÿòü ðàä³îàêòèâí³ îïàäè, 
çàáðóäíþºòüñÿ äîâê³ëëÿ ³ äàë³ 
ñïðàöüîâóº õàð÷îâèé ëàíöþã: 
íàïðèêëàä, êîðîâà ç’¿ëà òðàâó, 
ìè âèïèëè ìîëîêî — ³ ïðîöåñ 
çàïóùåíî. Îñê³ëüêè ï³ñëÿ ÿäåð-
íèõ êàòàñòðîô âèëîâëåíà ðèáà ç 
â³äêðèòèõ âîäîéì, îâî÷³ é ôðóêòè 
ç ãîðîäó ìîæóòü áóòè çàðàæåí³, 
ñïîæèâàòè ó òàê³ ìîìåíòè ìîæ-
íà ëèøå ¿æó, ùî äî àâàð³¿ áóëà 
ãåðìåòè÷íî çàêðèòîþ (êîíñåðâè).

— Ëþäè ìàþòü ðîçóì³òè, ùî 
ïðåïàðàòè éîäó íå çàõèùàþòü â³ä 
ðàä³àö³¿! Âîíè çîâñ³ì íå ìàþòü 
âïëèâó íà öåç³é, ñòðîíö³é ÷è ³íø³ 

Це варто знати!  Коли, кому і скільки 
приймати йодовмісні препарати у разі 
аварії на АЕС чи застосуванні рф ядерної 
зброї? Які наслідки передозування? Як 
замаскувати специфічний смак йоду, 
даючи діткам? І чи можна убезпечити 
своїх домашніх тварин? Все, що треба 
знати про йод, розказав доцент 
кафедри ендокринології Вінницького 
медуніверситету Анатолій Паламарчук

çàëîçó ñòàá³ëüíèì éîäîì, ùîá ðà-
ä³îàêòèâíèé éîä, ïîòðàïëÿþ÷è 
ó ùèòîïîä³áíó, ïðîéøîâ òðàíçè-
òîì ³ âèéøîâ ç îðãàí³çìó, íå çà-
âäàâøè øêîäè.

БЕЗ САМОДІЯЛЬНОСТІ! Ïðî 
äîçè ñêàæå âëàäà

ßê ãîâîðèòü ë³êàð, ó ðàç³ ïî-
òðåáè îïòèìàëüíî ïðèéíÿòè îä-
íîðàçîâó äîçó ïðåïàðàòó éîäèäó 
êàë³þ çà 6 ãîäèí äî íàäõîäæåííÿ 
ðàä³îàêòèâíîãî éîäó àáî ïðîòÿãîì 
30 õâèëèí â³ä ïî÷àòêó âäèõàííÿ 
éîãî àåðîçîë³â. Çàõèñíèé åôåêò 
ñòàðòóº ÷åðåç 30 õâèëèí ï³ñëÿ 
ïðèéîìó íà ïîâíèé øëóíîê (êîëè 
º çàïàñ ÷àñó, êðàùå ñàìå ï³ñëÿ ¿æ³ 
ïðèéíÿòè) ³ ÷åðåç 5 õâèëèí ï³ñëÿ 
ïðèéîìó òàáëåòêè ç éîäèäîì êà-
ë³þ íàòùåñåðöå (öå âàð³àíò, êîëè 
ïîòð³áåí òåðì³íîâèé çàõèñò).

Äîçóâàííÿ éîäèäó êàë³þ ÷³ò-
êî ïðîïèñàíå äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ 
ãðóï: äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ — 
16 ìã, äëÿ íåìîâëÿò (â³ä 1 ì³ñÿöÿ 
äî 3 ðîê³â) — 32 ìã, äëÿ ä³òåé 
â³ä 3 äî 12 ðîê³â — 65 ìã, äëÿ 
ä³òåé ñòàðøå 12 ðîê³â ³ äîðîñ-
ëèõ — 130 ìã.

Ë³êàð íàãîëîøóº: ïðèéîì îä-
íîðàçîâèé! Ö³º¿ äîçè âèñòà÷àº 
íà 2 äîáè, à ïîâòîðíèé ïðèéîì 
ìîæëèâèé ò³ëüêè ó ðàç³ îãîëî-
øåííÿ òàêî¿ ïîòðåáè.

— Ð³øåííÿ, êîëè, êîìó ³ ñê³ëü-
êè ïðèéìàòè ïðåïàðàòè êàë³þ 
éîäèäó, ïðèéìàº íå ÎÑÁÁ, 
íå áàáóñÿ, à ì³ñöåâ³ îðãàíè âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. Íà îñíîâ³ ïðî-
ãíîçó ðàä³îàêòèâíî¿ îáñòàíîâêè, 
àíàë³çó ìåòåîóìîâ òà íà ï³äñòàâ³ 
³íôîðìàö³¿, ÿêó îòðèìóº â³ä ÀÅÑ, 
ÌÎÇ, ÄÑÍÑ, ì³ñöåâà âëàäà ìàº 
ïðî³íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ ïðî 
êîæåí êðîê. Òóò íå ìîæå áóòè 
í³ÿêî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³! Àäæå 
ÿêùî, íå äàé Áîã, ùîñü òðàïèòüñÿ 
íà ÀÅÑ, íå ôàêò, ùî âæå ÷åðåç 
ãîäèíó ðàä³àö³ÿ áóäå ó Â³ííèö³. 
Áàãàòî ÷îãî áóäå çàëåæàòè â³ä íà-
ïðÿìêó ðóõó õìàðè ðàä³îàêòèâíèõ 
ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèíóò³ ï³ä ÷àñ àâà-
ð³¿ íà ÀÅÑ, õàðàêòåðó îñàäæåííÿ, 
øâèäêîñò³ ³ íàïðÿìó â³òðó, âîëî-
ãîñò³, òåìïåðàòóðè, îïàä³â — âñ³ 
ìåòåî÷èííèêè áóäóòü âïëèâàòè. 
Çãàäàéòå: êîëè òðàïèëàñÿ àâà-
ð³ÿ íà ×ÀÅÑ, êóäè â³òåð ïîäóâ? 
Ó ïåðøó ÷åðãó — íà Á³ëîðóñü ³ 
òîé Ðóäèé ë³ñ, äå çàðàç ðàøêè 
îêîïè ðèëè. ² ëèøå ïîò³ì, êîëè 
íàïðÿì â³òðó çì³íèâñÿ, ðàä³àö³ÿ 

ä³éøëà ³ äî íàñ, — íàãàäóº Àíàòî-
ë³é Ïàëàìàð÷óê. — Ùå îäèí ïðè-
êëàä, ùî íå çàâæäè âàðòî îäðàçó 
á³ãòè ïðèéìàòè éîä — êîëè òðà-
ïèëàñÿ àâàð³ÿ íà Ôóêóñ³ì³, êîëè 
ïåðø³ ³çîòîïè éîäó çàô³êñóâàëè 
íàä ÑØÀ, òàì ïîñòàëî ïèòàííÿ: 
ïðèéìàòè éîä ÷è í³? ² ñêàçàëè: 
í³, ò³ëüêè, ÿêùî áóäå ïîâ³äîìëåí-
íÿ. Íà ùàñòÿ, òà õìàðà, ùî éøëà 
â³ä Ôóêóñ³ìè ó ñòîðîíó ÑØÀ, 
áëàãîïîëó÷íî îñ³ëà íàä îêåàíîì. 
Ïðîéøëî 90 äí³â (10 ïåð³îä³â íà-
ï³âðîçïàäó) ³ âñå — âñ³ çàáóëè ïðî 
ðàä³îàêòèâíèé éîä. Òîæ ïîâòî-
ðþñü: ïîòð³áíî óâàæíî ñëóõàòè 
ñïîâ³ùåííÿ!

МАСКУВАННЯ СМАКУ ДЛЯ 
ДІТЕЙ І РИЗИКИ ДЛЯ ТИХ, 
КОМУ ЗА 40

Ñåðåä â³êîâèõ êàòåãîð³é ïåðø³, 
êîìó ï³ñëÿ àâàð³é ³ ñïîâ³ùåííÿ 
òåðì³íîâî ïîòð³áíî ïî÷èíàòè 
éîäíó ïðîô³ëàêòèêó: íîâîíàðî-
äæåí³, íåìîâëÿòà, ä³òè, ï³äë³òêè 
äî 18 ðîê³â, âàã³òí³ òà æ³íêè, ùî 
ãîäóþòü ãðóääþ.

— Äàþ÷è ä³òêàì, òàáëåòêè ç 
éîäîì ìîæíà ïîäð³áíèòè ³ çì³øà-
òè ç ð³äèíàìè ç íåâèñîêèì âì³ñ-
òîì æèðó: ìîëîêîì, øîêîëàäíèì 
ìîëîêîì, àïåëüñèíîâèì ñîêîì, 
ñîëîäêîþ ãàçîâàíîþ âîäîþ. 
À íàéêðàùå ìàñêóº ñìàê êàë³þ 
éîäèäó — ìàëèíîâèé ñèðîï, — 
ä³ëèòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ Àíàòîë³é 
Ïàëàìàð÷óê.

Äîðîñëèì æå âàðòî ïàì’ÿòàòè, 
ùî òàáëåòêè ç éîäîì êàòåãîðè÷-
íî íåñóì³ñí³ ç àëêîãîëåì, à äëÿ 
ëþäåé ñòàðøå 40 ðîê³â — íå ïî-
òð³áí³ âçàãàë³.

— Ï³ñëÿ 40 ðèçèê ðîçâèòêó 
ðàêó ùèòîâèäíî¿ çàëîçè ïðàê-
òè÷íî íóëüîâèé, òîìó ïðèéìàòè 
ïðåïàðàòè êàë³þ éîäèäó íå òðåáà. 
Âîíè ïðîñòî áóäóòü çàéâ³, à ³íêî-
ëè — íàâ³òü ìîæóòü á³ëüøå øêîäè 
íàíåñòè. ßêùî ùå îäíîðàçîâèé 
ïðèéîì äëÿ ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
äîïóñòèìèé, òî â³ä áàãàòîðàçîâîãî 
òî÷íî òðåáà óòðèìàòèñÿ, — çàçíà-
÷àº ë³êàð. — ²ñíóþòü òàêîæ ³íø³ 
ïðîòèïîêàçè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ 
ïðåïàðàò³â éîäó: íàÿâí³ñòü çà-
õâîðþâàíü ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè 
(â ïåðøó ÷åðãó, ï³äâèùåíà ôóíê-
ö³ÿ — òèðåîòîêñèêîç), òîêñè÷íà 
àäåíîìà, ôóðóíêóëüîçè, ï³äâè-
ùåíà ÷óòëèâ³ñòü äî éîäó, ãåðïåòè-
ôîðìíèé äåðìàòèò Äþðèíãà, âàñ-
êóë³ò, êðîïèâ’ÿíêà, òóáåðêóëüîç.

ЙОД ВІД РАДІАЦІЇ НЕ РЯТУЄ! 
ТО НАВІЩО ЙОГО ПРИЙМАТИ?

íåáåçïå÷í³ åëåìåíòè. Ïðè ÿäåð-
íèõ êàòàñòðîôàõ éîäí³ ïðåïàðàòè 
ïðèéìàþòü íå «â³ä ðàä³àö³¿», à äëÿ 
çàõèñòó ùèòîâèäíî¿ çàëîçè, àáè 
ïîïåðåäèòè â³ääàëåí³ íåãàòèâí³ 
ðåçóëüòàòè ó âèãëÿä³ ðàêó ùèòî-
âèäêè, — çâåðòàº óâàãó Àíàòîë³é 
Ïàëàìàð÷óê. — Âñå ïðàöþº òàê: 
ï³ñëÿ êàòàñòðîôè ïðè âåëèê³é 

ê³ëüêîñò³ ðàä³îàêòèâíîãî éîäó, 
íàø îðãàí³çì ïî÷èíàº éîãî æà-
ä³áíî ïîãëèíàòè, àäæå ïîòðåáóº 
éîä äëÿ ñèíòåçó òèðåî¿äíèõ ãîð-
ìîí³â ³ íå ðîçáèðàºòüñÿ — öå õî-
ðîøèé ÷è ïîãàíèé éîä. Â³äïîâ³ä-
íî — ïðåïàðàòè éîäó ïðèéìàþòü, 
ùîá áëîêóâàòè éîäîïîãëèíàëüíó 
ôóíêö³þ. Íàñè÷óþòü ùèòîâèäíó 

Ó òèõ, êîìó çà 40, 
ðèçèê ðîçâèòêó ðàêó 
ùèòîâèäíî¿ çàëîçè 
ïðàêòè÷íî íóëüîâèé, 
òîìó ïðèéìàòè êàë³þ 
éîäèä íå òðåáà

Анатолій Паламарчук застерігає від бездумного і ненормованого вживання таблеток із 
йодом. «Рішення, коли, кому і скільки приймати препарати калію йодиду, приймає не ОСББ, не 
бабуся, а місцева влада, яка має проінформувати населення про кожен крок», — каже він
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îäíà ÷è íàâ³òü ÷îòèðè êîðîâè. 
Çâè÷àéíî ïðîñò³øå âèðîñòèòè 
âðîæàé, à ïðîäàâøè éîãî, îòðè-
ìàòè ïðèáóòîê. Àëå ïîòð³áíî 
ïðîáóâàòè çàâîäèòè õóäîáó òîìó, 
ùî ç êîæíèì ðîêîì çìåíøóºòüñÿ 
ñòàäî íà ñåë³. ×è áóäóòü êîð³âêè 
äàâàòè ïðèáóòîê, ÷è ôåðìåðñüêå 
ãîñïîäàðñòâî áóäå â ì³íóñ³ — ìè 
ïîâèíí³ ìàòè ñòàäî çàðàäè ãíîþ. 
Îðãàí³êîþ ïîòð³áíî óäîáðþâà-
òè ïîëå ãîðîäíüî¿ áðèãàäè. Ìè 
ìàòèìåìî ñòàäà ð³âíî ñò³ëüêè, 
ñê³ëüêè ïîòð³áíî áóäå îðãàí³êè 
äëÿ âèðîùóâàííÿ ôåðìåðñüêèì 
ãîñïîäàðñòâîì îâî÷³â íà ãîðîäí³é 
áðèãàä³. Öå áàæàííÿ Ñåðã³ÿ, ùîá 
ó ëþäåé íà ñòîë³ áóëè ÷èñòî åêî-
ëîã³÷í³ ïðîäóêòè, — ñêàçàâ íà çà-
âåðøåííÿ íàøî¿ çóñòð³÷³ Â³òàë³é 
Ìåëüíèê.

ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàñàìïåðåä ïîö³êàâèëèñÿ 
ó àãðàð³ÿ, ÿêèé óðîæàé êàðòîïë³ 
ï³ñëÿ òàêîãî ïîñóøëèâîãî ë³òà?

— Êàðòîïëÿ ã³ðøà â³ä ìèíó-
ëîð³÷íîãî âðîæàþ òà â ì³íóñ³ 
ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî Áå-
íåäè÷óêà íå áóäå, — êàæå ïàí 
Â³òàë³é. — Ùîñü ï³äå íà êîðì 
õóäîá³ ³ ïòèö³, â³äáåðåìî ³ç çà-
ïàñîì êàðòîïëþ íà íàñ³ííÿ, òîìó 
ùî íà íàñòóïíèé ð³ê ïëàíóºìî 
çá³ëüøèòè ïëîùó ï³ä êàðòîïëþ 
ç òðüîõ äî øåñòè ãåêòàð³â. Çà-
ëèøèòüñÿ ùå é òðîõè êàðòîïë³ 
ïðîäàòè. Ùîäî âðîæàþ, òî äëÿ 
òàêî¿ çàñóõè, ÿê áóëà öüîãî ë³òà, 
âðîæàé íàâ³òü íåïîãàíèé.

— Ìè çíàºìî, ùî ó âàñ º ñâè-
íàðíèê, à çâ³äêè ó âàñ âçÿëàñÿ 
õóäîáà ³ ïòèöÿ?

— Ñüîãîäí³ ³ çàâòðà ìè ùå áó-
äåìî êîïàòè êàðòîïëþ, à â íåä³-
ëþ ìè âàì âñå ïîêàæåìî, — êàæå 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà.

Ó íåä³ëþ ó íàñ áóëà çàïëà-
íîâàíà ïî¿çäêà â Ãëóõ³âö³. Àëå 
ñïîðòèâíî-ïàòð³îòè÷íèé çàõ³ä 
ó Ãëóõ³âöÿõ ïåðåíåñëè íà ³íøó 
äàòó, à ìè, ñêîðèñòàâøèñü çàïðî-
øåííÿì, ïî¿õàëè â Ìàõàðèíö³.

Çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ôåð-
ìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Â³òàë³ÿ 
Ìåëüíèêà ìè çàñòàëè íà ôåðì³.

— Ïëàíóâàëè, ùî â íåä³-

ëþ çàâåðøèìî çá³ð êàðòîïë³ òà 
íå âïîðàëèñü. Äåê³ëüêà ðÿäê³â çà-
ëèøèëîñü íà ïîíåä³ëîê, — ñêàçàâ 
ïàí Â³òàë³é ³ ïîâ³â ïîêàçóâàòè 
ãîñïîäàðñòâî.

Ïî÷àëàñÿ íàøà åêñêóðñ³ÿ ñâè-
íàðíèêîì, êîð³âíèêîì, ïòàõî-
ôåðìîþ, àìáàðîì êîðì³â ³ ñ³-
íîâàëîì. Âñå ïåðåðàõîâàíå áóëî 
â îäíîìó ïðèì³ùåíí³. Êîëèñü òóò 
ïî îáèäâà áîêè ñòîÿëî ðîãàòå ïî-
ãîë³âÿ.

— Ñåðã³é äî â³éíè ïëàíóâàâ 
ñòâîðèòè ãîðîäíþ áðèãàäó ³ ç 

êîæíèì ðîêîì ðîçøèðþâàòè 
ïëîùó ï³ä ïîñàäêó îâî÷³â. Äëÿ 
ãîðîäèíè ïîòð³áí³ ò³ëüêè îðãàí³÷-
í³ äîáðèâà. Ðîçâîäèòè ïîãîë³â’ÿ 
ðîãàòî¿ õóäîáè â íèí³øí³õ óìî-
âàõ — çáèòêîâà ñïðàâà, íàâ³òü 
ÿêùî ìè áóäåìî ãîäóâàòè òâàðèí 
âëàñíî ïðèãîòîâëåíèìè êîðìàìè. 
Õî÷à, ÿêùî ïðàâèëüíî ï³ä³éòè, 
òî é ìîëî÷íèé á³çíåñ ìîæå ïðè-
íîñèòè ïðèáóòîê. Öå çàòðàòíî ç 
êîðìàìè, êîëè ó ãîñïîäàðÿ â õë³â³ 

«ДЛЯ ТАКОЇ ЗАСУХИ, ЯК ЦЬОГО 
ЛІТА, УРОЖАЙ НЕПОГАНИЙ» 
Трударі  Проїжджаючи рубаним 
шляхом зустріли наших старих знайомих 
фермерів «Махаринецького агро». Вони 
бригадою в 15 осіб збирали картоплю 
на полі. Поки директор фермерського 
господарства воює на фронті, 
господарством керує Віталій Мельник. 
У нього й запитали, чим живе фермерське 
господарство в період воєнного стану?

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ðîç³ âóëèöü Êè¿âñüêî¿ òà Ñºäîâà 
íåùîäàâíî ç’ÿâèâñÿ äèòÿ÷èé áëîêïîñò. 
Òóò âñòàíîâëåíà òàáëè÷êà ç íàïèñîì «Çá³ð 
êîøò³â íà ÇÑÓ», äî íå¿ ïðèêð³ïëåíèé íåâå-
ëè÷êèé ïðàïîðåöü Óêðà¿íè. Ä³òè ìàþòü 
ìåòó ç³áðàòè äëÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âîíè çóïèíÿþòü êîæ-
íîãî òà ïåðåâ³ðÿþòü çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè ñëîâîì «ïàëÿíèöÿ».

Ïîçíàéîìèëèñÿ ìè ç Â³òàë³ºì, Ìàòâ³ºì 
òà Ìàêñèìîì 17 ñåðïíÿ.

— Íàñ íà áëîêïîñòó ñòî¿òü á³ëüøå, ìè 
òóò çàðàç òðîº, áî öå íàøà çì³íà, — êàæóòü 
õëîïö³.

— À ñê³ëüêè âàñ âñ³õ?
— Îé, ìè íàâ³òü íå çíàºìî, òîìó ùî 

äî íàñ ïðèºäíàëèñÿ ùå ³íø³ ä³òè. Ìè ñòî¿-
ìî íà öüîìó áëîêïîñòó âæå ÷åòâåðòèé äåíü ³ 
ç³áðàëè íà ÇÑÓ áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— À ñê³ëüêè òðèâàº âàøà ðîáî÷à çì³-
íà? — çàïèòàëè ìè ó íàéñòàðøîãî ç ä³òåé, 
Â³òàë³ÿ. — Ç 10 ðàíêó äî 8-¿ âå÷îðà.

— À õòî âàì ¿ñòè íà áëîêïîñò ïðèíîñèòü, 
êîëè âè ïðàöþºòå ñò³ëüêè ÷àñó?

— Òàê íàñ òóò áàãàòî, êîëè éäåìî äî-
äîìó ¿ñòè, òî ñòîÿòü ³íø³ õëîïö³ ³ ä³â÷àòà. 
Ïîò³ì çíîâ ì³íÿºìîñÿ, — êàæå âîëîíòåð 
ó åê³ï³ðóâàíí³ Ìàòâ³é.

— Õëîïö³, òðàïëÿëèñÿ ëþäè, ÿê³ êàæóòü, 
ùî âàì êðàùå â³äïî÷èâàòè, áî âè çàéìà-
ºòåñÿ ñïðàâîþ, ÿêîþ ìàþòü çàéìàòèñÿ 
äîðîñë³?

— Íàì òðàïèâñÿ ðîñ³ÿíèí, ÿêèé çàÿâèâ, 
ùî íàì êðàùå â ³ãðè ãðàòè.

— À çâ³äêè âè çíàºòå, ùî òî áóâ ðîñ³-
ÿíèí?

— Òàê â³í óêðà¿íñüêå ñëîâî «ïàëÿíèöÿ» 
íå ïîâòîðèâ.

— ² ùî, âè éîãî â³äïðàâèëè âèâ÷àòè 
óêðà¿íñüêó ìîâó?

— Òà í³ ïàëÿíèöÿ — öå ïðè÷èíà çóïèíêè. 
Ìè í³ â êîãî í³÷îãî íå âèìàãàºìî. Ëþäè 
áà÷àòü íàøó òàáëè÷êó «çá³ð êîøò³â íà ÇÑÓ» 
³ ñàì³ äàþòü ãðîø³. Íàâ³òü äåÿêèì äîðîñëèì 
ïðèºìíî, ùî ¿õ ìè çóïèíèëè, — êàæóòü 
ñàì³ ä³òè.

Ï³äòâåðäæåííÿì ¿õ ñë³â ñòàâ åï³çîä ç âîä³ºì 
³íîìàðêè. Ï³ñëÿ ä³àëîãó ç ä³òüìè âîä³é ïîâåð-
íóâ ç âóëèö³ Ñåäîâà íà âóëèöþ Êè¿âñüêó, à ìè 
íà éîãî îáëè÷÷³ ïîì³òèëè ùèðó ïîñì³øêó.

Діти збирають гроші на ЗСУ і вчать українців 
української мови

«Ìè ìàòèìåìî ñòàäà 
ð³âíî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
ïîòð³áíî áóäå îðãàí³êè 
äëÿ âèðîùóâàííÿ 
ãîñïîäàðñòâîì îâî÷³â 
íà ãîðîäí³é áðèãàä³»

Врожай картоплі гірший за минулорічний. Але вистачить на корм скотині ще й трохи на 
продаж залишиться

За день зібрали 7 тонн картоплі
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Ç³ ñâîºþ ïîäðóãîþ ïî êóðñó âîíè 
âèÿâèëè áàæàííÿ, ùîá ¿õ íàïðà-
âèëè íà ðîáîòó â íàéá³ëüø â³ä-
äàëåíó òî÷êó ðàäÿíñüêîãî ñîþçó. 
Êîçÿòèí÷àíêó íàïðàâèëè ó Ïå-
òðîïàâë³âñüê-Êàì÷àòñüêèé, à ¿¿ 
ïîäðóãó — íà Êóð³ëè. ×îëîâ³êîâ³ 
ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà íå áóëî ³í-
øîãî âèõîäó, ÿê íàïèñàòè ðàïîðò, 
ùî â³í õî÷å ñëóæèòè íà Êàì÷àòö³.

Òàê äðóæèíà â³éñüêîâîãî ïî-
÷àëà ñâ³é òðóäîâèé øëÿõ ç àåðî-
ïîðòó íà Êàì÷àòö³. Ïðî 7 ðîê³â, 
ùî ïðàöþâàëà íà àåðîäðîì³, ïàí³ 
Ìàðãàðèòà á³ëüøå çãàäóâàëà ïðî 
ïðèðîäó íà Êàì÷àòö³, ÿê âçèìêó 
âîíà íà ëèæàõ äîáèðàëàñÿ äî ì³ñ-
öÿ ðîáîòè.

×åðåç ñ³ì ðîê³â ïåðå¿æäæàòè 
íà ì³ñöå íîâî¿ ñëóæáè âèïàäàº 
÷îëîâ³êîâ³ ã³äðîìåòåîðîëîãà Êàì-
÷àòñüêîãî àåðîïîðòó. Ó â³éñüêî-
âîìó êîìàíäóâàíí³ ïðèêèíóëè, 
ÿêùî íîâèì ì³ñöåì ñëóæáè äëÿ 
÷îëîâ³êà ñèíîïòèêà áóäóòü ×åð-
í³âö³, òî ¿õí³é ñ³ì’¿ íå ïîòð³áíî 
áóäå äàâàòè æèòëî. Òàê ìîëîäà 
ñ³ì’ÿ â³éñüêîâîãî ³ ñèíîïòèêà 
çíîâ ïåðå¿õàëà ó ×åðí³âö³. Ïîâåð-
íóëèñÿ ç ïîïîâíåííÿì ðîäèíè, 
ó Ñåðã³éêà áóâ íà ÷îòèðè ðîêè 
ìîëîäøèé áðàòèê Ìèêîëêà.

Ìàðãàðèòà ïîâåðíóëàñÿ ïðàöþ-
âàòè â ×åðí³âåöüêèé àåðîïîðò, 
ïîò³ì ïðàöþâàëà ó â³ää³ë³ êàäð³â, 
à ï³çí³øå î÷îëèëà ã³äðîìåòöåíòð.

Ä³òè ïàí³ Ìàðãàðèòè, ÿê ³ âîíà 
ñàìà, â ðàííüîìó â³ö³ çàëèøèëè-
ñÿ áåç áàòüêà. Äàâàëà ¿ì îñâ³òó 

ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïîçíàéîìèëèñÿ ìè ç ïàí³ Ìàð-
ãàðèòîþ âæå ï³ñëÿ ¿¿ 90-ð³÷÷ÿ. 
Íà îäíîìó ³ç çàõîä³â íàì ðîçïî-
â³ëè, ùî â Êîçÿòèí³ º æ³íêà, ÿêà 
ï³øëà íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê 
ó 78 ðîê³â. Ïðàöþâàëà á âîíà 
ó ã³äðîìåòöåíòð³ ì³ñòà ×åðí³âö³ 
ùå, ò³ëüêè âíóê Ñåðã³é ç Êîçÿ-
òèíà íàïèñàâ áàáóñ³ ëèñòà òàêîãî 
çì³ñòó: «Áàáóøêà, ïàïà äî òåáå 
òåëåôîíóº, à òè íå â³äïîâ³äàºø. 
Â³í ãóáèòüñÿ â äîãàäêàõ, íå çíàº 
ó ÿêèé âñêî÷èòè ïîòÿã, ùîá ä³-
çíàòèñÿ, ùî ç òîáîþ. Áàáóëÿ, òîá³ 
ïîòð³áíî, ùîá ïàïà áóâ çà òåáå 
ñïîê³éíèì, òîá³ òðåáà ïåðå¿æ-
äæàòè ç ×åðí³âö³â ó Êîçÿòèí». 
Ïî÷óëà áàáóñÿ âíóêà ³ âæå á³ëüøå 
10-òè ðîê³â âîíà â Êîçÿòèí³.

Ïàí³ Ìàðãàðèòà ãîñòÿì áóëà 
ñåðäåøíî ðàäà ³ ïðÿìî ç ïîðîãà 
âëàñíî¿ äîì³âêè çàïèòàëà:

— ×îãî æ âè ìåíå íå ïîïåðå-
äèëè, ùî ñüîãîäí³ ïðèéäåòå, ÿ á 
õî÷ òðîõè ïðèãîòóâàëàñÿ á?

— À ìè âàñ ïðèéäåìî â³òàòè 
ç 95-ð³÷÷ÿì, òîä³ é ïîñèäèìî 
çà ñêëÿíêîþ ÷àþ, à ñüîãîäí³ ìè 
äî âàñ ïðèéøëè, ùîá âè òðîõè 
ðîçïîâ³ëè ïðî ñåáå.

² 90-ð³÷íà þâ³ëÿðêà ïî÷àëà ðîç-
ïîâ³äàòè. Íàäòî ðàííº äèòèíñòâî 
âîíà íå çãàäóâàëà. Çãàäàëà ò³ëüêè, 
ùî â ðàííüîìó â³ö³ çàëèøèëàñü 
áåç áàòüêà. Ïî÷àëà ñâîþ ðîçïî-
â³äü ç Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

— Êëè÷ «âñå äëÿ ôðîíòó, âñå 
äëÿ ïåðåìîãè» ñòîñóâàâñÿ é íàñ, 
ä³òåé. Ìè õîäèëè ó ãîñï³òàëü, 
ïðîâ³äóâàëè ïîðàíåíèõ á³éö³â, 
ïðàëè áèíòè, ïèñàëè ³ ÷èòàëè 
âàæêîïîðàíåíèì âî¿íàì ëèñòè. 
Ó êîæíîãî ç íàñ áóëà ï³äøåôíà 

ïàëàòà, äå ìè ðîçâàæàëè ÷è çà-
ñïîêîþâàëè ïîðàíåíèõ. Ó â³ëü-
íèé â³ä ðîáîòè â ãîñï³òàë³ ÷àñ 
ìè çàéìàëèñÿ çáîðîì ìåòàëîëî-
ìó. Ó 1944 ðîö³, êîëè ìàéæå âñÿ 
íàøà òåðèòîð³ÿ áóëà çâ³ëüíåíà, 
êåð³âíèöòâî äåðæàâè ñòàëî îð-
ãàí³çîâóâàòè çàãîíè ïî â³äáóäî-
â³ çðóéíîâàíèõ ì³ñò â Óêðà¿í³. 
Â òàêèé çàã³í çàïèñàëàñÿ äî-
áðîâîëüöåì ìîÿ ìàìà. Ìè äóæå 
äîâãî ¿õàëè ³ íàê³íåöü ïðè¿õàëè 
ó Êè¿â. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè áóëà 

ñèëüíî çðóéíîâàíà, — çãàäóº 
äîâãîæèòåëüêà. — Âñ³, õòî ïðè-
¿õàâ åøåëîíîì ç Óðàëó, õîäèëè 
â ì³í³ñòåðñòâî ³ îòðèìàëè íà-
ïðàâëåííÿ. Ìî¿é ìàì³ ïîòð³áíî 
áóëî ¿õàòè â çðóéíîâàíèé â³éíîþ 
Ìàð³óïîëü. Ò³ëüêè îäèí ³ç êåð³â-
íèê³â â³ää³ëó ó ì³í³ñòåðñòâ³ ãëÿ-
íóâ íà ìîþ ìàìó, ñêàçàâ ñâî¿ì 
ï³äëåãëèì: «Ùî â Ìàð³óïîë³ ìàº 
ðîáèòè öÿ òåíä³òíà æ³íêà ç äî-
÷êîþ?» ² ìàìó ïåðåíàïðàâèëè 
â ×åðí³âö³.

Â ×åðí³âöÿõ íàøà þâ³ëÿðêà çà-
ê³í÷èëà øêîëó ³ âñòóïèëà äî ×åð-
í³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó íà ôà-
êóëüòåò ã³äðîòåõíîëîã³ÿ, ÿêèé çà-
ê³í÷èëà ç â³äçíàêîþ ó 1955 ðîö³.

Âæå íà òó ïîðó âèïóñêíèöÿ 
âóçó Ìàðãàðèòà áóëà çàì³æíÿ 
çà â³éñüêîâèì ³ ó íèõ áóâ ñèí 
Ñåðã³éêî 1954 ðîêó íàðîäæåííÿ. 

З КОМП’ЮТЕРОМ НА «ТИ» 90-РІЧНА 
МАРГАРИТА ПАЗЕЛЬСЬКА
Доля  Народилася Маргарита 
Миколаївна в червні 1932 року. Її 
дитинство пройшло в містечку Верхня 
Тавда. В роки війни школяркою вона мала 
шефство над палатою поранених воїнів та 
збирала металобрухт. Після війни мама 
13-річної Маргарити записалася в загін 
добровольців по відбудові міст України. 
Так дівчина потрапила в Україну

³ ñòàâèëà ¿õ íà íîãè âîíà îäíà. 
Ñòàðøèé ñèí Ñåðã³é îäðóæèâñÿ 
ç ä³â÷èíîþ ç Êîçÿòèíà ³ ¿õí³ì 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñòàëî íàøå 
ì³ñòî. Ìîëîäøèé ñèí ïðîæèâàº 
â Á³ëîðóñ³¿, à ¿õíÿ ìàìà ïðîäîâæó-
âàëà ïðàöþâàòè â ×åðí³âöÿõ êå-
ð³âíèêîì ã³äðîìåòöåíòðó. Ïðàöþ-
âàëà, ïîêè íå îòðèìàëà â³ä îíóêà 
Ñåðã³ÿ òîãî ëèñòà. Ñåðã³é ñòàðøèé 
ïðè¿õàâ ó ×åðí³âö³ ³ çàáðàâ ìàò³ð 
áëèæ÷å äî ñåáå â Êîçÿòèí. Êó-
ïèëè ¿é òóò êâàðòèðó ³ 80-ð³÷íèé 
þâ³ëåé âîíà â êîë³ ð³äíèõ â³äçíà-
÷àëà íà íîâîìó ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ.

Íà çàïèòàííÿ, ÿê âîíà ïî÷óâà-
ºòüñÿ â ñâî¿ ðîêè, þâ³ëÿðêà êàæå:

— Ïî÷óâàþ ñåáå, ÿê ó 90, ò³ëü-
êè í³ íà ùî íå ñêàðæóñü. Êîæíà 
ëþäèíà ïî÷óâàº ñåáå íà ò³ ðîêè, 
â ÿêèõ âîíà º. Ó êîãîñü ëþäñüêèé 
ðåñóðñ âè÷åðïóºòüñÿ ðàí³øå. ß æ 
íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ÿ ïî÷óâàþ 
ñåáå òàê, ÿê ïî÷óâàëàñÿ ó 70. Â³ä-
ïî÷èâàþ íà ïðèðîä³, ïîðàþñü 
á³ëÿ êâ³òíèêà. Ëþáëþ ÿ â çåìë³ 
òðîõè ïîêîïàòèñÿ.

— Òî ó âàñ ³ ãîðîä º? — çà-
ïèòàëè.

. — Í³, ãîðîäó ÿ íå ìàþ. Äëÿ 
äóø³ ìàþ êâ³òíèê ç ð³çíèìè 
êâ³òàìè, ÿê³ öâ³òóòü â³ä ðàííüî¿ 
âåñíè äî ï³çíüî¿ îñåí³. Ùå ìàþ 
ãðÿäêó äëÿ ïîñàäêè îã³ðê³â ³ ïî-
ì³äîð³â. Îã³ðêè â öüîìó ðîö³ çãî-
ð³ëè. Ãðÿäêà — òî òàê, ùîá áóëî 
çàíÿòòÿ. Âñ³ ïîòð³áí³ ïðîäóêòè 
ìåí³ ñèí ïðèíîñèòü. Ìè íå ìî-
ãëè íå çàïèòàòè ïàí³ Ìàðãàðèòó 

ïðî â³éíó, ÿêó ðîçâ’ÿçàëà ðîñ³ÿ 
ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

— Òåëåâ³çîð ÿ âæå ï³â ðîêó 
íå âêëþ÷àþ, òîìó ùî â òàêèõ 
âèïàäêàõ ïðàâäà çàâæäè ïîñåðåä-
èí³. ×óòè íàï³â ïðàâäó ÿ íå õî÷ó. 
À â³éíà, öå íåîáäóìàí³ ä³¿ òèõ, 
õòî ¿¿ ðîçâ’ÿçàâ. Ìîëîäèõ æèòò³â 
øêîäà, — êàæå æ³íêà ç âåëèêèì 
æèòòºâèì äîñâ³äîì.

— Êîëè ³ ÿê âè ñï³ëêóºòåñü ³ç 
çîâí³øí³ì ñâ³òîì?

— Íà ìî¿é ñòîð³íö³ ôåéñáóê 
ÿ ñï³ëêóþñÿ ç áàãàòüìà ñâî¿ìè 
äðóçÿìè, òàê ùî ÿ íå â³ä³ðâàíà 
â³ä ëþäñüêîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Ìàðãàðèòà Ìèêîëà¿âíà — ñè-
íîïòèê ³ç 64-ð³÷íèì ñòàæåì ðî-
áîòè. Òîæ çàïèòàëè ¿¿, ÿê ìîæíà 
ïåðåäáà÷èòè ïîãîäó?

— Äëÿ ñåáå ìîæíà âèçíà÷èòè, 
ïîòð³áíà ïàðàñîëüêà â äîðîãó ÷è 
í³, ïî õìàðêàõ. ßêùî ñèíîïòèê 
ïðàöþº â àåðîïîðòó ³ îáñëóãîâóº 
àâ³àö³þ, òî â³í íå ò³ëüêè ñêëàäàº 
ïðîãíîç ïîãîäè íà äîáó, à íà òðè 
ãîäèíè, íà ãîäèíó, íà ï³â ãîäèíè 
³ íàâ³òü íà 15 õâèëèí. Êîëè éäóòü 
ïîëüîòè, òî äèñïåò÷åð çàïèòóº ñè-
íîïòèêà, ÿêîþ áóäå ïîãîäà íà ÷àñ 
ïîñàäêè? Ïîñàäêà ë³òàêà íàäòî 
ñêëàäíà ³ â³äïîâ³äàëüíà ñïðàâà. 
Ðîçøèôðóâàòè ïîãîäó íàâ³òü 
íà ãîäèíó ïîëüîò³â — öå ñêëàäíèé 
ìåòåîðîëîã³÷íèé ïðîöåñ.

Ìè ïîäÿêóâàëè äîâãîæèòåëüö³ 
çà ö³êàâó ðîçïîâ³äü ³ äîìîâèëèñü, 
ùî 30 ÷åðâíÿ 2023 ðîêó ìè â³-
òàºìî ¿¿ ç äíåì íàðîäæåííÿ.

«Ïî÷óâàþ ñåáå, ÿê ó 
90, ò³ëüêè í³ íà ùî íå 
ñêàðæóñü. Â³äïî÷èâàþ 
íà ïðèðîä³, ïîðàþñü 
á³ëÿ êâ³òíèêà. Ëþáëþ ÿ 
â çåìë³ ïîêîïàòèñÿ»

Ãëóõ³â÷àíè ðîçêàçàëè ïðî ðî-
áîòó êîëåêòèâó Êàøïåð³âñüêîãî 
ÇÍÂÊ ç âèãîòîâëåííÿ ñóõèõ áîð-
ù³â ³ ñóï³â äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â. 
Êàæóòü, ùî º ïîòðåáà â îâî÷àõ. 
Âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü ïðèíîñèòè 
êàðòîïëþ, áóðÿê, ìîðêâó, êàïóñ-
òó, öèáóëþ, ÷àñíèê.

Íà ñòîð³íö³ Ãëóõîâåöüêà 
îá’ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìà-
äà íàïèñàëè ïîñò ïðî ãîòóâàííÿ 
ñóõèõ áîðù³â íà ôðîíò.

«Ïåðø³ ñóøêè ìè êóïèëè 6 ëèï-
íÿ ³ â³äðàçó ïî÷àëè ñóøèòè îâî÷³. 
15 ëèïíÿ êóïèëè âàêóóìàòîð, ïà-
êåòè äëÿ âàêóóìóâàííÿ. 22 ëèï-
íÿ êóïèëè áëåíäåð. Òàêîæ áóëî 
çàêóïëåíî ëîòêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 
ñóì³øåé, ïàêåòè, ïðèïðàâè, òî-

ìàòíà ïàñòà, ñëîâîì, âñå, ùî ïî-
òð³áíî äëÿ íàøîãî âèðîáíèöòâà. 
Íà âñå öå ïîòðà÷åíî áóëî áëèçüêî 
30 000 ãðí. Ñïî÷àòêó äîíàòèëè âñ³ì 
êîëåêòèâîì, ïîò³ì äîºäíàëèñÿ îä-
íîñåëüö³, ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³, ÑÂÊ 
«Êàøïåð³âñüêèé». À ï³ñëÿ ïîñòó 
ó ÔÁ ïî÷àëè äîíàòèòè ðîäè÷³, 
çíàéîì³, îäíîãðóïíèêè, ó÷í³, âî-
ëîíòåðè, ïðîñòî íåçíàéîì³ ëþäè. 
Çàâäÿêè öüîìó ìè ïðèäáàëè ùå 
äâ³ ñóøêè (17175 ãðí) Çà ö³ æ êî-
øòè ìè çàêóïîâóºìî îâî÷³, êðóïè, 
ì’ÿñî, ïàêåòè äëÿ âàêóóìóâàííÿ, 
òîìàòíó ïàñòó ³ ò. ä. Óñ³ êîøòè âè-
òðà÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî íà âèðîáíè-
öòâî ñóõîãî õàð÷óâàííÿ, æîäíèõ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò íå âèíè-
êàº», — ïèøå Ñâ³òëàíà Á³ëà.

×àñòèíó îâî÷³â ïðèíåñëè îä-
íîñåëü÷àíè òà ìåøêàíö³ ñóñ³ä-
í³õ ñ³ë. Çà âåñü ÷àñ ïåðåñóøèëè 
áëèçüêî òîííè îâî÷³â, 100 êã 
ì’ÿñà, ìàéæå 30 êã êðóï. Âè-
ãîòîâèëè 200 ïàêåò³â áîðùó òà 
100 ïàêåò³â ñóïó!

«Ìè ïðîäîâæóºìî íàøó ñïðàâó! 
Äÿêóºìî ùèðî âñ³ì ëþäÿì, ùî 
íàì äîïîìàãàþòü! Ïðàöþºìî çà-
äëÿ ïåðåìîãè. Ìè é íàäàë³ ïîòðå-
áóºìî äîïîìîãè âñ³õ íåáàéäóæèõ 
ëþäåé! Ïðîñèìî ïðèíîñèòè êàð-
òîïëþ, áóðÿê, ìîðêâó, êàïóñòó, 
öèáóëþ, ÷àñíèê. Òàêîæ íå çà-
áóâàéòå äîíàòèòè!» — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³.

Íàãàäàºìî, ÿê çàâäÿêè ñï³ëü-
íèì çóñèëëÿì âîëîíòåð³â, 

Вже пересушили близько тонни овочів. Потрібно ще

ïðîñòèõ ìåøêàíö³â òà ïðåñè, 
çà ê³ëüêà äí³â âäàëîñÿ ç³áðàòè 
ìàéæå 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà ö³ 
ãðîø³ ïðèäáàëè ÷îòèðè ïîòóæ-
íèõ ïðîôåñ³éíèõ ñóøàðêè, ÿê³ 

íàñóøàòü â³éñüêîâèì áîðù³â òà 
ñìàêîëèê³â.

Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêî¿ êàðòè:
4149629386325112
Á³ëà Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà

Кумп’ютер у Маргарити Миколаївни для відпочинку та спілкування з друзями
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â÷èíà. Âîíà òðèìàº äçåðêàëî, ÿêå 
íà ïåðø³é ñâ³òëèí³ îäèíîêî ñòî-
ÿëî ïîñåðåä ëàâàíäè. Ó äçåðêàë³ 
ìè áà÷èìî â³äîáðàæåííÿ ïðèðîäè 
äîâêîëà, âò³ì íåáî íå ïîìàðàí÷å-
âîãî, à í³æíî-áëàêèòíîãî êîëüîðó.

— Äðóãà êàðòèíà á³ëüø çà-
áàðâëåíà òà êîíòðàñòíà, ïðî-
òå öå êîíòðàñò, ùî íåñå ñóì 
òà á³ëü, — ïðîäîâæóº Êèðèë. — 
Íà òë³ ìîæíà ïîáà÷èòè â³éñüêîâ³ 
ä³¿ òà ïîëóì’ÿ. Ä³â÷èíà ïîïåðåäó 
ñèäèòü ó ùå íå ñïàëåíèõ â³éíîþ 
êâ³òàõ. Âîíà ìð³º áà÷èòè ó äçåð-
êàë³ ³ íàâêðóãè ë³òî òà ïðèðîäó.

Íà òðåò³é ñâ³òëèí³ ìè çíîâó 
áà÷èìî îáëè÷÷ÿ ä³â÷èíè, öüîãî 
ðàçó ïîâí³ñòþ, à íå ÷àñòèíó. Âîíà 
ëåæèòü â ëàâàíä³. Äî ¿¿ ù³ê äîñ³ 
ïðèêëåºíèé ïëàñòèð, àëå æîäíèõ 
íàïèñ³â íà íüîìó âæå íåìàº.

— Òðåòÿ êàðòèíà º ñïîê³éíîþ 
é ñâ³òëîþ, — êàæå Ñàáàäàø. — 
Ä³â÷èíà ëåæèòü ó ðÿñíèõ êóùàõ 
ëàâàíäè é ñïîãëÿäàº íà ìèðíå 
ð³äíå íåáî, ÿêå ìîæíà ïîáà÷èòè 
íà òë³.

ОЛЕНА УДВУД

Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ìè ðîçïî-
â³äàëè ïðî ïëåíåð, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ ó ðàìêàõ ïðîºêòó «ÀÐÒ-
Âîäîêà÷êà —2022». Êîçÿòèíñüê³ 
ìèòö³ ç³áðàëèñÿ íà ëàâàíäîâîìó 
ïîë³ íå ëèøå äëÿ òîãî, àáè ñòâî-
ðèòè êàðòèíè, à é äîëó÷èòèñÿ 
äî äîáðî¿ ñïðàâè. Ðîáîòè, âè-
êîíàí³ â ðàìêàõ ïëåíåðó, âè-
ñòàâëÿòü íà ïðîäàæ, à âèðó÷åí³ 
êîøòè ñïðÿìóþòü íà äîïîìîãó 
íàøèì çàõèñíèêàì.

Îäèí ³ç ó÷àñíèê³â ïëåíåðó — 
Êèðèë Ñàáàäàø. Çàì³ñòü ïîëîòíà 
³ ìîëüáåðòà õëîïåöü ïðèõîïèâ ³ç 
ñîáîþ ïðîôåñ³éíó êàìåðó. Àíàñ-
òàñ³ÿ Ïîë³ùóê, PR-ìåíåäæåðêà 
ìîëîä³æíî¿ ðàäè, ñòóäåíòêà 
Óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà âèñòóïèëà â ðîë³ ìîäåë³. 
Ôîòîñåñ³ÿ òðèâàëà á³ëüøå ãîäèíè. 
Çðîáèëè ÷èìàëî êàäð³â, îá³ãðàëè 
íàâ³òü äçåðêàëî, ÿêå ñòîÿëî îáà-
á³÷ ëàâàíäîâîãî ïîëÿ.

Ñâî¿ ôîòîðîáîòè Êèðèë íàä-
ðóêóâàâ íà ïîëîòí³ ³ ïåðåäàâ äëÿ 
áëàãîä³éíîãî âåðí³ñàæó «Ëàâàíäà 
íàäèõàº — ÇÑÓ ïåðåìàãàº». Öå 
òðè ñâ³òëèíè, ÿê³ ñòâîðþþòü ðîç-
ïîâ³äü.

Ïåðøå ôîòî ó äîâîë³ ïîõìóðèõ 
òîíàõ. Òóò çîáðàæåííÿ ëàâàíäî-
âîãî ïîëÿ, ïîñåðåä íüîãî ñòî¿òü 
äçåðêàëî. Ïîðó÷ — ôîòî îáëè÷÷ÿ 

ä³â÷èíè. Íà ¿¿ ùîö³ — ã³ëî÷êà 
ëàâàíäè, ïðèêëåºíà ëåéêîïëàñ-
òèðåì, íà ÿêîìó íàïèñ «healing». 
Ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ öå — 
çö³ëåííÿ. ² äâ³ áäæîëè. Âîíè 
íåìîâ ðóõàþòüñÿ äî êóù³â ëàâàí-
äè. Óñå, îêð³ì ôîíó ³ ëàâàíäè, ³ 
áäæ³ë, ÷îðíî-á³ëå.

— Ïåðøà êàðòèíà — öå ïåð-
øèé ðîçä³ë ³ñòîð³¿, — êàæå ïðî 
ñâîþ ðîáîòó Êèðèë Ñàáàäàø. — 
×îðíî-á³ë³ ñâ³òëèíè ïîêàçóþòü 

áóäåííå æèòòÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ 
íà ïî÷àòêó â³éíè. Êîëüîðè ëà-
âàíäè ³ áäæ³ëîê çãàñàþ÷³, òà âñå-
òàêè ÿñêðàâ³. Öå — ñèìâîë â³ðè 
â ñâ³òëå ìàéáóòòÿ. Áà÷èòè ïàðó 
áäæ³ë óâ³ ñí³ — õîðîøèé çíàê, ùî 
ùàñòÿ áóäå íå çà ãîðàìè. Ïëàñòèð 
³ç êâ³òàìè ëàâàíäè îçíà÷àº, ùî 
ïðèðîäà ë³êóº.

Öåíòðàëüíå ïîëîòíî — íàé-
ÿñêðàâ³øå. Âîíî ñòâîðþº êîíòð-
àñò äî ñóñ³äí³õ ñâ³òëèí. Íà ôîòî 
áàãðÿíå íåáî, îïîâèòå âîãíåì, 
³ ïîëå. Ó öåíòð³ êîìïîçèö³¿ ä³-

СТВОРИВ СПРАВЖНЮ ФОТОІСТОРІЮ
Надихаюче  Триває підготовка 
до благодійного вернісажу «Лаванда 
надихає — ЗСУ перемагає». Нещодавно 
зі своїми фотороботами завітав 
до Музею історії міста Кирил Сабадаш, 
учень ліцею № 2 (колишня школа № 2). 
Його світлини — розповідь, наповнена 
глибоким змістом

Ðîáîòè, âèêîíàí³ 
â ðàìêàõ ïëåíåðó, 
âèñòàâëÿòü íà ïðîäàæ, 
à âèðó÷åí³ êîøòè 
ñïðÿìóþòü íà äîïîìîãó 
íàøèì çàõèñíèêàì

Кирил Сабадаш займається створенням фото та 
відеоконтенту. До благодійного вернісажу хлопець підготував 
три світлини

Ці фото Кирил створив у рамках пленеру «АРТ-Водокачка-2022». Модель — Анастасія 
Поліщук

Кирил Сабадаш — учень і президент ліцею № 2 
(колишня школа № 2), голова молодіжної ради 
Козятинської територіальної громади. Брав участь 
у різних конкурсах та олімпіадах, неодноразово 
перемагав на обласних та всеукраїнських конкурсах 

художнього читання. Цьогоріч став бронзовим при-
зером Олімпіади Геніїв України у номінації «Коротко-
метражний сюжетний фільм». Коспікер розмовного 
клубу англійської мови онлайн «єCONVERSATION». 
Займається створенням фото та відеоконтенту.

Про автора світлин
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  Êóõîííèé ãàðí³òóð, íåäîðîãî â ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð - 
êàâà ç ìîëîêîì. 063-738-48-46, 063-270-00-92   

  Ë³æêî îäíîñïàëüíå + ìàòðàö ç ãàðí³òóðó â äîáðîìó 
ñòàí³, ë³æêî ïîëóòîðíå ç ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ, âñå á/â íåäî-
ðîãî. 096-307-00-73

  Ìîðîçèëüíó êàìåðó á/â, 1.12 õ 60 õ 60, ï’ÿòü ÿùèê³â, 
3500 ãðí. 068-490-87-84

  Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ïàðòó ïåðøîêëàñíèêà 70 õ 50 ç êðåñëîì â ÿêîìó ðåãó-

ë³ðóºòüñÿ âèñîòà ñèä³ííÿ. 093-037-85-32
  Ïàñ³êó ç ìåäîãîíêîþ. 067-591-76-52
  Ïåðóêè, áàíêè 0,5 ïî 3 ãðí/øò., ³ãðàøêè, ïëàñòèíêè, 

øê³ðÿíó âàë³çó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, æ³íî÷èé ïëàù 56 ð., 
òåïëèé, âàë³çó íà êîëåñàõ. 093-884-86-66, 068-209-91-37

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

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Hansa» á/â â ðîáî÷îìó ñòàí³, 3000 
ãðí. 093-535-94-54

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò, âåðòèêàëüíó «Åëåêòðîëþêñ». 
093-631-89-49

  Ïðàñêè åë. 2øò. ïî 300 ãðí., êàðòè òàðî 2 øò. ïî 150 
ãðí., ïðèöåï äðîâ 300 ãðí. 093-926-11-79

  Ïøåíèöþ 1 òîííà-ïàé, ÿ÷ì³íü-÷îòèðè ì³øêè. 098-992-
40-27, 093-704-06-26

  Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38             
  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 097-70-49-781         
  Ñàäæåíö³ 2-õ ð³÷í³ ãðåöüêîãî ãîð³õà âèñîêîâðîæàéíîãî 

100 øò., òîíêîøêóðèé, ñìà÷íèé, íåäîðîãî. 068-334-66-72, 
093-940-96-11 

  Ñåðâ³ç íîâèé 36 ïðåäìåò³â â-ê ×åõ³ÿ, íàá³ð ç 24-õ òàð³-
ëîê ßïîí³ÿ, ìåáë³, êðèøòàëü. 093-747-85-67

  Ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí, òàð³ëêè ì³ëê³, ð³çí³. 093-
849-93-36 

  Òà÷êó íà äâîõ êîëåñàõ, àëþì³í³ºâà, íåäîðîãî, íîâà. 
093-646-96-41  

  Òåëåâ³çîð «Bravis»-28 äþéì³â, ìîäåëü: LED-28 B 1000, 
3000 ãðí. 067-424-22-36

  Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, òåëåâ³çîð 
«Toshiba», øâåéí³ ìàøèíêè, ìåáë³: ñò³íêà, øàôè, äèâàí. 
073-003-80-12

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

  Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà 142 Ì» ç åëåêòðîïðèâîäîì ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, âèøèâàº, øòîïàº òà âèêîíóº äåêîðàòèâ-
íó ñòð³÷êó. 067-616-85-65

  Øâåéíó ìàøèíêó «×àéêà 142 ì» ç åëåêòðîïðèâîäîì ó 
äîáðîìó ñòàí³, äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöèêîì + áîðòèêè. 
067-251-12-34 

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

òà ï³÷íå, 4 ñîò çåì ä³ë., íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. 093-704-

31-57
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâåðõ, 36 êâ. ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 

ç ìåáëÿìè, ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., ïåðøèé ïîâåðõ, âóë. Êàòóêîâà 39, áåç áàë-

êîíà, áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 068-077-25-62 
  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, 5 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ, 

ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 063-492-06-05
  2-ê³ìí êâ., ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, öåíòð ÏÐÁ, 50 êâ. ì. 

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

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., ïåðøèé ïîâåðõ, ð-í øêîëè ¹1, ³íä. îïàëåí-

íÿ ç äîáóä³âëåþ 30 êâ. ì. 093-279-43-89
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-853-06-35
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâåðõ. 073-003-80-12
  3-ê³ìí. êâ., 67,3 êâ. ì., ç ãàðàæåì â äâîð³ 50 êâ. ì. 

066-536-30-75
  2-ê³ìí. êâàðòèðà, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 5 ïîâ., âóë. 

Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-ê³ìí. êâ., 65 êâ. ì., ÷åõ. ïðîåêò, 3 ïîâåðõ, ñåðåäíÿ, 

áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì òà 

ìåáëÿìè, 54 êâ. ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà, 1 ïîâ., ìîæëèâèé îáì³í 

íà êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â ïðèì³ñüê³é çîí³ Â³ííèö³. 063-
733-28-00    

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

  Áóäèíîê 120 êâ. ì., òåðì³íîâî, ì. Êîçÿòèí, âóë. Êîí-
äðàöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó. 063-147-27-63

  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÷íîñ-
ò³, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, áàíÿ, óñÿ ä³ëÿíêà 
12 ñîò. 097-130-02-57

  Áóäèíîê á³ëÿ øêîëè ¹9, âóë. Ðåï³íà 4, ãàçîâå îòîïëåí-
íÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, 2 êì., 
äî öåíòðó ì³ñòà. 067-665-34-21

  Áóäèíîê âóë. Êóëèê³âñüêîãî, 5 ñîò. çåìë³, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57  

  Áóäèíîê ð-í «Ïîëå ×óäåñ». 093-445-29-76
  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, 79 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 

ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 
098-921-08-71

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, ïî-
ãð³á, ñàðàé, ãàç, äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 098-854-22-31

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà, ãàç, âîäà, ãàðíà ñàäèáà. 067-
591-76-52

  Áóäèíîê ñ. Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðíà 
ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, ìîëîäèé ñàäîê, ãîðîä. 096-695-
08-22

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, Êîçÿòèíñüêèé ð-í, âóë. Êè¿â-
ñüêà, æèòëîâèé ñòàí, ä³ëÿíêà 50 ñîò., ãàç+ï³÷íå îïàë., äâ³ 
ê³ìí., ïðèõîæà, âåðàíäà, êðèíèöÿ, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, íåäîáóäîâ. ãàðàæ. 093-603-52-31

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

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

  Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ëÿíêà 
15 ñîò., òÿãíå äî ñòàâó. 093-849-93-36

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 5 ê³ìíàò, 
ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 097-628-48-
13, 073-058-41-21

  Áóäèíîê, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 17 ñîòîê 
çåìë³, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 068-110-70-73

  Äà÷à «Âåòåðàí», áóäèíîê 6 õ 6, ïîãð³á, ñêâàæèíà, çåì. 
ä³ë-êà 10 ñîò. 063-881-70-70  

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

  Ä³ëÿíêà 41 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ôóíäàìåíò 
ï³ä áóäèíîê 13 õ 14, âóë. Ïîä³ëüñüêà 114. 063-829-40-45

  Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., º êðèíèöÿ, ñàðàé, 
áóäìàòåð³àëè, óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-
76-68

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî 
áóäèíêó â ñ. Êîçÿòèí. 093-631-89-49

  Ï³â áóäèíêó ïî âóë. Ãîðüêîãî, 26/1. 093-34-43-439                                                  
  Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 

ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, 0,50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
  ×àñòèíó áóäèíêó ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â öåíòð³. 063-

342-67-53

510814

511216

511499

511214

510398

pnanŠ`
  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: áóä³âåëüíèêè (øëàêîáëîê,  

áåòîíí³ ðîáîòè). Ç/ï â³ä 18 000-22 000 ãðí çà âàõòó.  
069-185-59-50, 098-634-12-45

  Íà øèíîìîíòàæ òà ÑÒÎ ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè ç äîñâ³-
äîì ðîáîòè. 096-038-52-05

  Ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí «Ïîäîëÿíî÷êà» çàïðîøóº 
ïðîäàâöÿ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 098-573-33-32, 073-
181-54-02

pelnmŠ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äðîâà, çð³çàþ àâàð³éí³ äåðåâà. 096-594-47-70
  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, îòêîñè, ïîêðàñêà, ÿê³ñíî 

ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25 

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

òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. 068-838-63-23
  Áàãàæíèê íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, àëþì³í³ºâèé, ëåãêèé 

òà ì³öíèé. 068-429-43-17, 063-605-75-71
  Áàêè íåðæàâ³éêà òà àëþì³í³é. 063-744-29-92
  Áàíêè 3 ë., êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 073-310-90-74, 

096-219-94-51
  Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, âîäÿí³ íà-

ñîñè, 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.  067-368-56-14

  Âåëîñèïåä «Ardis-01» ãàðíèé ñòàí, äâà êèëèìè íàòó-
ðàëüí³ 2 õ 3. 067-307-70-94

  Âåëîñèïåä á/â, ÷îòèðè âåëîêîëåñà áåç ðåçèíè, ì³æê³ì-
íàòí³ äâåð³ á/â, äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò. ç 5-òè òîííèì êîí-
òåéíåðîì, ïîãð³áîì, ôðóêòîâèìè äåðåâàìè â êîîïåðàòèâ³ 
«Ðîäí³÷îê». 093-940-96-11, 068-334-66-72

  Âóëèê 550 õ 850 õ 540, ðàìêè ñòàíäàðòí³ â ïîäàðóíîê. 
068-762-82-42

  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», âèñîêà áðàìà. 093-095-
17-57, 096-737-40-40

  Ãàðàæ, àáî çäàì ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-002-41-40  
  Ãí³é-ïåðåãí³é äåøåâî. 097-793-55-95
  Ãí³é-ïåðåãí³é. 093-297-19-24
  Ãðàáë³ ïðèöåïí³ äî òðàêòîðà íà 5 ñîíå÷îê. 097-619-

21-03
  Äà÷à «Âåòåðàí», áóäèíîê 6 õ 6, ïîãð³á, ñêâàæèíà, çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. 063-881-70-70
  Äâ³ øàôè äëÿ ñïàëüí³ ç àíòðåñîëÿìè, ìåáë³ äëÿ â³òàëü-

í³: øàôà, äâà ñåðâàíòè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, æóðíàëüíèé 
ñòîëèê. 096-490-39-54

  Äåðåâî íà äðîâà. 095-412-46-82 
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé. 093-

375-06-61
  Äðîâà ðóáàí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-70-49-781      
  Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ×óäåñ», 15 ñîòîê ÷îðíîçåìó, ïî-

ãð³á, êîíòåéíåð, êðèíèöÿ. 097-989-09-79
  Çåðíî ïøåíèö³ 2 òîííè. 063-675-93-04
  Êîñòþì ñïåö³âêà õ\á ë³òíÿ, áàíêè 3 ë., 1 ë. 093-849-

93-36
  Êóõîííèé ãàðí³òóð â ãàðíîìó ñòàí³, êîëðüîðó êàâà ç 

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

Здам в оренду магазин 50 кв. м., під 
непродовольчу групу, смт Бродецьке. 096-

583-26-99

Купуємо автомобільні шини та диски б/в в 
гарному стані. 093-76-76-907

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

Продам поросят 120-150 кг. 063-829-26-41

  ×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 

  Áóäèíîê â ñ. Ñåëèùå, âóë. Ñîíÿ÷íà, öåíòð. âîäà,, îïà-
ëåííÿ ãàçîâå, ³íä, çåì. ä³ëêà 60 ñîò. 098-534-75-54

`bŠnlnŠn
  Daewoo Nexia 2007 ð. â., äâèãóí 1,5, ïðîá³ã 103 òèñ. êì., 

îäèí âëàñíèê, âõîðîøîìó ñòàí³. 067-602-75-87 Àíàòîë³é
  Hyundai, 1,2 ÷îðíèé. 093-563-81-40  
  Opel 1989 ð. â., ãàç-áåíçèí, ïðîéøîâ ïîâíå îáñëóãîâó-

âàííÿ. 063-816-88-95
  Renault, Ìîñêâè÷ ïèð³æîê, âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-

928-29-29
  Volkswagen Ò4, ãðóç+ïàñ, 2000 ð. â., 1,9 ãàðíèé ñòàí, 

îäèí âëàñíèê,  äèçåëü, ìîæëèâî íà ÀÒÎ. 097-455-59-55
  Äâèãóí ÂÀÇ 21011 á/â íà çàï÷àñòèíè, íîâ³ çàïàñí³ ÷àñ-

òèíè 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 

  Ìîïåä ALFA  â äîáðîìó ñòàí³, º ðåºñòðàö³ÿ. 063-259-
01-07    

  Ìîòîáëîê ïåðåðîáëåíèé ï³ä ì³í³ òðàêòîð, ïðèöåï, ïëóã, 
êîïàëêà, ñàæàëêà, 8 ê. ñ. 097-739-31-39

  Ô³àò Äîáëî, 2005 ð.â., 1,9, äèçåëü. 063-313-17-35    
  Øèíè ç äèñêàìè äî àâòî Ñëàâóòà, 4 øò., íåäîðîãî. 

098-132-22-28 

jrok~
  1-ê³ìí. êâàðòèðó, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó. 093-002-61-40, 

067-705-46-65
  Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåê-

òðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 
097-529-10-20

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

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

  Çåðíî òà äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëèâî ïàé. 073-793-55-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó â íå îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, êîðìîâèé 

áóðÿê, ãàðáóçè, ìîæíà áåç çåðíÿò. 063-398-52-10
  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
  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü, 

íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá. 097-793-55-95

  Ìîðêâó, öèáóëþ, êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Ñ³íî, ìîæëèâî íà ïí³. 097-793-55-95
  Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-20-46, 

063-629-01-49 
  Øïàëè äåðåâ’ÿí³ á/â, òþêè ÿ÷ìåíþ, ðó÷íó êîñó. 097-

255-51-60

pIgme
  Â ïðèâàòíèé áóäèíîê â³çüìó îäíó, äâ³ æ³íî÷êè, àáî ðî-

äèíó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê íà äîâãîòðèâàëå ïðîæèâàííÿ, 
Íàä³ÿ Ïåòð³âíà. 068-753-34-61

  Â³äïîâ³äàëüíèé ÷îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó ñòîðîæà, ìîæëèâî 
íå îô³ö³éíî. 063-025-91-33

  Çí³ìó êâàðòèðó, àáî áóäèíîê, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 
063-348-06-98, 093-104-66-50

  Ñòóäåíò 20 ðîê³â òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ñòîðîæà, 
àáî îõîðîíöÿ â ì. Êîçÿòèí òà ðàéîí³. 098-509-37-82, 
067-192-67-78

  ×îëîâ³ê 38 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, øóêàº ïîðÿäíó 
æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì`¿, ãîòîâèé íà ïåðå¿çä, ñóäèìèõ ç³ 
øê³äëèâèìè çâè÷êàìè, âàäàìè òà áðåõëèâèõ øàõðàéîê, 
ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. 098-859-01-33, 073-325-66-26  
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***
Хто буде себе погано поводити, 
той у вихідні залишиться без 
солодкого, і напівсолодкого, сухого 
і напівсухого…

***
— Ти заміжня?
— Звичайно!
— І як?
— Так само як в дитинстві! 
Допізна не гуляй, з незнайомими 
не розмовляй!

***
— Юрко не поїде на риболовлю. 
У нього голова болить, — сказала 
його дружина, витираючи погнуту 
сковорідку.

***
Трирічна донька дає татові грушу:
— Тату, поїж!
Він бере у неї грушу, починає 
їсти. Вона, дивлячись на нього з 
образою, знову наполегливо:
— Тату, поїж!
Він не зрозумів і починає їсти 
активніше. Донька вже майже 
в сльозах:
— Тату! Поїж!!!
Він їй:
— Доню, так в чому справа, я їм!?
— Тату, плинеси ніз і поїж мені 
на сматоцьки!

***
Лікар:
— Скажіть, що змушує вас 
напиватися щодня?
— Нічого не змушує, 
я доброволець.

***
— Алло! Лікарю, я за вашою 
порадою купив клізму! Куди мені 
її тепер?
— В дупу!
— Гаразд лікарю, я пізніше 
зателефоную, коли у вас настрій 
буде.

***
Нова українська школа — це коли 

гроші збирають не на штори, 
а на байрактари.

***
Дожився… Новина з відео — 
ЗСУ показали, як знищили 
танк, сприймається, як легка 
розслаблююча еротика…

***
— Кохана, повітряна тривога!
— Закрий штори!

***
Триває підготовка до навчального 
року в Україні. Рекомендації МОН 
України на навчальний рік.
Дії вчителя:
1. Відкрити вікно;
2. Узяти стінгер;
3. Збити ракету;
4. Закрити вікно;
5. Продовжити урок.

***
Інструктор НАТО українському 
солдату:
— Як вам вдалося протитанковою 
ракетою збити літак противника? 
В інструкції ж написано…
— В якій інструкції???

***
— Клює?
— Учора я тут сорок щук смикав!
— А ви знаєте, хто я такий?
— Хто?
— Я інспектор рибнагляду.
— А ви знаєте, хто я?
— Ні.
— Я перший брехун у районі!

***
Маршрутка. Водій попався з 
почуттям гумору. І бабка. У бабки 
впало щось із торбинки на підлогу 
й він вирішив пожартувати:
— Що впало, то все моє.
А бабуся відповідає:
— Ти їдь собі тихесенько, 
а то я зараз впаду й буду вся твоя.

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

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Початок тижня буде вдалим 
для завершення справ 
і вирішення особистих 
проблем. Чим менше ви го-
воритимете про свої наміри 
та плани, тим швидше вони 
здійсняться. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня будьте 
твердими і послідовними, 
сподівайтеся тільки на свої 
сили. У четвер вам краще 
обмежитися роллю спосте-
рігача. В особистому житті 
ви, схоже, схильні вимагати 
занадто багато.

БЛИЗНЮКИ 
Ви ніби прокинетеся від 
довгого сну, цього тижня ді-
яльність ваша стане помітно 
інтенсивнішою, не ви-
ключено, що ви займетеся 
розробкою нової стратегії 
для підкорення чергової 
вершини. На вас чекають 
перспективи пропозиції та 
цікаві творчі ідеї.

РАК 
Сприятливий час для 
серйозних починань, тільки 
не озирайтесь назад. По-
трібно йти вперед і виборю-
вати свій особистий простір, 
відстоювати свої цілі.

ЛЕВ 
При всій вашій зайнятості 
постарайтеся не забути 
про свої обіцянки, дані 
близьким людям. Критично 
подивіться на ситуацію, що 
склалася, не варто звалюва-
ти провину на оточуючих.

ДІВА 
Час сприяє вирішенню осо-
бистих проблем. Якщо ви 
задумали поміняти роботу, 
то зараз саме час. Однак 
не прискорюйте події та 
не поспішайте втілювати 
задумане в життя, не про-
думавши дрібниць.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня постарайтеся 
відслідковувати, кому і що 
ви кажете, велика можли-
вість зіткнутися з ефектом 
«зіпсованого телефону». 
В результаті всі заплутаються 
і залишаться вкрай незадо-
волені одне одним. 

СКОРПІОН 
Минулого тижня ви попра-
цювали на славу, тому цього 
тижня обсяг роботи буде 
невеликим, а вільного часу 
стане більше, ніж зазвичай. 
При цьому можна розра-
ховувати на значний дохід. 
В особистому житті на вас 
чекають приємні зміни. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви в центрі уваги, повні сил 
та енергії. У середині тижня 
задумане вдасться втілити 
у життя, якщо ви виявите 
ініціативу. У четвер може 
статися подія, яка сприятиме 
життєвим змінам на краще. 
Дозвольте собі відпочинок 
у вихідні, бажано за містом.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня ви отримува-
тимете задоволення від ді-
лових зустрічей та контактів. 
Робота може вимагати від 
вас більше часу, ніж зазви-
чай. Життєрадісність, опти-
мізм і віра в себе дозволять 
досягти намічених цілей.
 
ВОДОЛІЙ 
Тиждень може виявитися 
досить метушливим і на-
пруженим, плани дове-
деться міняти, зваливши 
на себе додатковий обсяг 
роботи. Настає час змін і вам 
необхідно бути до них під-
готовленим. 

РИБИ 
Будьте уважні у виборі 
джерел інформації, ймовірні 
неточності та спотворення. 
Конфліктну ситуацію у се-
редині тижня бажано вчасно 
оминути, довіряйте своїй ін-
туїції. У вихідні згадайте про 
домашні справи і проблеми, 
що накопичилися.

ГОРОСКОП
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Відгадай!

Випуск №30
Двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №57-60
(для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

Перевірте розв'язок:

Газета «RIA-Козятин» №8 від 24 лютого 2022 
року. 

Задача №53
1. Kpb8! Cc6  2. Cc7 Ta8x;
1. Kpb7! Ta8  2. Cc7 Cc6x - правильні мати

Задача №54
1. Kpf7! Te7+  2. Kpf8 fg7:x;
1. Kph6! Te5  2. g6 Cf8x.

Задача №55
1. Kpb3! Kc2  2. Kpa2 C:c4x - правильний мат
1. Td4! Cc2  2. c4 Ka2x - ідеальний мат

Задача №56
1. Kpg4! Kd3  2. Kpf3 Ke5x;
1. Kph2! Kpe2  2. Kpg1 Kf3x - правильні мати

М. Пархоменко


