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РЕКЛАМА

Такого ще 
не було! Цьогоріч 
справжній бум 
на випускників, які 
склали тестування 
на 200 балів

Минулого разу 
ми розповідали 
про хлопця з ліцею 
№ 7, який набрав 
найвищі бали з 
математики та 
історії

Цього разу 
розповідаємо про 
випускників ліцею 
№ 1, № 2 та № 5, які 
показали найкращі 
результати
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðåä â³çèòîì äî êîòåëåíü ìè 
ïåðåãëÿíóëè äîêóìåíòè ùîäî 
ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ïàëèâà òà åíåð-
ãåòèêè íàãîëîøóþòü, ùî äî 1-ãî 
æîâòíÿ êîæíîãî ïîòî÷íîãî ðîêó 
ïîâèíí³ áóòè çàê³í÷åí³ âñ³ ïëà-
íîâ³ ðîáîòè ó ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, 
âåíòèëÿö³¿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà óñóíóò³ âñ³ ïîðóøåííÿ 
³ äåôåêòè, âèÿâëåí³ â ïåð³îä ï³ä-
ãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó íà óñòàòêóâàíí³ ÄÒ (äæåðåëî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿), ÒÌ (òåïëîâ³ 
ìåðåæ³), ÒÏ (òåïëîâèé ïóíêò),

À äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî 
òà ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñ-
òåì òåïëîïîñòà÷àííÿ ³ òåïëîñïî-
æèâàííÿ, äî ïî÷àòêó îïàëþâàëü-
íîãî ïåð³îäó ñóá’ºêòè â³äíîñèí 
ó ñôåð³ òåïëîïîñòà÷àííÿ óêîìï-
ëåêòîâóþòü â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè 
òåïëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ðåìîíò-
íèì òà îáñëóãîâóâàëüíèì ïåðñî-
íàëîì, ïðîâîäÿòü éîãî íàâ÷àííÿ, 
ïåðåâ³ðêó çíàíü, òà ïðîòèàâàð³éí³ 
òðåíóâàííÿ ïåðñîíàëó.

Ç óñüîãî ïðî÷èòàíîãî âèïëèâàº, 
ùî çàïóñòèòè â÷àñíî îïàëåííÿ ³ 
ùîá âîíî äîáðå ïðàöþâàëî, öå 
òðîõè ñêëàäí³øèé ïðîöåñ, í³æ 
äî êîòåëüí³ ïðèâåçòè ïàëèâî ³ 
â òîïö³ êîòëà éîãî ï³äïàëèòè. 
Ìîæëèâî â «×èñòîìó ì³ñò³» º 
ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ âïîðàþòüñÿ ç çà-
ïóñêîì îïàëåííÿ êóäè øâèäøå 
â³ä íîðìàòèâíèõ äàíèõ ³ ç ïåðå-
â³ðêîþ ñèñòåìè îïàëåííÿ íå ñï³-
øàòü. Òà é íà êàëåíäàð³ îñ³íü 
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ, òîæ í³áè 

ó ïîñòà÷àëüíèêà òåïëà º ùå ÷àñ. 
Òåïåð ïðî ñàì³ êîòåëüí³, ¿õí³é 
çîâí³øí³é âèãëÿä.

Â êîòåëüí³ á³ëÿ ÑÅÑó âèäíî, 
ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó ïðîâîäèëèñü ÿê³ñü 
ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ì³æ çàðîñëÿìè 
áóð’ÿí³â çàëèøèëèñü ñë³äè áóä-
âíèöòâà. Âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè 
ïîêè îäí³ºþ ñòîðîíîþ âèñÿòü 
ó ïîâ³òð³. Ó â³êí³ ïðèì³ùåí-
íÿ êîòåëüí³ º âèâ³ñêà «âïåðåä 
äî óñï³õó», õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî 
òî íå ïðîñòî ñëîâà.

Á³ëÿ êîòåëüí³, ùî íà âóëèö³ 
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, çàðîñ-

ë³ áóð’ÿí³â. Îäíà ³ç ÷óðîê, ÿêó 
ïëàíóâàëè ñïàëèòè, ÷åðåç ñâî¿ 
ãàáàðèòè íå çíàéøëà ñâîãî ïðÿ-
ìîãî ïðèçíà÷åííÿ â âîäîãð³éö³ 
êîòëà, ñòàëà êðèøêîþ ï³äçåìíî¿ 
êîìóí³êàö³¿. Íå ñêîøåí³ áóð’ÿíè 
ìàéæå â öåíòð³ ì³ñòà ìîãëè ñâ³ä-
÷èòè, ùî ëþäñüêà íîãà òóò âæå 
äàâíî íå ñòóïàëà.

Â êîòåëüíîìó ïðèì³ùåíí³, 
ùî â äâîð³ ÖÐË, âæå êîòðèé ð³ê 
ó â³êíàõ çàì³ñòü ñêëà ÷îãî ò³ëüêè 
íåìàº. Ç³ ù³ëèí äâåðåé çà ë³òí³é 
ñåçîí ïîâèë³òàëî ãàí÷³ð’ÿ, ÿêèì 
êî÷åãàðè êîòåëüí³ óòåïëþâàëè 
ñâîº ì³ñöå ðîáîòè. Âîíè çíà-
þòü, êîëè â ðîáîò³ á³ëÿ êîòëà 

ÍÎÂÈÍÈ

ãóëÿº â³òåð, òî öå íåáåçïå÷íî 
äëÿ çäîðîâ’ÿ, òîìó óòåïëþþòüñÿ 
ñàìîòóæêè, ÿê ò³ëüêè ìîæóòü.

Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ç ïðîòÿãàìè 
â êîòåëüíîìó ïðèì³ùåíí³ â äâî-
ð³ ñóïåðìàðêåòó «ÏàíÅêîíîì», 
ùî íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 
Ïë³âêà, ÿêà ñëóãóâàëà çàì³íîþ 
ñêëà íà ðîçáèòèõ â³êíàõ, ïåðå-
òâîðèëàñÿ â íåïîòð³á. Äî ðå÷³, 
öå ºäèíà êîòåëüíÿ, ÿêó ÷àñòêî-
âî îáêîñèëè â³ä áóð’ÿí³â, òîæ º 
íàä³ÿ, ùî âèáèò³ øèáêè íà â³êíàõ 
öüîãî êîòåëüíîãî ïðèì³ùåííÿ 
òåïëîâèêè áà÷èëè ³ ïîñòàâëÿòü 
ïèòàííÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ 
ïåðåä ì³ñüêîþ ðàäîþ.

Îñòàííüîþ â íàøîìó ñïèñêó 
áóëà êîòåëüíÿ, ùî íà ðîç³ âóëèöü 
Ïèëèïà Îðëèêà òà Âèííè÷åíêà. 
Ç äâåðèìà ³ â³êíàìè òóò í³áè âñå 
ãàðàçä ³ öå ºäèíà êîòåëüíÿ, äå âî-
ðîòà íà çàìêó ³ âèñèòü òàáëè÷êà, 
ùî ñòîðîíí³ì îñîáàì âõ³ä íà òå-
ðèòîð³þ êîòåëüí³ çàáîðîíåíî.

Â «×èñòîìó ì³ñò³», êóäè ìè 
çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì ùîäî 
ñòàíó êîòåëåíü, ïîâ³äîìèëè, ùî 
êîìåíòàð ç öüîãî ïðèâîäó ìîæå 
äàòè ò³ëüêè äèðåêòîð ï³äïðèºì-
ñòâà.

Íå ñêîøåí³ âèñî÷åíí³ 
áóð’ÿíè á³ëÿ êîòåëüí³ 
ìàéæå â öåíòð³ ì³ñòà 
ìîãëè ñâ³ä÷èòè, ùî 
ëþäñüêà íîãà òóò âæå 
äàâíî íå ñòóïàëà

КОТЕЛЬНІ ПОКИ В БУР’ЯНАХ. ЧИ 
ВСТИГНУТЬ ЗАПУСТИТИ ОПАЛЕННЯ
Актуально  До початку опалювального 
сезону залишилось півтора місяця. В кінці 
літа ми довідались до котелень, щоб 
побачити, в якому вони стані. Побували 
біля п’яти котелень міста, що помітили 
приємного і не зовсім — у нашій розповіді

— 31 ñåðïíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà 
çáèðàº ðîáî÷ó íàðàäó, äå é áóäå 
îáãîâîðþâàòèñÿ ïèòàííÿ ùîäî 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. ßê³ íà íà-
ðàä³ áóäóòü ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ — 
ìè ìîæåìî ïîâ³äîìèòè â ÷åòâåð, 

1 âåðåñíÿ. Îäíå ìîæó çàïåâíèòè, 
ùî ãðîìàäà Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îïàëþâàëüíèé ñåçîí áóäå 
ç òåïëîì, — ñêàçàâ äèðåêòîð ÊÏ 
«×èñòå ì³ñòî» Âîëîäèìèð Äîá-
ðæàíñüêèé.

ІРИНА ШЕВЧУК

Â ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè ìè 
ïóáë³êóâàëè çâåðíåííÿ íà÷àëüíè-
êà â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 2 Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïî-
ë³ö³¿ ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ïîëêîâíèêà ïîë³ö³¿ Ðîìàíà Àí-
äðóùàêà äî ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî 
ðóõó. Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóâàëîñÿ 
áàòüê³â øêîëÿð³â. Ãîëîâíå ç³ çâåð-
íåííÿ — äîâåñòè äî ä³òåé âèìîãè 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òà ïðè 
ñóïðîâîäæåíí³ ïîÿñíþâàòè áåç-
ïå÷í³ øëÿõè, ìåæ³ áåçïå÷íîãî 
ðóõó ÷åðåç ïðî¿æäæó ÷àñòèíó òà 
ïîçà íåþ. Öþ ïóáë³êàö³þ íà íà-
øîìó ñàéò³ ïåðåãëÿíóòè á³ëüøå 
òèñÿ÷³ êîçÿòèí÷àí ³ äåõòî ç ÷èòà÷³â 
ïîñòàâèâ ïèòàííÿ — à äå âçàãàë³ 
ðîçì³òêà íà äîðîãàõ? ̄ ¿ íåìàº, îäí³ 
íåäîòåðò³ øìàòî÷êè ôàðáè.

² ñïðàâä³, çàçâè÷àé äî ïåðøîãî 
âåðåñíÿ íà êîçÿòèíñüêèõ äîðîãàõ ¿¿ 
îíîâëþâàëè. Ìàëþâàëè ï³øîõ³äí³ 
«çåáðè», ÿê³ çà ð³ê ñòèðàþòüñÿ ï³ä 

êîëåñàìè àâò³âîê, ï³äëàøòîâóâà-
ëè äîðîæí³ çíàêè òîùî. Öüîãî-
ð³÷ öüîãî íåìàº. À ñüîãîäí³ âæå 
1 âåðåñíÿ. Õî÷à íå âñ³ øêîëÿð³ 
áóäóòü â³äâ³äóâàòè î÷íå íàâ÷àííÿ, 
àëå âñå-òàêè ä³òè â³äâ³äóþòü ð³çíî-
ìàí³òí³ ãóðòêè, õîäÿòü âóëèöÿìè ³ 
îíîâëåíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ìàº 
áóòè. Öå áåçïåêà äîðîæíüîãî ðóõó.

Ìè ïåðåàäðåñóâàëè ïèòàííÿ 
äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè íà÷àëüíèêó 
êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ Ðîìàíó Àí-
äðóùàêó.

— Íåîäíîðàçîâî ÷óâ íåâäîâî-
ëåííÿ ãðîìàäÿí ñòîñîâíî ñòàíó 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ íà òå-
ðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ â³ää³ëåí-
íÿ ïîë³ö³¿, íà ö³ áîëþ÷³ ïèòàííÿ 
õî÷åòüñÿ â³äïîâ³ñòè, ùî çã³äíî ç 
ïîâíîâàæåííÿìè ìè âñå çðîáèëè ³ 
íå ñòî¿ìî îñòîðîíü, — êàæå Ðîìàí 
Àíäðóùàê. — Àëå ëþäÿì âàæëè-
âèé ê³íöåâèé ðåçóëüòàò. Îäíàê 
îñîáîâèì ñêëàäîì â³ää³ëåííÿ ïî-
ë³ö³¿ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ çä³éñíþ-
ºòüñÿ ìîí³òîðèíã òà âæèâàþòüñÿ 

çàõîäè ïî äîêóìåíòóâàííþ ñòàíó 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³. Çà ðå-
çóëüòàòàìè íàïðàâëåíèõ ëèñò³â, 
àêò³â îãëÿäó âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ 
ìåðåæ³ óòðèìóâà÷àìè ³í³ö³éîâà-
íî ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 
Õîò³ëîñÿ ïðèñêîðèòè ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ ðîá³ò, àëå º â³äïîâ³äí³ 
ïðîöåäóðè òà íîðìè, ÿê³ çàëåæàòü 
íå â³ä ìåíå ÷è ìî¿õ ï³äëåãëèõ. 
Òàêîæ ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñåðåä 
ïèòàíü ñòàíó âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ 
ìåðåæ³ çâåðíåíî óâàãó íà ñòàí äî-
ðîæíüî¿ ðîçì³òêè òà â³äïîâ³äíîñò³ 
äîðîæí³õ çíàê³â.

Òîæ, ÿê áà÷èìî, âñå, ùî çà-
ëåæèòü â³ä ïîë³ö³¿, — çðîáëåíî. 
Òîìó âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ ùå 
äî â. î íà÷àëüíèêà êîçÿòèíñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ²âàíà Âîâêîäàâà.

Çàïèòàëè â íüîãî, ÷è áóäóòü 
âçàãàë³ öüîãî ðîêó ïîíîâëþâàòè 
äîðîæíþ ðîçì³òêó ³ ÿêùî òàê, 
òî êîëè öå áóäå?

— Ãîëîâíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî 

«Ми не будемо по ямах наносити дорожню розмітку»

ìè íå ìîæåìî âèêîíàòè ïîòî÷íèé 
ðåìîíò äîð³ã ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî 
ö³ ðîáîòè ìîæóòü áóòè ïðîïëà÷å-
í³ ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, — ñêàçàâ ²âàí Âîâ-
êîäàâ. — Ó íàñ º ïðîãðàìà ðîçâè-
òêó äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêà 

ïåðåäáà÷àº îíîâëåííÿ äîðîæí³õ 
ðîçì³òîê. Àëå æ âè ðîçóì³ºòå, ùî 
ìè íå áóäåìî ïî ÿìàõ ¿¿ íàíîñèòè. 
Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïîòî÷íîãî ðå-
ìîíòó âñå áóäå. Òåðì³íè çàëåæàòü 
íå â³ä íàñ, ìè ÷åêàºìî â³ä îáëàñò³. 
Ìè ëèñòè ¿ì âæå äâ³÷³ íàïðàâëÿëè.

Òîæ ìóñèìî ÷åêàòè ³ ìè.

Зазвичай до першого вересня у Козятині поновлювали 
дорожню розмітку. Та не цього року

Сліди ремонту котельні є. Але чомусь настала в роботі велика пауза

Вже котрий сезон у котельні в дворі ЦРЛ вибиті вікна



RIA-Ê, 1 âåðåñíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-103 ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî ãîòóþòü 
äî ïîòî÷íîãî ðåìîíòó. Äåê³ëüêà 
ëàòîê ìè ïîì³òèëè íà äîðîæíüîìó 
ïîêðèòò³ íà ïî÷àòêó âóëèö³. Òàì 
âîíè íåâåëèê³. Â³ä ïåðåõðåñòÿ ç 
âóëèöåþ Ì³÷óð³íà ä³ëÿíêè, ÿê³ 
ðåìîíòóâàòèìóòü, âæå çíà÷íî 
øèðø³. Íàéá³ëüø³ ëàòêè âèð³çàëè 

á³ëÿ ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ñ³÷î-
âèõ Ñòð³ëüö³â. Òå, ùî çàëèøèëî-
ñÿ â³ä ïîêðèòòÿ, íàñèïàëè çâåðõó 
ä³ëÿíîê, ÿê³ ìàþòü ðåìîíòóâàòè. 
×åðåç òå, ùî ëàòêè øèðîê³ ³ ðîç-
òàøîâàí³ áëèçüêî îäíà äî îäíî¿, 
ðóõàòèñÿ ö³ºþ ÷àñòèíîþ äîðîãè 
äîâîë³ ïðîáëåìàòè÷íî — âîä³ÿì 
äîâîäèòüñÿ îá’¿æäæàòè ö³ òèì÷à-
ñîâ³ ïåðåøêîäè.

Ãðóøåâñüêîãî — íå ºäèíà âó-
ëèöÿ, äå ðîáèòèìóòü ïîòî÷íèé 
ðåìîíò. Çà äàíèìè äåðæàâíî¿ 
ñèñòåìè åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü 
Prozorro, ñòàíîì íà 30 ñåðïíÿ 
2022 ðîêó Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà óêëàëî 
ñ³ì äîãîâîð³â íà àâàð³éí³ ðîáîòè ç 
ë³êâ³äàö³ºþ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
âóëèöü:

8-ìà Ãâàðä³éñüêà;
1-ãî Òðàâíÿ;
Ïèëèïà Îðëèêà;
Ãðóøåâñüêîãî;
Ãåðî¿â Ìàéäàíó;
Íåçàëåæíîñò³;
Ìàòðîñîâà.
Çàãàëüíà ñóìà óñ³õ äîãîâîð³â — 

1,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çîêðåìà, ðå-
ìîíò ïîêðèòòÿ íà âóëèö³ Ãðóøåâ-

ñüêîãî êîøòóâàòèìå 189,3 òèñÿ÷³.
Ðîáîòè çàìîâèëè ïðèâàòíîìó 

ï³äïðèºìñòâó «Àê-²íâåñòáóä». Òðè 
ðîêè òîìó öÿ êîìïàí³ÿ ïîäàâà-
ëà ñâîþ ïðîïîçèö³þ, êîëè ìàëè 
ïðîâîäèòè òåíäåð íà êàïðåìîíò 
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ³ òðîòóà-
ðó ç âëàøòóâàííÿì âåëîäîð³æêè 
íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî, àëå 
òîä³ òîðãè íå â³äáóëèñÿ.

У Козятині стартує сезон ямкового ремонту

ëèí — öå ùå íå çàï³çíåííÿ.
Ð³âíî îá 11.28 «ñ³ìêà» ïðè-

¿æäæàº íà çóïèíêó — áåç çàï³ç-
íåííÿ.

НЕ ДОЧЕКАЛИСЯ
Íàø íàñòóïíèé ïóíêò ïðè-

çíà÷åííÿ — çóïèíêà á³ëÿ öåí-
òðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Òóò 
ïåðåâ³ðÿòèìåìî, ÷è õîäèòü 
çà ðîçêëàäîì «÷åòâ³ðêà», ÿêà 
ñïîëó÷àº öåíòð ì³ñòà ³ç ïîñüîë-
êîì. Íà â³äì³íó â³ä «ñ³ìêè», ÿêà 
êóðñóº ç ³íòåðâàëîì ó ãîäèíó, 
àâòîáóñ ¹ 4 ¿çäèòü çíà÷íî ð³ä-
øå. À îñòàíí³é ðåéñ ïðèáóâàº 
íà ê³íöåâó çóïèíêó, ùî íà âóëè-
ö³ ²âàíà Ôðàíêà, âçàãàë³ î 14.38. 
Âî÷åâèäü, ìåøêàíö³ ïîñüîëêà 
ç ðîáîòè äîäîìó äîáèðàþòüñÿ 
íà âåëîñèïåä³, àáî íà ñâî¿õ äâîõ.

Çà ðîçêëàäîì, «÷åòâ³ðêà» ìàº 
áóòè íà çóïèíö³ á³ëÿ ë³êàð-
í³ îá 11.38. Àâòîáóñ ïðèáóâàº 
îá 11.37 — íà õâèëèíó ðàí³øå 
â³ä ãðàô³êà. Òîæ «÷åòâ³ðêà» òàêîæ 
íå çàï³çíþºòüñÿ.

ОЛЕНА УДВУД

Êîçÿòèí, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ì³ñò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, íå ìàº ñâî-
ãî ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó. 
Ïî ì³ñòó ó íàñ ïðàöþþòü ïðè-
âàòí³ ïåðåâ³çíèêè. Íèí³ ìàºìî 
âñüîãî ï’ÿòü ìàðøðóò³â — îäè-
íè÷êà, äâ³éêà, òð³éêà, ÷åòâ³ðêà ³ 
ñ³ìêà. Ñâîãî ÷àñó áóëà ùå ø³ñòêà, 
ÿêà ¿õàëà ç öåíòðó äî êëàäîâèùà, 
àëå â³äòîä³, ÿê ¿¿ ñêàñóâàëè, ìèíóâ 
âæå íå îäèí ð³ê. Òå, ùî äåÿê³ 
ì³êðîðàéîíè ì³ñòà çàëèøàþòüñÿ 
â³äð³çàíèìè â³ä ìåðåæ³ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó — çîâñ³ì ³íøà 
òåìà. Äîáðå, ùî àâòîáóñè ïðè-
íàéìí³ º. À îò ÷è ¿çäÿòü âîíè 
çà ãðàô³êîì — ìè âèð³øèëè ïå-
ðåâ³ðèòè..

«П’ЯТЬ ХВИЛИН — ЦЕ ЩЕ 
НЕ ЗАПІЗНЕННЯ»

Íàø ïåðøèé ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ — çóïèíêà íàâïðîòè ñó-
ïåðìàðêåòó «ÏàíÅêîíîì». Òóò 
âèñèòü ñòàðèé ðîçêëàä, ÿêèé 
íå îíîâëþâàëè äàâíî, âî÷å-
âèäü, ùå ç òèõ ï³ð, ÿê çàì³ñòü 
íèí³øíüîãî «ÏàíÅêîíîì» áóëà 
«Êîðîíà».

Ïåðøîþ ìè âèð³øèëè ïåðåâ³-
ðèòè «ñ³ìêó». Àâòîáóñ ¹ 7 çàðàç 
êóðñóº ç ³íòåðâàëîì â îäíó ãîäè-
íó. Îñòàíí³é ðåéñ — î 17.00 â³ä 
äåïî ³ â çâîðîòíüîìó íàïðÿì-
êó — î 17.30 â³ä ÀÒÁ. ßê íà íüîãî 
âñòèãàþòü ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü 
äî 18.00 — òî âæå ³íøå ïèòàííÿ. 
Íàñ ö³êàâèòü, ÷è â³äñòàº àâòîáóñ 
â³ä ðîçêëàäó.

Íà çóïèíö³ á³ëÿ «ÏàíÅêîíîì» 
ìè çóñòð³ëè êîçÿòèí÷àíêó Íàòà-
ë³þ. Æ³íêà ÷àñòî êîðèñòóºòüñÿ 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì. Ïîêè 
÷åêàºìî àâòîáóñà, çàïèòóºìî, ÷è 
â³í ïðèõîäèòü â÷àñíî?

— Çàçâè÷àé íå çàï³çíþºòüñÿ, — 
êàæå Íàòàë³ÿ. — Çàðàç â 25 õâè-
ëèí ìàº áóòè «ñ³ìêà». ² äâ³éêîþ 
ÿ ¿æäæó, âîíà òåæ ñòàá³ëüíî ¿ç-
äèòü. Á³ëüøå ÿ íå ¿æäæó í³÷èì 
³íøèìè, áî ìåí³ òðåáà äî ó÷èëè-
ùà. Äâ³éêà, íàïðèêëàä, ðàí³øå 
íå ¿çäèëà ïî íåä³ëÿõ, à çàðàç âîíà 
¿çäèòü, âæå äåñü òèæí³â äâà ÿê.

— Âàì ÿê ïàñàæèðó çðó÷íî, ùî 
àâòîáóñè ¿çäÿòü ðàç íà ãîäèíó? — 
çàïèòóºìî íàøó ñï³âðîçìîâíèöþ.

— Ìåí³ íåçðó÷íî, — â³äïîâ³äàº 
æ³íêà. — ßêáè ÿê ðàí³øå âîíè 
¿çäèëè ÷åðåç ï³â ãîäèíè, áóëî á 
çðó÷í³øå. ß ¿æäæó íà Êàòóêîâà 
â³ä «Ãîñïîäàðî÷êè», òî òàì, íà-
ïðèêëàä, î 9 ãîäèí³ «äâ³éêà» ³äå, 
à ÷åðåç 10–15 õâèëèí éäå «ñ³ìêà». 
Òàì º àëüòåðíàòèâà. Ó íàñ ñïî-
ëó÷åííÿ êðàùå. À âçàãàë³ ìàëî 
ó íàñ àâòîáóñ³â. À êëàäîâèùå — 
òî âçàãàë³! «Ø³ñòêó» çíÿëè. Öå 
õ³áà ùî ìîæíà äî¿õàòè «ñ³ìêîþ» 
ò³ëüêè äî Ñºäîâà, à äàë³ òðåáà 
éòè ï³øêè.

Íà ãîäèííèêó âæå 11.25. 
Çà ðîçêëàäîì àâòîáóñ ¹ 7 ìàº 
áóòè íà çóïèíö³ á³ëÿ «ÏàíÅêî-
íîì» çà òðè õâèëèíè.

— ß â Ïîëüù³ áóëà, òàì òðàí-
ñïîðò çàï³çíþºòüñÿ íà 5–10 õâè-
ëèí ³ öå íîðìà, — ïðîäîâæóº 
Íàòàë³ÿ. — Ïðîñòî ¿õ òàì äóæå 
áàãàòî, öèõ ìàðøðóòîê. Íà 5 õâè-

ЧИ ЇЗДЯТЬ НАШІ АВТОБУСИ 
ЗА РОЗКЛАДОМ
Важливо  Днями міська рада 
опублікувала розклад руху громадського 
транспорту на період дії воєнного стану. Ми 
вирішили перевірити, чи ходять автобуси 
хвилина в хвилину, чи запізнюються. 
Результати читайте у нашій публікації

Ïðÿìóºìî äî ïîøòè. Ñþäè 
çà¿æäæàþòü óñ³ ì³ñüê³ ìàðøðó-
òè. Âò³ì ðîçêëàäó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó òóò íåìàº — òàáëè÷êó 
ó ôîðì³ çíàêà çíÿëè âæå äàâíî.

Íà çóïèíö³ àâòîáóñ «Êîçÿòèí-
Ñàìãîðîäîê» ÷åêàº ñâî¿õ ïàñàæè-
ð³â. Îá 11.49 äâåð³ çà÷èíÿþòüñÿ ³ 
â³í â³ä’¿æäæàº. Çà ðîçêëàäîì ð³â-
íî çà õâèëèíó ìàº ïðè¿õàòè «äâ³é-
êà». Àëå äî çóïèíêè ï³ä’¿æäæàº 
«÷åòâ³ðêà». Ìèíàº òðè õâèëèíè, 
îá 11.52 âîíà âèðóøàº íà ïîñüî-
ëîê. Ð³âíî çà ðîçêëàäîì.

Òèì ÷àñîì «äâ³éêà» çàï³çíþºòü-
ñÿ âæå íà äâ³ õâèëèíè. Ìè ïðî-
ñòîÿëè íà çóïèíö³ äî 12.00, âò³ì 
àâòîáóñà ¹ 2 òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ. 
Àáî â³í éøîâ ³ç çàï³çíåííÿì, àáî 
ó ðîçêëàä³ ïîìèëêà.

ЗАПІЗНИЛАСЯ НА ЧОТИРИ 
ХВИЛИНИ

Éäåìî íà çóïèíêó á³ëÿ àâòî-
âîêçàëó. Öüîãî ðàçó ïåðåâ³ðÿòè-
ìåìî àâòîáóñ ¹ 3, ÿêèé êóðñóº ç 
Á³ëî¿ Êàçàðìè äî Åëåêòðîìåðå-

æ³. ²íòåðâàë ðóõó — îäíà ãîäèíà. 
Çà ðîçêëàäîì, «òð³éêà» ìàº áóòè 
á³ëÿ àâòîâîêçàëó î 12.17. Ñàìîãî 
ðîçêëàäó íà ö³é çóïèíö³ òàêîæ 
íåìàº. Íà ãîäèííèêó 12.21. 
«Òð³éêà» ïðî¿æäæàº ïîâç, àëå 
íà çóïèíêó íå çà¿æäæàº. Òîæ 
àâòîáóñ çàï³çíèâñÿ â³ä ãðàô³êà 
íà ÷îòèðè õâèëèíè.

Ïîâåðòàºìîñÿ äî öåíòðó 
ì³ñòà, íà ïîøòó. ² çóñòð³÷àºìî 
íà çóïèíö³ «äâ³éêó». Íà ãîäèí-
íèêó 12.52. Âò³ì çà ðîçêëàäîì 
íàéáëèæ÷èé àâòîáóñ öüîãî 
ìàðøðóòó ìàº áóòè î 13.50. Çíî-
âó âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷è íåìàº 
ïîìèëêè ó ðîçêëàä³? Î 12.54 
«äâ³éêà» ðóøàº ç çóïèíêè. À ìè 
òèì ÷àñîì ÷åêàºìî íà ï³ëüãî-
âó «îäèíè÷êó», ÿêà ¿äå ç Á³ëî¿ 
Êàçàðìè íà ïîñüîëîê. Çà ðîç-
êëàäîì âîíà ìàº áóòè íà ïî-
øò³ î 13.00. Àâòîáóñ ïðèáóâàº 
î 12.59 — íà õâèëèíó ðàí³øå 
â³ä ãðàô³êà. Òîæ «îäèíè÷êà» 
ïóíêòóàëüíà, ÿê ³ «ñ³ìêà» ç 
«÷åòâ³ðêîþ».

«Четвірка» дуже пунктуальна. На дві різні зупинки вона прибула раніше від графіка
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

õîïëþºòüñÿ ³ñòîð³ºþ, — ðîçïî-
â³äàº Ñâ³òëàíà Ìàêîãîí. — Â³í 
âèâ÷àâ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè é ³ñòîð³þ 
Ïîëüù³. Áðàâ ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, 
îë³ìï³àäàõ ³ ì³ñüêèõ, ³ îáëàñíèõ. 
Âçÿâ òèòóë Ëàóðåàòà ì³æíàðîä-
íî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ Ïîëüù³. 
Ó íüîãî íàâ³òü ôîòîãðàô³¿ áóëè 
ç äðóæèíîþ Àíäæåÿ Äóäè, ïîëü-
ñüêîãî ïðåçèäåíòà. Â³í äóæå ñåð-
éîçíèé.

Ó â³ëüíèé ÷àñ õëîïåöü ÷èòàº 
êíèæêè. Ùå îäíå éîãî õîá³ — 
êîëåêö³îíóâàííÿ ìîíåò. Ñâîº 
æèòòÿ òåæ ïëàíóº ïîâ’ÿçàòè ç 

³ñòîð³ºþ — õî÷å ñòàòè íàóêîâöåì.
— Õî÷ó ïîäÿêóâàòè ñâî¿é øêîë³ 

òà îñîáèñòî ìîºìó êëàñíîìó êå-
ð³âíèêó, â÷èòåëþ ³ñòîð³¿ — Ñâ³ò-
ëàí³ Ñòàí³ñëàâ³âí³ Ìàêîãîí çà ò³ 
çíàííÿ, ÿê³ ÿ îòðèìàâ, — êàæå 
Ñåðã³é.

— ß ¿õ äóæå ëþáëþ, ÿê âñ³õ 
ñâî¿õ ó÷í³â, — äîäàº Ñâ³òëàíà 
Ìàêîãîí. — Öå ìî¿ ä³òè, ÿêèõ 
ÿ âçÿëà ç ï’ÿòîãî êëàñó. Öå ìà-
òåìàòè÷íèé áóâ êëàñ, òîëêîâèé. 
Óñ³ òðîº õëîïö³â ç ï’ÿòîãî êëàñó 
ïðàöþâàëè.

Áîãäàí Äåì’ÿíþê 
àáñîëþòíèé 
ðåêîðäñìåí íå ëèøå 
äëÿ ñâîº¿ øêîëè, à é 
äëÿ óñ³º¿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ОЛЕНА УДВУД

Ë³öåé ¹ 1 öüîãîð³÷ íà ïåðøîìó 
ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ âèïóñêíèê³â, 
ÿê³ íàáðàëè íàéâèù³ áàëè ç íà-
ö³îíàëüíîãî ìóëüòèïðåäìåòíîãî 
òåñòó. ×åòâåðî ó÷í³â ñêëàëè òåñ-
òóâàííÿ íà 200 áàë³â. Ïðè ÷îìó 
îäèí ç íèõ, Áîãäàí Äåì’ÿíþê, 
àáñîëþòíèé ðåêîðäñìåí íå ëèøå 
äëÿ ñâîº¿ øêîëè, à é äëÿ óñ³º¿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè — õëîïåöü îòðèìàâ ìàêñè-
ìàëüíèé áàë çà óñ³ìà ïðåäìåòàìè, 
à öå óêðà¿íñüêà ìîâà, ìàòåìàòèêà 
òà ³ñòîð³ÿ.

— Áîãäàí ç ï’ÿòîãî êëàñó áóâ 
â³äì³ííèêîì, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³ò-
ëàíà Ìàêîãîí, êëàñíèé êåð³â-
íèê. — ² øêîëó çàê³í÷èâ ³ç çî-
ëîòîþ ìåäàëëþ. Â³í — ëþäèíà 
÷èñòî ïðåäìåòíà. Íàâ³òü êîëè ìè 
òàíöþâàëè âàëüñ, ìè æ ãîòóâàëè-
ñÿ, äóìàëè, ùî âèïóñê âñå-òàêè 
áóäå, Áîãäàí ìåí³ ñêàçàâ: «ß òàí-
öþâàòè íå ï³äó». «×îìó?» — ïè-
òàþ. Â³í êàæå: «Áî â ìåíå ÇÍÎ 
íà íîñ³, ìåí³ íå äî òàíö³â».

МАЙБУТНІЙ ДИПЛОМАТ
Òà âñòèãàâ Áîãäàí íå ëèøå 

â íàâ÷àíí³. Õëîïåöü çàéìàºòü-
ñÿ ñïîðòîì. Áàãàòî ÷èòàº. Îáî-
æíþº Äæîðäæà Îðâåëëà òà Â³í-
ñòîíà ×åð÷³ëëÿ, à ç óêðà¿íñüêèõ 
ïèñüìåííèê³â — ²âàíà Ôðàíêà. 
À ùå ó â³ëüíèé ÷àñ â³í ïîëþáëÿº 
äèâèòèñÿ äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè, 
ïåðåãëÿäàòè àðõ³âí³ äàí³ òà ñëó-
õàòè ïîäêàñòè. ²ñòîð³ºþ Áîãäàí 
Äåì’ÿíþê çàõîïèâñÿ ùå ç äèòèí-
ñòâà. Ùî çîâñ³ì íå äèâíî, àäæå 
êëàñíèé êåð³âíèê, ÿêà â÷èëà éîãî 
ç ï’ÿòîãî êëàñó, — â÷èòåëü ³ñòîð³¿.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì çàõîïèâ-
ñÿ ìàòåìàòèêîþ, ÿêà ðîçâèâàº 
ëîã³÷íå ìèñëåííÿ. Ö³êàâëþñü 
âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ (àí-
ãë³éñüêîþ òà í³ìåöüêîþ). Ëþáëþ 
òâàðèí. Ìàþ äîìàøí³õ óëþáëåí-
ö³â, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü ïðî 
ñåáå.

Áîãäàí ìð³º ñòàòè äèïëîìàòîì 
³ ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà ì³æíà-
ðîäíîìó ð³âí³, òîìó íà íàâ÷àííÿ 
ïî¿äå äî Êèºâà — õî÷å â÷èòèñÿ 
â óí³âåðñèòåò³ Øåâ÷åíêà íà ñïå-
ö³àëüíîñò³ «Ì³æíàðîäí³ â³äíî-
ñèíè».

ПОЛЮБИВ ІСТОРІЮ, КОЛИ 
ГОТУВАВСЯ ДО НМТ

Îäíîêëàñíèê Áîãäàíà Âëà-
äèñëàâ Êóõàð ñêëàâ íà 200 áàë³â 
òåñòè ç ³ñòîð³¿ òà ìàòåìàòèêè. Â³í 
òåæ çàê³í÷èâ øêîëó ³ç çîëîòîþ 
ìåäàëëþ. Òàê ñàìî, ÿê ³ Áîãäàí, 
³ç ï’ÿòîãî êëàñó áóâ â³äì³ííè-
êîì. Îòðèìóâàâ âèñîê³ áàëè ç 
óñ³õ ïðåäìåò³â, àëå íàéá³ëüøå 
ëþáèâ ñàìå òî÷í³ íàóêè.

— Âëàä ìàº ìàòåìàòè÷íèé 
ñêëàä ðîçóìó, — êàæå êëàñíèé 
êåð³âíèê Ñâ³òëàíà Ìàêîãîí. — 
Éîìó á³ëüøå ïîäîáàëàñÿ ìàòå-
ìàòèêà, ô³çèêà, àñòðîíîì³ÿ. Â³í 
îë³ìï³àäè áðàâ ³ç öèõ ïðåäìåò³â, 
ó íüîãî áóëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.

Ó â³ëüíèé ÷àñ õëîïåöü õîäèòü 
ðèáàëèòè. À ùå â³í äîáðå ðîçáè-
ðàºòüñÿ â êîìï’þòåðàõ ³ ïîëþáëÿº 
ãðàòè ó â³äåî³ãðè. Òîæ ñïåö³àëü-
í³ñòü äëÿ ñåáå îáðàâ â³äïîâ³äíó — 
ïëàíóº éòè äî ïîë³òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ó ñòîëèö³.

— ßê ïî÷àâ ãîòóâàòèñü 
äî ÍÌÒ, äóæå ïîëþáèâ ³ñòîð³þ! 
Çðîçóì³â, ÿêà âîíà ö³êàâà ó íà-
øî¿ Áàòüê³âùèíè. Â ìàéáóòíüî-
ìó ïëàíóþ ñòàòè âèñîêîÿê³ñíèì 
ïðîãðàì³ñòîì ³ çðîáèòè ç Óêðà¿íè 
ïåðëèíó IT-³íäóñòð³¿, — êàæå ïðî 
ñåáå Âëàä.

ВИВЧАЄ МИНУЛЕ ПОЛЬЩІ
Íàø òðåò³é âèïóñêíèê, ÿêèé 

îòðèìàâ íàéâèùèé áàë íà íàö³-
îíàëüíîìó ìóëüòèïðåäìåòíîìó 
òåñò³, — Ñåðã³é Ðàäüêî, îäíîêëàñ-
íèê Âëàäèñëàâà ³ Áîãäàíà. Õëî-
ïåöü íàáðàâ 200 áàë³â ç ³ñòîð³¿. 
Ó øêîë³ öå áóâ éîãî óëþáëåíèé 
ïðåäìåò.

— Ñåðã³é ó ìåíå ïðîñòî çà-

НАЙБІЛЬШЕ 200-БАЛЬНИКІВ У ЛІЦЕЇ 
Пишаємося  Такого ще не було! 
Цьогоріч справжній бум на випускників, які 
склали тестування на 200 балів. Минулого 
разу ми розповідали про хлопця з ліцею 
№ 7 (колишня школа-гімназія-дитячий 
садок імені Володимира Підгорбунського), 
який набрав найвищі бали з математики 
та історії. Цього разу розповідаємо про 
випускників ліцею № 1, № 2 та № 5, які 
показали найкращі результати

НАЙБІЛЬШЕ ЇЙ ДАВАЛИСЯ 
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ªäèíà ä³â÷èíà, ÿêà ñêëàëà 
ÍÌÒ íà íàéâèùèé áàë — Óëÿ-
íà ×îðíîìàç, íàâ÷àºòüñÿ ó ïà-
ðàëåëüíîìó êëàñ³. Âîíà çîëîòà 
ìåäàë³ñòêà, ïðåçèäåíòêà øêîëè. 
Ó äèòèíñòâ³ çàéìàëàñÿ âîêàëîì, 
ñï³âàëà äóåòîì ðàçîì ³ç ñòàðøîþ 
ñåñòðîþ Ñîô³ºþ. Òåïåð ìð³º íà-
â÷àòèñÿ â åêîíîì³÷íîìó óí³âåð-
ñèòåò³. Íàáðàëà 200 áàë³â çà òåñò 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.

— Âîíà ãîòóâàëàñÿ äîñèòü â³ä-
ïîâ³äàëüíî, — êàæå ²ðèíà Ñàâ÷óê, 
êëàñíèé êåð³âíèê Óëÿíè. — Âîíà 
äóæå ïðèâ³òíà, äðóæèòü ç óñ³ìà, 
â³äïîâ³äàëüíà é àêòèâíà. Áðàëà 
ó÷àñòü ó âñ³õ çàõîäàõ, çàâæäè 
â õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³, çà-
âæäè ïåðøà. Ïðèçåðêà îë³ìï³àä. 
Ïðàâäà, îñòàíí³ ðîêè ÷åðåç êî-
ðîíàâ³ðóñ ¿õ âæå ñò³ëüêè íå áóëî, 
àëå âîíà áðàëà ó÷àñòü ïðàêòè÷íî 
ó âñ³õ îë³ìï³àäàõ. Íàéá³ëüøå ¿é 
äàâàëèñÿ ô³ëîëîã³÷í³ íàóêè — 
óêðà¿íñüêà, ³íîçåìí³ ìîâè.

— Ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ÍÌÒ 
ç’ÿâèëîñÿ á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó, 
òîìó çàðàç çàéìàþñü ñïîðòîì, 
÷èòàþ êíèãè. Ó ïëàíàõ âñòóïè-
òè íà åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò òà 
ñòàòè õîðîøèì ñïåö³àë³ñòîì, — 
êàæå ïðî ñåáå Óëÿíà.

ПРОЙШОВ ДО УНІВЕРУ 
ЗА КОРДОНОМ

Íà äðóã³é ñõîäèíö³ çà ê³ëüê³ñ-
òþ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ñêëàëè ÍÌÒ 

Богдан Дем’янюк отримав 
максимальні бали з усіх 
предметів на НМТ. Хлопець 
хоче навчатися на факультеті 
Міжнародних відносин

Улюбленими предметами 
Владислава Кухаря у школі 
були математика, фізика та 
астрономія. Максимальний 
бал хлопець отримав за тести з 
математики й історії

Сергій Радько захопився 
історією ще в молодших 
класах. Він склав тест з цього 
предмета на 200 балів

íà 200 áàë³â — ë³öåé ¹ 5. Òóò 
äâîº ó÷í³â îòðèìàëè íàéâèù³ ðå-
çóëüòàòè — ßðîñëàâ Ñèâàê³âñüêèé 
òà ²âàí ×àáàí. Îáèäâà íàâ÷àëèñÿ 
ó êëàñ³ Îëüãè Â³íí³êîâî¿. Ïåäàãîã 
êàæå, ñåìåðî ¿¿ âèïóñêíèê³â ïðî-
éøëè äî óí³âåðñèòåò³â çà êîðäî-
íîì. ²âàí ×àáàí — îäèí ³ç íèõ.

Íà íàâ÷àííÿ äî ë³öåþ ¹ 5 õëî-
ïåöü ïðè¿çäèâ àæ ³ç Áåðäè÷åâà. 
Áàòüêè õîò³ëè ïåðåâåñòè éîãî 
äî øêîëè òàì, àëå â³í íàâ³äð³ç 
â³äìîâèâñÿ. Âèõîâàíèé, ðîçóì-
íèé, êîìóí³êàáåëüíèé. Õëîïåöü 
çàê³í÷èâ øêîëó ³ç çîëîòîþ ìåäàë-
ëþ. Ö³êàâèâñÿ òî÷íèìè íàóêà-
ìè, ùî çîâñ³ì íå äèâíî — áðàò 
²âàíà ïðàöþº IT-øíèêîì. Íàø 
âèïóñêíèê-200-áàëüíèê òàêîæ 
äîáðå ðîçáèðàºòüñÿ â ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³ÿõ. Êëàñíèé 
êåð³âíèê ðîçïîâ³äàº, ùî ²âàí 
ìîæå ñêëàñòè êîìï’þòåð ç äåòà-
ëåé. À ùå â³í çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì 
³ ö³ëåñïðÿìîâàíèé.

— Â³í äóæå ðîçóìíà äèòèíà, — 
êàæå Îëüãà Â³íí³êîâà, êëàñíèé 
êåð³âíèê. — Êîëè ïî÷àëàñÿ ïî-
âíîìàñøòàáíà â³éíà, ìàìà ç íèì 
âè¿õàëà â ×åõ³þ. Â³í âæå â òðàâí³ 
ï³øîâ ñêëàäàòè åêçàìåíè, íàáðàâ 
òàì ñòî áàë³â ç³ ñòà íà ìàòåìàòè-
ö³, ³ 80 ç³ ñòà çà ³íîçåìíó ìîâó 
³ ïðîéøîâ òàì ó òðè ÂÍÇ. Àëå 
âèáðàâ óí³âåðñèòåò â ì³ñò³ Áðóíî. 
Ïîò³ì â³í ï³øîâ íà ÍÌÒ, çäàâ 
íà 200 áàë³â ìàòåìàòèêó ³ òàê 
ïðîéøîâ ó Ëüâ³âñüêó ïîë³òåõ-
í³êó. Ìàâ òàêó äóìêó, ùî áóäå 

Як батькам підготувати дітей до повітряної тривоги в 
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ó êîæíî¿ ñ³ì’¿ º âëàñíèé ïëàí 
ä³é ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè. 
Àëå øêîëà ÿê «îêðåìà ðîäèíà» 
ïîâèííà ä³ÿòè çëàãîäæåíî. Òîìó 
âàæëèâî ïðèéíÿòè çàãàëüí³ ïðà-
âèëà åâàêóàö³¿ ï³ä ÷àñ ñèãíàëó 
ñèðåíè ó øêîë³.

Äèòÿ÷èé ôîíä ÎÎÍ (ÞÍ²-
ÑÅÔ Óêðà¿íà) ï³äãîòóâàâ êîðîò-
êó ³íñòðóêö³þ äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
áàòüê³â ïðî òå, ÿê ãîòóâàòè äè-
òèíó äî øêîëè â óìîâàõ â³éíè.

Áàòüêàì âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ 

òàêèõ ðåêîìåíäàö³é.
1. Ïîãîâîð³òü ç äèòèíîþ ïðî 

åâàêóàö³þ ó øêîë³: ä³çíàéòåñÿ 
ïðî ¿¿ ñòàâëåííÿ äî öüîãî òà 
ìîæëèâ³ ñòðàõè. Ïåäàãîãè òàêîæ 
ïðîâåäóòü áåñ³äè, àëå âàæëèâî, 
ùîá öåé ïðîöåñ áóâ äâîñòîðîí-
í³ì, à íàñòàíîâè, ÿê³ äèòèíà 
îòðèìóº â³ä áàòüê³â òà â÷èòåë³â, 
íå ñóïåðå÷èëè îäíà îäí³é.

2. Ïîãîâîð³òü ïðî îñîáèñòó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³ä ÷àñ åâà-
êóàö³¿. Ïîÿñí³òü, ùî â÷èòåë³ 
îáîâ’ÿçêîâî ñóïðîâîäæóâàòè-
ìóòü êëàñ, àëå äèòèí³ òàê ñàìî 

âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë 
òà ïðÿìóâàòè ç óñ³ìà äî óêðèòòÿ.

3. Íåîáõ³äíî ïîÿñíèòè äè-
òèí³, ùî ïîïðè ïîâ³òðÿíó òðè-
âîãó îñâ³òí³é ïðîöåñ òðèâàº, ³ 
íå ìîæíà òàê ïðîñòî çàëèøàòè 
çàêëàä îñâ³òè. Òàêîæ âàðòî íà-
ãàäàòè äèòèí³, ùî ïåðåáóâàííÿ 
ïîçà ìåæàìè óêðèòòÿ ìîæå çà-
ãðîæóâàòè ¿¿ æèòòþ òà çäîðîâ’þ.

4. Îçíàéîìòåñÿ ç áåçïåêîâè-
ìè ïðàâèëàìè øêîëè äî ïî÷àò-
êó íàâ÷àëüíîãî ðîêó, óòî÷í³òü 
íþàíñè, ÿê³ âàñ õâèëþþòü, ç 
àäì³í³ñòðàö³ºþ ÷è â÷èòåëÿìè.

5. Íàäàéòå àäì³í³ñòðàö³¿ âñþ 
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ: ñâî¿ êîí-
òàêòè ³ êîíòàêòè òèõ, õòî ìîæå 
çàáèðàòè äèòèíó ç³ øêîëè, äåòàë³ 
ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ äèòèíè.

6. Ïîäáàéòå ïðî òå, ùîá äè-
òèíà òåæ âîëîä³ëà âàæëèâîþ 
³íôîðìàö³ºþ: çíàëà âàø³ êîí-
òàêòè, ñâîþ ãðóïó êðîâ³, ÷è ìàº 
õðîí³÷í³ õâîðîáè òîùî (íàïðè-
êëàä, öå ìîæå áóòè íàøèâêà 
íà øê³ëüí³é ôîðì³ äëÿ ä³òåé 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè).

7. ßêùî â äèòèíè º îñîáëè-
â³ ïîòðåáè, âè õâèëþºòåñÿ ïðî 

¿¿ ô³çè÷íèé ÷è ìåíòàëüíèé 
ñòàí, îêðåìî ïðîãîâîð³òü öå ç 
àäì³í³ñòðàö³ºþ. Óòî÷í³òü ïðî 
ìåäèêàìåíòè ÷è ³íø³ çàñîáè, 
ùî íåîáõ³äí³ äèòèí³, óçãîäüòå 
îêðåì³ êàíàëè êîìóí³êàö³¿ ç 
âàìè çà ïîòðåáè.

8. Äîëó÷³òüñÿ äî çàãàëüíîãî 
êàíàëó êîìóí³êàö³¿ — ðîçñèë-
êè/÷àòó øêîëè ÷è êëàñó, ùîá 
îòðèìóâàòè íåîáõ³äí³ íîâèíè.

9. Áóäüòå âïåâíåí³, ùî ä³òè 
ïðÿìóþòü äî óêðèòòÿ, äå º âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ¿õíüî¿ áåçïåêè òà 
êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ.
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№ 1, ТРОЄ З ОДНОГО КЛАСУ

Іван Вечера — випускник 
ліцею № 2. Хлопець 
склав тести з математики 
на найвищий бал

Ярослав Сиваківський — 
випускник ліцею № 5. 
Хлопець склав на 200 балів 
тести з математики і мови

Іван Чабан набрав 200 балів 
на тесті з математики. 
Хлопець закінчив ліцей № 5 із 
золотою медаллю

Іван Вечера цьогоріч закінчив лі-
цей № 2 (колишня школа № 2). 
Спокійний, врівноважений, за-
вжди веселий та усміхнений, — так 
описує свого сина мама Наталія. 
А ще він надзвичайно наполегли-
вий. І саме завдяки своїй наполе-
гливості хлопцеві вдалося скласти 
тестування з математики на най-
вищий бал.
— Він дуже сумнівався в матема-
тиці, — розповідає Наталія Вечера, 
мама випускника. — Хоча коли він 
готувався, найважче йому було з 
українською мовою, тому що там 
правила. З математикою було про-
стіше, але, чесно кажучи, ми не очі-
кували, що буде такий результат. 
Навіть ще більше ніж в математиці 
він сумнівався в історії. Тому що 
історією захоплювався, але якось 
вона йому не дуже давалася.
До національного мультипредмет-
ного тесту Іван Вечера готувався 
впродовж двох з половиною міся-
ців, відколи завершилося навчан-
ня у школі. Дивився відео-уроки і 
складав собі тести. Це — кропітка 
щоденна праця. Труднощів дода-

ло ще й те, що останні два роки 
опановувати навчальний матері-
ал доводилося більше самостій-
но, адже вчилися наші діти пере-
важно в режимі онлайн. Втім, це 
хлопця не злякало. Він поставив 
собі за мету досягнути високих 
результатів, щоб вступити до уні-
верситету.
— Він почав дивитися відео-уроки 
з історії викладача з Києво-Моги-
лянської академії, — продовжує 
Наталія. — Це було дуже цікаво, 
йому так сподобалося. Були такі 
дні, що він по п’ять-шість годин 
дивився ці відео-уроки, тільки 
одну історію. Щодня він повто-
рював якісь теми з української, 
математики, історії. І так постійно. 
Останні дні засиджувався навіть 
допізна, готувався ще більше, пе-
редивлявся уроки, повторював все 
те, що вивчав до цього і по чому 
готувався зараз. Це дуже важливо, 
що він знайшов у собі сили, тому 
що це надзвичайно важко фізич-
но і морально. Видно було, що він 
виснажився трохи. Але ми його 
підтримували. Таке перше своє 

досягнення гарне він має, а далі 
будемо бачити.
У школі Іван Вечера любив україн-
ську мову та математику. Пізніше 
почав дещо більше цікавитися іс-
торією. А ще нашому випускнику 
дуже до вподоби майструвати. 
Тому серед улюблених предметів 
було трудове навчання.
— У нього були олімпіади з трудо-
вого навчання, — продовжує Ната-
лія Вечера. — Він любить поробки 
своїми руками робити. На облас-
ні ми не потрапили, а на міських 
олімпіадах він займав перші міс-
ця. Цього року, коли з міської ради 
вручали грамоти, його відзначили 
за досягнення в трудовому на-
вчанні.
Одне із захоплень Івана — танці. Із 
чотирьох років хлопець займався 
у студії «Зорянка-Арт», де під ке-
рівництвом Антона Машевського 
вивчав народні танці.
— У нас всі троє дітей ходять у «Зо-
рянку», — каже мама випускни-
ка. — Ваня в мене старший, є ще 
дві молодші дочки. У нас всі діти 
ходили і ходять, щоправда від-

коли почалася повномасштабна 
війна, гуртків немає, але діти ба-
гато виступали, займали призові 
місця. «Зорянка» дуже популярна, 
і не тільки в нас.
Ходив Іван і на театральний гур-
ток. У виставах йому часто дава-
ли головні ролі. Разом із друзями 
вони показували «Снігову коро-
леву». Останньою його виставою 
став мюзикл «Ніч перед Різдвом» 
за мотивами однойменної повісті 
Миколи Гоголя з циклу «Вечори 
на хуторі біля Диканьки». Прем’єра 
відбулася у рамках святкування 
новорічно-різдвяних свят. І там 
Іван також зіграв головну роль.
— Йому це подобається, — каже 
мама. Він дуже захопився теа-
тральним мистецтвом. Ваня ар-
тистичний, має гарну дикцію.
Із майбутньою професією Іван вже 
визначився. Наталія каже, син хоче 
працювати в економічній сфері. 
Обрав для себе п’ять пріоритетів. 
Планує вступити на бюджет.
— Будемо бачити, — підсумовує 
Наталія Вечера. — Наперед нічого 
не загадуємо.

«Ми не очікували, що буде такий результат»

Уляна Чорномаз — учениця 
11-Б класу. Склала тест з 
української мови на 200 балів

За кожною 
школою 
закріпили 
рятувальника
 Ôàõ³âö³ ÄÑÍÑ áóäóòü 

íàâ÷àòè ³ ó÷í³â ³ â÷èòåë³â, ÿê 
ïîòð³áíî ïîâîäèòèñÿ ó ð³çíèõ 
íåáåçïå÷íèõ ñèòóàö³ÿõ.

— Ì³í³ñòåðñòâî çàêð³ïè-
ëî çà êîæíîþ øêîëîþ â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ðÿòóâàëüíèêà 
â ðåã³îí³. Öå áóäå íå îäèí 
ðÿòóâàëüíèê íà ê³ëüêà øê³ë, 
à êîíêðåòíà îñîáà — êîí-
êðåòíå ïð³çâèùå, ÿêà ìàº 
â³äïîâ³äàòè çà òå, ÿê ãîòîâà 
÷è íå ãîòîâà øêîëà äî íîâî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. — ãî-
âîðèâ î÷³ëüíèê ÌÂÑ Äåíèñ 
Ìîíàñòèðñüêèé â åô³ð³ âñå-
óêðà¿íñüêîãî òåëåìàðàôîíó 
íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ.

Â÷îðà, 26 ñåðïíÿ, Ãîëîâíå 
óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïîâ³äî-
ìèëî, ùî íà Â³ííè÷÷èí³ öå 
âæå âïðîâàäæåíî.

«Íàäçâè÷àéíèêè, êîòð³ çà-
êð³ïëåí³ çà çàêëàäàìè îñâ³òè, 
â³äïîâ³äàþòü çà ãîòîâí³ñòü 
äî ðîáîòè â ðåæèì³ îôëàéí. 
Ôàõ³âö³ òàêîæ áóäóòü íàâ÷àòè 
âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó, ÿê íåîáõ³äíî ïîâî-
äèòèñÿ ó ð³çíèõ íåáåçïå÷íèõ 
ñèòóàö³ÿõ», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Ó äîïèñ³ íà ôåéñáóö³ 
íàäçâè÷àéíèêè ðîçì³ñòèëè 
ôîòî ç³ øê³ë, ñåðåä ÿêèõ º 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Êîçÿòèí-
ùèíè.

Про зміни 
у наданні 
послуг
 Ó Êîçÿòèíñüêîìó ÖÍÀ-

Ï³ â³äíîâèëè íàäàííÿ êîìï-
ëåêñíî¿ ïîñëóãè «ºÌàëÿòêî». 
Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çíîâó 
çà îäí³ºþ çàÿâîþ òà çà îäèí 
â³çèò ìîæíà çàðåºñòðóâàòè íà-
ðîäæåííÿ äèòèíè é îòðèìàòè 
äî 9 ïîòð³áíèõ äåðæïîñëóã.

Çîêðåìà:
 ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåí-

íÿ,
 óí³êàëüíèé íîìåð çàïèñó 

â ªäèíîìó äåðæàâíîìó äå-
ìîãðàô³÷íîìó ðåºñòð³,
 ÐÍÎÊÏÏ (êàðòêà ïëàò-

íèêà ïîäàòê³â),
 äîïîìîãà ïðè íàðîäæåí-

í³ äèòèíè,
 äîïîìîãà íà äèòèíó ç 

áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿,
 ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ 

çà «Ïàêóíîê ìàëþêà»,
 âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 

äèòèíó äî Ðåºñòðó ïàö³ºíò³â.
Ðàçîì ç òèì êîçÿòèíñüêèé 

â³ää³ë Ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ (Êîçÿ-
òèí, ïðîâóëîê Êîíäðàöüêîãî, 
1 à) òèì÷àñîâî íå íàäàâàòè-
ìå àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè 
ç îôîðìëåííÿ òà âèäà÷³ äî-
êóìåíò³â.

Íàòîì³ñòü ïîñëóãè ç 
îôîðìëåííÿ âíóòð³øíüîãî 
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà-
¿íè ÷è ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó 
çà êîðäîí íåçì³ííî ïðîäî-
âæóº íàäàâàòè Êîçÿòèíñüêèé 
ÖÍÀÏ (àäðåñà: 22100, Óêðà-
¿íà, Â³ííèöüêà îáë. ì. Êîçÿ-
òèí âóë. Íåçàëåæíîñò³, 57; 
òåë. (04342) 2–18–91).

КОРОТКОКОРОТКО

ñòàö³îíàðíî íàâ÷àòèñÿ â Áðóíî, 
à â Ëüâ³âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ áóäå 
äèñòàíö³éíî.

ЗАВЖДИ ЗБЕРІГАЄ СПОКІЙ
Îäíîêëàñíèê ²âàíà ßðîñëàâ 

Ñèâàê³âñüêèé ñêëàâ íà 200 áà-
ë³â òåñòè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ìàòåìàòèêè. Ãîòóâàâñÿ ñàìîñò³é-
íî, áåç ðåïåòèòîð³â. Ðîçóìíèé, 
ïðîòå äóæå ñêðîìíèé. Ó øêîë³ 
ö³êàâèâñÿ òî÷íèìè íàóêàìè. 

Çàéìàâñÿ ñïîðòîì ³ ö³êàâèâñÿ 
êîìï’þòåðàìè. À ùå ëþáèâ áà-
ãàòî ÷èòàòè.

— Ó íüîãî ìàòåìàòè÷íèé ñêëàä 
ðîçóìó, — êàæå êëàñíèé êåð³âíèê 
Îëüãà Â³íí³êîâà. — ²ùå îäíà éîãî 

îñîáëèâ³ñòü â òîìó, ùî â³í äóæå 
ñïîê³éíèé. Êîëè òðàïëÿºòüñÿ 
ÿêàñü êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ, ëþäè 
çàçâè÷àé ïàí³êóþòü. À ßðîñëàâ 
çáåð³ãàº ñïîê³é ³ øâèäêî çáèðà-
ºòüñÿ äî êóïè.

школі. Рекомендації від ЮНІСЕФ
10. Ï³äòðèìóéòå àòìîñôå-

ðó âçàºìîïîâàãè: íå òóðáóéòå 
â÷èòåë³â áåç íàãàëüíî¿ ïîòðåáè, 
àäæå ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè 
âîíè ïåðøî÷åðãîâî äáàþòü ïðî 
ä³òåé.

11. Ïàì’ÿòàéòå, ùî çàê³í÷åí-
íÿ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè ó øêîë³ 
ñèíõðîííå ç ïîâ³äîìëåííÿìè 
â³ä äåðæàâè, òîæ ä³òè âåñü ÷àñ 
ìàþòü ïåðåáóâàòè â óêðèòò³.

12. Ïîâàæàéòå ïðàâèëà øêîëè, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ìîæå áóòè çà-
áîðîíåíî çàáèðàòè äèòèíó äî çà-
âåðøåííÿ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè çà-

ðàäè äîòðèìàííÿ áåçïåêè âñ³õ 
ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.

13. ßêùî ï³ä ÷àñ ñèãíàëó òðè-
âîãè âè ïåðåáóâàºòå íà òåðèòîð³¿ 
øêîëè, äîòðèìóéòåñÿ çàãàëüíèõ 
ïðàâèë åâàêóàö³¿, àäì³í³ñòðàö³ÿ 
ñïðÿìóº âàñ äî ï³äãîòîâëåíîãî 
óêðèòòÿ.

14. Ïàì’ÿòàéòå, ï³ä ÷àñ ïîâ³-
òðÿíî¿ òðèâîãè ïåäàãîã íå ìàº 
ïðàâà â³äïóñòèòè äèòèíó äîäîìó 
íà ïðîõàííÿ áàòüê³â. 

Âàæëèâî òàêîæ ïðîâåñòè 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ä³-
òüìè ùîäî íàéáëèæ÷èõ óêðèò-

ò³â íà øëÿõó äî çàêëàäó îñâ³òè, 
ÿêùî òðèâîãà çàñòàëà äèòèíó 
çíåíàöüêà, íàïðèêëàä, êîëè 
âîíà ï³øêè éøëà äî øêîëè. Äè-
òèíà ïîâèííà çíàòè, äå íà øëÿõó 
äî øêîëè ðîçòàøîâàíå íàéáëèæ-
÷å óêðèòòÿ, ùîá âîíà ìîãëà òàì 
çàõîâàòèñÿ.

Òàêîæ âàæëèâî ðîç‘ÿñíþâàòè 
äèòèí³ îñíîâí³ ïðàâèëà ïîâå-
ä³íêè ç âèáóõîíåáåçïå÷íèìè 
ïðåäìåòàìè: çáåð³ãàòè ïèëüí³ñòü, 
óíèêàòè ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â, 
íå ñêîðî÷óâàòè øëÿõ äî òà ç³ 
øêîëè.

ßêùî æ øâèäêî ä³ñòàòè-
ñÿ äî íàéáëèæ÷îãî óêðèòòÿ 
íåìîæëèâî, òðåáà ñêîðèñòàòè-
ñÿ íàÿâíèìè ïðèðîäíèìè àáî 
øòó÷íèìè óêðèòòÿìè, çîêðåìà, 
ðåëüºôîì ì³ñöåâîñò³ (áàëêè, ÿðè 
òîùî), çàãëèáëåíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè òà ñïîðóäàìè, à ÿêùî òà-
êîãî íåìàº — áóä³âëÿìè ³ ñïî-
ðóäàìè ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
çà ïðàâèëîì «äâîõ ñò³í».

ßêùî äèòèíà ïåðåáóâàº â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, íåîáõ³äíî 
çàëèøèòè òðàíñïîðò òà ïåðåéòè 
äî íàéáëèæ÷îãî óêðèòòÿ.
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Àðòóðà Âåíæèêà, Òîëñòîãî — Â³-
òàë³ÿ Ïå÷åíþêà, ×åõîâà — Áîã-
äàíà ²ùóêà. Äî ðå÷³, çà òå, àáè 
íàçâàòè âóëèöþ Îëåãà Êîøîâîãî 
³ìåíåì Àðòóðà Âåíæèêà, ç³áðàëè 
ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â — 
304. Öå íå ëèøå ò³ ëþäè, ÿê³ 
æèâóòü íà ö³é âóëèö³, à é ³íø³ 
ìåøêàíö³ ãðîìàäè. Äåòàëüí³øó 
³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìè ïî-
äàºìî â îêðåìîìó ðîçä³ë³.

«ТРЕБА СПОЧАТКУ ЗАПИТАТИ 
ДУМКУ БАТЬКІВ І ДРУЖИН»

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîâ³äîìèëè ðå-
çóëüòàòè ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-
ðåííÿ, ïî÷àëàñÿ äèñêóñ³ÿ. Îëåã 

²ùóê, áàòüêî ïîëåãëîãî íà â³éí³ 
Áîãäàíà ²ùóêà çàïèòàâ, ùî áóäå 
ç òèìè çàãèáëèìè Ãåðîÿìè, ÷è¿ 
ðîäè÷³ íå çáèðàëè ï³äïèñè çà ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèöü íà ¿õ ÷åñòü?

— Äåÿê³ ñåðåä íàñ àêòèâí³ø³, — 
êàæå Îëåã ²ùóê. — Ìè ï³øëè ³ 
ïîçáèðàëè ï³äïèñè. À õòî íå ï³äå, 
ïðî òèõ õëîïö³â çàáóòè, ÷è ÿê?

— Í³õòî íå ïðîòè íàçèâàòè 
âóëèö³ ³ìåíàìè íàøèõ çàãèáëèõ 
çàõèñíèê³â, — â³äïîâ³ëà ãîëîâà 
ðîáî÷î¿ ãðóïè Òåòÿíà Ðèìøà. — 
Àëå òðåáà ñïî÷àòêó çàïèòàòè äóì-
êó áàòüê³â ³ äðóæèí.

×ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè çàóâàæè-
ëè, ùî çâåðíåííÿ ïðî ïåðåéìå-
íóâàííÿ âóëèö³ íà ÷åñòü çàãèáëî-

ãî Ãåðîÿ ìîæóòü ïîäàòè íå ëèøå 
ð³äí³, à áóäü-õòî ç ãðîìàäè.

— ª çàêîí ïðî äåêîìóí³çà-
ö³þ, — ï³äêëþ÷èëàñÿ äî îáãî-
âîðåííÿ ²ííà Íàóìîâà — Ìè 
ïîçáàâëÿºìîñÿ âñ³õ êîìóí³ñòè÷-
íèõ íàçâ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç îêóïà-
ö³ºþ ðîñ³ºþ Óêðà¿íè. Ñ³ìäåñÿò 
ðîê³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè — öå 
òåæ áóëà îêóïàö³ÿ. Ïî-äðóãå, 
ìè ïîçáàâëÿºìîñÿ ðóñèô³êîâàíèõ 
íàçâ. Ðîñ³éñüêà êóëüòóðà — öå 
íå íàøà êóëüòóðà. Ïî-òðåòº, º 
ùå Óêàç ïðåçèäåíòà ïðî âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â. Çàðàç 
ìè òàê ñàìî âèáîðþºìî ñâîþ 
íåçàëåæí³ñòü ö³íîþ æèòòÿ íà-
øèõ ä³òåé, íàøèõ ÷îëîâ³ê³â, íà-
øèõ ñèí³â. Òîìó áóëà âíåñåíà 
ïðîïîçèö³ÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ 
âóëèöü íà ÷åñòü Ãåðî¿â. Àëå ïðè 
ïåðåéìåíóâàíí³ âóëèöü ïîâèííå 
áóòè ï³äòâåðäæåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè, ùî æèòåë³ íå ïðîòè. Ìè ç 
âàìè çóñòð³÷àëèñÿ íå ðàç ³ ÿ âàñ 
ïðîñèëà — çáåð³òü, áóäü ëàñêà, 
ï³äïèñè. Îïèòàéòå ëþäåé ³ öå 
áóäå áåççàïåðå÷íèì äîêàçîì 
òîãî, ùî ëþäè íå ïðîòè, ùî öÿ 
âóëèöÿ áóäå íîñèòè ³ì’ÿ Ãåðîÿ.

²ííà Íàóìîâà òàêîæ äîäàëà, 
ùî â³éñüêîâà ÷àñòèíà, ó ÿê³é 
ñëóæèâ Àðòóð Âåíæèê, íàä³ñëàëà 
ëèñò-çâåðíåííÿ ³ç ïðîõàííÿì íà-
çâàòè íà éîãî ÷åñòü âóëèöþ Îëåãà 
Êîøîâîãî. Çâåðíåííÿ ïåðåäàëè 
ñåêðåòàðþ ðîáî÷î¿ ãðóïè.

«ВИ ЦЬОГО БОЛЮ 
НЕ ЗРОЗУМІЄТЕ»

Ïåðåä òèì, ÿê îãîëîñèëè ïå-
ðåðâó ó çàñ³äàíí³, ñâîþ ïîçèö³þ 
âèñëîâèâ êðàºçíàâåöü Â³êòîð 
Êó÷åð.

— Çà êîðäîíîì í³êîëè 
íå âøàíîâóâàëè âóëèöþ êîí-

Більшість мешканців громади 
цікавить, чи доведеться заново 
оформляти документи на житло 
у тому разі, якщо вулицю пере-
йменують. Роз’яснення з цього 
приводу дає секретар Козятин-
ської міської ради, голова ро-
бочої групи з питань заборони 
використання комуністичної та 
націонал-соціалістичної (нацист-
ської) символіки, перейменуван-
ня вулиць, провулків, тупиків, 
скверів, парків на території Ко-
зятинської міської територіальної 
громади Тетяна Римша:
— У разі перейменування вулиці 
документи змінювати не потріб-
но. Адже нова назва вулиці не є 
зміною місця проживання. Сьо-
годні жителі Козятинської гро-
мади переймаються питанням, 
у скільки їм обійдеться зміна назв 
вулиць та що загалом робити 
в цій ситуації. Підкреслюємо — 

перейменування не створює жод-
них побутових проблем, ніхто 
не мусить одразу бігти до ЦНАПу, 
щоб зробити відмітку про нову 
адресу. Перереєстрація може від-
буватися під час заміни паспорта, 
вклеювання нових фотокарток, 
зміни прізвища тощо, тобто коли 
у особи виникає потреба.
Окрім того, документи, які за-
свідчують право власності на не-
рухомість, лишаються також 
чинними у разі зміни назви ву-
лиці, на якій вони розташовані. 
Такі документи змінюють лише 
за необхідності (наприклад, для 
купівлі-продажу чи дарування 
нерухомості).
Таким чином, якщо власник за-
хоче продати, подарувати або 
передати у спадок свою нерухо-
мість, у документах, які будуть 
оформлюватися на нову особу, 
вже вкажуть нову назву. На вар-

тості послуг нотаріуса це не по-
значатиметься.
Водночас юридичні особи мають 
вносити відповідні зміни в уста-
новчі документи. Відповідно 
до чинного законодавства, пе-
рейменування вулиці місцезна-
ходження юрособи є зміною міс-
цезнаходження. Це передбачає 
необхідність внесення відповід-
них змін в установчі документи, 
змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб, 
повідомлення банківських уста-
нов і контрагентів про зміну рек-
візитів у діючих договорах, виго-
товлення нової печатки, бланків 
тощо. Однак граничних термінів 
для цього немає, тому суб’єкт 
господарювання сам може ви-
рішувати, коли необхідно про-
вести реєстрацію змін.

Що буде після перейменування

Ó Êîçÿòèí³ òåæ âèñòóïàþòü 
ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ äåÿêèõ 
âóëèöü. Öå — ïðîâóëîê 9 Ñ³÷íÿ 
òà âóëèö³ Áàáàäæàíÿíà, Âàòóò³-
íà, Êîíäðàöüêîãî, Ìàòðîñîâà, 
Îñèïåíêà ³ Ñºäîâà. Äåÿêèì âó-
ëèöÿì ïðîñÿòü ïîâåðíóòè ³ñòî-
ðè÷í³ íàçâè. Öå Áàæåíîâà, ÿêà 
êîëèñü íàçèâàëàñÿ Ñàíàòîðíîþ, 
³ Êðèâîíîñà, ÿêà ñâîãî ÷àñó áóëà 
Ïîëüîâîþ.

Ï’ÿòü âóëèöü ïðîñÿòü íàçâàòè 
³ìåíàìè íàøèõ çàõèñíèê³â, ÿê³ 
çàãèíóëè çà Óêðà¿íó. Ïðîâóëîê 
Ïåðøîãî òðàâíÿ ó Êîçÿòèí³ ãðî-
ìàäà õî÷å íàçâàòè ³ìåíåì Âàñèëÿ 
Ïèðîãîâà, Ãðèáàëüîâà — Ñåðã³ÿ 
Ãàðìèøåâà, Îëåãà Êîøîâîãî — 

²í³ö³þâàòè 
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ 
íà ÷åñòü çàãèáëîãî 
Ãåðîÿ ìîæóòü íå ëèøå 
ð³äí³, à áóäü-õòî ç 
ìåøêàíö³â ãðîìàäè

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ОЛЕНА УДВУД

Ì³ñÿöü òîìó ñòàðòóâàëî ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ç ïðèâîäó 
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ³ ïðîâóë-
ê³â ó Êîçÿòèíñüê³é ÒÃ. ² â ÷åò-
âåð, 25 ñåðïíÿ, ðîáî÷à ãðóïà, 
ÿêà çàéìàºòüñÿ âèâ÷åííÿì öüîãî 
ïèòàííÿ, ç³áðàëàñÿ íà çàñ³äàííÿ, 
àáè ï³äáèòè ïåðø³ ï³äñóìêè. Ñå-
êðåòàð ãðóïè Íàòàë³ÿ ßíêîâ÷óê 
ïîâ³äîìèëà, ùî â îïèòóâàíí³, ÿêå 
ïðîâîäèëè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
âçÿëî ó÷àñòü 29 êîðèñòóâà÷³â. 
Íà ðîçãëÿä çàïðîïîíóâàëè ÷î-
òèðè âàð³àíòè íîâèõ íàçâ âóëèöü:

— ³ìåíà çàãèáëèõ êîçÿòèíö³â, 
çàõèñíèê³â ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿-
íè, ùî â³ääàëè ñâî¿ æèòòÿ ó â³-
éí³ ³ç ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì â³ä 
2014 ðîêó;

— ³ìåíà âèäàòíèõ óêðà¿íö³â 
ð³çíèõ åïîõ òà íàïðÿìê³â ä³ÿëü-
íîñò³;

— ³ìåíà íàøèõ çåìëÿê³â, ùî 
óñëàâèëèñÿ â ³ñòîð³¿ Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè, Óêðà¿íè òà ñâ³òó;

— íåéòðàëüí³ íàçâè (íàïðè-
êëàä, âóëèöÿ Áàòüê³âñüêà, ïðî-
âóëîê Çîðÿíèé òîùî).

Á³ëüø³ñòü, à öå 48%, ï³äòðèìà-
ëà íåéòðàëüí³ íàçâè, 34% ïðî-

ãîëîñóâàëè çà ³ìåíà Ãåðî¿â-êî-
çÿòèí÷àí, ÿê³ çàãèíóëè íà â³éí³. 
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ — ³ìåíà âè-
äàòíèõ óêðà¿íö³â ð³çíèõ åïîõ.

— Öå ëèøå 29 ãîëîñ³â. Öå 
íå ïîêàçíèê, ÿêùî ìè áåðåìî 
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ óñ³º¿ íàøî¿ 
ãðîìàäè, — íàãîëîñèëà ßíêîâ÷óê.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ ЛЮДИ
Îáãîâîðåííÿ ïðîâîäèëè 

íå ëèøå â ðåæèì³ îíëàéí. Ãðî-
ìàäà âèñëîâëþâàëà ñâîþ äóìêó 
â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Çà ì³ñÿöü 
ðîáî÷à ãðóïà îòðèìàëà 70 ëèñ-
ò³â. Öå ³ êîëåêòèâí³, ³ îäíîîñ³áí³ 
çâåðíåííÿ.

Ó ñåëàõ ãðîìàäè ìåøêàíö³ ïðî-
ïîíóþòü çäåá³ëüøîãî íåéòðàëüí³ 
íàçâè. Ó ñåë³ Êîçÿòèí³ ãðîìàäà 
ïðîñèòü äîäàòè äî ³ñíóþ÷îãî 
ñïèñêó ùå é âóëèöþ Ïîïîâè÷à, 
íàçâàíó íà ÷åñòü Ïàâëà Ïîïî-
âè÷à, óêðà¿íñüêîãî ðàäÿíñüêî-
ãî ëüîò÷èêà-êîñìîíàâòà. Âò³ì 
äåÿê³ âóëèö³ ïåðåéìåíîâóâàòè 
íå õî÷óòü. Öå — 8 Áåðåçíÿ ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³. Ó Êîðäèø³âö³ ç âóëè-
öÿìè Æîâòíåâà ³ Ïàðòèçàíñüêà 
äâîÿêà ñèòóàö³ÿ — ÷àñòèíà ëþäåé 
çà ïåðåéìåíóâàííÿ, âò³ì º ò³, õòî 
ïðîòè.

У КОЗЯТИНІ П’ЯТЬ ВУЛИЦЬ ХОЧУТЬ Н
Дерусифікація  Відбулося чергове 
засідання робочої групи з питань 
перейменування вулиць і провулків 
у Козятинській ТГ. Обрали дев’ять топонімів 
у Козятині та 33 — у селах громади, 
які рекомендуватимуть депутатам 
до перейменування. Розповідаємо, 
якими можуть бути нові назви і чому 
голосування за більшість вулиць і 
провулків вирішили поки відкласти

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

Lifecell User
Згодна з позицією Кучера на 100 процентів

Читач53 
На мою думку багато пропозицій щодо перейменування носять скоріше емоці-
ональний ніж виважений підхід. Саме тому вважаю пропозиції висловлені під 
час обговорення В. Кучером, В. Добровольським та З. Вільчинською найбільш 
виваженими і конструктивними.

Светлана Журба
Підтримую слова Кучера, потрібно добре обдумати, назвемо на честь одного 
героя, а інші? І зараз це далеко не на часі

Татьяна Адамова
Якщо називати іменами героїв, то на вулицях спочатку треба навести лад!

Екатерина Коваль
Дуже образливо, що саме родини загиблих мають бути ініціаторами, щоб в честь 
наших Захисників назвати вулиці

За результатами засідання підготують проєкт рішення на сесію. Чи перейменовувати 
вулиці — вирішать депутати
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АЗВАТИ ІМЕНАМИ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ

êðåòíî ÿêîþñü ëþäèíîþ, — ñêà-
çàâ Êó÷åð. — ×îìó? Òîìó ùî, 
ùîá íîñèòè ³ì’ÿ Ãåðîÿ, âóëèöÿ 
ìàº çàñëóæèòè öå ³ì’ÿ. À ÿêùî 
íà âóëèö³ áðóä, íåóïîðÿäêîâà-
í³ñòü ³ íàçâàëè öþ âóëèöþ ³ìå-
íåì Ãåðîÿ — öå òåæ íåïîðÿäíî. 
Òàê, ó íàñ ñüîãîäí³ âåëèêà á³äà 
â äåðæàâ³. Ãèíóòü íàéêðàù³ ³ öå 
á³äà êîæíî¿ ñ³ì’¿. ß ââàæàþ, ùî 
âøàíîâóâàòè öèõ ëþäåé òðåáà 
çîâñ³ì ³íàêøå. Íå íàçâîþ âóëè-
ö³. ª ìåìîð³àëüí³ äîøêè, ìóçå¿, 
³íøèé çíàéòè âèõ³ä. Òîìó ùî 
çàâòðà, íå äàé Ãîñïîäè, ç ö³º¿ 
âóëèö³ áóäå ùå äâîº. Â³éíà éäå. 
Ùî òîä³ ðîáèòè? Âóëèöÿ òðüîõ? 
×è âóëèöÿ ÷îòèðüîõ? Öå ñåð-
éîçíå ïèòàííÿ.

Íà äóìêó Â³êòîðà Êó÷åðà, êðà-
ùå îáèðàòè íàçâè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
åïîõ íàøî¿ ³ñòîð³¿, ÿê íàïðèêëàä, 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó ÷è Íåçàëåæíîñò³. 
Àáî íàçèâàòè ³ìåíàìè ëþäåé ³ç 
âñåñâ³òíüîþ ñëàâîþ.

— Âàø³ ïîãëÿäè òèõ ÷àñ³â, à çà-
ðàç éäå â³éíà, — êàæå Àëüîíà, 
ìàìà ïîëåãëîãî íà â³éí³ Àðòó-
ðà Âåíæèêà. — Âè öüîãî áîëþ 
íå çðîçóì³ºòå. Âè êàæåòå âñåñâ³ò-
íÿ ñëàâà, à º ñëàâà âñåóêðà¿íñüêà. 
Çàðàç â Óêðà¿í³ â³éíà ³ íàø³ ä³òè 
³ ÷îëîâ³êè, ³ òàê ñàìî ìàòåð³ âî-
þþòü çà Óêðà¿íó. Çà öþ çåìëþ, 
à íå çà âñåñâ³òíþ.

ТЕРМІН ОБГОВОРЕННЯ 
ПРОДОВЖИЛИ

Ï³ñëÿ ïåðåðâè ðîáî÷à ãðóïà 
âçÿëàñÿ çà ãîëîñóâàííÿ. Ïîãî-
äèëè, ùî ðåêîìåíäóâàòèìóòü 
ïåðåéìåíóâàòè ñ³ì âóëèöü ³ äâà 
ïðîâóëêè ó Êîçÿòèí³, à òàêîæ 
âóëèö³ é ïðîâóëêè ó Êîðäèø³â-
ö³, Ñåñòðèí³âö³, Ïóñòîñ³, Ôëî-
ð³àí³âö³, Ìàõàðèíöÿõ, Ñîê³ëüö³, 

Ïðóøèíö³ òà Ïèêîâö³. Â³äïîâ³ä-
íèé ïðîºêò ï³äãîòóþòü íà ñåñ³þ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Îñòàòî÷íå ð³øåí-
íÿ áóäå çà äåïóòàòàìè. Äåòàëüíó 
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê³ âóëèö³ 
³ ïðîâóëêè ðåêîìåíäóâàòèìóòü 
ïåðåéìåíóâàòè, ïîäàºìî â îêðå-
ìîìó ðîçä³ë³.

Ðàçîì ç òèì âåëèêó ÷àñòèíó 
òîïîí³ì³â ïîêè íå çà÷³ïàþòü. 
Ïðè÷èí äåê³ëüêà. Ïåðø çà âñå, 
ì³ñüêà ðàäà çâåðíóëàñÿ äî Óêðà-
¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ 
ïàì’ÿò³ çà ðîç’ÿñíåííÿìè ç ïðè-
âîäó òîãî, ÷è ï³äïàäàþòü ï³ä çà-
êîí «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ» âóëèö³ 
8 Ãâàðä³éñüêà, Áàáàäæàíÿíà, Áåñ-
ñàðàáîâà, Âàòóò³íà, Ãðèáàëüîâà, 
Êðèâîøå¿íà, Ï³äãîðáóíñüêîãî, 
Áîéêà, Áàæåíîâà, Âàëäà¿âñüêà, 
Ñåðá³íà, Êîíäðàöüêîãî, Ñêëÿ-
ðîâà, Ïàâëåíêà, ×åðíÿõîâñüêî-
ãî ó Êîçÿòèí³, 8 Áåðåçíÿ ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³ òà Áóøèëîâà â ñìò Çà-
ë³çíè÷íå. Ïîêè ÷åêàþòü íà â³ä-
ïîâ³äü.

Ñòîñîâíî Ö³îëêîâñüêîãî, ùî 
íà äðóãîìó Êîçÿòèí³ õî÷óòü 
ç’ÿñóâàòè óñ³ þðèäè÷í³ íþàí-
ñè, òîìó ùî öÿ âóëèöÿ ðîçä³-
ëåíà ì³æ äâîìà ãðîìàäàìè. Òàê 
ñòàëîñÿ ÷åðåç òå, ùî äî ïðîöåñó 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ÷àñòèíà ñìò Çà-
ë³çíè÷íå áóëà ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ 
Êîçÿòèíà, äðóãà ÷àñòèíà íàëå-
æàëà äî ñåëà Êîçÿòèíà, òðåòÿ — 
äî Íåïåä³âêè. Ï³ñëÿ óòâîðåííÿ 
ãðîìàä äâ³-òðåò³õ Çàë³çíè÷íîãî 
ïîòðàïèëè äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÒÃ, 
òðåòèíà — äî Ãëóõîâåöüêî¿.

Íà äåÿêèõ âóëèöÿõ ìåøêàíö³ 
çáèðàëèñÿ, àëå íå âèçíà÷èëèñÿ ³ç 
íîâîþ íàçâîþ. Íà äåÿêèõ ç³áðàëè 
çàìàëî ï³äïèñ³â. Â³äòàê òåðì³í 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ âèð³-
øèëè ïðîäîâæèòè äî 8 âåðåñíÿ.

Коля Волинець
Навіщо переіменовувати вулицю Рєпіна в с. Козятин? Рєпін український художник, якого росія хоче привласнити собі, а ви їм підігруєте.
Рєпін палко любив Україну. Це Була його Батьківщина. Тут він народився, назавжди захопився природою, людьми, їх звичаями, побутом, народним мистецтвом. Творча, 
педагогічна і громадська діяльність його також була пов’язана з Україною. З великим захопленням майстер писав про українське мистецтво, підтримував творчість україн-
ських художників, а також діяльність малювальних шкіл М. Мурашка у Києві, М. Раєвської-Іванової у Харкові, Одеської малювальної школи.
Ілля Рєпін був українцем і за характером своєї творчості.
У полотнах Рєпіна українська стихія виблискує усіма своїми фарбами. Це картини «Українська селянка» (1886 р.), «Портрет Т. Шевченка» (1888 р.), «Вечорниці» (1881 р.), 
«Чорноморська вольниця» (1908 р.), листівка «Прометей» за мотивами творів Т. Г. Шевченка (1910 р.), чотири ескізи до проекту пам’ятника поету (1912 р.) та інші. Картини 
на українську тематику «Чорноморська вольниця» і «Гайдамаки» були продані за кордон.
Почитайте про нього

Серкретар робочої групи Наталія Янковчук ознайомила 
присутніх із результатами громадського обговорення. 
На міську раду надійшло 70 звернень стосовно 
перейменування вулиць

РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Козятин

провулок Першого 
травня Василя Пирогова (32 підписи)

вулиця 9 Січня
Залізнична (7 підписів), Січнева 
(7 підписів), Вишнева, Сонячна, 
9 Травня (1 підпис)

провулок 9 Січня проти перейменування (13 під-
писів)

Бабаджаняна проти перейменування (36 під-
писів)

Баженова Санаторна (7 підписів)

Ватутіна проти перейменування (31 підпис)

провулок Ватутіна Шкільний (3 підписи)

вулиця Гагаріна Молодіжна (12 підписів)

Грибальова Сергія Гармишева (44 підписи)

Комарова Ліни Костенко (6 підписів)

Кондрацького проти перейменування (35 під-
писів)

Кривоноса Польова (9 підписів)

Кутузова Виноградна (9 підписів), Свободи 
(2 підписи)

Ломоносова Веселкова або Райдужна (4 під-
писи)

Матросова проти перейменування (40 підпи-
сів), Східна (11 підписів)

Маяковського Вишнева (12 підписів)

Менделєєва Яблунева (4 підписи)

Мічуріна Чумацький Шлях (15 підписів)

Московська Львівська (20 підписів)

Некрасова Талимонівська (1 підпис)

Олега Кошового
Артура Венжика (304 підписи), 
проти перейменування 
(24 підписи)

провулок Партизанський Героїв Майдану (9 підписів)

вулиця Осипенко проти перейменування 
(28 підписів)

Пролетарська отця Олександра Бойка (35 підпи-
сів), отця Олександра (23 підписи)

Сєдова проти перейменування 
(46 підписів)

Толстого Віталія Печенюка (14 підписів)

провулок Толстого Бузковий (8 підписів)

провулок Тупіковий проти перейменування 
(усне звернення)

вулиця Чехова Богдана Іщука (21 підпис)

Іванківці

вулиця Першого травня Травнева

село Козятин

8 Березня Березнева (зі слів старости), проти 
перейменування (26 підписів)

Гайдара Затишна (зі слів старости)

Гончарова Солов’їна (4 підписи)

Дубініна Кільцева, Річна, 
Польова (зі слів старости)

Рєпіна Шкільна, Барвінкова, Бузкова, 
Весела (зі слів старости)

Терешкової Набережна (9 підписів), 
Арсенальна (16 підписів)

Чайковського Серпнева

Поповича Леонтовича, Трояндова

нинішня назва пропозиція громади нинішня назва пропозиція громади

Кордишівка

Гагаріна Вишнева (18 підписів), 
Джерельна (12 підписів)

Дзержинського Захисників України (12 підписів), 
Господарська (16 підписів)

Жовтнева Лозова (18 підписів), 
проти перейменування (1 підпис)

Котовського Аграрна (14 підписів)

Маяковського Лесі Українки (11 підписів)

Мічуріна Садова (9 підписів), Абрикосова 
(1 підпис), Вишнева (1 підпис)

Партизанська Лісова (17 підписів), 
проти перейменування (2 підписи)

Суворова Українська (12 підписів)

Терешкової Хліборобна (12 підписів), Сонячна 
(1 підпис), Стратійчука (1 підпис)

провулок Кірова Щасливий (27 підписів)

провулок Некрасова Вишневий (25 підписів)

Махаринці

9 Травня Травнева (26 підписів)

Гагаріна Веселкова (23 підписи)

Гагаріна 1 Сонячна (16 підписів)

Мічуріна Хутірська (13 підпсів)

Некрасова Талимонівська (1 підпис)

Партизанська Виноградна (17 підписів)

Першотравнева Джерельна (24 підписи)

Чкалова Яблунева (7 підписів)

провулок Колгоспний Затишний (6 підписів)

Пиковець

Першого травня Вербова (6 підписів)

Гагаріна Пшенична (6 підписів)

Чкалова Зелена (6 підписів)

Комарова Бузкова (6 підписів)

Прушинка

Будьоного
Польова (6 підписів), 
Молодіжна (4 підписи), 
Дерибасівська (1 підпис)

Ватутіна Загребельна (15 підписів)

Чапаєва Зарічна (26 підписів), 
Стуса (1 підпис)

Пустоха

Ломоносова Шкільна (10 підписів)

Сестринівка

Першотравнева Шевченка (50% опитаних)

Червоноармійська Шапова (48% опитаних)

Сокілець

Гагаріна Козацька (7 підписів)

Пушкіна Перемоги (6 підписів)

Терешкової Хмельницького (3 підписи)

Тимошенка Червоної Калини (8 підписи)

Флоріанівка

Комсомольська Махновецька



8 RIA-Ê, 1 âåðåñíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²í³ö³àòîðîì ïåðåíåñåííÿ 
ïàì’ÿòíîãî çíàê æåðòâàì Ãîëî-
äîìîðó 1932–33 ðîê³â áóâ êîçÿ-
òèí÷àíèí Ñâÿòîñëàâ Ôàëàòþê. 
Ìè ç öüîãî ïðèâîäó ïîñï³ëêó-
âàëèñÿ ç íèì á³ëÿ ì³ñöÿ ïîä³¿.

Ïåðøå, ùî íàñ çàïèòàâ ïðè 
çóñòð³÷³ àâòîð ïðîºêòó, çâ³äêè 
íàì â³äîìî, ùî âîíè ðåñòàâðó-
þòü ïàì’ÿòíèé çíàê Ãîëîäîìîðó?

— Ó íàñ ðîáîòà òàêà, ùîá ïðî 
íîâèíè â ãðîìàä³ ä³çíàâàòèñÿ 
ïåðøèìè, — â³äïîâ³ëè ìè ïàíó 
Ñâÿòîñëàâó.

— Îò ïðåñà, í³÷îãî â³ä âàñ 
íå ïðèõîâàºø, — êàæå àâòîð 
ïðîºêòó.

— À íàâ³ùî ïðèõîâóâàòè â³ä 
ëþäåé äîáðó ñïðàâó? — ñêàçàëè 
ìè Ñâÿòîñëàâó. Â³í ç íåâåëèêèì 
áàæàííÿì ñòàâ ðîçïîâ³äàòè.

— ß êîëè ïåðøèé ðàç ïîáà÷èâ, 
ùî çíàê â ïàìÿòü æåðòâàì Ãîëî-
äîìîðó ñòî¿òü ç ïðîñòèì õðåñòîì 

ó â³ääàëåíîìó ì³ñö³, ïðîñòî äëÿ 
ñåáå âèð³øèâ, ùî éîãî ïîòð³á-
íî ïåðåíåñòè. Àäæå â³í ðàí³øå 
ñòîÿâ íà êëàäîâèù³ â ²âàíê³âöÿõ 
áëèæ÷å äî ñòàðîãî êëàäîâèùà. 
Òàì áóâ ñòàðèé õðåñò ç òàáëè÷-
êîþ ³ çîáðàæåííÿì æ³íêè ÷àñ³â 
Ãîëîäîìîðó. Ìè çðîáèëè éîãî 

á³ëüø êóëüòóðíî ³ çîáðàæåííÿ 
æ³íêè ïåðåíåñëè äî öüîãî õðåñ-
òà, — êàæå êîçÿòèí÷àíèí.

— Ìè íå ïðîñòî éîãî ïåðåíå-
ñëè. Ñïèòàëè äîçâîëó ó ñòàðîñòè 
ñåëà Òåòÿíè Êàòåðèçþê. Àäæå 
êðàùå â³ä íå¿ í³õòî íå ìîæå 
çíàòè, ùî äå â³äáóâàºòüñÿ. Íàñ 

«Õâèëþâàëî, ÷è íà ì³ñö³  
ñòàðîãî çíàêó íåìàº 
çàõîðîíåíü æåðòâ 
Ãîëîäîìîðó. Êîëè 
ä³çíàëèñÿ, ùî íåìàº, 
ïåðåíåñëè öåé çíàê»

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

Ç 23 ñåðïíÿ Óêðçàë³çíèöÿ çà-
ïóñòèëà «Ïîòÿã äî ïåðåìîãè». Â³í 
êóðñóº çà ìàðøðóòàìè «Êè¿â — 
Óæãîðîä», â ñêëàä³ ÿêîãî º ñ³ì 
ïàñàæèðñüêèõ âàãîí³â, ðîçïèñàíèõ 
óêðà¿íñüêèìè ìèòöÿìè.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
Óêðçàë³çíèö³.

Ïîòÿã â³äïðàâëÿºòüñÿ ç³ ñòîëèö³ 
î 18.30. Íà ñòàíö³þ Êîçÿòèí â³í 
ïðèáóâàº î 20.53 ó Â³ííèöþ — 
21.53. Äî ê³íöåâî¿ çóïèíêè ì³ñòà 
Óæãîðîä «Ïîòÿã äî ïåðåìîãè» 
ïðèáóâàº îá 11 ãîäèí³.

Êàðòèíè, ÿêèìè ðîçìàëüîâàíèé 
êîæíèé âàãîí ïîòÿãà, ïðèñâÿ÷åí³ 
òèì÷àñîâî îêóïîâàíèì òåðèòîð³ÿì 
Óêðà¿íè òà ïîäâèãàì ëþäåé, ÿê³ 
÷èíÿòü îï³ð ðîñ³éñüêèì â³éñüêàì. 
Îñíîâîþ äëÿ ñþæåò³â ñòàëè ïî-
äâèãè óêðà¿íö³â, ÿê³ áîðþòüñÿ, ïî-
ïðè òèñê îêóïàíò³â òà ïîñò³éíó 
íåáåçïåêó.

«Ïîòÿã äî ïåðåìîãè» — ñï³ëüíà 
³í³ö³àòèâà Óêðçàë³çíèö³, êîìóí³êà-
ö³éíî¿ àãåíö³¿ Gres Todorchuk òà 
ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ï³ä 
êóðàòîðñòâîì Êàò³ Òåéëîð.Òàì º 
³ëþñòðàö³¿ Àíäð³ÿ Ïðèñÿæíþêà, 

Через Козятин курсує «Потяг до перемоги»

ö³êàâèëî, ÷è íà ì³ñö³ ñòàðîãî 
çíàêó íåìàº çàõîðîíåíü æåðòâ 
ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Êîëè âîíà ñêàçàëà, ùî òàì çà-
õîðîíåíü íåìàº, ìè ç ÷èñòîþ 
ñîâ³ñòþ ïåðåíåñëè öåé çíàê.

— À ïàí³ Òåòÿíà íå áóëà ïðîòè 
³äå¿ ïåðåíåñåííÿ?

— Íà ñê³ëüêè ÿ ¿¿ çíàþ, âîíà 
ëþáèòü ïîðÿäîê. Êîëè ìè ¿é 
ðîçêàçàëè, ÿêèì ìàºìî éîãî 
çðîáèòè, âîíà íàñ íàâ³òü ï³ä-

В ІВАНКІВЦЯХ НА КЛАДОВИЩІ 
ПОСТАВИЛИ ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
Память  Третій Президент України 
у свій час наголошував, що правда про 
Голодомор має дійти до серця кожної 
людини. Тоді почали встановлювати 
на кладовищах українських міст і сіл 
пам’ятні знаки жертвам геноциду. Стояв 
такий знак на кладовищі села Іванковець. 
Але його перенесли

òðèìàëà. Òàêèé ñàìèé ïàì’ÿòíèê 
æåðòâàì Ãîëîäîìîðó º ³ íà êëà-
äîâèù³ ñåëà Êîçÿòèí. Ìè ïëà-
íóºìî ³ éîãî ïåðåíåñòè. ² òàì 
çðîáèìî, ùîá ïàì’ÿòíèê Ãîëî-
äîìîðó áóâ íà âèäíîìó ì³ñö³ ³ 
áóâ â³í êðàùèì çà ñâîãî ïîïå-
ðåäíèêà.

— Ó ñê³ëüêè âàì îá³éøîâñÿ 
öåé ïðîºêò?

— Âè çíàºòå, ãðîøåé ìè 
íå ðàõóâàëè, ìè çðîáèëè, ùîá 

áóëà ïàì’ÿòü. ª ð³÷íèöÿ ïàì’ÿò³ 
Ãîëîäîìîðó, ëþäÿì ïðèºìí³øå 
áóäå ïðèéäè äî ãàðíî îôîðìëå-
íîãî çíàêà, í³æ äî êóïè çåìë³ 
ç õðåñòîì, ÿê áóëî íà ñòàðîìó 
ì³ñö³ ïàì’ÿòíîãî çíàêà.

— Âè ñàì³ âñå ðîáèëè ÷è ó âàñ 
áóëè îäíîäóìö³ ³ ïîì³÷íèêè?

— ²äåÿ ìîÿ. Ó ìåíå º ïîì³÷-
íèêè, ÿê³ ìåí³ çàâæäè äîïîìàãà-
þòü.Öå õëîïö³, ÿê³ ç³ ìíîþ ïðà-
öþþòü, — ñêàçàâ ïàí Ñâÿòîñëàâ.

Пам’ятний знак жертвам Голодомору оновили. І перенесли в більш людне місце кладовища

ùî çàêàðáóâàâ ìóæí³ñòü Áîãäàíà 
Ç³çè, ÿêèé îáëèâ ñèíüî-æîâòîþ 
ôàðáîþ ì³ñüêó àäì³í³ñòðàö³þ 
â ªâïàòîð³¿. Òàêîæ çîáðàæåí³ 
ìåøêàíö³ Åíåðãîäàðà, ÿê³ áåççà-
õèñí³ âèéøëè ïðîòè òàíê³â, îáî-
ðîíö³ Ìàð³óïîëÿ òà ñì³ëèâ³ çàë³ç-
íè÷íèêè, ÿê³ åâàêóþâàëè ëþäåé 

³ç Õàðê³âùèíè, òàêîæ ë³êàð³ ç 
Ëóãàíùèíè, ÿê³ ðÿòóâàëè æèòòÿ, 
çàëèøàþ÷èñü â îêîïàõ ³ ï³äâàëàõ, 
ôåðìåðè ç Ìèêîëà¿âùèíè, ÿê³ 
çáèðàëè âðîæàé íà çàì³íîâàíèõ 
òà ïàëàþ÷èõ ïîëÿõ.

«Ïîòÿã äî ïåðåìîãè» — öå íàøà 
ïîäÿêà âñ³ì ñì³ëèâèì óêðà¿íöÿì, 

ÿê³ ÷èíÿòü ñïðîòèâ îêóïàíòàì, — 
ãîâîðèòü ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÒ 
«Óêðçàë³çíèöÿ» Îëåêñàíäð Êà-
ìèø³í. — Ìåòà ïðîºêòó — ïî-
êàçàòè, ùî Óêðà¿íà ïàì’ÿòàº ïðî 
òèõ, õòî çíàõîäèòüñÿ â òèì÷àñîâ³é 
îêóïàö³¿, ùî ìè íå çàáóëè í³ ïðî 
Õåðñîíùèíó, í³ ïðî Äîíå÷÷èíó, 

í³ ïðî Êðèì. Ç 23 ñåðïíÿ ïîòÿã 
êóðñóâàòèìå ìàðøðóòàìè Êè¿â — 
Óæãîðîä òà Çàïîð³ææÿ — Ëüâ³â, 
ïîºäíóþ÷è âñþ êðà¿íó ³ç çàõîäó 
íà ñõ³ä. ² ìè âïåâíåí³, ùî îäíîãî 
äíÿ â³í ïðèáóäå íà âîêçàëè òèõ 
ì³ñò, ÿê³ ïîêè ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä 
òèì÷àñîâîþ îêóïàö³ºþ».
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Ï³ä ²ëîâàéñüêîì 
òîä³ ïîëÿãëî 366 
óêðà¿ íñüêèõ âî¿í³â, 429 
çàçíàëè ïîðàíåíü, 158 
çíèêëè áåçâ³ñòè, 300 
îïèíèëèñÿ â ïîëîí³

Íà Õì³ëüíè÷÷èí³ òðàïèëîñÿ 
âáèâñòâî. Àáè ïðèõîâàòè çëî-
÷èí òà óíèêíóòè â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, 25-ð³÷íèé çëîâìèñíèê 
âèí³ñ ò³ëî âáèòîãî çíàéîìîãî 
â ê³íåöü ãîðîäó òà çàêîïàâ. Ðà-
çîì ç³ ñï³âìåøêàíêîþ, ÿêà áóëà 
î÷åâèäèöåþ çëî÷èíó, ïðèáðàâ 
ó áóäèíêó, äå ñòàëîñÿ âáèâñòâî. 
Âîíè äîìîâèëèñü ðîçïîâ³äà-
òè âñ³ì, õòî áóäå çàïèòóâàòè 
çà ïîòåðï³ëîãî, ùî â³í â³ä íèõ 
ïî¿õàâ ââå÷åð³ äîäîìó.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîííîãî â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ Âàëåð³ÿ Ðîìàíþêà, 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíèêíåííÿ 
34-ð³÷íîãî æèòåëÿ Æäàí³âñüêî¿ 
ãðîìàäè íàä³éøëî â³ä éîãî ð³ä-
íèõ. Âîíè çâåðíóëèñü äî ïî-
ë³öåéñüêîãî îô³öåðà ãðîìàäè 
29 ñåðïíÿ. Âîñòàííº ÷îëîâ³êà 
áà÷èëè 18 ñåðïíÿ â ñåë³, äå â³í 
ïðîæèâàº. Îô³öåð ãðîìàäè îð-
ãàí³çóâàâ ïîøóêè çíèêëîãî, ³ 
÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí éîãî ò³ëî 
çíàéøëè çàêîïàíèì ó êóùàõ.

Íà ì³ñöå çëî÷èíó â³äðàçó 

íàïðàâèëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó 
ãðóïó ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿ òà îá-
ëàñíîãî ãëàâêó, êðèì³íàë³ñò³â, 
îïåðàòèâíèê³â òà ê³íîëîã³â.

Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè îñ³á, 
ç ÿêèìè âîñòàííº áà÷èâñÿ ïî-
òåðï³ëèé òà ïî÷àëè ¿õ ïåðåâ³-
ðÿòè. Ï³ä ï³äîçðó ïîòðàïèëè 
25-ð³÷íèé ì³ñöåâèé æèòåëü òà 
éîãî 23-ð³÷íà ñï³âìåøêàíêà, 
ÿê³ ïðîæèâàëè çà ê³ëüêàñîò 
ìåòð³â â³ä ì³ñöÿ, äå çíàéøëè 
âáèòîãî îäíîñåëüöÿ. Ïîäðóæ-
æÿ íå çàïåðå÷óâàëî, ùî ó äåíü 
çíèêíåííÿ ïîòåðï³ëèé çàõîäèâ 
äî íèõ ó ãîñò³ ³ ïåðåêîíóâàëè 
ïðàâîîõîðîíö³â, ùî ï³ñëÿ çà-
ñò³ëëÿ â³í ïî¿õàâ äîäîìó.

«Ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ïåðøî÷åðãîâèõ ñë³ä÷èõ ä³é äî-
êàçè çìóñèëè ÷îëîâ³êà òà æ³íêó 
ç³çíàòèñü ó â÷èíåíîìó çëî÷èí³. 
Ïîïåðåäíüî ñë³äñòâî âñòàíîâè-
ëî, ùî ï³ä ÷àñ çàñò³ëëÿ ìîëîä-
øèé ³ç ÷îëîâ³ê³â ïðèðåâíóâàâ 
ñï³âìåøêàíêó äî îäíîñåëüöÿ. 
Â³í îáóõîì ñîêèðè âäàðèâ 
ïîòåðï³ëîãî ïî ãîëîâ³, à ïî-

ò³ì âèêðóòêîþ íàí³ñ áëèçüêî 
10 óäàð³â ïî ð³çíèõ ÷àñòèíàõ 
ò³ëà, ÿê³ âèÿâèëèñü íåñóì³ñíè-
ìè ç æèòòÿì. Ââå÷åð³ ò³ëî îäíî-
ñåëüöÿ çàòðèìàíèé âèí³ñ ó êóù³ 
â ê³íåöü ãîðîäó òà çàêîïàâ», — 
éäåòüñÿ ó Â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî êâàë³ô³-
êóâàëè çà ÷. 1 ñò. 115 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(âáèâñòâî). Éîìó çàãðîæóº 
äî 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ä³¿ æ³íêè, ÿêà çíàëà ïðî 
âáèâñòâî, àëå ïðèõîâóâàëà 
éîãî, ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè 
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 
396 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (Ïðèõîâóâàííÿ çëî-
÷èíó). Òàêèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ 
ïîçáàâëåííÿì âîë³ äî 3 ðîê³â.

Íàðàç³ çëîâìèñíèê ïåðåáóâàº 
â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðè-
ìàííÿ. Ñë³ä÷èìè âèð³øóºòüñÿ 
ïèòàííÿ ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ 
çàòðèìàíîìó ïðî ï³äîçðó òà 
îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî 
çàõîäó.

Обухом сокири по голові 
та 10 ударів викруткою

ÍÎÂÈÍÈ

Â³éíà ïðîäîâæóº ïðèíîñèòè 
ãîðå òà á³ëü ó íàø³ ðîäèíè òà 
ãðîìàäè. Ó â³âòîðîê, 30 ñåðïíÿ, 
ñòàëî â³äîìî, ùî â áîþ ç ðîñ³é-
ñüêèìè îêóïàíòàìè íà ï³âäí³ íà-
øî¿ êðà¿íè çàãèíóâ íàø çåìëÿê, 
æèòåëü ñìò Ãëóõ³âö³ 36-ð³÷íèé 
Àíäð³é Êîñòþê.

Ñóìíó çâ³ñòêó ïîâ³äîìèëà Ãëó-
õîâåöüêà îá’ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà 
ãðîìàäà.

«Àíäð³é áóâ ìóæí³ì âî¿íîì ³ 
ïàòð³îòîì, ç ïåðøèõ äí³â â³éíè 
ï³øîâ áîðîíèòè ñâîþ ñ³ì’þ, ñâîþ 
Áàòüê³âùèíó ³ íàñ ç âàìè. À ùå 
â³í áóâ íàéêðàùèì ñèíîì, ÷î-
ëîâ³êîì, áàòüêîì òà äðóãîì, áóâ 
íàéñâ³òë³øîþ ëþäèíîþ. Ñïðàâåä-
ëèâèé, äîáðèé, âð³âíîâàæåíèé, 
ñïîê³éíèé. Éîãî äðóç³ òà çíàéîì³ 
ïàì’ÿòàòèìóòü éîãî æèòòºðàä³ñíèì 
òà óñì³õíåíèì. Òàêèì â³í áóâ çà-
âæäè», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Ãëóõîâåöüêà ãðîìàäà âèñëîâ-
ëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà 
áëèçüêèì çàãèáëîãî Çàõèñíèêà. 
Ðàçîì ç Âàìè ñõèëÿºìî ãîëîâè 
ó ãëèáîê³é ñêîðáîò³.

На півдні України 
загинув глухівчанин

Äîäàìî, Äåíü ïàì’ÿò³ çàõèñ-
íèê³â Óêðà¿íè âñòàíîâëåíèé 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 
23 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ¹ 621 äëÿ 
óâ³÷íåííÿ ãåðî¿çìó â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â ³ äîáðîâîëüö³â, êîòð³ 
â³ääàëè æèòòÿ çà Áàòüê³âùèíó, 
ÿê íàãàäóâàííÿ ïðî îäíó ³ç íàé-
êðèâàâ³øèõ ïîä³é â³éíè íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè — ²ëîâàéñüêó òðàãåä³þ.

29 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ï³ä ÷àñ âè-
õîäó ñèë ÀÒÎ ç îòî÷åííÿ ï³ä ²ëî-

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ó Êîçÿòèí³ íàñòîÿòåëü õðàìó 
Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ 
îòåöü Âàñèëü Âë³çëî, êîçÿòèí-
÷àíè, ðàçîì ç àïàðàòîì ì³ñüêî¿ 
ðàäè, âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì òà 
äåïóòàòàìè îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ 
ðàä, äîºäíàëèñü äî òèõî¿ àêö³¿ 
ó ìîëèòâ³ çà óïîê³é á³ëÿ Àëå¿ 
ïàì’ÿò³.

СТВОРЮВАЛИ СОНЯХИ 
ТА МОЛИЛИСЯ ЗА УПОКІЙ ГЕРОЇВ
Скорбота  У понеділок, 29 серпня, 
в Україні відзначили День пам’яті 
захисників. Цього дня на Козятинщині 
відбулися «тихі» акції «Запали свічку 
пам’яті», аби вшанувати Героїв та 
захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України

âàéñüêîì ðîñ³éñüêå êåð³âíèöòâî 
ïîðóøèëî äîìîâëåíîñò³ ³ âîðîæ³ 
çáðîéí³ ñèëè âïðèòóë ðîçñòð³ëÿ-
ëè ç âàæêîãî îçáðîºííÿ êîëîíè 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ. Òàêå 
â³ðîëîìíå âáèâñòâî êâàë³ô³êó-
ºòüñÿ ì³æíàðîäíèì ãóìàí³òàðíèì 
ïðàâîì ÿê âîºííèé çëî÷èí. Òîä³ 
ïîëÿãëî 366 óêðà¿ íñüêèõ âî¿í³â, 
429 çàçíàëè ïîðàíåíü, 158 çíè-
êëè áåçâ³ñòè, 300 îïèíèëèñÿ 
â ïîëîí³.

Ñìåðòåëüíèé äëÿ íàøèõ çà-
õèñíèê³â «çåëåíèé êîðèäîð» 
ïðîëÿãàâ ÷åðåç ïîëÿ ³ç ñîíÿø-
íèêàìè. Ñàìå ï³ä íèìè ñîòí³ 
óêðà¿íö³â ïîêëàëè â áîðîòüá³ 
ç âîðîãîì ñâî¿ æèòòÿ íà â³âòàð 
ñâîáîäè, ãèíóëè â áîðîòüá³ 
çà íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò ³ 
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà-
¿íè. Òîæ ñèìâîëîì Äíÿ ïàì’ÿò³ 
çàõèñíèê³â Óêðà¿íè ñòàëà êâ³òêà 
ñîíÿõà.

Смертельний для наших захисників «зелений коридор» пролягав через поля із 
соняшниками. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха

Козятинчани вшанували 
пам’ять героїв

«Ìè ïàì’ÿòàºìî ïðî ïîäâèã 
êîæíîãî òà íèçüêî ñõèëÿºìî ãî-
ëîâè ïåðåä ïîëåãëèìè Ãåðîÿìè. 
Äÿêóºìî ðîäèíàì, ùî âèõîâàëè 
ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â òà ñèëüíèõ 
äóõîì âî¿í³â», — éäåòüñÿ íà ñòî-
ð³íö³ Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ÒÃ.

Ïîâ³äîìëÿº ïðî âøàíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â ³ Ñàìãîðîäîöüêèé 
áóäèíîê êóëüòóðè.

«Ñõèëèëè ãîëîâè, âøàíîâóþ÷è 
ïàì’ÿòü íàøîãî Ãåðîÿ, áåçñòðàø-
íîãî ê³áîðãà Þð³ÿ Îñàóëêà — 
ìóæíüîãî çàõèñíèêà, ëþáëÿ÷îãî 
÷îëîâ³êà òà òàòóñÿ, íàéêðàùîãî 
ñèíà, áðàòà, îäíîñåëü÷àíèíà. 
Çãàäóâàëè Þð³ÿ äîáðèìè, òèõè-
ìè òà ùèðèìè ñëîâàìè, àäæå öÿ 
âòðàòà — øðàì íà ñåðö³ êîæíî-
ãî, ÿêèé íå çàãî¿òüñÿ í³êîëè», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Äî ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ñîíÿõ³â 
çàëó÷èëè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, ÿêå 
ç äèòèíñòâà ôîðìóº øàíîáëèâå 
ñòàâëåííÿ äî çàõèñíèê³â Óêðà¿íè.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ë³ä³ÿ Êîðøóíîâà ïî÷àëà ñâîþ 
ðîçïîâ³äü ç òîãî, çà ùî âîíà 
ëþáèòü íàø Êîçÿòèí. Âîíà ïè-
øàºòüñÿ òèì, ùî ìàáóòü ò³ëüêè 
â íàøîìó ì³ñò³ æèâóòü ëþäè, ÿê³ 
íå ìîæóòü ïðîéòè ïîâç ÷óæó á³äó. 
Â ïåðøó ÷åðãó âîíà ïèøàºòüñÿ 
âîëîíòåðàìè, ÿê³ âèçâîëèëè ïåí-
ñ³îíåðêó â ë³òàõ ç-ï³ä ðàêåòíîãî 
îáñòð³ëó, íå çàëèøèëè íàïðèçâî-
ëÿùå ëþäèíó, ÿêà ïîòðåáóâàëà 
ïîðÿòóíêó.

— Ïåíñ³îíåðêó ç Ìèêîëàºâà 
çâàòè Ë³ä³ÿ Ñ³íêåâè÷. Âîíà ÷åêà-
ëà ñâîº¿ äîë³ ó âëàñí³é êâàðòèð³ ç 
âèáèòèìè â³êíàìè òà ïîñ³÷åíèìè 
îñêîëêàìè ñò³íàìè ï³ñëÿ çàëï³â 
âîðîæî¿ àðòèëåð³¿. Ñèä³ëà òîìó, 
ùî ìàþ÷è ³íâàë³äí³ñòü, íå ìàëà 
çìîãè ñïóñêàòèñÿ äî ñõîâèùà. 
Ñèä³ëà â êâàðòèð³ ³ ìîëèëàñü ãîñ-
ïîäó, ïîêè íå íàòðàïèëè íà íå¿ 
ìèêîëà¿âñüê³ âîëîíòåðè.

Ë³ä³þ Ñ³íêåâè÷ â Ìèêîëàºâ³ 
çíàëè áàãàòî ëþäåé, àäæå ¿¿ ïî-
ìåðëèé ÷îòèðè ðîêè òîìó ÷îëîâ³ê 
çàéìàâ âèñîêó ïîñàäó íà Ìèêî-
ëà¿âñüêîìó ñóäíîáóä³âíîìó çà-
âîä³. Âæå çîâñ³ì ñàìîòíüîþ æ³í-
êà â ë³òàõ ñòàëà, êîëè òðàã³÷íî 

çàãèíóâ ¿¿ ºäèíèé ñèí. Ð³äíèõ, 
êð³ì êîçÿòèí÷àíêè Ë³ä³¿, ó íå¿ 
íåìàº, òîæ êð³ì Êîçÿòèíà ¿é í³-
êóäè áóëî ¿õàòè. Ñèä³ëà ³ ÷åêàëà, 
÷è ùå ïðèëåòÿòü âîðîæ³ ðàêåòè, 
÷è õòîñü íàäàñòü ðóêó äîïîìîãè. 
Òàêà äîïîìîãà íàä³éøëà â³ä Ë³-
ä³¿ ç Êîçÿòèíà. Âèíà çâ’ÿçàëàñÿ 
ç Ìèêîëà¿âñüêèìè âîëîíòåðàìè 
³ ïîïðîñèëà ïðèâåçòè Ë³ä³þ Ñ³í-
êåâè÷ ó Êîçÿòèí.

Êîëè æ ìèêîëà¿â÷àíêà îïè-
íèëàñÿ ó Êîçÿòèí³, ïîñòàëî 
ïèòàííÿ, õòî áóäå îï³êóâàòèñÿ 
ë³òíüîþ æ³íêîþ? Ïàí³ Ë³ä³ÿ ç 
ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â ÷åðåç ñâîþ 
çàâàíòàæåí³ñòü ðîáîòàìè íå ìîæå 
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ îï³êóâàòèñÿ 
ñâîºþ ðîäè÷êîþ ³ òåçêîþ ç ì³ñòà 
êîðàáåë³â. Òîæ âîíà çâåðíóëàñÿ 
äî ì³ñöåâîãî Òåðöåíòðó. ² íàø³é 
çåìëÿ÷ö³ ó ðåàá³ë³òàö³éí³é óñòà-

ÍÀØ² ËÞÄÈ

Êîçÿòèí÷àíè — íåéìîâ³ðí³ 
ëþäè. Ó ëèïí³ âîëîíòåðêà Îëüãà 
Øîñòàê îãîëîñèëà çá³ð êîøò³â 
äëÿ äîïîìîãè íàøîìó áàòàëüéî-
íó, íàøî¿ áðèãàäè çàõèñíèê³â. 
Õëîïöÿì âæå êóïèëè ³ ïåðåäàëè 
òàêòè÷í³ íàâóøíèêè, äàëåêîì³ð, 
ñïàëüíèêè, êàðåìàòè. À äíÿìè 
ïîâ³äîìèëè — âæå ïðîïëàòèëè 
çà àâòî

Ó òåëåãðàì — êàíàë³ Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äáèëè 
ï³äñóìêè çáîðó êîøò³â, ÿêèé 
îãîëîñèëà íàïðèê³íö³ ëèïíÿ 
Îëüãà Øîñòàê — âîëîíòåð 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íîâà 
Êîçÿòèíñüêà ãðîìàäà».

«Ïîâ³äîìëÿþ âàì, ùî ñüîãîä-
í³ ïðîïëàòèëè çà àâòî äëÿ íà-
øèõ Êîçÿòèíñüêèõ çàõèñíèê³â, 
äëÿ íàøîãî áàòàëüéîíó, íàøî¿ 
áðèãàäè! Çà àâòî ïðîïëàòèëè 
110700 ãðí. Äÿêóºìî ïðàö³âíè-
êàì ÑÒÎ «Åâðî» çà áåçêîøòîâíó 
äîïîìîãó â îáëàøòóâàíí³, â ï³ä-
ãîòîâö³ àâòî äî â³äïðàâëåííÿ. 
Äÿêóºìî âñ³ì çà êîæíó ãðèâíþ, 
çà êîæíó ñîòíþ, çà êîæíó òèñÿ-
÷ó. Ìè ç âàìè öå çðîáèëè», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Çá³ð êîøò³â äëÿ íàøèõ êî-
çÿòèíñüêèõ çàõèñíèê³â, íàøî-

ãî áàòàëüéîíó, íàøî¿ áðèãàäè 
òðèâàº. Çàõèñíèêàì ïîòð³áåí 
òåïëîâ³çîð.

Ðåêâ³çèòè:
4731 2196 3134 0845
Øîñòàê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà

Для захисників 
придбали авто

íîâ³, ÿêó î÷îëþº Îëüãà Äàöþê, 
íå â³äìîâèëè.

Ï³ñëÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîöåäóð-
íèõ ïèòàíü æ³íö³ ç Ìèêîëàºâà 
íàäàëè ïðèòóëîê. Êîëè æèòåëüêà 
ï³âäíÿ Óêðà¿íè òðîõè àäàïòóâà-
ëàñÿ ï³ñëÿ ïåðåñåëåííÿ, ìè âè-
ð³øèëè çóñòð³òèñÿ ç íåþ.

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî öå â ¿¿ 
æèòò³ äðóãà â³éíà ³ äðóãå âèìó-
øåíå ïåðåñåëåííÿ.

Ïåðøå ïåðåñåëåííÿ ïðèïàëî, 
êîëè ¿é áóëî 10 ðîê³â. Òîä³ âîíà 
æèëà ó Õàðêîâ³ ³ â ðîêè Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè ïåðå¿õàëà äî á³ëüø 
ñïîê³éíîãî Ìèêîëàºâà. Òàì çà-
ê³í÷èëà øêîëó, çäîáóëà âèùó 

Ñèä³ëà ³ ÷åêàëà, ÷è 
ùå ïðèëåòÿòü ðàêåòè, 
÷è õòîñü íàäàñòü 
ðóêó äîïîìîãè. Òàêà 
äîïîìîãà íàä³éøëà â³ä 
Ë³ä³¿ ç Êîçÿòèíà

У 10 РОКІВ ТІКАЛА ВІД ВІЙНИ 
З ХАРКОВА, У 91 — З МИКОЛАЄВА 
Чужої біди не буває  До редакції 
нашого видання звернулася наша 
землячка Лідія Коршунова. Вона 
розповіла нам історію про самотню 
жінку з інвалідністю з Миколаєва. Жінку 
поважного віку в обстріляній рашистами 
квартирі помітили волонтери і на прохання 
козятинчанки привезли в Козятин

îñâ³òó. Ç ìàòðîñîì Ìèêîëà¿â-
ñüêîãî ñóäíîáóä³âíîãî çàâîäó 
ñòâîðèëè ìîëîäó ñ³ì’þ ³ âèðîñ-
òèëè òà âèõîâàëè ºäèíîãî ñèíà.

Ó â³éí³ ç îðêàìè Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà 
ñòàëà æåðòâîþ îáñòð³ë³â â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè òà ãóðòîæèòêó ìå-
äè÷íîãî ³íñòèòóòó. Óäàðíî¿ õâèë³ 
íå âèòðèìóâàëè â³êíà, íå âèòðè-
ìóâàëè óäàðíî¿ õâèë³ ïåòë³ äâåðåé 
³ ïàäàëè íà ï³äëîãó. Äÿêóº âîëîí-
òåðàì, ùî çíàéøëè ¿¿ ³ ïðèâåçëè 
â Êîçÿòèí.

Ìè ïàí³ Ë³ä³þ çàïèòàëè, ÿê ¿¿ 
çíàéøëè âîëîíòåðè?

— ßê çíàéøëè, — êàæå âîíà. — 
Ñàìå âîëîíòåðè íàñ çàáåçïå÷ó-

âàëè óñ³ì íåîáõ³äíèì.
Íàîñòàíîê ìè çàïèòàëè ¿¿, ÷è 

âîíà ìàº íàì³ð ï³ñëÿ íàøî¿ ïåðå-
ìîãè ïîâåðòàòèñÿ ó Ìèêîëà¿â?

— Çâè÷àéíî, ïî¿äó, òàì ó ìåíå 
â ï’ÿòèïîâåðõ³âö³ õîðîøà êâàð-
òèðà ³ ñóñ³äè, ç ÿêèìè ÿ áàãàòî 
ðîê³â ïðîæèëà. Òóò äóæå ãàðíèé 
äîãëÿä, ò³ëüêè, ÿê êàæóòü, âäîìà 
íàéêðàùå, — êàæå âîíà.

Äÿêóº â³ä äóø³ âñüîìó êîëåê-
òèâó Òåðöåíòðó ³ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ 
çà òóðáîòó ïðî ëþäåé Ë³ä³ÿ Êîð-
øóíîâà. Êàæå, ÿ ïðàâäà ñèëüíî 
ëþáëþ Êîçÿòèí, òîìó ùî ó íàñ 
º äóæå áàãàòî õîðîøèõ ëþäåé.

Лідія Сінкевич в Терцентрі всім забезпечена. Мріє після перемоги повернутися у власний 
будинок

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Â³ííèöü-
êà îáëàñíà ðàäà íàãîðîäèëà ïî-
÷åñíèìè ãðàìîòàìè ÷îòèðüîõ 
âîëîíòåð³â ç Êîçÿòèíñüêî¿ ãðî-
ìàäè. Ùå òðîº îòðèìàëè ïîäÿêó 
çà áëàãîä³éíó âîëîíòåðñüêó äî-
ïîìîãó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, 
ÇÑÓ, á³éöÿì òåðîáîðîíè, ïåðå-
ñåëåíöÿì, ì³ñòàì ³ ñåëàì Óêðà¿íè, 
ïîñòðàæäàëèì â³ä ðàøèñòñüêèõ 
çàãàðáíèê³â.

Ïðî öå éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ Òå-
òÿíè ªðìîëàºâî¿ — êîçÿòèíñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ïî-
äÿêàìè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 
íàãîðîäæåíî:

Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Ñèâà-
ê³âñüêîãî — âîëîíòåðà ÃÎ «Êî-
çÿòèíñüêà íîâà ãðîìàäà»;

Îëüãó Ìèêîëà¿âíó Øîñòàê — 
âîëîíòåðà ÃÎ «Êîçÿòèíñüêà íîâà 
ãðîìàäà»;

Íàòàë³þ Âîëîäèìèð³âíó Ì³ñü-
êîâó — äèðåêòîðà Ë³öåþ ¹ 2 Êî-
çÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ñâ³òëàíó Ìèõàéë³âíó Ðîìà-
íîâó — âîëîíòåðà Öåðêâè ÕÂª 
«Ñïàñ³ííÿ»;

Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à Ïðè-
ñÿæíþêà — êåð³âíèêà ôåðìåð-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Ô³äîð Àêòèâ 

Àãðî-ïëþñ»;
Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à Âîëüíî-

ãî — ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ;
²âàíà ²âàíîâè÷à Áîðîâñüêî-

ãî — äèðåêòîðà ÒÎÂ «Òîðãîâà 
áàçà Øïóðè÷êà».

«Ðóø³éíà ñèëà óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó — âîëîíòåðè! Ðóõ, ùî çà-
ðîäèâñÿ ùå ó 2014, ³ ïðîäîâæóº 
äèâóâàòè óâåñü ñâ³ò ñâîºþ íàïîëå-
ãëèâ³ñòþ. Ó íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé 
÷àñ ö³ ëþäè ñòàþòü îïîðîþ äëÿ 
óñ³õ, îá’ºäíóþòü ó ñï³ëüí³é ìåò³ òà 
áåðóòü íà ñåáå âèð³øåííÿ áàãàòüîõ 
íàãàëüíèõ ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Îêð³ì öüîãî, Â³ííèöüêà îá-
ëàñíà ðàäà íàãîðîäèëà ïî÷åñíè-
ìè ãðàìîòàìè òðüîõ âîëîíòåð³â ³ç 
Ãëóõîâåöüêî¿ ãðîìàäè. Ùå ø³ñ-
òüîì âèñëîâèëà ïîäÿêó.

Ïðî â³äçíà÷åííÿ ãëóõ³â÷àí íà-
ïèñàëà Ìàð³ÿ Êóëåøà ó ôåéñáóö³ 
â ãðóï³ «Ãëóõîâåöüêà îá’ºäíàíà 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà».

«Çà áëàãîä³éíó, âîëîíòåðñüêó 
äîïîìîãó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì 
ÇÑÓ, á³éöÿì òåðîáîðîíè, ïåðå-
ñåëåíöÿì, ì³ñòàì ³ ñåëàì Óêðà¿íè, 
ïîñòðàæäàëèì â³ä ðàøèñòñüêèõ 
çàãàðáíèê³â Â³ííèöüêà îáëàñíà 
ðàäà ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ íàãîðî-

äèëà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÑÂÊ 
«Ìàÿê» Îëåíó Êèðèëþê, ï³äïðè-
ºìöÿ Àíäð³ÿ Àíäð³é÷óêà, ãîëîâíî-
ãî ³íæåíåðà ÑÂÊ «Á³ëîï³ëüñüêèé» 
Ìèêîëó Ãóí÷àêà.

Òàêîæ Â³ííèöüêà îáëðàäà âè-
ñëîâèëà ïîäÿêó ãåíåðàëüíîìó äè-
ðåêòîðó ÒÎÂ «ÀÊÂ Óêðà¿íñüêå 
êàîë³íîâå òîâàðèñòâî» Àíäð³þ 
Ãîðä³ºíêó, ï³äïðèºìöþ Þð³þ 
Ïîë³ùóêó, êåð³âíèêó ÑÂÃ «Á³-
ë³íñüêîãî» Àíàòîë³þ Á³ë³íñüêîìó, 
äåïóòàòàì Ãëóõîâåöüêî¿ ñåëèùíî¿ 
ðàäè 7, 8 ñêëèêàíü Àëë³ Êóäðÿâåöü 
òà Íàçàðó Íàçàðîâñüêîìó.

«Ãëóõîâåöüêà ñåëèùíà ðàäà 
ïðèºäíóºòüñÿ äî ñë³â ïîäÿê óñ³ì 
íàãîðîäæåíèì òà äÿêóº òàêîæ óñ³ì 
æèòåëÿì äðóæíî¿ Ãëóõîâåöüêî¿ ñå-
ëèùíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, 
ÿê³ çàâæäè ïîäàþòü ðóêó äîïîìî-
ãè âñ³ì, õòî öüîãî ïîòðåáóº ó öåé 
òðèâîæíèé ÷àñ», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Òàêîæ äîäàìî, ùî äíÿìè ãîëî-
âà îáëàñíî¿ ðàäè Â’ÿ÷åñëàâ Ñî-
êîëîâèé âðó÷èâ Ïî÷åñí³ â³äçíàêè 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Â³ííè÷÷èíîþ». 
Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — ìàõí³â÷à-
íèí Àíàòîë³é Äðîçäîâè÷ — ãîëî-
âà ÑÔÃ «Í³êà — Ä» (ñ. Ìàõí³âêà 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó).

Волонтерів нагородили 
грамотами та подяками
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñ³ì ðîê³â òîìó âîíà âòðàòèëà 
ñ³ìåéíèé çàòèøîê. Âàæêà õâî-
ðîáà çàáðàëà êîõàíîãî ÷îëîâ³êà. 
Ç âèõîäîì íà ïåíñ³þ ó íàøî¿ 
çåìëÿ÷êè çàêðàëàñÿ äóìêà ïî-
âåðíóòèñÿ äî ð³äíîãî êðàþ, äå 
íàðîäèëàñÿ.

Ò³ëüêè íå âñå òàê ïðîñòî â æèò-
ò³. Âîíà ñàìà ñåáå çàïèòóâàëà: 
ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ìîæíà, 
ò³ëüêè êóäè? Ó áàòüê³âñüêîìó 
äîì³ æèâå ¿¿ ñåñòðà, íå ë³çòè æ 
¿é íà ãîëîâó. Òèì á³ëüøå, ç äî-
ïîìîãîþ äðóç³â íàøà çåìëÿ÷êà 
âëàøòóâàëàñÿ íà ðîáîòó, ÿêà ¿é 
ïðèïàëà äî äóø³. Ñòàëà ïðà-
öþâàòè ôàõ³âöåì ç äèòÿ÷îãî 
õàð÷óâàííÿ ó øêîë³. Óëþáëåíà 
ðîáîòà ïîñòàâèëà æèðíó êðàïêó 
íà ïåðå¿çä³. ² òóò, ÿê ãð³ì ñåðåä 
ÿñíîãî íåáà — ïîâíîìàñøòàáíå 
ðîñ³éñüêå âòîðãíåííÿ.

— Ïî÷àòîê â³éíè ÿ çóñòð³ëà 
ðàíêîì 24 ëþòîãî ïàðàëåëüíî 
ç âèòòÿì ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè, — 
ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ. — Ïåðøå, ùî 
ìåí³ ñïàëî íà äóìêó — öå ¿õàòè 
äîäîìó â ñåëî. Òàì ó ìåíå ñòà-
ðåíüêà ìàìà ³ ñåñòðà, ùî ïðîæè-
âàº ðàçîì ³ç ìàìîþ ó áàòüê³âñüêî-
ìó áóäèíêó. Ò³ëüêè â òîé ìîìåíò 
ó ìåíå íå áóëî ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³, 
äî êîãî ¿õàòè? ßêáè ÿ ïðè¿õàëà 
äî ìàìè, òî â ¿¿ õàòèí³ îäíà êóõíÿ 
íà òðè ñ³ì’¿. Íå õîò³ëà ÿ â ïîáó-
ò³ í³êîãî ïðèò³ñíÿòè. ßêùî âæå 
¿õàòè â Êîçÿòèí, òî îðåíäóâàòè 
òàì æèòëî. ̄ õàòè áåç âèçíà÷åíîñò³ 
íå õîò³ëîñÿ, òîæ îñòàëèñÿ ç ñèíîì 
ó ñòîëèö³.

Ñèðåíè âèëè îäíà çà îäíîþ. 
Íàä³ÿ ç ñèíîì áóëè â êâàðòèð³ ³ 
ñïîä³âàëèñÿ, ùî í³÷îãî íå ïðè-
ëåòèòü, àëå ñòðàõ áóâ âåëèêèé. 
Ïîäðóãà æ³íêè, ÿêà ïðàöþº òà-
êîæ ó øêîë³, çàïðîïîíóâàëà ï³ä 
÷àñ ïîâ³òðÿíèõ òðèâîã ñïóñêàòèñÿ 
â ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ¿õíüî¿ 
øêîëè. Ó òîìó ñõîâèù³ áóëè öè-
â³ëüí³ ³ áóëè òåðîáîðîí³âö³, ÿê³ 
çàõèùàëè øêîëó.

— Ç òîãî ñõîâèùà ìè íå âè-
õîäèëè 10 äí³â, — ïðèãàäóº ïîä³¿ 
êîçÿòèíñüêà êèÿíêà. —

Ñïàëè â çèìîâîìó âçóòò³ 
ó âåðõíüîìó îäÿç³: â øàïêàõ ³ 
ïàëüòî. Â ïåðø³ äí³ æèòòÿ â ï³ä-
âàë³ ó ìåíå âèñòà÷àëî ìîðàëüíèõ 
ñèë íå ðîçêèñàòè ñàì³é òà çàñïî-
êîþâàòè ³íøèõ. Ò³ëüêè çà 10 äí³â 
æèòòÿ â ï³äâàë³ íàñò³ëüêè ñòàëî 
íåñòåðïíèì, ùî ìè ç ñèíîì âèð³-
øèëè: áóäü ùî áóäå, ïîâåðòàºìî-
ñÿ â êâàðòèðó. Çàêëå¿ëè ñêîò÷åì 
â³êíà, çðîáèëè ñâ³òëîìàñêóâàííÿ 
òà ï³ä ÷àñ ñèðåí ìîëèëèñÿ Ãîñ-
ïîäó, ùîá í³÷îãî íå ïðèëåò³ëî.

— Íàäþ, à ÷îãî âè íå âè¿õàëè ç 

Êèºâà, àäæå âàøîìó ì³êðîðàéîíó 
â ò³ äí³ äîñòàâàëîñÿ íàéá³ëüøå? — 
çàïèòóºìî çåìëÿ÷êó.

— Ìè çíàëè, ùî ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò â ò³ äí³ íå êóðñóâàâ, 
à òàêñèñòè íà ïðî¿çä ñèëüíî ï³ä-
íÿëè ö³íè. Ï³øêè äî âîêçàëó 
äàëåêî, òà é âîêçàë áóâ ïåðåïî-
âíåíèé.

— Àëå æ âè ÿêîñü âè¿õàëè?
— Âè¿õàëè òîìó, ùî ñâ³ò íå áåç 

äîáðèõ ëþäåé. Â íàðîä³ êàæóòü: 
â³ääàé ëþäèí³ êðèõ³òêó ñåáå, òîä³ 
äîáðî ïîâåðíåòüñÿ äî òåáå áóìå-
ðàíãîì. ß ñòàðàþñÿ äîïîìàãàòè 
ëþäÿì, ó öüîìó âèïàäêó ëþäè 
äîïîìîãëè ìåí³. Ñàíòåõí³ê ³øîâ 
ó íàø áóäèíîê âèìèêàòè îïàëåí-
íÿ, à ïðàöþþ÷èé äîìîôîí áóâ 
ò³ëüêè ó ìåíå. Â³í äî ìåíå çâåð-
íóâñÿ, ùîá ÿ â³äêðèëà äâåð³, àáè 
â³í ì³ã ñïóñòèòèñÿ â ï³äâàë. Êîëè 
ìè ç íèì çóñòð³ëèñÿ, â³í ìåíå çà-
ïèòóº: «Íàä³º Ïåòð³âíî, à âè ÷îãî 
òóò?». Âè¿õàòè íå ìîæó, — êàæó 
ÿ éîìó. «Çàâòðà ðàíêîì ÿ çà¿äó 
çà âàìè ìàøèíîþ». Ñê³ëüêè æè-
òèìó, áóäó äîáðèì ñëîâîì çãà-
äóâàòè íàøîãî ñàíòåõí³êà. Ìè 
âçÿëè ³ç ñîáîþ íåîáõ³äí³ ðå÷³ ³ 

â³í íàñ â³äâ³ç íà çàë³çíè÷íó ñòàí-
ö³þ Êè¿â Âîëèíñüêèé. Áóëî öå 
16 áåðåçíÿ.

Â åëåêòðîïî¿çä ï³äâèùåíî¿ 
êîìôîðòíîñò³ íàñ ïîñàäèëè áåç 
êâèòê³â ïðîâ³äíèêè — ³ñòèíí³ 
óêðà¿íö³. Çàéøîâøè ó âàãîí, 
ÿ õâèëèí 20 ïëàêàëà. Æ³íêà, ÿêà 
ñèä³ëà ïîðó÷, õîò³ëà äàòè ìåí³ 
çàñïîê³éëèâ³. ß ¿é êàæó: «Ìåí³ 
íå ïîãàíî, öå ì³é ñòàí â³ä ïå-
ðåæèòîãî ³ ùî ÿ ¿äó, íå çíàþ÷è 
íàâ³òü äî êîãî. Çíàþ ò³ëüêè, ùî 
¿äó â Êîçÿòèí». ²ñòåðèêà ìèíóëà, 
ÿ çàñïîêî¿ëàñü. ß âæå çíàëà, ùî 
¿äó â ð³äíèé ìåí³ êðàé, äå ÿ íà-
ðîäèëàñÿ, äå º ìîÿ ìàìà ³ ñåñòðà, 
äå º áàãàòî ìî¿õ äðóç³â.

Ïåðø³ äâ³ íî÷³ íî÷óâàëè ó îä-
íîêëàñíèö³ Ãàë³ Âîâ÷îê.

— Êîëè ÿ çàðåºñòðóâàëàñÿ 
â ñ³ëüñüê³é ðàä³ ³ â ÖÍÀÏ³, ìåí³ 
âèäàëè äîâ³äêó, ùî ÿ ñàìå òà 
îñîáà, ÿêà âòåêëà â³ä ðóñüêîãî 
ì³ðó. Ìî¿ äðóç³ äîïîìîãëè îðåí-
äóâàòè æèòëî â áóäèíêó, â ÿêîìó 
â äðóã³é ïîëîâèí³ ìåøêàº âëàñ-
íèê. Ï³çí³øå äîïîìîãëè ç ³íøèì 
æèòëîì.

Ïåðøîãî òðàâíÿ Íàä³ÿ ç äðó-

ÍÀØ² ËÞÄÈ

— Ç òîãî ñõîâèùà ìè 
íå âèõîäèëè 10 äí³â, 
— ïðèãàäóº Íàä³ÿ. 
— Ñïàëè ó âçóòò³ ó 
âåðõíüîìó îäÿç³: â 
øàïêàõ ³ ïàëüòî

ЩЕ ДО ВІЙНИ МРІЯЛА 
ПОВЕРНУТИСЯ В КОЗЯТИН
Повернення  Надія Дзюба 
(по чоловікові Уразова) добилася в житті 
того, чого бажала проста українська жінка. 
Мала доброго чоловіка, улюблену роботу, 
достаток у сім’ї і багато друзів. З початком 
повномасштабного російського вторгнення 
її життя розділилося на до і після. Надія 
розповіла, що довелося пережити за три 
тижні під обстрілами, як вдалося виїхати та 
хто підтримав її на батьківщині

çÿìè ïîñàäèëè íà íîâîìó ì³ñö³ 
ïðîæèâàííÿ êàðòîïëþ, çàñ³ÿëà ³ 
ïîñàäèëà ãðÿäêè. Òåïåð íà ãîðîä³ 
ó Íàä³ ðîñòå êàðòîïëÿ, êàïóñòà, 
áóðÿê, ìîðêâà, êóêóðóçêà, îã³ðêè, 
ïîì³äîðè ³ ÷îðíîáðèâö³. Ñèðåíè 
é ï³äâàë Íàä³¿ áóäóòü ùå ñíèòèñÿ 
äîâãî, à ãîðîä, ÿêèé âîíà ïîñà-
äèëà, äëÿ íå¿ â³ääóøèíà. Íàäÿ 
ëþáèòü, ÿê ìàéæå êîæíà æ³íêà, 
êîïàòèñÿ â çåìë³.

— Ìî¿ óëþáëåí³ êâ³òè — ðî-
ìàøêè. À ÷îðíîáðèâö³ — öå 
Óêðà¿íà, ìîÿ ìàìà, ì³é áóäèíîê. 
Òîìó ÿ âñå òóò çàñàäèëà ñîíÿø-
íèêàìè ³ ÷îðíîáðèâöÿìè.

Ïðîâ³äàâ íîâîñåëêó ¿¿ â÷èòåëü 
Ãðèãîð³é Êîëîì³é÷åíêî. Íàäÿ 
çãàäóº òîé äåíü ç òåïëîòîþ.

— Êîëè ïðèéøîâ Ãðèãîð³é Ñå-
ìåíîâè÷, òî ÿ ïîñòàâèëà âñ³ì íàì 
÷àé. Éîìó ³ ñèíó íàëèëà íàï³é 
ó ÷àøêè, à ñîá³ — ó ï³âë³òðîâó 
áàíêó, òîìó ùî ïîñóäó íå áóëî. 
Òàê íà äðóãèé äåíü Ãðèãîð³é 
Ñåìåíîâè÷ êóïèâ ìåí³ ïîñóä, 
íà ÿêèé â³ðîã³äíî âèòðàòèëè 
á³ëüøó ïîëîâèíó ïåíñ³¿ â÷èòåëÿ.

Íàäÿ êàæå, ùî çàðàç âîíà çíîâó 
ùàñëèâà. Òîìó ùî ó öüîìó ïî-
ìåøêàíí³ â³ä÷óâàº ñåáå, ÿê âäîìà.

— Ëþäè, ÿê³ íàì äàëè öå æèò-
ëî, ëþäÿí³ ³ ùåäð³. Ìåíå îòî÷ó-
þòü çàâæäè ãîòîâ³ ïðèéòè íà äî-
ïîìîãó äðóç³ ³ îäíîêëàñíèêè. Òóò 
ì³é ñèí, ñþäè ïðèõîäèòü ìîÿ äî-
÷êà ç âíóêîì. ß âäÿ÷íà äîë³, ùî 
íà ìîºìó æèòòºâîìó øëÿõó çó-
ñòð³ëèñü Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, ùå 
íåäàâí³é äåðñëóæáîâåöü, à íèí³ 
ïåíñ³îíåð Íàòàë³ÿ Ïàçþí, â÷è-
òåëü Îêñàíà Äåì’ÿíþê, Íàòàë³ÿ 
Àáðàìþê òà Ìàð³ÿ Ïîë³ùóê ³ 
ìàéæå âñ³ ìî¿ îäíîêëàñíèêè.

— Íàäþ, òè â Êèºâ³ ï³ä ðàêåòíè-
ìè îáñòð³ëàìè áóëà òðè òèæí³. Â ò³ 
äí³ ëþäè ï³øêè éøëè ç Ìàêàðîâà, 
²ðïåíÿ ³ Áó÷³, ìîæëèâî ³ òîá³ ïî-
òð³áíî áóëî ñïðîáóâàòè âèáðàòèñÿ 
çâ³äòè.

— Ïåðø³ äí³ ìè æèëè íàä³-
ºþ, ùî çàâòðà ìàº áóòè êðàùå. 
Ìè áà÷èëè ðàêåòè, ÿê³ í³áè ëå-
ò³ëè ïðÿìî ó íàø³ â³êíà. Öå ìè 
âèòðèìóâàëè. Áàæàííÿ âè¿õàòà 
ç’ÿâèëîñÿ òîä³, êîëè ìè çíàëè, 

ùî ðîñ³ÿíè ðîçñòð³ëþâàëè ëþäåé 
çà òå, ùî âîíè ïðîñòî óêðà¿íö³. 
Ñàìå öå ìåíå ï³äøòîâõóâàëî, ùî 
òðåáà âè¿æäæàòè. ² îñü ÿ òóò.

Òîä³ âèéòè íà âóëèöþ áóëî 
áîÿçêî, â Êèºâ³ â òó ïîðó áóëî 
áàãàòî äèâåðñàíò³â. Ïîä³¿, ÿê³ 
â ò³ äí³ áóëè â Êèºâ³, â³äîáðà-
æåí³ ó â³ðø³, ÿêèé ÿ òîá³ õî÷ó 
ïðî÷èòàòè. Â³ðø íå ì³é, àëå â³í 
â ïîâí³é ì³ð³ â³äîáðàæàº ïîä³¿, 
ÿê³ áóëè â ñòîëèö³:

² ë³òî íå òàêå…
² ëþäè, ìîâ ïðèìàðè…
² íåáî ãîëóáå êóäèñü âåäå îòà-

ðè…
² ìè âñ³ íå òàê³…
Ðîçêèäàí³ ïî ñâ³òó…
×àñè òåïåð âàæê³…
Ãóëÿþòü äóø³ ç â³òðîì…
Íàäùåðáëåíå æèòòÿ…
Ðîç³ðâàíå íà øìàòòÿ…
Äîðîãà â óêðèòòÿ…
Íó, ùî? Ñïàñèá³ «áðàòòÿ»:
Çà ë³òî… ³ çà ëþòèé…
Çà òå, ùî ñèí áåç òàòà,
Çà òå, ùî äåíü ïðèêóòèé
×îðíþùèì ñëîâîì: «âòðàòà»…
Òåïåð íàì âæå çíàéîì³
Ò³ñí³ çâ’ÿçêè «ðîäèíí³»,
Êîëè ñòð³ëÿþòü â äîì³,
Ñêàçàâøè: «ñàì³ âèíí³».
² ñèïëÿòü áîìáè, ãðàäè…
Òóäè, äå ïðîñòî æèëè,
Äå íå ÷åêàëè çðàäè,
À ð³äíèì äîðîæèëè.
Äå çóñòð³÷àëè ñîíöå,
Âåëè ä³òåé äî øêîëè
Äå Áîã áóâ îõîðîíöåì,
Ãóä³ëè âë³òêó áäæîëè.
² âñå ÿêîñü ñêëàäàëîñü
Â ìàëåñåíüê³ õâèëèíè.
Ìîæëèâî, ùîñü íå âäàëîñü,
Òà ìè ó ñåáå æèëè.
Ó ñåáå â ð³äí³é õàò³
Â ìàëåíüê³é Óêðà¿í³ -
Ïî-ñâîºìó áàãàò³é,
Ïî-ñâîºìó ºäèí³é.
Íåìàº âàì òóò ì³ñöÿ!
Íåìàº ³ íå áóäå!!!
Ëþáîâ, ùî â íàø³ì ñåðö³,
Íå çíèêíå âæå í³êóäè.
Í³êîëè òà í³çàùî
¯¿ íå çàãàñèòè,
Íå ìîæå ëþä ïðîïàùèé
Íàñ â÷èòè, ÿê ëþáèòè!

Потрібна кров
 Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 

öåíòð ñëóæáè êðîâ³ ïðî-
ñèòü óñ³õ îõî÷èõ äîëó÷èòèñü 
äî çäà÷³ êðîâ³ âñ³õ ãðóï. Öå 
íåîáõ³äíî äëÿ çàãîòîâêè êîì-
ïîíåíò³â äîíîðñüêî¿ êðîâ³, 
ÿê³ â ïîäàëüøîìó âðÿòóþòü 
íå îäíå ëþäñüêå æèòòÿ. Âàæ-
ëèâî ïîïîâíèòè çàïàñè, àäæå 
îáëàñíèé öåíòð íàäàº êîìïî-
íåíòè äëÿ óñ³õ ãðîìàä îáëàñò³.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Â³-
ííèöüêà îáëàñíà â³éñüêîâà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ.

«Ïîòðåáà ó êðîâ³ ïîñò³é-
íî çðîñòàº. Òîìó, ó íàñ ïðî-
õàííÿ ñïðèÿòè íàì ç äîíîð-
ñòâîì. ª ãðàô³ê íà âåðåñåíü, 
òîìó ìè ïðîñèìî äîïîìîãòè 
íàì îðãàí³çóâàòè Äåíü äî-
íîðà», — çàçíà÷èëà ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ íà îíëàéí-íàðàä³ ç 
ãîëîâàìè ãðîìàä ãîëîâíèé 
ë³êàð îáëàñíîãî öåíòðó ñëóæ-
áè êðîâ³ Îêñàíà Áàíàõ.

Òàê³ Äí³ äîíîðà óæå ïðî-
õîäèëè â ãðîìàäàõ. ² óñï³øíî 
âîíè â³äáóëèñÿ â Áåðøàä³, 
Ãàéñèí³, Õì³ëüíèêó, Ëóö³-
Ìåëåøê³âñüê³é òà ³íøèõ.

Çà ïîòðåáè ó öåíòð³ ñòâîðÿòü 
ïîñèëåíó ìîá³ëüíó áðèãàäó 
äëÿ çàáîðó êðîâ³. Â³ä ãðîìàä 
ïîòð³áíî ëèøå ïðèì³ùåííÿ ³ 
ïðî³íôîðìóâàòè íàñåëåííÿ, 
êîëè ïëàíóºòüñÿ Äåíü äîíîðà.

Äèðåêòîðêà Äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³-
òàö³¿ ÎÂÀ Îëüãà Çàäîðîæíà 
çàóâàæèëà, ùî âàæëèâî, àáè 
ãðîìàäè àêòèâíî âêëþ÷èëèñÿ 
â ïðîöåñ.

«Ìè âñ³ ïðàöþºìî íà Ïå-
ðåìîãó. À äîíîðñòâî — öå 
âàø ìàëåíüêèé âíåñîê ó íå¿, 
òîìó ïðîñèìî ãîë³â ãðîìàä 
àêòèâíî âêëþ÷èòèñÿ ó öåé 
ïðîöåñ», — äîäàëà Îëüãà Çà-
äîðîæíà.

Ùî ïîòð³áíî äëÿ äîíîð-
ñòâà êðîâ³?
 Â³ê â³ä 18 ðîê³â;
 Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº 

îñîáó;
 Â³äñóòí³ñòü õðîí³÷íèõ 

õâîðîá;
 Äîñòàòí³é â³äïî÷èíîê 

íàïåðåäîäí³ äîíàö³¿;
 Íå âæèâàòè àëêîãîëü 

çà 48 ãîäèí äî äîíàö³¿;
 Îáîâ’ÿçêîâî ïîñí³äàéòå, 

ÿêùî éäåòå íà äîíàö³þ.
Çäàâàòè êðîâ «íàòùåñåð-

öå» — øêîäà âàøîìó îðãàí³ç-
ìó. Àëå íå âàðòî âæèâàòè ïå-
ðåä äîíàö³ºþ æèðí³ òà ìîëî÷í³ 
ïðîäóêòè, à òàêîæ áàíàíè.

Дані по ковіду
 Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 

öåíòð êîíòðîëþ òà ïðîô³-
ëàêòèêè õâîðîá ïîâ³äîìèâ 
îïåðàòèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ 
³íôåêö³¿ COVID-19 ñòàíîì 
íà 31 ñåðïíÿ 2022 ðîêó.

ßê éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí-
í³, âïðîäîâæ ìèíóëî¿ äîáè 
âñ³ìà ëàáîðàòîð³ÿìè îá-
ëàñò³ äîñë³äæåíî 299 çðàç-
ê³â íà COVID–19 (â ò. ÷. 
ÎÖÊÏÕ — 282, Ìåä³ëàáñ — 
7, Öåíòð ²Õ — 9, ì³ñüêèé 
ë³êóâàëüíî–ä³àãíîñòè÷íèé 
öåíòð — 1, Ìîãèë³â–Ïî-
ä³ëüñüêà ÎË²Ë — 0). Çàðå-
ºñòðóâàëè 186 íîâèõ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñíó íåäóãó. 
Îäèí ïàö³ºíò ïîìåð.

КОРОТКОКОРОТКО

Надія йшла на улюблену роботу як на свято
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà òóðí³ð³ â Êàðïàòàõ ó çìà-
ãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü 16 êîìàíä ³ç 
ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
U 9 áóëî 7 êîìàíä. Öå ÔÊ «Viva 
cup» Õìåëüíèöüêèé, ÄÞÑØ-15 
Êè¿â-1, ÔÊ «Çóáð» Ëüâ³âñüêà îá-
ëàñòü, ÄÞÑØ-15 Êè¿â-2, ÔÊ 
«Ëåâè» Ëüâ³â, ÔÊ «Ëåâè» Êîçÿ-
òèí, ÔÊ «Ãí³âàíü».

Ìîëîäø³ ôóòáîë³ñòè áóëè 
ïðåäñòàâëåí³ äåâ’ÿòüìà êîëåê-
òèâàìè: ÔÊ «×åìï³îí-1» òà ÔÊ 
«×åìï³îí-2» ç Êèºâà. ÔÊ «Äæó-
í³îð» Ëüâ³â, ÔÊ «Ëåâè» Êîçÿòèí, 
ÔÊ «Ëåâè» Ëüâ³â, ÔÊ «Ãîëäáåð-
ð³» ×åðí³âö³, ÔÊ «×åìï³îí-3» 
Êè¿â, ÔÊ «Øàõòàð» Â³ííèöÿ, 
ÔÊ «Ñòîðîæèíåöü Ñïàðòà» ×åð-
í³âåöüêà îáëàñòü.

Ïðîõîäèëè ³ãðè äâîõ â³êîâèõ 
ãðóï íà ïîëÿõ ¹ 1 òà ¹ 2. Ñïî-
÷àòêó êîìàíäè çà êîëîâîþ ñèñ-
òåìîþ âèçíà÷àëè ÷åòâ³ðêó êðà-
ùèõ. Òàê³ ÷åòâ³ðêè ïîòðàïëÿëè 
â ñòàä³þ çìàãàíü «ë³ãà ÷åìï³îí³â». 
Êîìàíäè, ÿê³ â îáîõ â³êîâèõ êà-
òåãîð³ÿõ çàéíÿëè ì³ñöÿ ç 5-ãî ³ 
íèæ÷å, çìàãàëèñÿ çà êîëîâîþ 
ñèñòåìîþ â «ë³ç³ ªâðîïè».

Ï³ñëÿ ³ãîð ó ãðóïàõ îáèäâ³ êî-
ìàíäè Êîçÿòèíñüêèõ «Ëåâ³â» áåç 
îñîáëèâèõ ïðîáëåì ïðîáèëèñÿ 
äî ÷åòâ³ðîê êðàùèõ. Íàéö³êàâ³-
øèìè ìàò÷àìè íàøèõ ôóòáîë³ñò³â 

â ñòàðø³é ãðóï³ áóëà ãðà Êîçÿòèí-
ñüêèõ «Ëåâ³â» ³ç «Çóáðîì» Ëüâ³â-
ñüêà îáëàñòü — 6:0 ³ íàïðóæåíèé 
ç êîìàíäîþ ì³ñòà Õìåëüíèöüêèé 
ïîºäèíîê, äå íàø³ «Ëåâè» âèðâà-
ëè ïåðåìîãó 2:1.

Ó ìîëîäøèõ ôóòáîë³ñò³â «Ëåâè» 
íå çàëèøèëè øàíñ³â ñóïåðíèêó 
ó ãð³ ç «Ãîëäáåðð³» 4:0 Òà ãðà ã³ä-
íèõ îäèí îäíîãî ñóïåðíèê³â: «Ëå-
â³â» ³ ïåðøî¿ êè¿âñüêî¿ êîìàíäè 
«×åìï³îí». Ô³íàëüíèé ñâèñòîê 
òîãî ìàò÷ó ñïîâ³ñòèâ, ùî ãðà çà-

ê³í÷èëàñÿ ïåðåìîãîþ «Ëåâ³â» ç 
ðàõóíêîì 2:1.

Íå áóëî ïðîáëåì ó ìîëîäøèõ 
êîçÿòèíñüêèõ ôóòáîë³ñò³â ó «ë³ç³ 
÷åìï³îí³â». Âîíè âïåâíåíî ô³í³-
øóâàëè íà ïåðøîìó ì³ñö³. Â «ë³ç³ 
÷åìï³îí³â» ñòàðøî¿ â³êîâî¿ êàòå-
ãîð³¿ ïåðåìîæöÿ äîâåëîñü âèçíà-
÷àòè ïðîáèòòÿì ïåíàëüò³. Êîçÿ-
òèíñüê³ «Ëåâè» òà ÔÊ «Ãí³âàíü» 
ìàëè â ñâîºìó àêòèâ³ îäíàêîâó 
ê³ëüê³ñòü î÷îê. Îäíàêîâà ó íèõ 
áóëà ð³çíèöÿ çàáèòèõ ³ ïðî-
ïóùåíèõ ì’ÿ÷³â. Ó ôóòáîëüí³é 

ÍÎÂÈÍÈ

ëîòåðå¿ ôîðòóíà ïîñì³õíóëàñÿ 
äåâ’ÿòèë³òí³ì «Ëåâàì». Ç ÷èì 
ìè ¿õ â³òàºìî.

«Ëåâè» ñâî¿ ìåäàë³ çà ïåðøå 
ì³ñöå ïîêëàëè â êóáîê ³ âçÿëè 
êóðñ íà Êîçÿòèí.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ íàøèõ ãðàâ-
ö³â ç Áóêîâåëÿ ìè ñïðîáóâàëè ïî-
÷óòè âðàæåííÿ â³ä òóðí³ðó òðå-
íåðà «Ëåâ³â» Ðóñëàíà Ãóìåíþêà. 
Â³í áóâ íåáàãàòîñë³âíèì. Êàæå, 
íà òóðí³ð³ â Êàðïàòàõ áóëà ÷óäîâà 
àòìîñôåðà.

— Çà òðè äí³ çìàãàíü êîìàíäè 
â³ä³ãðàëè áàãàòî õîðîøèõ ³ãîð, 
çà ùî ¿ì âåëèêå äÿêóþ. Äóæå 
âäÿ÷íèé áàòüêàì ôóòáîë³ñò³â 
çà ï³äòðèìêó êîìàíäè, — ñêàçàâ 
òðåíåð.

Ç ³íøèõ äæåðåë ñòàëî â³äîìî, 
ùî íà çìàãàííÿõ â Áóêîâåë³ íàø³ 
«Ëåâè» áóëè íàñò³ëüêè â öåíòð³ 
óâàãè, ùî âñ³ íàçâó íàøîãî ì³ñòà 
ñòàëè âèìîâëÿëè ïðàâèëüíî. Ïðè-
ºìíî, ùî çàâäÿêè êîçÿòèíñüêèì 
ôóòáîë³ñòàì, á³ëüøå ëþäåé íà Çà-
õ³äí³é Óêðà¿í³ çíàþòü, ÿê ïðà-
âèëüíî íàçèâàºòüñÿ íàøå ì³ñòî.

Ï³ñëÿ ³ãîð ó ãðóïàõ 
îáèäâ³ êîìàíäè 
Êîçÿòèíñüêèõ «Ëåâ³â» 
áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì 
ïðîáèëèñÿ äî ÷åòâ³ðîê 
êðàùèõ

У БУКОВЕЛІ КОЗЯТИНСЬКІ «ЛЕВИ» 
ВИГРАЛИ ДВОМА СКЛАДАМИ
Спорт  Минулого тижня Козятинські 
«Леви» U-7 та U-9 на турнірі, 
присвяченому Дню Незалежності, 
стали золотими призерами в обох 
вікових категоріях. Що було цікавого 
на турнірі Bukovel Cup 2022 і як 
проходили змагання?

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ðîçòàøîâàíèé öåé ìàëüîâíè-
÷èé êðàé íà áåðåç³ ð³÷êè Ñâ³òíÿ, 
âçäîâæ ÿêî¿ óòâîðèâñÿ êàñêàä 
ñòàâê³â. Ìàõàðèíö³ â íàø³é ãðî-
ìàä³, ìàáóòü, º ÷åìï³îíîì çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñòàâê³â. Ò³ëüêè ñïðàâæí³ì 
áàãàòñòâîì ó ñåë³ º ëþäè. Ó ñåë³ 
Ìàõàðèíö³ º äåê³ëüêà íàïðÿìê³â 
ðîçâèòêó. Öå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî, îñâ³òà òà ñïîðò. ×îãî ò³ëüêè 
âàðòà âîëåéáîëüíà êîìàíäà ñåëà, 
ÿêà çäîáóëà ïåðø³ñòü íà áëàãî-
ä³éíîìó òóðí³ð³, äå ïðîòè íèõ 
âèñòóïàëè ç³ðêîâ³ âîëåéáîë³ñòè.

Êîæíå ñåëî ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ ³ 
Ìàõàðèíö³ â öüîìó íå âèíÿòîê. Ç 
ðîêó â ð³ê òóò çáåð³ãàþòü ïàì’ÿòü 
òèõ, õòî â ð³çí³ ïåð³îäè çàõèùàëè 
ð³äíó çåìëþ. Â³òàþòü íîâ³ ñ³ì’¿, 
þâ³ëÿð³â, äîâãîæèòåë³â, âåòåðàí³â 
ïðàö³. Âåëèêó óâàãó â ñåë³ ïðè-
ä³ëÿþòü ñ³ì’ÿì-äîâãîæèòåëÿì. 
Êîæíîãî ðîêó íà äåíü ñåëà â³ä-
çíà÷àþòü þâ³ëÿð³â, õòî ñòàâàâ 
íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê 65, 60, 55, 
50, 45, 40, 35, 30 ³ 25 ðîê³â.

Ó Ìàõàðèíåöüêî¿ ãðîìàäè 
28 ñåðïíÿ ïîäâ³éíå ñâÿòî. Äåíü 
ñåëà ñï³âïàäàº ç ïðåñòîëüíèì 
ñâÿòîì — Óñï³ííÿì Ïðåñâÿòî¿ 
Áîãîðîäèö³. Ùîð³÷íî Ìàõàðèí-
ö³ âëàøòîâóþòü ãàðíå ñâÿòî, àëå 
íå öüîãî ðîêó.

— Â³äñâÿòêóºìî ï³ñëÿ ïåðåìî-
ãè, — êàæå ñòàðîñòà ñòàðîñòèí-
ñüêîãî îêðóãó Íàòàë³ÿ Âàñèëþê 
³ çâåðòàºòüñÿ ç â³òàëüíèì ñëîâîì 
äî ð³äíî¿ ãðîìàäè ó â³äåîçâåðíåíí³:

— Äîðîã³ æèòåë³ íàøîãî ñåëà. 
Ìàõàðèíåöüêèé ñòàðîñòèíñüêèé 
îêðóã òà ïðàö³âíèêè áóäèíêó êóëü-
òóðè ùèðî â³òàþòü âàñ ³ç 410-îþ 
ð³÷íèöåþ ñåëà òà ç Óñï³ííÿì 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Ùå öå 
ïðåñòîëüíå ñâÿòî íàçèâàþòü Ïåð-
øîþ Ïðå÷èñòîþ. Áàæàºìî â òàêèé 
âàæêèé ÷àñ, íåõàé íàðîäæóþòü-
ñÿ ³ ï³äðîñòàþòü ä³òè, ñïîê³éíî 
³ çàõèùåíî ïî÷óâàþòüñÿ ëþäè 
ïîâàæíîãî â³êó. Âñ³ì âàì ìèðó ³ 
âïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³. 
Íåõàé íàø³ ñåðöÿ íàïîâíþþòüñÿ 
ãîðä³ñòþ çà ñâîº ð³äíå ñåëî, ïðàã-
íåííÿì äî ºäíîñò³ òà ïîðîçóì³ííÿ, 

Іменини Махаринців — 410 років селу 
та 299-та річниця заснування церкви

à âàøà ïë³äíà ïðàöÿ áóäå íàä³é-
íîþ çàïîðóêîþ ùàñëèâîãî ìàé-
áóòíüîãî. Íåõàé ùàñòÿ, ëþáîâ òà 
äîñòàòîê æèâóòü ó êîæíîìó äîì³ 
³ êîæí³é ðîäèí³. Ìèðó âñ³ì íàì!

Ç³ ñâÿòîì âàñ! — ñêàçàëà ñòà-
ðîñòà ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó 
Íàòàë³ÿ Âàñèëþê. Íå îá³éøëî-
ñÿ íà Äåíü ñåëà áåç ìóçè÷íîãî 
â³òàííÿ. Ï³ñíåþ ïðî ñåëî ïðèâ³-

òàëè îäíîñåëüö³â âîêàë³ñòè ³ âî-
ëîíòåðè çáîðó òà êîìïëåêòóâàííÿ 
ïîñèëîê íàøèì çàõèñíèêàì ñï³-
âà÷êè òð³î «Êðèøòàëü».

Ïðèâ³òàëà ãðîìàäó Ìàõàðèíåöü 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ³ ì³ñüê³é ãîëîâà 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà

«Øàíîâí³ æèòåë³ ñåëà Ìàõà-
ðèíö³! Â³ä ñåáå îñîáèñòî, â³ä ³ìå-
í³ àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíêî-

ìó òà äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó â³-
òàþ âàñ ³ç 410-îþ ð³÷íèöåþ ñåëà! 
Ùèðî áàæàþ âàì çä³éñíåííÿ óñ³õ 
çàäóì³â, ðîçâèòêó òà ïðîöâ³òàííÿ! 
Íåõàé ð³äíå ñåëî çàâæäè çàëèøà-
ºòüñÿ äîì³âêîþ òà ïðèõèñòêîì 
äëÿ ñâî¿õ æèòåë³â. Â³ðè âàì ó áåç-
ìåæíî ùàñëèâå ìàéáóòíº, ñèë òà 
Ïåðåìîãè!» — éøëîñÿ â ïðèâ³-
òàíí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Тріо «Кришталь» вітає односельців до свята села. Цього разу онлайн, справжнє свято буде 
після перемоги

Обидві наші команди перемогли у своїх категоріях. Додому поїхали з кубком і медалями

Перемога «Левів»!  Футболісти з кубком у руках 
сфотографувалися на пам’ять про турнір у Буковелі
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Îñ³íü äàðóº íàì áàãàòî ãðèá³â, 
îâî÷³â ³ ôðóêò³â. Ó öþ ïîðó ðîêó 
ãîñïîäèí³ çàãîòîâëÿþòü ð³çíó êîí-
ñåðâàö³þ íà çèìó: îâî÷åâ³ ñàëàòè, 
ñîêè ³ êîìïîòè, òóøîíêó. Ïðî-
ïîíóºìî ïðîñòèé ³ äóæå ñìà÷íèé 
ðåöåïò äîìàøíüî¿ òóøîíêè.

Äîìàøíÿ òóøîíêà âèõîäèòü íà-
áàãàòî ñìà÷í³øîþ çà ìàãàçèííó. 
Äî òîãî æ, âè òî÷íî áóäåòå âïåâ-
íåí³ â ¿¿ ñâ³æîñò³ ³ ÿêîñò³ ì’ÿñà.

Ì’ÿñî ÿëîâè÷èíè, êóðêè àáî ñâè-
íèíè.

Ëàâðîâèé ëèñò — 6 øò.
×îðíèé ïåðåöü ãîðîøêîì — 8 øò.
Ñ³ëü, ïåðåöü çà ñìàêîì.
Ì’ÿñî äîáðå âèìèòè, âèäàëèòè 

ïë³âêè ³ õðÿù³. Íàð³çàòè âåëèêèìè 
øìàòêàìè. Âèêëàñòè â êàñòðóëþ. 
Ïîñîëèòè ³ ïîïåð÷èòè. Äîáðå ïå-
ðåì³øàòè ì’ÿñî ç³ ñïåö³ÿìè ³ ïðè-

áðàòè â õîëîäèëüíèê íà ãîäèíó, 
ùîá âîíî çàìàðèíóâàëîñÿ.

Áàíêè äëÿ ñòåðèë³çàö³¿ ïîìèòè, 
íàëèòè òðîõè âîäè ³ ïîñòàâèòè 
â ì³êðîõâèëüîâêó. Óâ³ìêíóòè ì³-
êðîõâèëüîâêó íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü 
³ ñòåðèë³çóâàòè 10 õâèëèí. Âèëèòè 
ç áàíîê âîäó. Ó êîæíó ïîêëàñòè 
2 ëàâðîâ³ ëèñòêè ³ ê³ëüêà ãîðîøèí 
ïåðöþ. Êðèøêè äëÿ áàíîê îøïà-
ðèòè îêðîïîì.

Ì’ÿñî ðîçêëàñòè ïî áàíêàõ 
äî ãîðëîâèíè. Ïîñòàâèòè áàíêè ç 
êðèøêàìè â ãëèáîêó êàñòðóëþ, çà-
ëèòè âîäîþ ï³ä ãîðëîâèíó áàíîê ³ 
íàêðèòè êàñòðóëþ êðèøêîþ. Ââ³ì-
êíóòè ìàëåíüêèé âîãîíü ³ çàëè-
øèòè áàíêè ç ì’ÿñîì íà 6 ãîäèí. 
Ïîò³ì áàíêè çàêàòàòè, ïåðåâåðíóòè 
³ çàëèøèòè äî îõîëîäæåííÿ. Çáå-
ð³ãàòè ìîæíà áåç õîëîäèëüíèêà.

Домашня тушонка 
на зиму

1 2 3

4

5 6

7

8

9 10

11

13

12

14

15

Кросворд «Видатний режисер Кросворд «Видатний режисер 
з Козятина і його легендарна комедія»

По горизонталі 

4 Стрічку «За двома зайцями» Ві-
ктор Іванов зняв, коли йому було 
п’ятдесят …

6 Як звали маму Віктора Іванова?
8 Хто за професією був батько Віктора 

Іванова?
11 Що було в будинку, де жила родина 

Іванових?
12 Як називається вулиця, на якій жив 

із сім’єю Віктор Іванов?
13 Прізвище автора п’єси, за мотива-

ми якої зняли комедію «За двома 
зайцями»

14 Головний герой комедії працював 
у перукарні. Як колись називалося 
це місце?

15 Героїня фільму Секлета — це мама …

По вертикалі
1 Перша стрічка Віктора Іванова на-

зивається «Пригоди з піджаком …»
2 Прізвище режисера, який навчав 

Віктора Іванова кінематографії
3 Роль Проні Прокопівни у фільмі зі-

грала Маргарита …
5 У 1999 році в Києві встановили 

пам’ятник головним героям комедії, 
а через 20 років ще один пам’ятник 
встановили в …

7 Перед тим, як стати режисером, Ві-
ктор Іванов працював …

9 У 1954 році Віктор Іванов видав 
збірку «Наша Наташа». Вона для …

10 Як звати головного героя картини 
«За двома зайцями»?

По горизонталі
4 два. 6 Тетяна. 8 фельдшер. 
11 лікарня. 12 Винниченка. 
13 Старицький. 14 цирульня. 15 Галі  

По вертикалі
1 Тарапуньки. 2 Ейзенштейн. 
3 Криницина. 5 Черкасах. 
7 машиністом. 9 дітей. 10 Свирид.  

ВІДПОВІДІ

5

ó, ô óóóóóóóóóó

3
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

510815

511216 511742

511218
511217

510874

511214

Используется 89 % хранилища. … Когда 
у вас закончится место, вы не сможете 
загружать новые файлы.Подробнее…

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 кроля хорошого та двох молодих 
кроличок на розвід, п’ять кроленят, три 
домашні молоді півники, с. Козятин. 096-

561-68-94

Потрібна жінка віком від 50-70 років по 
догляду за літньою людиною у м. Київ, р-н 
Виноградар, оплата та умови добрі. 063-

503-47-28, 067-359-87-74

Продам корову з п’ятим телям, 9 місяців 
тільну. 096-180-59-20

Куплю старі вишиті сорочки чоловічі, 
жіночі, домотканне полотно. 097-349-03-13

Куплю машинки для стрижки овець, 
агрегат для стрижки овець, точильний 

апарат ТА1. 097-349-03-13

На роботу в магазин «Продторг» 
запрошується оператор. 067-430-02-80

511087

511013

pelnmŠ
  Èñïîëüçóåòñÿ 89 % õðàíèëèùà. … Êîãäà ó âàñ 

çàêîí÷èòñÿ ìåñòî, âû íå ñìîæåòå çàãðóæàòü íîâûå 
ôàéëû.Ïîäðîáíåå…

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

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

òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. 068-838-63-23
  Áàíêè 0,5 ë, 1 ë, 3 ë, á³äîí àëþì³í³ºâèé, áëîêè ôóí-

äàìåíòí³ ¹40, ïàíåëü 120 õ 160, øàôè, òðèëüÿæ á/ó. 
063-359-40-27

  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

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

  Ãàðàæ, àáî çäàì ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-002-41-40  

МЕШКАНЦІ ВУЛИЦІ 
8-ГО БЕРЕЗНЯ 

(5 ПІДПИСІВ)

Â ì³ñüê³é ðàä³ íà äà-
íèé ìîìåíò ñòâîðåíà ðîáî÷à 
ãðóïà, ÿêà çàéìàºòüñÿ âèâ÷åí-
íÿì ïðîöåñó ïî ïåðåéìåíó-
âàííþ âóëèöü, ïîâ’ÿçàíó ³ç 
çàñóäæåííÿì êîìóí³ñòè÷íîãî 
òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî 
(íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ 
ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó 
¿õíüî¿ ñèìâîë³êè. ßêùî ñêàçàòè 
êîðîòêî, òî öå çàêîí ïðî äåêî-
ìóí³çàö³þ ïî ïåðåéìåíóâàíí³ 
íàçâ âóëèöü â ì³ñò³ Êîçÿòèí³ 

³ ñåëàõ Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè.
Ìè, æèòåë³ ñ. Êîçÿòèí âóëè-

ö³ 8-ãî Áåðåçíÿ, êàòåãîðè÷íî 
ïðîòè çì³íè íàçâè íàøî¿ âóëè-
ö³, òàê ÿê âóëèöÿ 8-ãî Áåðåçíÿ 
íå º ñèìâîëîì êîìóí³ñòè÷íî¿ 
÷è ðàäÿíñüêî¿ ïðîïàãàíäè. Âîíà 
íå âõîäèòü äî îáîâ’ÿçêîâîãî ïå-
ðåë³êó çì³íè íàçâè âóëèö³.

Äðóãîãî ñåðïíÿ 2022 ðîêó 
áóëè ïðîâåäåí³ çàãàëüí³ çáîðè 
æèòåë³â íàøî¿ âóëèö³, äå áóëà 
ïî÷óòà äóìêà âñ³õ ìåøêàíö³â 
âóëèö³ çì³íþâàòè ÷è íå çì³íþ-
âàòè íàçâó âóëèö³ 8-ãî Áåðåçíÿ.

Íà òèõ çáîðàõ âñ³ æèòåë³ âó-
ëèö³ 8-ãî Áåðåçíÿ âèñëîâèëè 

äóìêó ³ âèìîãó ïðî òå, ùîá 
âóëèöÿ çàëèøèëàñÿ áåç çì³íè 
íàçâè.

Â ïðîòîêîë³, ÿêèé ìè âåëè 
íà çáîðàõ, æèòåë³ âóëèö³ ïî-
ñòàâèëè ñâî¿ ï³äïèñè, ùî âîíè 
ïðîòè çì³íè íàçâè âóëèö³.

Ç ïðîòîêîëîì çáîð³â ³ âèìî-
ãîþ æèòåë³ íàøî¿ âóëèö³ çâåð-
íóëèñÿ äî ãîëîâè ì³ñüêî¿ ðàäè 
Òåòÿíè Ìèêîëà¿âíè ªðìîëàº-
âî¿, ùîá âîíà ïðèéíÿëà äî óâà-
ãè íàøå çàãàëüíå ð³øåííÿ.

Ïðîòå ì³ñüêèé ãîëîâà îáãî-
âîðþâàòè ç íàìè öå ïèòàííÿ 
íå çàõîò³ëà, à ñïèõíóëà íàñ 
äî ñåêðåòàðÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Òå-

òÿíè Àðêàä³¿âíè Ðèìø³, ÿêà 
º ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ïåðåéìå-
íóâàííÿ âóëèöü, ïîâ’ÿçàíèõ ç 
äåêîìóí³çàö³ºþ â Êîçÿòèíñüê³é 
ãðîìàä³.

Â ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ íà-
øèõ äîâîä³â òà ïîáàæàííÿ çà-
ëèøèòè íàøó âóëèöþ áåç çì³í 
ãîëîâà êîì³ñ³¿ íàì ñêàçàëà: ×è 
áóäåìî ìè ïðîòè ïåðåéìåíó-
âàííÿ, âóëèöþ âñå îäíî áóäå 
ïåðå³ìåíîâàíî áåç íàøî¿ çãîäè 
³ íà ÿêó âîíè õî÷óòü, íà òàêó 
é ïåðåé³ìåíóþòü. Äàâøè íàì 
òàêó â³äïîâ³äü, ãîëîâà êîì³ñ³¿ 
ïåðåâèùèëà ñâî¿ ïîñàäîâ³ ïî-
âíîâàæåííÿ, à ì³ñüêà âëàäà ñòî-

ñîâíî íàñ, ãðîìàäè, ïîðóøèëà 
âñ³ ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 
ïðî ïðàâà ãðîìàäÿí. Òàêî¿ çíå-
âàãè äî ëþäåé, ÿê³ ¿õ îáèðàëè, 
ùå íå áóëî.

Òèì ïà÷å, ùî ð³øåííÿ ïðî 
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ì. Êî-
çÿòèí ³ ñ³ë ïîâèííî ìàòè ï³ä-
òâåðäæåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ³í-
ñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, 
êîì³ñ³ÿ ç ïåðåéìåíóâàíü òàêîãî 
ð³øåííÿ ùå íå ìàº. Òîæ âèñíî-
âîê íàïðîøóºòüñÿ ñàì çà ñåáå. 
ßêùî âëàäà íå õî÷å ³ íå áóäå 
äîñëóõàòèñÿ äî ïðîáëåì ³ äóìêè 
íàðîäó, òî òàêà âëàäà éäå ïðîòè 
íàðîäó.

Міська влада не враховує думку і вимогу жителів села Козятин
ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ



RIA-Ê, 1 âåðåñíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-1015 ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

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

  3-ê³ìí. êâ., 67,3 êâ. ì., ç ãàðàæîì â äâîð³ 50 êâ. ì. 
066-536-30-75

  3-ê³ìí. êâ., íåäîðîãî, ïãò Ãëóõ³âö³, âóë. Êàð’ºðíà 44, 
êâ. 25, ñàðàé, ïîãð³á. 068-833-51-50

  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    33-37

  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÷-
íîñò³, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, áàíÿ, óñÿ 
ä³ëÿíêà 12 ñîò. 097-130-02-57

  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
20 ñîò. 097-254-59-73

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

  Áóäèíîê æèòëîâèé, ïëîùåþ 87,9 êâ. ì., íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ 9,99 ñîò., ð-í øêîëè ¹3, ãàç, öåíòðàëüíå âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. 063-359-40-27

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêà êîðåíÿ, ãàç, 
âàííà, òóàëåò, âîäà â áóäèíêó, ãàðÿ÷à â³ä êîòëà, 5 
ê³ìíàò, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 
097-628-48-13, 073-058-41-21 

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

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

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

  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¿âñüêà, 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. Âåðíèãîðîäîê, öåíòð, ãàç, âîäà, ãàçîâèé 
êîòåë, ñàðàé, ïîãð³á, 40 ñîò. 067-601-98-85, 093-123-
33-48  

  Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³-
ëÿíêà 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

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

  Äà÷à íà ñò. Ïëàíîâèé ç áóäèíêîì öåãëÿíèì 6 õ 5, 
5 ñîò. çåìë³ + 2 ñîò. ÷åðåç äîðîãó, 4 ñîò. â ïîë³. 063-
724-02-95

  Äà÷íó ä³ëÿíêó ç 2 ïîâåðõîâèì áóäèíêîì áåç âíóòð³ø-
í³õ ðîá³ò â ð-í³  âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50

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

  Çåì. ä³ëÿíêè ñ. Æóðáèíö³, âóë. Êîñìîíàâò³â, 0,47 
ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà 27, 0,23 ñîò., âóë.Ñëîáîäà 98, 
0,45ñîò. 067-949-60-30   

  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

  ×àñòèíó áóäèíêó, 32 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ³íä. îïà-
ëåííÿ òà ï³÷íå, 4 ñîò çåì. ä³ë., íåäîðîãî. 093-704-31-57

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³ 27, çåì. ä³-
ëÿíêà 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,, 
îïàëåííÿ 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 
  Daewoo Sens 2004 ð. â., â õîðîøîìó ñòàí³. 067-

749-91-24
  Hyundai, 1,2 ÷îðíèé. 093-563-81-40 
  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
  ÂÀÇ 210934-20, êîë³ð ñòèãëà âèøíÿ, ïðîá³ã 109 òèñ. 

êì., ³íæåêòîð, áîðòîâèé êîìï., åëåêòðî ñò³êëîï³äí³ìà÷³, 
òîíóâàííÿ, ãàç 4-ãî ïîêîë³ííÿ, êðóòà ñèãíàë³çàö³ÿ,  äâà 
êîìïëåêòà øèí, ë³òíÿ íîâà, ñòàí ñ³â-ïî¿õàâ. 067-430-79-
37, 093-756-39-33

  Äâèãóí ÂÀÇ 21011 á/â íà çàï÷àñòèíè, íîâ³ çàïàñí³ 
÷àñòèíè ÂÀÇ 2101-2107 âîäÿíèé íàñîñ ïîìïà, øàðîâà 
îïîðà, õðåñòîâèíè 2 øò., øëàíãè òîðìîçí³ ïåðåäí³ 3 
øò., âòóëêè àìîðòèçàòîð³â, çàäí³é òîðìîçíèé öèë³íäèð. 
097-936-88-24 

  Ìîòîáëîê «Çóáð», â³ñ³ì ê³íñüêèõ ñèë, ñòàðòåð, íà 
ãàðàíò³¿, ñòàí íîâîãî. 096-150-06-59

  Òðàêòîð Ò-25 â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-358-51-62
  Øèíè ç äèñêàìè äî àâòî Ñëàâóòà, 4 øò., íåäî-

ðîãî. 098-132-22-28 

  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
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé. 

093-375-06-61
  Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ×óäåñ», 15 ñîòîê ÷îðíîçåìó, 

ïîãð³á, êîíòåéíåð, êðèíèöÿ. 097-989-09-79
  Êàðòîïëþ «Ì³íåðâà», «Áåëëàðîçà» ð³çíó, ïàé ïøåíè-

ö³, æèòî, ñ³íî, åë. ñ³÷êàðíþ, åë. áóðÿêîð³çêó, ³íêóáàòîð. 
068-216-34-20

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 068-007-21-49
  Êèëèìè 2 õ 3 òà 2,60 x 1,75, ñò³ë-òóìáà, äèâàí «Ìà-

ëþòêà», òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, äåøåâî. 063-296-19-75 
  Êîíòåéíåð òîðãîâèé çàë³çíèé. 067-601-98-85, 093-

123-33-48
  Êîòåë Vaillant BannaHT t8 24kw thermo Compact 

äèìîõ³äíèé, äâîêîíòóðíèé, ³äåàëüíèé ñòàí, 2012 ð. 
093-892-12-00 

  Êóõîííèé ãàðí³òóð â ãàðíîìó ñòàí³, êîëðüîðó êàâà 
ç ìîëîêîì. Íåäîðîãî. 063-738-48-46, 063-270-00-92

  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 

ðåãóë³ðóºòüñÿ âèñîòà ñèä³ííÿ. 093-037-85-32
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà», êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ãàðíèé ñòàí. 

068-002-79-70
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà», ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, òåëåâ³çîð 

«Toshiba», øâåéí³ ìàøèíêè, ìåáë³: ñò³íêà, øàôè, äèâàí. 
073-003-80-10

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

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

  Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-343-01-38
  Ïøåíèöþ, îäíà òîííà-ïàé. 098-992-40-27, 093-704-

06-26 
  Ñåðâ³ç íîâèé 36 ïðåäìåò³â â-ê ×åõ³ÿ, íàá³ð ç 24-õ 

òàð³ëîê ßïîí³ÿ, ìåáë³, êðèøòàëü. 093-747-85-67
  Òåëåâ³çîð «Samsung» 32, òåëåâ³çîð «Saturn» 2,8 ç 

êð³ïëåííÿì íà ñò³íó. 063-243-00-43, 067-720-97-84
  Ôîðòåï³àíî ç ñò³ëü÷èêîì, êîë³ð êîðè÷íåâèé â ïðè-

âàòíîìó áóäèíêó. 063-675-72-32  
  Õîëîäèëüíèê «NORD», òåëåâ³çîð, êîâäðè, äèâàí, êðî-

âàòü. 067-601-98-85, 093-123-33-48
  Øàôó 2-õ äâåðíó â³ä ñïàëüí³ «Àëüá³íà», ñâ³òëîêîðè÷-

íåâà, ñòàí íîâî¿. 067-430-79-37, 093-756-39-33

meprunlIqŠ|
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. 093-704-

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

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

áàëêîíà, 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
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ïîðó÷ ç ÀÒÁ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 

099-15-28-390
  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., íåäî-

ðîãî. 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. îïà-

ëåííÿ 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
  2-ê³ìí. êâàðòèðà, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 5 ïîâ., âóë. 

Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57

jrok~
  Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; 

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

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

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áà-
ëîíè 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
  Êàðòîïëþ äð³áíó, ðó÷íó êîñó, øïàëè äåðåâ’ÿí³ á/â, 

òþêè ÿ÷ì³íí³. 097-255-51-60
  Êâàðòèðó, òåðì³íîâî. 096-234-92-24 
  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü, 

íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ 
ïîòðåá. 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 
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

pIgme
  Çí³ìó êâàðòèðó, àáî áóäèíîê, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. 

063-348-06-98, 093-104-66-50
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ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

ÄÎÇÂ²ËËß

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

ЧЕТВЕР
1.09

+21
+12

+19
+11

+19
+13

П’ЯТНИЦЯ
2.09

+19
+7

+18
+10

+19
+5

СУБОТА
3.09

+21
+8

+16
+11

+22
+6

НЕДІЛЯ
4.09

+24
+7

+21
+9

+17
+12

ПОНЕДІЛОК
5.09

+19
+9

+18
+12

+19
+10

ВІВТОРОК
6.09

+21
+7

+18
+10

+23
+9

СЕРЕДА
7.09

+26
+10

+20
+10

+26
+13

***
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!

***
Не потрібно чоловіка змушувати 
щось робити, просто скажіть, що 
він для цього вже старий…

***
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.

***
Десь на Херсонщині.
Війна.
Щойно звільнене село.
На асфальті стогнуть півтора 
десятка орків. У того голова 
розсічена, у того рани на руках, 
ногах, на тулубі. Кривляться від 
болю.
Хлопці обступили і зиркають 
то на орків, то на худорляву 
жіночку, яка опустила голову і 
схлипує.
— І те все ви одна? — командир 
питає, показуючи на орків.
Жіночка, винувато посміхаючись, 
киває головою, що так.
— Як ви їх?
Жіночка починає схлипувати:
— Оце ж бо іще мій батько казали, 
що у мене дуже складний характер.
— Чому?
— Та ж мене не можна кривдить. 
Бо дуже вразливою народилася. 
Щойно щось не так — відразу 
в сльози. А з заплаканими очима 
так складно розібрати, кому куди 
потрапиш лопатою…

***
Єдине російське, від чого Україні 
не варто відмовлятись — це 
репарації.

***
Життя налагоджується, коли 
пакетик чаю стає дійсно 
одноразовим.

***
Жінка в автобусі запитує:
— Ви на наступній зупинці сходите?
— Ні, я вдома сходив.

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Саме час навести лад у своїх 
думках, перестати бажати 
чудового виконання немож-
ливого і почати вимагати 
від себе того, чого ви цілком 
можете досягти самостійно. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня ситуація на ро-
боті складатиметься вдало. 
Ви отримаєте шанс бути 
побаченими та почутими. 
Тільки не забувайте, що ви 
знаходитесь на увазі, так що 
потрібно показувати свої 
таланти, а не капризи. 

БЛИЗНЮКИ 
Повсякденні справи будуть 
ладнатися, творчі почи-
нання увінчаються успіхом. 
З’явиться можливість отри-
мати пристойний прибуток, 
вас порадує спілкування в ці-
кавій компанії. Є можливість 
зробити ривок та досягти 
того, чого ви давно хотіли.

РАК 
Цього тижня однаково 
матиме значення і ваш со-
ціальний статус, і добрі сто-
сунки з родичами. Зростає 
ваша сила переконання, що 
допомагає встановлювати 
нові корисні зв’язки. Дійте, 
виходячи зі своїх інтересів, 
їх зрозуміють і врахують. 

ЛЕВ 
Загалом тиждень може ви-
явитися досить клопітким і 
метушливим. Насамперед 
займайтеся обов’язковими 
справами, решту поки що 
відкладете. У коханні не ви-
магайте надто багато, місяць 
з неба вам не дадуть.

ДІВА 
Вам зараз, схоже, не над-
то щастить. І багато ваших 
бід — від втоми, що накопи-
чилася. Ймовірні конфлікти 
та затяжні з’ясування стосун-
ків на роботі. Має сенс щось 
змінити, можливо, коло зна-
йомств, можливо, імідж. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня на вас може 
чекати творче піднесення та 
несподівано вдале вирішен-
ня важливих завдань, які 
потребують узгодження з 
вищими інстанціями. 

СКОРПІОН 
Вдалий час для вас. Вам 
запропонують роботу вашої 
мрії. І вам залишиться лише 
узгодити деталі та поставити 
свої умови. Вашу думку вра-
ховуватимуть, ваш авторитет 
та доходи різко зростуть.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся розпланувати 
весь тиждень, можливо, 
не зайве навіть скласти собі 
чіткий графік та список справ. 
Початок — зручний для 
реалізації сміливих задумів. 
У середині тижня не варто 
йти на ризик, хоч як би ви 
були впевнені у виграші.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня вам вдасться 
знайти чимало оригіналь-
них та несподіваних спо-
собів виходу із непростих 
ситуацій. Не варто відсту-
пати перед труднощами, 
навпаки, їх подолання при-
несе вам задоволення. 
 
ВОДОЛІЙ 
Цього тижня добре було б 
повчитися самодисципліні. 
Вам успішно вдаватиметься 
багато в роботі, але не в осо-
бистому житті. Там на вас 
можуть не зважати, вам 
можуть збрехати і зрадити. 
Не будьте надто наївними і 
податливими. 

РИБИ 
Вас особливо часто відвід-
уватимуть нові ідеї, проте 
намагайтеся не змінювати 
роботу і не кидати сім’ю, 
не забувайте, що від добра 
добра не шукають. У серед-
ині тижня ваша розсіяність 
може послужити вам погану 
службу, будьте дуже уважні, 
працюючи з документами.

ГОРОСКОП

Відгадай!

Випуск №31
Для нових читачів нашої газети повідомляємо: в 
задачах на кооперативний мат починають ходити 
чорні і допомагають білим поставити собі мат.

Задача №61-64 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

Перевірте розв'язок:

Газета «RIA-Козятин» №34 від 25 серпня 
2022 року. 

Задача №57
1. Ca8! T:c5+  2. Kpb7 Tc7x;
1. Ke6! Td5  2. Kc7 Kb4x.

Задача №58
1. Kpg7! Cf6+  2. Kpf8 C:g8x;
Cg7! Cf6  2. Kph8 Th5x.

Задача №59
1. K:b2! Td1  2. Kpa3 Ta1x;
1. Kpb1! Td1+  2. Kpc2 Tc1x.

Задача №60
1. Tg5! C:d4  2. Tg4 Cf2x;
1. h1C! Ce3  2. Kph2 C:f4x — правильні мати

М. Пархоменко


