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У КОЗЯТИНІ ШИТИМУТЬ ОДЯГ
ДЛЯ ПОРАНЕНИХ. ДОЛУЧАЙТЕСЯ!
Один

із найактивніших
козятинських волонтерів
Сергій Сиваківський,
разом зі своєю невтомною
командою створив
благодійний фонд
«Паросток добра». Мета —
залучити більше ресурсів
для гарних та корисних
справ

Якщо

конкретніше,
шитимуть спеціальний одягтрансформер для поранених
бійців, який безкоштовно
передаватимуть у госпіталі
та лікувальні заклади.
Розповідаємо, звідки така
ідея та скільки вже зібрали
коштів
с. 4
РЕКЛАМА
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«ЗАПАСИ У НАС Є, ДОПОМОЖЕМО
ЗЕМЛЯКАМ ПЕРЕЗИМУВАТИ»
Благодійність  У вівторок, 13 вересня,
до редакції газети «RIA-Козятин»
звернулися козятинчани, які розповіли,
що фонд Ірини Колесник припиняє
видачу продуктових наборів. Щоб
дізнатися, що сталося, ми зателефонували
до пані Ірини. «Приїжджайте, я вам все
поясню», — сказала вона
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Á³ëÿ ïóíêòó âèäà÷³ ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â ñòîÿëà ÷åðãà áëèçüêî
30 îñ³á. Ìè ï³ä³éøëè äî òðüîõ
êîçÿòèí÷àíîê, ÿê³ âæå îòðèìàëè áëàãîä³éíó äîïîìîãó. Âîíè
ï³äòâåðäèëè, ùî ôîíä ²ðèíè
Êîëåñíèê ïðèïèíÿº âèäà÷ó ïðîäóêòîâèõ ïàêåò³â, à ç ÿêî¿ ïðè÷èíè — íå â³äîìî.
Ç ïðèì³ùåííÿ âèéøëà ñï³âðîá³òíèöÿ ôîíäó ³ ïî÷àëà çà÷èòóâàòè ÷èñëà: 265, 266, 267, 268, 269.
Ï’ÿòü ëþäåé, ùî ñòîÿëè â ÷åðç³,
ïðîòÿãíóëè ïðåäñòàâíèö³ ôîíäó ïîìàðàí÷åâ³ ïàï³ðö³ ³ ï³øëè
çà íåþ âñåðåäèíó ïðèì³ùåííÿ.
×åðåç äåê³ëüêà õâèëèí äî äâåðåé â³ää³ëåííÿ âèäà÷³ ïðîäóêò³â
ï³ä³éøëà äåïóòàò ³ âîëîíòåð ïàí³
²ðèíà. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ôîíä
²ðèíè Êîëåñíèê íå çãîðòàº ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü ó Êîçÿòèí³, à ïðèçóïèíÿº ¿¿ íà ì³ñÿöü-ï³âòîðà.
— Ó Êîçÿòèí³ ìè ðîçäàëè
30 òèñÿ÷ ïðîäóêòîâèõ ïàêåò³â, º
áàãàòî ñ³ë ó êîëèøíüîìó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³, ç ÿêèõ ëþäÿì
âàæêî äîáðàòèñÿ äî Êîçÿòèíà.
Ìè õî÷åìî ðîçäàòè ãóìàí³òàðíó
äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ãðîìàäÿíàì ó â³ääàëåíèõ â³ä Êîçÿòèíà ñåëàõ. Ùå òàêà ïàóçà â íàø³é
ä³ÿëüíîñò³ ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî
ñïîíñîðñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñóìêà
Ñàìàðÿíèíà» ïåðåõîäèòü â ³íøó
ñèñòåìó. ß ò³ëüêè ïîâåðíóëàñÿ
â³ä íèõ ³ ìè ç íèìè çàõîäèìî
â ùå îäíó ïðîãðàìó. Ìè õî÷åìî
ïðîéòè ïî òèì÷àñîâèõ ïðèòóëêàõ âèìóøåíî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á,
õî÷åìî, ùîá áóëî ëþäÿì òåïëî
íà çèìó. ßêùî âèéäå çàäóìàíå,
ìîæëèâî ë³êàðíþ â Ãëóõ³âöÿõ
ïåðåðîáèìî íà ïðèì³ùåííÿ äëÿ
âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Ãëóõîâåöüêà ãðîìàäà çàáåçïå÷èòü ¿õ
ë³æêàìè, à ì³æíàðîäíà áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ ìàº çàáåçïå÷èòè ñïàëüíèìè êîìïëåêòàìè ³

ðåìîíòîì â³êîí.
— À ùî öå çà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà
ñï³âïðàöþº ç âàøèì ôîíäîì?
— «Ñóìêà Ñàìàðÿíèíà» — öå
ì³æíàðîäíà áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïðàöþº ïî âñüîìó ñâ³òó
ç íàä³éíèìè ïàðòíåðàìè. Ìè ç
íèìè ñï³âïðàöþºìî ³ âõîäèìî
ç íèìè â íîâ³ ïðîãðàìè ³ âîíè
ãîòîâ³ é íàäàë³ ç íàìè ïðàöþâàòè.
— À êîëè ó âàñ ç ö³ºþ áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïî÷àëàñÿ
ñï³âïðàöÿ?
— ²ç «Ñóìêîþ Ñàìàðÿíèíà»
ÿ ïðàöþþ ðîê³â 4 ÷è 5, ïî÷èíàþ÷è ç ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ
ïîäàðóíê³â. Êîëè âîíè çàéøëè
â Óêðà¿íó, ¿ì çàòåëåôîíóâàëè ³
ñêàçàëè, ùî ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
ìîæåòå ñï³âïðàöþâàòè ç ²ðèíîþ
Êîëåñíèê. Òîä³ ÿ ç íèìè çóñòð³ëàñÿ ³ ïî÷àëèñÿ ïåðø³ êðîêè
ñï³âïðàö³. Çà öåé ÷àñ çì³íèëîñÿ
ó ôîíä³ áàãàòî êóðàòîð³â. Ñüî-

— Ìè âèéøëè íà òàêèé
ð³âåíü, ùî çàêîðäîíí³
áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿
ñàì³ âèõîäÿòü íà íàñ,
— ðîçïîâ³ëà ²ðèíà
Êîëåñíèê
ãîäí³, íàïðèêëàä, çà¿õàëà íîâà
êîìàíäà, ÿêà áóäå ïðàöþâàòè
â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì ï³âðîêó-ð³ê
³ ìè ç íèìè áóäåì ïðàöþâàòè.
— À êð³ì ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â
«Ñóìêà» ùå ÷èì çàéìàºòüñÿ?
— Ó íèõ ìåäè÷íà ïðîãðàìà.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òðè ë³êàðí³
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ îòðèìàëè
äîïîìîãó.
— Êîçÿòèí÷àí ö³êàâèòü, êîëè
âîíè çìîæóòü ïðèéòè çà ïðîäóêòîâèìè ïàêåòàìè â Êîçÿòèí³?
— Ìè ïëàíóºìî â³äíîâèòè âèäà÷ó ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â äåñü
áëèæ÷å äî õîëîä³â. Çà ïðîãíîçàìè, çèìà äëÿ âñ³õ áóäå âàæêà,

На складах фонду Ірини Колесник є продукти. Найближчим часом їх будуть розвозити
по віддалених від Козятина селах
ìè áóäåìî ïåðåôîðìàòîâóâàòèñÿ
ï³ä çèìó. Ñïîíñîðñêà äîïîìîãà
òàêîæ «âèäèõàºòüñÿ». Ðîçóì³þ÷è,
ùî â ñâ³ò³ ðîáèòüñÿ, ùî çèìà áóäå
âàæêà ³ ãîëîäíà, òîìó ìîæëèâî
áóäå òàêå, ùî âîíè çìåíøàòü
ïðîäóêòîâó ïðîãðàìó, àëå çàïàñè ó íàñ º, äîïîìîæåìî íàøèì
çåìëÿêàì ïåðåçèìóâàòè.
Çàðàç ìè âõîäèìî â íîâèé ïðîºêò, âîíè õî÷óòü óòåïëèòè ì³ñöÿ
ïåðåáóâàííÿ ñ³ì’ÿì ÂÏÎ. Â ïåðøó ÷åðãó ¿õ á³ëüøå ö³êàâèòü «÷åðâîíà çîíà». ßêùî áðàòè ìèðíó
òåðèòîð³þ, òî öå ò³ëüêè 30 â³äñîòê³â â³ä òîãî, ùî éäå íà ë³í³þ
ôðîíòó.
— Õòî âõîäèòü äî âàøî¿ êîìàíäè ç â³äîìèõ êîçÿòèíöÿì ëþäåé?
— Ìè äîïîìàãàºìî âñ³ì ãðîìàäàì êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó ³ ôðîíòó òàêîæ. Ë³í³þ
ôðîíòó ìè îá’¿õàëè ïîâí³ñòþ.
Â ìî¿é êîìàíä³ Ïàøà, Ä³ìà, Îëÿ,
Ëþäà Êóäèìåöü, ñï³âïðàöþºìî
ç Îëüãîþ Ïèðîãîâîþ ³ Ñåðã³ºì
Ñèâàê³âñüêèì.
— Íà ë³í³¿ ôðîíòó ñòðàøíî?
— Ñòðàøíî, ùå é äóæå. Áóâàëè
âèïàäêè, êîëè íàø³ çàõèñíèêè
çàïðîøóþòü íàñ ïåðå÷åêàòè êà-

Продуктові набори від World
Central Kitchen вже роздали
Ìèíóëîãî òèæíÿ íàøà ãðîìàäà çàâåðøèëà âèäà÷ó ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â äëÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á (ÂÏÎ)
â³ä Ì³æíàðîäíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ îðãàí³çàö³¿ World Central
Kitchen (https://www.facebook.
com/WorldCentralKitchen) (WCK)
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ÒÃ
Â³ä ïî÷àòêó ðîáîòè â Óêðà¿í³

îðãàí³çàö³ÿ WCK âèäàëà ïîíàä 130 ìëí ïîðö³é ³ âèòðàòèëà
áëèçüêî 300 ìëí äîë. ó ðàìêàõ
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî âñüîãî ó íàø³é ãðîìàä³ âèäàëè 550 ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â. Ó ïàêåòàõ — êðóïè, êîíñåðâè, ìàêàðîíè, öóêîð,
áîðîøíî, ñ³ëü òà ÷àé. ×àñòèíà
äîïîìîãè áóëà ïåðåäàíà â ñòàðîñòèíñüê³ îêðóãè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ

ëþäåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó â³ääàëåíèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.
«Âèñëîâëþºìî ùèðó âäÿ÷í³ñòü
îðãàí³çàö³¿ WORLD CENTRAL
KITCHEN çà íàäàíó íàì äîïîìîãó! Çàâäÿêè ïë³äí³é ñï³âïðàö³
ìè ìîæåìî äîïîìîãòè òà çàáåçïå÷èòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëþäåé,
ÿê³ çíàéøëè ñâ³é ïðèõèñòîê ó íàø³é ãðîìàä³», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

ñåòíèé ïðèë³ò ó áë³íäàæ³. Íàñ
çóïèíèëè íà áëîêïîñò³, òîìó
ùî ìè ïîâåðòàëèñÿ íàçàä ï³ñëÿ
êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè. Êîëè îáñòð³ë ñòèõ, íàì êàæóòü: òåïåð,
íå çâàæàþ÷è í³ íà ùî, òèñí³òü
íà ãàç ³ ¿äüòå. Ñòðàøíî, àëå òðåáà.
Êîëè ÷óºø â òåëåôîí³: «²ðà, ìè
âèéøëè ç îòî÷åííÿ, ìè õî÷åìî
¿ñòè». ßê òè òóäè íå ïî¿äåø?
Çàðàç ï³ñëÿ êîíòðíàñòóïó ÇÑÓ,
ïî¿äó â Õåðñîíñüêó îáëàñòü, òàì
âîþº ì³é áëèçüêèé ðîäè÷. Âèõîäèòü, ùî äîïîìîãëà áàãàòüîì,
à â íàéð³äí³øî¿ ëþäèíè íå áóëà.
— Ðîçêàæ³òü ïðî òó ìàøèíó, ùî
âè âåçëè íà ïåðåäîâó.
— Öå áóëà 30 àâò³âêà íà ôðîíò
çà ÷àñ ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ âîðîãà. Îäíà ìàøèíà
äîñòàâëåíà íà ôðîíò, öå í³ùî.
Âîíà ãàðíà, º, ³ òóò ¿¿ âæå íåìàº,
í³ÿêî¿.
— Àâòîìîá³ë³ âè âîçèòå ó â³éñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè, äå âîþþòü íàø³
çåìëÿêè?
— Òàê, öå á³éö³ íàøî¿ òåðîáîðîíè. Àëå âîíè ðîçêèäàí³ ³
º â 14, 59, 79, 72, 95 áðèãàäàõ.
Íàéá³ëüøå äîïîìîãè ìè ïåðåäàëè 95 áðèãàä³. ßê ç ïåðøèõ äí³â

â³éíè ïî÷àëè ç íèìè ïðàöþâàòè, òàê ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü
ïðàöþºìî. Ó ìåíå íàâ³òü º ëèñò
ïîäÿêè â³ä êîìàíäóâàííÿ 95-¿
áðèãàäè. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
ó á³éö³â º ïîòðåáà íà òðè àâòîìîá³ë³ â 79 áðèãàäó. ¯ì ïðîñòî
âêðàé ïîòð³áí³ ö³ ìàøèíè.
— À ÿê âàì âäàºòüñÿ øâèäêî
ç³áðàòè êîøòè íà ìàøèíó?
— ª äðóç³, ÿê³ ç³ ìíîþ âæå
äóæå äàâíî, ùå íàâ³òü äî ìîãî
ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ. ª äðóç³ ìèñòåöòâà, ÿê³ ïðîâîäÿòü êîíöåðòè
çà êîðäîíîì. Áàãàòî äðóç³â — öå
âåëèê³ êîøòè. Ìè ñêëàäàºìîñÿ
³ êóïóºìî òðàíñïîðò äëÿ âî¿í³â.
Àâò³âêó ìè ñòàðàºìîñÿ êóïèòè
çà êîðäîíîì, âîíè òàì çíà÷íî
äåøåâø³ í³æ â Óêðà¿í³.
— Áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿, ç ÿêèìè âè ñï³âïðàöþºòå, âè øóêàºòå,
÷è âîíè ñàì³ âèõîäÿòü íà âàñ?
— Ìè âèéøëè íà òîé ð³âåíü,
ùî áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿ âèõîäÿòü íà íàñ. Íàïðèêëàä, ïóíêòóàëüí³ í³ìö³. Çðîáèø ¿ì çâ³ò ³ç
çàï³çíåííÿì, âîíè ç òîáîþ âæå
ñï³âïðàöþâàòè íå áóäóòü. Ôðàíöóçè òàêîæ ëþáëÿòü, ùîá áóëî
âñå â÷àñíî ³ ïðîçîðî.
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ЗА ДВА ТИЖНІ 244 ВИПАДКИ:
КОРОНА ЗНОВУ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ
Пандемія не відступає  Пандемія
не відступає. Із початком осені хворих
на COVID-19 стає дедалі більше.
Розповідаємо, яка ситуація із поширенням
коронавірусу в громадах колишнього
Козятинського району і які симптоми
зустрічаються в інфікованих найчастіше
ОЛЕНА УДВУД

Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó âêîòðå ïîâåðòàºòüñÿ íà ïîðÿäîê
äåííèé. Ùîäíÿ ô³êñóþòü âñå
á³ëüøå íîâèõ âèïàäê³â íåäóãè
ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Â³ííè÷÷èíà — íå âèíÿòîê. ×åðåç
öå ç 1 âåðåñíÿ â îáëàñò³ ïîâåðíóëè ìàñêîâèé ðåæèì ó àïòåêàõ
òà ë³êàðíÿõ. ²íôîðìàö³þ ïðî
öå îïðèëþäíèëè íà ôåéñáóêñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî-öèâ³ëüíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.
«Íîñèòè ìàñêè ðåêîìåíäóºòüñÿ
ó ë³êàðíÿõ, àïòåêàõ, àìáóëàòîð³ÿõ. Öå ñòîñóºòüñÿ çàêëàä³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³. Â³äïîâ³äíèé
Íàêàç ï³äïèñàëè ó Äåïàðòàìåíò³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿
Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ.
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà COVID-19
ùîäíÿ çðîñòàº. Òîìó ïåðñîíàë
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â çîáîâ’ÿçàíèé
äîòðèìóâàòèñÿ «ìàñêîâîãî» ðåæèìó, àáè çàïîá³ãòè ðîçïîâñþäæåííþ ö³º¿ õâîðîáè â ìåäè÷íèõ
çàêëàäàõ.
Òàêîæ êåð³âíèêè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàþòü çàáåçïå÷èòè íåçíèæóâàëüíèé çàïàñ çàñîá³â
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, äåç³íô³êóþ÷èõ çàñîá³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ», — éøëîñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.

ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК
Âæå ó ïåðøèé òèæäåíü âåðåñíÿ
â îáëàñò³ çðîñëà ê³ëüê³ñòü ãîñï³òàë³çàö³é ïàö³ºíò³â ³ç êîðîíàâ³ðóñîì.
Ïðî öå ó ñþæåò³ «Ñóñï³ëüíå. Â³ííèöÿ» ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðêè îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. Â îáëàñò³ âèçíà÷èëè 15 ë³êàðåíü, â ÿê³ áóäóòü ãîñï³òàë³çîâóâàòè õâîðèõ òà ïàö³ºíò³â
³ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ. Äî ñëîâà, Êîçÿòèíñüêà ÖÐË äî öüîãî ïåðåë³êó íå ïîòðàïèëà, òîìó õâîðèõ ³ç
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó
âåçóòü íà ë³êóâàííÿ äî ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â Â³ííèö³.
Äî ðå÷³, ñàìå Â³ííèöüê³ ë³êàðí³ áóëè çàâàíòàæåí³ íàéá³ëüøå
ó ïåðøèé òèæäåíü âåðåñíÿ. Âò³ì
åêñïåðòè ïîïåðåäæàþòü, ùî öå
ëèøå ïî÷àòîê. Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðîãíîçóº, ùî ï³ê îñ³ííüî¿ õâèë³ â Óêðà¿í³ ìîæå ïðèïàñòè íà ïî÷àòîê
æîâòíÿ. ² öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî òîãî, ùî ìåäè÷í³ çàêëàäè áóäóòü ïåðåíàâàíòàæåí³ ïàö³ºíòàìè.
ХВОРІЄ БАГАТО ДІТЕЙ
Ïðî òå, ùî öå ëèøå ïî÷àòîê
ñïàëàõó, êàæóòü ³ â Êîçÿòèíñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòð³ íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
²ç ñèìïòîìàìè êîðîíàâ³ðóñó äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â çâåðòàþòüñÿ äåäàë³
÷àñò³øå ³ òàê òðèâàº âæå äâà òèæí³.

— Îñòàíí³ äâà òèæí³ ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ ñòð³ìêî íàðîñòàº, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà, äèðåêòîðêà Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. — Âò³ì ïîòð³áíî
âðàõîâóâàòè, ùî º âåëèêèé â³äñîòîê ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå çâåðòàþòüñÿ
çà äîïîìîãîþ. Êð³ì òîãî, ëþäè
íå äîòðèìóþòüñÿ åï³äðåæèìó,
íå êîðèñòóþòüñÿ ìàñêàìè ³ öå
ò³ëüêè ïîã³ðøóº ñèòóàö³þ.
ßêùî ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ õâèëü
íà êîðîíàâ³ðóñ õâîð³ëè çäåá³ëüøîãî äîðîñë³, òî çàðàç íåäóãó âñå
÷àñò³øå ô³êñóþòü ó ä³òåé. Á³ëüø³ñòü ³íô³êîâàíèõ ìàþòü ëåãêèé
ïåðåá³ã õâîðîáè, àáî æ ñåðåäíüî¿
âàæêîñò³. Âàæêèõ âèïàäê³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü ãîñï³òàë³çàö³¿, íàðàç³

Êàìïàí³ÿ ç âàêöèíàö³¿
òðèâàº. Ç ïðåïàðàò³â,
ÿêèìè ìîæíà çðîáèòè
ùåïëåííÿ, çàëèøèâñÿ
CoronaVac, ÷åêàþòü
íà ïàðò³þ Pfizer
íå áàãàòî.
— Ïàö³ºíò³â ³ç âàæêèì ïåðåá³ãîì íå áàãàòî, òîìó ùî çíà÷íèé
â³äñîòîê íàñåëåííÿ âæå âàêöèíîâàíèé, — ïðîäîâæóº Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà.— Ùî ñòîñóºòüñÿ ñèìïòîì³â,
ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó õâîðèõ, òî öå
ïåðåâàæíî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè äî 38–39 ãðàäóñ³â, ïåðø³ííÿ
â ãîðë³, ëîìîòà â ò³ë³, ãîëîâíèé
á³ëü òà çàãàëüíà ñëàáê³ñòü.
УНИКАЙТЕ ЛЮДНИХ МІСЦЬ І
НОСІТЬ МАСКИ
Ùîá âáåðåãòè ñåáå òà ñâî¿õ
áëèçüêèõ ³ íå çàõâîð³òè íà êîðîíàâ³ðóñ, ë³êàð³ ðàäÿòü óíèêàòè ëþäíèõ ì³ñöü ³ êîðèñòóâàòèñÿ
çàñîáàìè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó — ìàñêàìè òà ðåñï³ðàòîðàìè.

Козятинська громада б’є рекорди
За останній тиждень приріст хворих на коронавірус на теренах колишнього Козятинського району
склав майже півсотні випадків.
— Протягом 29 серпня — 4 вересня
на коронавірус захворіло 107 осіб,
а за попередній тиждень — 154, —
розповідають у Козятинському
відділі Вінницького обласного
центру контролю та профілактики
хвороб. — Захворюваність зростає.

І так щотижня, відколи почався вересень. Надалі буде спостерігатися зростання. Зараз серед хворих
багато дітей до 17 років, раніше
діти хворіли на коронавірус не так
часто.
Від початку вересня у чотирьох громадах колишнього Козятинського
району підтвердили 244 випадки
інфікування коронавірусом. Найбільше хворих виявили у Козятин-

ській ОТГ. На другому місці у цьому
антирейтингу Глухівецька громада.
Третя сходинка — за Самгородоцькою. А найменше інфікованих виявили у Махнівській ОТГ.
Також маємо за перші тижні вересня два летальні випадки. Це
пацієнти віком старше 70 років, які
мали супутні захворювання. Детальну інформацію про поширення
коронавірусу читайте у таблиці.

ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ
(дані станом на 13 вересня 2022 року)

7 839 осіб
із них
776 — діти
150

Із початку пандемії
на Козятинщині захворіло

летальних випадків

Від початку 2022 року
на Козятинщині
захворіло

2 961 осіба
із них
411 — діти
15
летальних випадків

Від початку вересня
2022 року
на Козятинщині захворіло
із них

244 осіби
75 — діти
2

летальних випадків

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ У ВЕРЕСНІ ВІДПОВІДНО ДО ГРОМАД
(дані станом на 13 вересня 2022 року)
КОЗЯТИНСЬКА ГРОМАДА

169 осіб
51 дитина

захворіло
із них

ГЛУХОВЕЦЬКА ГРОМАДА

захворіло
із них

33 осіби
6 дітей

— Âàæëèâî íå çàáóâàòè ïðî
ìàñêîâèé ðåæèì, — íàãîëîøóº
Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà. — Ëèøå òàêèì øëÿõîì ìîæíà óáåçïå÷èòè
ñåáå. Ïðè ïîÿâ³ ðåñï³ðàòîðíèõ
ñèìïòîì³â íå çâîë³êàéòå, îäðàçó
çâåðòàéòåñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
Ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò —
ÿêùî ó âàñ ç’ÿâèëèñÿ ñèìïòîìè,
ïîòð³áíî ³çîëþâàòèñÿ â îêðåìó
ê³ìíàòó, ùîá íå íàðàæàòè îòî÷óþ÷èõ íà íåáåçïåêó, ³ ÷àñòî ïðîâ³òðþâàòè ïðèì³ùåííÿ.
Àáè ì³í³ì³çóâàòè ðèçèê ³íô³êóâàííÿ, ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü
òàêîæ ðîáèòè ùåïëåííÿ.
— Ìè ïðîäîâæóºìî êàìïàí³þ

МАХНІВСЬКА ГРОМАДА

захворіло
із них

18 осіб
6 дітей

САМГОДОРОЦЬКА ГРОМАДА

захворіло
із них

24 особи
12 дітей

ç âàêöèíàö³¿, — äîäàº Ðàäîãîùèíà. — Ïîêè ùî ç âàêöèí ó íàñ
çàëèøèâñÿ ëèøå CoronaVac, ÷åêàºìî íà Pfizer. Ùåïëåííÿ ìîæíà çðîáèòè ÿê ó íàøîìó ïóíêò³
âàêöèíàö³¿, ÿêèé ïðàöþº íà áàç³
àìáóëàòîð³¿ Öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè,
òàê ³ âäîìà, ÿêùî ïàö³ºíò çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå ìîæå ç’ÿâèòèñÿ
äî ïóíêòó âàêöèíàö³¿ ñàìîñò³éíî.
Ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ ³íô³êóâàëèñÿ
êîðîíàâ³ðóñîì, çäåá³ëüøîãî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ëåãêèé ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ. Ë³êàð³ ïîÿñíþþòü öå
òèì, ùî âåëèêèé â³äñîòîê íàñåëåííÿ âæå ïðîéøîâ âàêöèíàö³þ.

У козятинській міській «первинці» нові сімейні лікарі
Ó ðîäèí³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
ïîïîâíåííÿ — ÷îòèðè íîâèõ ñïåö³àë³ñòè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè».
²ðèíà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà Äàíèëü÷åíêî — ñ³ìåéíèé ë³êàð. Ïðîâîäèòü ïðèéîì äîðîñëèõ òà ä³òåé
ó êàá³íåò³ ¹ 7.
Íàòàë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà Ìàëèíîâñüêà, ñ³ìåéíèé ë³êàð. Ïðîâîäèòü ïðèéîì äîðîñëèõ òà ä³òåé
ó êàá³íåò³ ¹ 4.
Ñåðã³é Âàäèìîâè÷ Ïàíòþõ, ñ³ìåéíèé ë³êàð, ïðîâîäèòü ïðèéîì

äîðîñëèõ òà ä³òåé ó êàá³íåò³ ¹ 21.
Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Ïàíòþõ,
ïåä³àòð, ïðîâîäèòü ïðèéîì ä³òåé äî 18 ðîê³â ó êàá³íåò³ ¹ 21.
«Îòðèìàòè íåîáõ³äíó êîíñóëüòàö³þ, íàïðàâëåííÿ, äîâ³äêó àáî
îáñòåæåííÿ ìîæíà çà ïîïåðåäí³ì
çàïèñîì, òåëåôîíè âêàçàí³ íèæ÷å. Çàïðîøóºìî äîðîñëèõ ³ ìàëèõ ïàö³ºíò³â íà êîíñóëüòàö³¿ òà
óêëàäåííÿ äåêëàðàö³é».
Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òåëåôîíàìè:
063 635 67 77
096 008 40 85
(04342) 2–22–44 òà â ðåºñòðàòóð³
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ШИТИМУТЬ ОДЯГ ДЛЯ ПОРАНЕНИХ
БІЙЦІВ. ДОЛУЧАЙТЕСЬ!
Добра справа  Один із найактивніших
козятинських волонтерів Сергій
Сиваківський, разом зі своєю невтомною
командою створив благодійний фонд
«Паросток добра». Мета — залучити
більше ресурсів для гарних та корисних
справ. Перш за все, це допомога
захисникам України. Якщо конкретніше,
шитимуть спеціальний одяг-трансформер
для поранених бійців, який безкоштовно
передаватимуть у госпіталі та лікувальні
заклади. Розповідаємо, звідки така ідея та
скільки вже зібрали коштів
ІРИНА ШЕВЧУК

Ç ïåðøèõ äí³â ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â Óêðà¿íó
êîçÿòèí÷àíèí Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé âñòóïèâ äî ëàâ âîëîíòåðñòâà ³ ïî÷àâ àêòèâíó ðîáîòó
íà ïîòðåáè äëÿ ÇÑÓ. Àâòî, ðîçãðóçêè, ñïàëüíèêè, ñóøàðêè,
ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè — öå äàëåêî
íå âåñü ïåðåë³ê â³äïðàâëåíîãî íàøèì õëîïöÿì íà ïåðåäîâó ç äîïîìîãîþ Ñåðã³ÿ òà éîãî êîìàíäè.
Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ Ñåðã³é ðîçïî÷àâ íîâó ñïðàâó, çàðàäè ÿêî¿ ³
ñòâîðèâ áëàãîä³éíèé ôîíä «Ïàðîñòîê äîáðà».
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü òà íå ïîäîáàºòüñÿ ïîë³òè÷íà, — ðîçïîâ³äàº
Ñåðã³é. — Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³
ôîíäó: äîïîìîãà çàõèñíèêàì
Óêðà¿íè, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ

êîìôîðòíîãî æèòòÿ ïðîæèâàþ÷èõ ãðîìàäÿí òà ïîâåðíåííÿ
òèõ, õòî áóâ çìóøåíèé âè¿õàòè
ç Óêðà¿íè, ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà, çáåðåæåííÿ
ïðåêðàñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðèðîäè.

«²äåÿ ñòâîðåííÿ
îäÿãó-òðàíñôîðìåðà
ïðèéøëà ï³ñëÿ
ïîáà÷åíèõ ôîòî
ïîðàíåíèõ á³éö³â, ÿê³
ëåæàòü ðîçäÿãíåí³»
² õî÷ó ðîçïî÷àòè ñïðàâó, çàðàäè ÿêî¿ ³ ñòâîðèâ áëàãîä³éíèé
ôîíä — öå ïîøèâ ñïåö³àëüíîãî
îäÿãó-òðàíñôîðìåðà äëÿ ïîðàíåíèõ, ÿêèé áåçêîøòîâíî ïåðåäàâàòèìó â ãîñï³òàë³ òà ë³êóâàëüí³
çàêëàäè.

За словами Сергія Сиваківського, на пошив одягу-трансформера вже назбирали більше
12 тисяч гривень. Цього вистачить, аби відшити першу тестову партію
²äåÿ ñòâîðåííÿ îäÿãó-òðàíñôîðìåðà ïðèéøëà ï³ñëÿ ïîáà÷åíèõ ôîòî ïîðàíåíèõ á³éö³â,
ÿê³ ëåæàòü ðîçäÿãíåí³. Õî÷ó
ñòâîðþâàòè òàêèé îäÿã, ÿêèé
ìîæíà îäÿãíóòè ïðè áóäü-ÿêèõ
âèäàõ òðàâì, íàâ³òü íà ëåæà÷èõ
ïàö³ºíò³â. Öå äîäàñòü çðó÷íîñò³
ï³ä ÷àñ îäóæàííÿ.
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüíèõ
ìåðåæàõ Ñåðã³é îïóáë³êóâàâ â³äåî, äå äåìîíñòðóº, ÿê çàâäÿêè
çì³éêàì ìîæíà â³äîêðåìèòè ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ êîæíó äåòàëü
îäÿãó.
Ïåðåîäÿãàííÿ ëåæà÷èõ ïàö³ºíò³â çàâäÿêè òàêîìó îäÿãó íà-

«Там повинні бути прізвища кожного з вас»
Нещодавно Вінницька обласна
рада нагородила Сергія Сиваківського Почесною грамотою за активну волонтерську діяльність, як
одного із найактивніших волонтерів. Свою відзнаку волонтер
адресує та розділяє з тими, хто
багато років робив та робить все
можливе для Перемоги і робить
це чесно, щиро, не чекаючи нагород.
— Мені незручно, що на грамоті
від облради вписане моє прізвище. Там повинні бути прізвища
кожного з вас, — додає Сергій. —

Дякую вам, наші «золоті ручки» з
Церкви Спасіння, ГО «ДОМ», ГО
«Козятинська нова громада», Олені Іванчук з однодумцями, волонтерам Глухівецької, Махнівської
громад, шкіл міста та ОТГ, швеям
наших ательє та цехів за сітки,
борщики та тушонки, за всі такі
потрібні пошиті речі. Дякую Тетяні Єрмолаєвій та міськраді, Ірині
Колісник та всім причетним до її
фонду, Ользі Пироговій та іншим
волонтерам. Ви завжди знаходитесь в допомозі в самий потрібний
момент. Дякую нашим справжнім

чоловікам із різних СТО, Депо, автозаправок, фермерам, нашим
хлопцям в райраді, в ТРО, що
можете відремонтувати, дістати,
виготовити та вирити з-під землі
те, що потрібно.
Дякую Інні Наумовій та іншим волонтерам, що вмієте справедливо
зібрати, розподілити, зберегти все
необхідне. Дякую настоятелям
Православної, Грекокатолицької
та інших церков за допомогу і
підтримку. Дякую кожному, хто
віддав свою працю, кошти та час
для допомоги.

â³òü ïðè âñòàíîâëåíèõ øèíàõ,
ã³ïñîâèõ ïîâ’ÿçêàõ, ë³êóâàíí³
íà âèòÿæö³ — íå ïðîáëåìà. Á³éöÿì ³ç êðàùèì ñòàíîì çäîðîâ’ÿ
öå äîçâîëèòü çíà÷íî ðàí³øå âèõîäèòè íà ïðîãóëÿíêó. Ñåðã³é
âïåâíåíèé, ùî ïðî á³éö³â òðåáà
äáàòè íå ëèøå òîä³, êîëè âîíè
íà ïåðåäîâ³é.
— Ïîãîäüòåñü, ìè ïîâèíí³ äáàòè ïðî á³éö³â íå ëèøå òîä³, êîëè
âîíè íà ïåðåäîâ³é, — ïðîîäîâæóº
Ñåðã³é. — Ñïî÷àòêó çàïëàíóâàâ
âèãîòîâèòè ïàðò³þ ôóòáîëîê.
Àòåëüº ²ðèíè Ñåðá³íî¿, ç ÿêèì
ìè âæå ñï³âïðàöþâàëè, äîïîìîæå
âò³ëèòè äàíèé çàäóì.
Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îäí³º¿
ôóòáîëêè ç ÿê³ñíîãî òóðåöüêîãî
ï³êñåëÿ ç òðüîìà áëèñêàâêàìè òà
ðîáîòîþ ñòàíîâèòü 300 ãðí.
Ï³äòðèìêà ëþäåé íà òàêó êîðèñíó ñïðàâó íå çàáàðèëàñÿ.
Íà ðàõóíêè Ñåðã³ÿ ïî÷àëè íàäõîäèòè êîøòè. Íà äàíèé ìîìåíò
âæå íàçáèðàëè á³ëüøå 12 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, öüîãî
âèñòà÷èòü, àáè â³äøèòè ïåðøó
òåñòîâó ïàðò³þ îäÿãó-òðàíñôîðìåðà.
— Êîøò³â âèñòà÷èòü íà
30 êîìïëåêò³â, — êàæå Ñåðã³é. —
Ïëàíóºìî ïîøèòè á³ëüøó ïîëîâèíó 50-ãî ðîçì³ðó, à ðåøòó —
54-ãî. Íàðàç³ âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ ç äîêóìåíòàìè, àäæå ïî-

øèòè — öå íå ïðîáëåìà. Îäÿã
ïëàíóºìî ³ õî÷åìî ðîçä³ëèòè ì³æ
ãîñï³òàëÿìè ó Â³ííèö³ òà Êèºâ³.
Ðîçóì³ºòå, öå í³áèòî ïðîáíèé
âèïóñê, à âîíè çàîäíî éîãî âèïðîáóþòü ³ òîä³ ìè áóäåìî ìàòè
çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿, ùî
ïîòð³áíî, à ùî — í³.
Òîæ, ÿê áà÷èìî, ðîáîòà äîáðå îðãàí³çîâàíà. Íàì ç âàìè
çàëèøàºòüñÿ ëèøå ï³äòðèìàòè
ìàòåð³àëüíî öþ äîáðó ñïðàâó.
Äîëó÷àéòåñü!
Ðåêâ³çèòè:
Êàðòà
Ìîíîáàíêó
5375 4141 2137 5074
Êàðòà
ÏðèâàòÁàíêó
5168 7451 0016 6906
Ðàõóíîê ó ãðèâíÿõ: ÁÎ ÁÔ
«ÏÀÐÎÑÒÎÊ ÄÎÁÐÀ»
Êîä ªÐÄÏÎÓ îòðèìóâà÷à
44701226
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî
ñòàíäàðòó IBAN
UA86322001000002600
1930000657
Íàçâà áàíêó: ÀÒ «ÓÍ²ÂÅÐÑÀË
ÁÀÍÊ»
Bank account in USD
CO CF «SPROUT OF GOOD»
IBAN:
UA07322001000002600093
0000658
Adress: Kyiv, Avtozavodska str.
54/19
PayPal: sivakovskiy1@gmail.com

Збір закрили. Автомобіль, який коштує 16 тисяч
доларів, уже працює на позиціях
Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ ñåñòðà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ç Êîçÿòèíùèíè Òåòÿíà Ïàâëþê îãîëîñèëà çá³ð êîøò³â íà àâòîìîá³ëü,
ÿêèé áóäå âèâîçèòè íà ïîçèö³¿ òà çàáèðàòè
çâ³äòè ï³äáèòó òåõí³êó. Çá³ð óæå çàêðèëè.
Àâòîìîá³ëü, ÿêèé êîøòóº 16 òèñÿ÷ äîëàð³â, óæå ïðàöþº, äå õëîïö³ âèâîçÿòü âñå
íåîáõ³äíå ïî ïîçèö³ÿõ.
«Õî÷åìî ïîäÿêóâàòè óñ³ì, õòî ïðèéíÿâ
ó÷àñòü ó çáîð³ íà àâòîìîá³ëü äëÿ ìî¿õ áðàò³â. Âñ³ì, õòî êèäàâ êîøòè, âñ³ì, õòî ðîçïîâ³äàâ çíàéîìèì, âñ³ì, õòî ðîáèâ ðåïîñòè. Ìè çàêðèâàºìî çá³ð! Àâòîìîá³ëü óæå

ïðàöþº, äå õëîïö³ âèâîçÿòü âñå íåîáõ³äíå
ïî ïîçèö³ÿõ. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áóëî
ç³áðàíî 4,5 òèñÿ÷³ ºâðî. 2 òèñÿ÷³ äîëàð³â
äàëè áàòüêè Ë³ä³ÿ òà Àíäð³é Ïàâëþêè, —
ïèøå Òàíÿ Ïàâëþê. — Àâòîìîá³ëü êîøòóº
16 òèñÿ÷ äîëàð³â. 10 òèñÿ÷ äîëàð³â äîêëàâ ì³é áðàò ²ãîð. À ùå çà êîøòè ÑÔÃ
«²íãîäà» áóëè çàêóïëåí³ êîëåñà íà äàíèé
àâòîìîá³ëü, à öå 65 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äóæå
äÿêóºìî Íàä³ Ïîë³ùóê, ÿêà êèíóëà 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äóæå äÿêóºìî Âàì óñ³ì, Âàñ
äóæå áàãàòî, ³ êîæíîãî ïåðåðàõîâóâàòè
âàæêî. Ùèðî äÿêóºìî».
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МАМА ДЯКУЄ ХІРУРГАМ
ЗА ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ ДОНЕЧКИ
Люди справи  У групі «Хірургія
Козятинщини» мешканка Козятина Віта
Дембіцька опублікувала пост подяки
лікарям-хірургам нашої ЦРЛ. Мова
йде про молодого, вправного та
перспективного хірурга Руслана Шавлюка.
Саме завдяки його професіоналізму
доньці Віти зробили вдалу операцію
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Æ³íêà ïèøå, ùî ó ¿¿ äîíüêè
ïî÷àëèñÿ áîë³ ó æèâîò³. Íå ãàþ÷è
÷àñó, çâåðíóëèñÿ â ïðèéìàëüíå
â³ää³ëåííÿ, äå ïîòðàïèëè äî ë³êàðÿ-õ³ðóðãà Ðóñëàíà Øàâëþêà.
Ä³àãíîç — ãîñòðèé àïåíäèöèò,
òåðì³íîâà îïåðàö³ÿ.
Ï³äòðèìêà ³ âïåâíåí³ñòü, ç
ÿêîþ ðîáèòü ñâîþ ñïðàâó Ðóñëàí
Âîëîäèìèðîâè÷ ç³ ñâî¿ìè çíàííÿìè òà éîãî áàòüêî Âîëîäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ Øàâëþê ç³ ñâî¿ì
äîñâ³äîì, äàëè íàä³þ ³ ìàì³, ³ ¿¿

äîíüö³, ùî âñå áóäå äîáðå.
«Ä³òè â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè —
öå äàðóíîê â³ä Áîãà ³ íàéö³íí³øå — öå ¿õ çäîðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ. ²
êîæåí ³ç íàñ ñòàº áåçïîðàäíèì,
êîëè ùîñü çàãðîæóº æèòòþ íàøèõ ä³òåé. Òàêèé ÷àñ çàñòàâ
äëÿ íàñ íåñïîä³âàíî. Ó äîíüêè
ïî÷àëèñü áîë³ â øëóíêó. Äîâãî íå ðîçäóìóþ÷è, çâåðíóëèñÿ
â ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ, äå ïîòðàïèëè äî çíàþ÷îãî ³ ç³ ñë³â Êàòðóñ³ «òàêîãî ìîëîäîãî ³ ãàðíîãî»
õ³ðóðãà Ðóñëàíà Âîëîäèìèðîâè÷à
Øàâëþêà. Çà äåê³ëüêà ãîäèí ï³ñ-

ëÿ òåñò³â ³ îáñòåæåíü áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ îïåðóâàòè ãîñòðèé
àïåíäèöèò… Øîê… Ïåðåëÿê…
Ñë³â áðàêóâàëî… Àëå ï³äòðèìêà
³ âïåâíåí³ñòü, ç ÿêîþ ðîáèòü ñâîþ
ñïðàâó Ðóñëàí Âîëîäèìèðîâè÷ ç³
ñâî¿ìè çíàííÿìè òà éîãî áàòüêî
Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Øàâëþê

ç³ ñâî¿ì äîñâ³äîì, äàëè íàä³þ, ùî
âñå áóäå äîáðå. Òàê ³ ñòàëîñÿ. Äÿêóþ Áîãó, ùî â íàøîìó Êîçÿòèí³
â òàêèé íåëåãêèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ
º ñïåö³àë³ñòè âèùîãî ãàòóíêó», —
íàïèñàëà Â³òà Äåìá³öüêà.
Îêðåìó ïîäÿêó Â³òà âèñëîâëþº
àíåñòåç³îëîãó ³ âñüîìó ìåäè÷íî-

ìó ïåðñîíàëó, ÿê³ í³ íà õâèëèíó
íå çàëèøèëè ¿¿ äîíå÷êó ³ äîïîìîãëè ó ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä.
«Áàæàþ ë³êàðÿì çäîðîâ’ÿ ³ íàñíàãè. Ç òàêèìè ëþäüìè íàøà
Óêðà¿íà ò³ëüêè ïðîöâ³òàòèìå», —
ï³äñóìóâàëà ó ñâîºìó äîïèñ³ êîçÿòèí÷àíêà.

ЩО З ЦЬОГО ПРИВОДУ КАЖУТЬ ЧИТАЧІ? КОМЕНТАРІ З САЙТУ (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)
Валентина Тимощук

Ткачук-Гордійчук Альона

Наша хірургія одна з найкращих не тільки в області, а й в Україні. Так було завжди, є і буде. Горда всіма вами.

Руслан Володимирович, це лікар з великої літери, я йому особисто вдячна за свою
донечку.

Наталия Бех

Олена Федорук

Вони супер, у мене також була ситуація з моїм сином, і ці чудові люди перші
прийшли на допомогу. Дякую їм за їхній труд, за те, що вони є у нас на Козятинщині. Великий уклін вам!

Наші хірурги дійсно найкращі. 3 роки тому теж раптово був приступ апендициту
у нашої Наташі. Швидко провели обстеження та операцію. Найкращі враження
від відношення лікарів та їх професійної діяльності.

Як компенсують витрати за прихисток переселенців
Â Óïðàâë³íí³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
íàäàëè ðîç’ÿñíåííÿ äî îïóáë³êîâàíî¿ ñòàòò³ «Íå îòðèìàëà æîäíî¿
ñóìè»: ïåðåñåëåíö³ ç Äîíå÷÷èíè,
ÿêèõ ïðèõèñòèëà êîçÿòèí÷àíêà,
ïîñêàðæèëèñÿ ìåðó Â³ííèö³».
Íàãàäàºìî, ìè ïèñàëè, ùî
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ó ðîçä³ë «Ïóáë³÷í³ çâåðíåííÿ» ïåðåñåëåíö³ ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³,
ÿêèõ ïðèõèñòèëà êîçÿòèí÷àíêà, ïîñêàðæèëèñÿ ìåðó Â³ííèö³
Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó. ßê éøëîñÿ
ó çâåðíåíí³ ç êâ³òíÿ öüîãî ðîêó,
æ³íö³ íå áóëî íàðàõîâàíî æîäíî¿ íàëåæíî¿ ñóìè çà ïðèòóëîê
ïåðåñåëåíö³â. Òîæ ïåðåñåëåíö³
ïðîñèëè ïîñòàâèòèñÿ ³ç ðîçóì³ííÿì äî ö³º¿ ñèòóàö³¿ òà ïîñïðèÿòè
ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ, à ñàìå —
ïîñïðèÿòè ó íåãàéíîìó íàðàõóâàííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò æ³íö³,
ÿêà ¿õ ïðèõèñòèëà.
Ï³ñëÿ âèõîäó íàøî¿ ïóáë³êàö³¿
Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîâ³äîìèëà, ùî çã³äíî ç Ïîðÿäêîì
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò çà òèì÷àñîâå ðîçì³ùåííÿ âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ ïåðåì³ñòèëèñÿ ó ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó ³ íå îòðèìóþòü ùîì³ñÿ÷íî¿
àäðåñíî¿ äîïîìîãè âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèì îñîáàì äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà ïðîæèâàííÿ,

â òîìó ÷èñë³ íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä
19.03.2022 ðîêó ¹ 333, âëàñíèêè æèëèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ áåçîïëàòíî ðîçì³ñòèëè âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á â ñâî¿õ æèëèõ
ïðèì³ùåííÿõ, ìîæóòü îòðèìàòè
êîìïåíñàö³þ äëÿ ïîêðèòòÿ ïîíåñåíèõ íèìè âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
òàêèì ðîçì³ùåííÿì. Ñóìà êîìïåíñàö³¿ çà êîæåí ëþäèíî-äåíü
âèçíà÷àºòüñÿ íà ð³âí³ 14,77 ãðèâí³.
Ùîì³ñÿöÿ âëàñíèê æèëîãî
ïðèì³ùåííÿ ïîäàº çàÿâó äëÿ
îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ íå ï³çí³øå ï’ÿòè äí³â ç äíÿ çàê³í÷åííÿ
çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ ³ç çàçíà÷åííÿì
ê³ëüêîñò³ ëþäèíî-äí³â ó â³äïîâ³äíîìó ì³ñÿö³ (êîìïåíñàö³ÿ
çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³
îáîõ çàÿâ).
Ïðîòÿãîì ñòðîêó ðîçãëÿäó çàÿâè óïîâíîâàæåí³ îñîáè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿,
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâîäÿòü ïåðåâ³ðêó
íàâåäåíèõ ó çàÿâ³ â³äîìîñòåé ç
â³äâ³äóâàííÿì (ó ðàç³ ïîòðåáè)
ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, çîêðåìà ç
ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ôàêòó òàêîãî
ðîçì³ùåííÿ, éîãî áåçîïëàòíîñò³, ê³ëüêîñò³ ðîçì³ùåíèõ îñ³á òà
óìîâ ¿õ ïðîæèâàííÿ, ïàïåðîâèõ

òà åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, ùî
ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, à òàêîæ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, äîâ³äêè
ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, äîêóìåíò³â,
ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðèíàëåæí³ñòü
äî âðàçëèâèõ ãðóï íàñåëåííÿ àáî
¿õ ñîö³àëüíèé ñòàòóñ.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè
âèêîíàâ÷èé îðãàí ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè óçàãàëüíþþòü íàäàíó ó çàÿâàõ ³íôîðìàö³þ
ó ïåðåë³êè çã³äíî ç äîäàòêàìè 2 ³
3 (äàë³ — ïåðåë³êè), âèçíà÷àþòü
îáñÿã òà äæåðåëî êîìïåíñàö³¿
îñîáàì, ùî ðîçì³ñòèëè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, òà ïîäàþòü ïåðåë³êè äî â³äïîâ³äíî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
äî 12 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº
çà çâ³òíèì.
Îáëàñí³ â³éñüêîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïåðåë³ê³â â³ä
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ñ³ëüñüêèõ,
ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ðàä, íàäñèëàþòü óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ
çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì
4 äî Ì³íðåã³îíó äëÿ îïðàöþâàííÿ
ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ
³ç çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿ ùîäî
âèä³ëåííÿ êîøò³â ç â³äïîâ³äíîãî
áþäæåòó (äæåðåëà) òà çà ôîðìîþ,
çã³äíî ç äîäàòêîì 5, äî â³äïî-

â³äíî¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿,
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïåíñàö³¿ çà ðàõóíîê ¿õ
êîøò³â. Ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿,
áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿ òà ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè
îïðàöþâàííÿ îòðèìàíî¿ â³ä îáëàñíèõ â³éñüêîâèõ àäì³í³ñòðàö³é
³íôîðìàö³¿ çä³éñíþþòü âèïëàòó
êîìïåíñàö³¿ îñîáàì, ùî ðîçì³ñòèëè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ
îñ³á, òà ³íôîðìóþòü â³äïîâ³äí³
îáëàñí³ â³éñüêîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿,
Êè¿âñüêó ì³ñüêó â³éñüêîâó àäì³í³ñòðàö³þ òà Ì³íðåã³îí ïðî îáñÿãè
çä³éñíåííÿ òàêî¿ âèïëàòè.
Êîìïåíñàö³ÿ îñîáàì, ùî
ðîçì³ñòèëè ÷îòèðüîõ ³ á³ëüøå
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á,
à òàêîæ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, îñ³á
ñòàðøå ø³ñòäåñÿòè ðîê³â, îäèíîêèõ ìàòåð³â, ÷ëåí³â áàãàòîä³òíèõ
ñ³ìåé, ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) çàõèñíèê³â ³ çàõèñíèöü
Óêðà¿íè, ³íøèõ âðàçëèâèõ ãðóï
íàñåëåííÿ, âèïëà÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê íàÿâíèõ êîøò³â ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³é, áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü
â ðàìêàõ äîìîâëåíîñòåé, óçãîäæåíèõ ç Ì³íðåã³îíîì, â³äïîâ³äíî äî óçàãàëüíåíî¿ ³íôîðìàö³¿,
íàâåäåíî¿ ó äîäàòêó 5.
— Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëà-

äåíå, óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ³íôîðìóº ùîäî ñèòóàö³¿
ãðîìàäÿíêè Ôåä÷èøèíî¿ Ãàëèíè
Àíòîí³âíè, â ÿêî¿ ïðîæèâàþòü
ø³ñòü âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ
îñ³á ç êâ³òíÿ 2022 ð. Òàê ÿê
Ãàëèíà Àíòîí³âíà áåçîïëàòíî
ðîçì³ñòèëà ó ñâîºìó áóäèíêó
ø³ñòü âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ
îñ³á, êîìïåíñàö³ÿ âèïëà÷óºòüñÿ
çà ðàõóíîê íàÿâíèõ êîøò³â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é (äîäàòîê
2). Ùîì³ñÿ÷íî ç êâ³òíÿ 2022 ð.
ïî ñåðïåíü 2022 ð. óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèçíà÷àëî
îáñÿã êîìïåíñàö³¿ òà â÷àñíî íàäàâàëî ïåðåë³êè, çã³äíî ç äîäàòêîì 2, äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, à âîíè,
â ñâîþ ÷åðãó, äî ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº âèïëàòó
êîìïåíñàö³¿. Îòæå, ïðàö³âíèêè
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç³ ñâîãî áîêó çðîáèëè âñå ìîæëèâå äëÿ íàðàõóâàííÿ êîìïåíñàö³¿ çà áåçîïëàòíå ðîçì³ùåííÿ
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á
Ôåä÷èøèí³é Ãàëèí³ Àíòîí³âí³ ³
íå ìîæóòü íåñòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèïëàòó äàíî¿ êîìïåíñàö³¿,
òàê ÿê ¿¿ çä³éñíþþòü ì³æíàðîäí³
îðãàí³çàö³¿, — ïîÿñíèëè ó ì³ñüê³é ðàä³.
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КОЗЯТИН ПРОВІВ В ОСТАННЮ ПУТЬ
РОМАНА БЕРЕГОВИЧА
Втрата  Понеділок, 12 вересня, став
важким днем для усієї Козятинської
громади — прощалися з військовим
Романом Береговичем. Завжди
усміхнений і позитивний — таким його
згадують знайомі. І їм досі не віриться,
що 7 вересня життя Романа обірвалося
на Херсонщині
ОЛЕНА УДВУД

Ó ñóáîòó, 10 âåðåñíÿ, Êîçÿòèí
çíîâó ñêîëèõíóëà ñóìíà çâ³ñòêà.
Ñòàëî â³äîìî, ùî ìè âòðàòèëè
íà â³éí³ Ðîìàíà Áåðåãîâè÷à,
á³éöÿ, ÿêèé áîðîâñÿ çà Óêðà¿íó
ïðîòè îêóïàíòà. Äèòèíñòâî íàøîãî çàõèñíèêà ïðîéøëî íà Òàëèìîí³âö³. Íàâ÷àâñÿ â³í ó øêîë³
¹ 3. Çíàéîì³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî
â÷èâñÿ â³í äóæå ãàðíî, çàê³í÷èâ
øêîëó ³ç ìåäàëëþ. Ïîò³ì ïî¿õàâ
äî Õàðêîâà, äå âñòóïèâ íà â³éñüêîâó ñïåö³àëüí³ñòü. Ñëóæèâ
ó Ôåîäîñ³¿ â Êðèìó. Äîëÿ ïîäàðóâàëà éîìó äâîõ ïðåêðàñíèõ
äîíå÷îê — ñòàðøó Âåðîí³êó ³
ìîëîäøó Òåòÿíó.
«БУДУ ТУТ ДО ПЕРЕМОГИ»
Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîê³â â³éñüêîâî¿
ñëóæáè Ðîìàí ï³øîâ íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. Òà êîëè ïî÷àëàñÿ ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà,
íå çì³ã ñòîÿòè îñòîðîíü. Ïåðøîãî æ äíÿ ï³øîâ äî â³éñüêêîìàòó.
Âæå çà äâà äí³, 26 ëþòîãî éîãî
ïðèçâàëè íà ïîñàäó êîìàíäèðà
äðóãîãî ñòð³ëåöüêîãî âçâîäó ïåðøî¿ ñòð³ëåöüêî¿ ðîòè. Ó ñåðåäó,
7 âåðåñíÿ, Ðîìàí Áåðåãîâè÷
ï³øîâ ³ç æèòòÿ ïîáëèçó ñåëà
Ìèðíå íà Õåðñîíùèí³.
— Äóæå ãàðíèé õëîï÷èê,
òàêèé ñîíÿ÷íèé áóâ, ç ì³äíîðóäèì âîëîññÿì, — ðîçïîâ³äàº
çíàéîìà ðîäèíè Áåðåãîâè÷.
Ó ðóêàõ êîçÿòèí÷àíêà òðèìàº
áóêåò êâ³ò³â, îãîðíóòèé ÷îðíîþ ñòð³÷êîþ — æîâò³ òðîÿíäè ³ áëàêèòí³ õðèçàíòåìè. Âîíà
ïðèéøëà â³ääàòè øàíó Ðîìàíîâ³,
ÿêîãî çíàëà ùå çîâñ³ì ìàëèì. —
¯õ äâà áðàòè — Ðîìà ñòàðøèé,
Ïàâëèê — ìåíøèé. ² âîíè òàê³
áóëè ÷óäîâ³ ä³òè, ùî ÿ çàâæäè
çàçäðèëà ¿õí³é ñ³ì’¿, ÿê âîíè ¿õ
òàêèìè âèõîâàëè ÷åìíèìè. Âîíè
çíàëè, ùî ñêàçàòè, ÿê ñåáå ïîâîäèòè. Ïðîñòî çðàçêîâ³, êì³òëèâ³.
Çàâæäè ÿê çàãàäêè çàäàþ, ì³é
ñèí ùå äóìàº, à âîíè âæå çðàçó
â³äïîâ³äàþòü. Ðîìà çàâæäè òàêèé
ïðèºìíèé, òàêèé óâàæíèé áóâ,
äå á â³í ìåíå íå áà÷èâ, çàâæäè
ïðèâ³òàºòüñÿ.
Æ³íêà êàæå, ñïî÷àòêó Ðîìàí
Áåðåãîâè÷ áóâ ó íàø³é òåðîáîðîí³, ïîò³ì éîãî â³äïðàâèëè
íà ôðîíò. Íàñòð³é ó Ãåðîÿ áóâ
áîéîâèé.

— Ùå ñüîìîãî ÷èñëà â³í äçâîíèâ ³ êàçàâ: «Çáèðàéòå ìåí³ çèìîâèé îäÿã, ÿ íå çáèðàþñÿ ïîâåðòàòèñÿ, áóäó òóò äî ïåðåìîãè». Áóâ
äóæå îïòèì³ñòè÷íî íàëàøòîâàíèé. Äëÿ íàñ öå ïðîñòî ñòðàøíà
òðàãåä³ÿ. Â³í í³êîëè íå ñåðäèâñÿ.
Çàâæäè óñì³õíåíèé, çàâæäè äîáðîçè÷ëèâèé. Êîëè òè éîãî çíàºø ³ç ñàìîãî äèòèíñòâà ³ õîäèø
íà âñ³ éîãî äí³ íàðîäæåííÿ, öå
ïðîñòî íå çíàþ ÿê ïåðåäàòè, —
êàæå æ³íêà ³ íå ìîæå ñòðèìàòè
ñëüîçè. Ïî òîìó ïîêàçóº â òåëåôîí³ ñâ³òëèíó, íà ÿê³é Ðîìàí
ùå øêîëÿð, ñèäèòü óñì³õíåíèé
çà ïàðòîþ.
ПЛАКАЛО САМЕ НЕБО
Á³éöÿ ïðîâåëè â îñòàííþ ïóòü
ó ïîíåä³ëîê, 12 âåðåñíÿ. Î äåñÿò³é ðàíêó íà âóëèö³ Âàñüêîâñüêîãî íàâïðîòè öåðêâè Ñâÿòîãî
Ïðîðîêà ²ëë³ ç³áðàëèñÿ ëþäè,
óòâîðèâøè íåâåëèêèé æèâèé
êîðèäîð. Ö³ºþ äîðîãîþ ò³ëî

«Ùå ñüîìîãî ÷èñëà
â³í äçâîíèâ ³ êàçàâ:
«Çáèðàéòå çèìîâèé
îäÿã, ÿ íå çáèðàþñÿ
ïîâåðòàòèñÿ, áóäó òóò
äî ïåðåìîãè»
íàøîãî Ãåðîÿ íåñëè äî õðàìó.
Íà ïîäâ³ð’¿ öåðêâè îòåöü Ðîìàí Ìàñèðà ïðî÷èòàâ ìîëèòâó.
Ïî òîìó Ðîìàíà Áåðåãîâè÷à
âíåñëè äî õðàìó, äå ñâÿò³ îòö³
ïðî÷èòàëè ìîëåá³íü.
²ç öåðêâè ïîìèíàëüíà ïðîöåñ³ÿ ðóøèëà íà öåíòðàëüíó
ïëîùó, äå ç³áðàëèñÿ ì³ñòÿíè,
ùîá ïîïðîùàòèñÿ ç Ãåðîºì.
Çàçâó÷àëà «Ïëèâå êà÷à». Ëþäè
ñòàëè íà êîë³íà, çóñòð³÷àþ÷è
çàõèñíèêà.
— Éäå â³éíà ïðîòè Óêðà¿íè òà
óêðà¿íö³â ³ ñàìå íà íàø³é çåìë³
âèð³øóºòüñÿ ìàéáóòíº ñâ³òó, —
çâåðíóëàñÿ äî ïðèñóòí³õ Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà, íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êóëüòóðè. — Íåìàº ì³ñöÿ äåñü
îñòîðîíü ÷è ïîñåðåäèí³, òîìó
ùî çëî º çëî ³ âîíî çíàõîäèòüñÿ íà íàø³é çåìë³. Óêðà¿íñüê³
â³éñüêîâ³ ìóæíüî ïðîòèñòîÿòü
íàâàë³ îêóïàíò³â, â³äòèíàþòü
ùóïàëüöÿ «ðóñêîãî ì³ðà». Æîðñòîê³ òà âàæê³ áî¿ çàðàç òðèâàþòü
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íà âñ³õ ôðîíòàõ. Ëèõà çâ³ñòêà
ç³ðâàëà òèøó, íåíà÷å ãð³ì ÿñíå
íåáî. Ìè âñ³ îïëàêóºìî âòðàòó
âî¿íà, ìóæíüîãî çàõèñíèêà Ðîìàíà Áåðåãîâè÷à.
Ì³òèíã-ðåêâ³ºì ïàì’ÿò³ Ãåðîÿ îãîëîñèëè â³äêðèòèì. Ñâÿùåííèêè Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Óêðà¿íè çà÷èòàëè ìîëèòâó.
Ïî÷àâ ìîðîñèòè äîù, òà ïîïðè
öå ëþäè íå ðîç³éøëèñÿ. Ï³ñëÿ
ìîëåáíþ äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ
îòåöü Ðîìàí Ìàñèðà.
— Í³õòî íå çíàº ç íàñ, êîëè
æèòòÿ íàøå çàê³í÷èòüñÿ, íå çíàâ
öüîãî âî¿í Ðîìàí, àëå âñå æ òàêè
öþ îñòàííþ õâèëèíó ñâîãî æèòòÿ â³í ïðèñâÿòèâ äëÿ çàõèñòó
êîæíîãî ç íàñ, äëÿ ìàéáóòí³õ
ïîêîë³íü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
äëÿ ìàéáóòí³õ ä³òåé ³ îíóê³â, äëÿ
ñâîº¿ äîíå÷êè, ÿêó äóæå ëþáèâ,
ÿê³é äóæå ðàä³â, — ñêàçàâ Ìàñèðà. — Òîìó ñüîãîäí³ íåõàé äóøà
éîãî â³äíàéäå ðàä³ñòü â îñåëÿõ
Öàðñòâà Íåáåñíîãî. Íåõàé â³í
çíàéäå â³÷íèé ñïî÷èíîê çà òó
áëàæåííó ëþáîâ, ÿêó â³í ìàâ
äî ñâîº¿ ìàòåð³, äî äèòèíè,
äî ñâîº¿ ðîäèíè, äî âñ³º¿ íàøî¿ ãðîìàäè, äî âñ³º¿ Óêðà¿íè
³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Öàðñòâî
íåáåñíå, â³÷íèé ñïîê³é íåõàé
Ãîñïîäü äàñòü éîìó ³ îñåëèòü
ó áëàæåííîìó æèòò³, äå íåìàº
í³ ñìóòêó, í³ æóðáè, í³ ç³òõàííÿ, à æèòòÿ áåçê³íå÷íå. Àì³íü.
Ñëàâà Óêðà¿í³!
— Ãåðîÿì ñëàâà, — õîðîì â³äïîâ³ëà ãðîìàäà.
«ВТРАТУ У ЦІЙ РОДИНІ НІЧИМ
НЕ МОЖНА ЗАМІНИТИ»
Äî ñëîâà çàïðîñèëè ì³ñüêîãî
ãîëîâó Òåòÿíó ªðìîëàºâó.
— Ïðîøó âñ³õ ïîäÿêóâàòè Ðîìàíó çà éîãî âèá³ð, çà òå, ùî â³í
â³ääàâ íàéö³íí³øå, ùî ó íüîãî
º — éîãî æèòòÿ, — çâåðíóëàñÿ
äî ïðèñóòí³õ ªðìîëàºâà. — Ïðîøó âèáà÷åííÿ â íüîãî. Ìîæëèâî â³í êîãîñü îáðàçèâ, ïðîñò³òü,
òîìó ùî â³í ñüîãîäí³ âæå àíãåë.
Âñå, ùî â³í ìîæå — öå ëèøå
íàñ îáåð³ãàòè ³ áóòè àíãåëîì
äëÿ ñâî¿õ ïîáðàòèì³â, äëÿ ñâî¿õ
ðîäè÷³â, äëÿ ðîäèíè, äëÿ ìàìè.
Ñóì, á³ëü, âòðàòó ó ö³é ðîäèí³
í³÷èì íå ìîæíà çàì³íèòè, àëå
ïðîøó â Áîãà, ùîá äàâ ñïîê³é
âàøèì ñåðöÿì, äàâ ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùî â³í ñüîãîäí³ º âî¿íîì
ó íåáåñíîìó â³éñüêó ³ â³í çàêðèâàº Óêðà¿íó. Ãåðî¿ íå âìèðàþòü!
Ïî÷àëàñÿ öåðåìîí³ÿ ïðîùàííÿ. Êîçÿòèí÷àíè ï³äõîäèëè äî Ðîìàíà, ñõèëÿëè ãîëîâè
é ñòàâàëè íà êîë³íà, àáè â³ääàòè
øàíó á³éöåâ³. Áàãàòî ç íèõ ï³äõîäèëè äî ð³äíèõ íàøîãî Ãåðîÿ,
îá³éìàëè ³ êàçàëè ñëîâà ñï³â÷óòòÿ. Ëþäåé íà ïëîù³ ç³áðàëîñÿ
íå áàãàòî, òîæ ïðîùàííÿ òðèâàëî
íåäîâãî. Ïîìèíàëüíà ïðîöåñ³ÿ
ðóøèëà íà ì³ñüêå êëàäîâèùå,
äå Ðîìàíà Áåðåãîâè÷à ïîõîâàëè
íà Àëå¿ Ñëàâè.

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
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Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
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Наталія Піскунічева 063-738-63-10
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ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Щойно росія почала наступ на Україну, Роман Берегович
пішов до військкомату. Через два дні його призвали

Чин поховання відбувся у церкві Святого Пророка Іллі.
У храмі священники Православної церкви України провели
молебінь

Громада простилася з бійцем на центральній площі міста.
Щоб віддати шану Герою, люди чекали під парасольками, тому
що моросив дощ
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ПЛАЧУТЬ РІДНІ, ПЛАЧУТЬ НЕБЕСА.
ПІШОВ НА НЕБО ЩЕ ОДИН ГЕРОЙ
Втрата  У п’ятницю, 9-го вересня,
козятинчани провели в останню дорогу
46-річного сапера Євгенія Ломоносова.
2-го вересня, під час виконання бойового
завдання поблизу села Авдіївка, він
підірвався на міні та отримав поранення,
несумісні з життям
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ç ñàìîãî ðàíêó 9-ãî âåðåñíÿ äî õàòè, äå ïðîæèâàâ ªâãåí
Ëîìîíîñîâ ³ç ñ³ì’ºþ, ñòàëè ñõîäèòèñü éîãî ðîäè÷³, ñóñ³äè òà
çíàéîì. Â³ä ðîäè÷³â âî¿íà ìè
ä³çíàëèñÿ, ùî ªâãåí íàðîäèâñÿ
15 êâ³òíÿ 1976 â Áåðäÿíñüêó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Òàì ó íüîãî
ïðîéøëè äèòÿ÷³ ðîêè, òàì â³í
íàâ÷àâñÿ. Çð³ëèì þíàêîì ïðè¿õàâ ïðîâ³äàòè ñâî¿õ ðîäè÷³â
ó Êîçÿòèí³. Â ì³ñò³ çàë³çíè÷íèê³â
ïîçíàéîìèâñÿ ç ÷àð³âíîþ ä³â÷èíîþ Ãàííîþ, ç ÿêîþ îäðóæèâñÿ,
ðàçîì çâèëè ñâîº ñ³ìåéíå ãí³çäå÷êî. Íàðîäèëè íà ðàä³ñòü ñîá³
³ ð³äíèì òðüîõ ÷àð³âíèõ äîíå÷îê.
Áóäó÷è â³äïîâ³äàëüíèì áàòüêîì,
â³í õîò³â ïðèõèëèòè äîíüêàì íåáî
³ çàáåçïå÷èòè ¿õ âñ³ì íåîáõ³äíèì.
Äëÿ á³ëüø-ìåíø êðàùèõ çàðîá³òê³â ïðàöþâàâ çà ñïåö³àëüí³ñòþ
â ñòîëèö³.
— Æåíÿ áóâ ð³äêî âäîìà. ßêùî
çíàõîäèâ â³ëüíèé ÷àñ, òî ÿê
ëþáèòåëü-ðèáàëêà ïðèõîäèâ
íà Âîäîêà÷êó, ìè á³ëüøå ç íèì
çóñòð³÷àëèñÿ çà âóäêàìè, — ðîçïîâ³äàº òåçêà çàãèáëîãî âî¿íà ñóñ³ä
ªâãåí³é. — Äóæå õîðîøèé ñï³âðîçìîâíèê, ëþäèíà äîáðî¿ äóø³.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè äî íàñ ï³ä³éøîâ ùå îäèí ñóñ³ä ³ ñêàçàâ: «Âè
íàïèø³òü, ìîæå éîìó, ÿê Ãåðîþ
Óêðà¿íè, ÿêóñü êðàùó õàòèíó
äàäóòü. Ï’ÿòåðî ëþäåé òóëÿòüñÿ
â ö³é ìàëåíüê³é õàòèí³», — ³ ïîêàçóº ðóêîþ íà íåâåëè÷êó õàòó
ï³ä ¹ 27.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, çàãèáëèé âî¿í
äîáðîâîëåöü ìàº ï³ëüãó íà ïîêðàùåííÿ äëÿ éîãî ñ³ì’¿ æèòëà, —
êàæå ñóñ³ä çàãèáëîãî âî¿íà.
Íà ïîäâ³ð’¿ ðîäèíè Ãåðîÿ Óêðà¿íè áóëî áàãàòîëþäíî. Çàóïîê³é-

íó ìîëèòâó ïðîâîäèâ ïðîòî³ºðåé
õðàìó Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ñâÿùåííèê Ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè Óêðà¿íè îòåöü Âàñèëü,
à ïîáðàòèìè Ãåðîÿ øèêóâàëè
êîëîíó òðàóðíî¿ ïðîöåñ³¿. Êîëè
îòåöü Âàñèëü çàâåðøèâ ñëóæáó
Áîæó, êîëîíà ç ïîðòðåòîì âî¿íà,
â³íêàìè ³ êâ³òàìè ðóøèëà íà ïëîùó íàøîãî ì³ñòà.
Ìàëîëþäíà ïëîùà çóñòð³ëà Ãåðîÿ æàëîáíîþ ìåëîä³ºþ «Ïëèâå
êà÷à». Ì³òèíã-ðåêâ³ºì çà âî¿íîì,
ÿêèé â³ääàâ ñâîº æèòòÿ çà Óêðà¿íó, â³äêðèëà íà÷àëüíèê Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó êóëüòóðè Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà. Âîíà íàãàäàëà
á³îãðàô³þ Ãåðîÿ ³ ïîâ³äîìèëà,

ªâãåí³é íå÷àñòî áóâ
âäîìà. Ïðàöþâàâ ó
áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ â
Êèºâ³. Êîëè ïî÷àëàñÿ
ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà
— ï³øîâ äîáðîâîëüöåì
ùî â³í ó â³ö³ 24 ðîêè ïðè¿õàâ
äî ð³äíèõ ó Êîçÿòèí, äå çíàéøîâ
ñâîþ äîëþ. Ç äðóæèíîþ Ãàííîþ
íàðîäèëè òà âèõîâóâàëè òðüîõ äîíå÷îê. Íàðàç³ äâ³éíÿòà Àíàñòàñ³ÿ
òà Ä³àíà âæå äîðîñë³, íàéìåíø³é
Àë³íö³ — äåñÿòü.
Ïðàöþâàâ ó Êèºâ³ ó áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ «Êè¿âòðàíñáóä»
åíåðãåòèêîì, äå áóâ ñóìë³ííèì
ïðàö³âíèêîì òà â³äïîâ³äàëüíèì
êåð³âíèêîì. Êîëè ïî÷àëàñü ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà ðîñ³¿ ïðîòè
Óêðà¿íè, íå çì³ã ñòîÿòè îñòîðîíü
³ âèð³øèâ ï³òè äîáðîâîëüöåì
íà ôðîíò, ùîá çàõèùàòè íàøó
Íåçàëåæí³ñòü.
— Äðóãîãî âåðåñíÿ 2022 ðîêó
ñòàðøèíà, êîìàíäèð ³íæåíåð-

Побратими воїна передали родині прапор.
Дружина і діти Євгенія не могли стримати сліз

íî-ñàïåðíîãî â³ää³ëåííÿ ªâãåí Ëüâîâè÷ Ëîìîíîñîâ çàãèíóâ
á³ëÿ ñåëà Àâä³¿âêà ïðè âèêîíàíí³
áîéîâîãî çàâäàííÿ, çä³éñíåííÿ
çàõîä³â Íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
òà îáîðîíè Óêðà¿íè, â³äñ³÷³ òà
ñòðèìóâàííÿ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿.
Îòðèìàâ ïîðàíåííÿ íåñóì³ñíå
ç æèòòÿì, — ñêàçàëà Ñâ³òëàíà
Ðèáèíñüêà òà äî ìîëèòâè çà çàãèáëèì âî¿íîì çàïðîñèëà ñâÿùåííèêà îòöÿ Âàñèëÿ.
Ï³ñëÿ çàóïîê³éíî¿ ìîëèòâè ñëîâî ìàëà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà. Âîíà âèñëîâèëà ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ ³ áëèçüêèì Ãåðîÿ.
— Íåõàé Ãîñïîäü ¿ì äîïîìîæå
ïåðåíåñòè öåé á³ëü. Â³ä íàñ â³÷íà ïàì’ÿòü ªâãåíó òà áåçìåæíà
øàíà, — ñêàçàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
Ï³ñëÿ âèñòóïó î÷³ëüíèö³ ì³ñòà ç
ªâãåíîì ñòàëè ïðîùàòèñÿ êîçÿòèí÷àíè. Çíîâ çàçâó÷àëà «Ïëèâå
êà÷à» ³ òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ âçÿëà
êóðñ äî ñ³ëüñüêîãî êëàäîâèùà.
Íà öâèíòàð³ äî íàñ ï³ä³éøëè
ñóñ³äè Ãåðîÿ ³ ñêàçàëè íàïèñàòè,
ùî Êîçÿòèíñüêà ãðîìàäà íå ö³íèòü ìóæí³ñòü âî¿í³â ³ ïîäâèãè
Ãåðî¿â.
— Âîíè çàáóâàþòü, ùî ñïëÿòü
íî÷àìè, ñïîê³éíî õîäÿòü íà ðîáîòó, âîäÿòü ó ñàäî÷êè ÷è øêîëè ä³òåé çàâäÿêè òèì, õòî ö³íîþ
ñâîãî æèòòÿ çàáåçïå÷óº ¿ì ìèðíå
íåáî òà çàïîðóêó ùàñëèâîãî
æèòòÿ. Ìè ï³äðàõóâàëè âñ³õ,
õòî áóâ íà êëàäîâèù³ — 78 îñ³á.
Öå ðàçîì ³ç ð³äíèì ³ ðîäè÷àìè
Ãåðîÿ Óêðà¿íè, ïîáðàòèìàìè,
ìóçèêàíòàìè, ì³ñüêèì ãîëîâîþ
òà êåðóþ÷îþ ñïðàâàìè, âî¿íîìêîçÿòèí÷àíèíîì, ÿêèé âòðàòèâ
íà ö³é â³éí³ íîãó. Â³í ïðèéøîâ
íà ìèëèöÿõ òîìó, ùî çíàº ö³íó
òîãî, ùî ðîáëÿòü äëÿ íàñ âî¿íè,
à ìè íå ìîæåìî çàëèøèòè ñâî¿
ñïðàâè, ùîá âøàíóâàòè áàãàòîëþäíîþ ãðîìàäîþ. Ùîá çíàéòè
÷àñ, áóëî äîñòàòíüî ïîâ³äîìëåíü
³ ÷àñó, — ãîâîðèëè ñóñ³äè çàãèáëîãî âî¿íà.
Íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè ùå îäíó ñëóæáó Áîæó
ïðîâ³â îòåöü Âàñèëü, à â³ä ïîáðàòèì³â Ãåðîÿ ïðîãðèì³â â³éñüêîâèé ñàëþò. Ïîõîâàëè ªâãåíà
Ëîìîíîñîâà íà Àëå¿ Ñëàâè ñ³ëüñüêîãî êëàäîâèùà.

Євгеній Ломоносов служив сапером. Загинув 2 вересня біля
Авдіївки

У Героя залишилася дружина і троє доньок. Рідні
прощаються з дорогою людиною біля його дому

Від будинку Героя колона з портретом воїна,
вінками і квітами рушила на площу міста

Площа зустріла Героя мелодією «Пливе кача».
Йшов дощ
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ЗА ДВА ДНІ НА ВЕРНІСАЖІ ЗІБРАЛИ
18 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ТЕПЛОВІЗОР
Надихаюче  У Козятині відбувся
вернісаж «Лаванда надихає — ЗСУ
перемагає». Спеціально до благодійного
заходу, який тривав впродовж трьох
днів, козятинські митці створили
понад три десятки картин. Полотна
виставили на продаж, а виручені кошти
направлять на придбання тепловізора
для захисників із Козятина, які борються
із окупантом на фронті
ОЛЕНА УДВУД

Ñåðåäà, 7 âåðåñíÿ. Íà ãîäèííèêó 15.00. Âçäîâæ öåíòðàëüíî¿
àëå¿ ì³ñüêîãî ñêâåðó âèñòàâëåí³
ñòåëàæ³ òà ìîëüáåðòè. Íà íèõ —
êàðòèíè, ÿê³ ñòâîðèëè êîçÿòèíñüê³ ìèòö³. Öå íå ïðîñòî âèñòàâêà
æèâîïèñíèõ ðîá³ò ï³ä â³äêðèòèì
íåáîì, öå — áëàãîä³éíèé çàõ³ä,
íà ÿêîìó çáèðàþòü êîøòè, ùîá
äîïîìîãòè íàøèì çåìëÿêàì, ÿê³
áîðþòüñÿ ç âîðîãîì.
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ
ПЕРЕМОГИ»
Äî âåðí³ñàæó «Ëàâàíäà íàäèõàº — ÇÑÓ ïåðåìàãàº» äîëó÷èëîñÿ 25 òàëàíîâèòèõ ìàéñòð³â, ñåðåä
ÿêèõ ïîåòè, ôîòîõóäîæíèêè, ïðîôåñ³éí³ õóäîæíèêè é àìàòîðè.
Êîæåí ñòâîðèâ óí³êàëüíèé âèòâ³ð ìèñòåöòâà, àáè çðîáèòè ñâ³é
âíåñîê ó íàøó ïåðåìîãó. Îäèí
³ç íèõ — Âîëîäèìèð Ñàïàëüîâ.
Ïî÷àâ âèâ÷àòè æèâîïèñ òðè ðîêè
òîìó çà äîïîìîãîþ â³äåîóðîê³â,
íàâ÷àºòüñÿ ñàìîòóæêè, áåç âèêëàäà÷à.
— ß çàâæäè õîò³â çàéìàòèñÿ
æèâîïèñîì, ùå ç ìîëîäîñò³, àëå
íå áóëî ìîæëèâîñò³, — ðîçïîâ³äàº
Âîëîäèìèð. — Â÷èòèñÿ íå áóëî
äå, íå áóëî ë³òåðàòóðè. Òðàïèëàñÿ ìåí³ êíèæêà, ïî÷àâ ç îë³âöÿ.
Ñïî÷àòêó îë³âåöü, ãóàø, àêâàðåëü,
ïåðåéøîâ íà îë³þ. ß çíàõîäæó

â ³íòåðíåò³ â³äåî, òàêó êàðòèíó,
ÿêó ÿ â³ä÷óâàþ, ùî çìîæó ïîòÿãíóòè, ³ ìàëþþ. Íàéá³ëüøå ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ ïðàöþâàòè ïåíçëåì,
ìàñòèõ³íîì ôàêòè÷íî í³. Ïèøó
êàðòèíè îë³ºþ. Àêâàðåëü — íå òå,
ïàï³ð ìîðùèòüñÿ. Ãóàø — òèì
ïà÷å. Àêðèëîì ÿ òàêîæ ïðîáóâàâ,
àëå âîíî ìåí³ íå çðîçóì³ëî.
Âîëîäèìèð Ñàïàëüîâ ïèøå
ïåéçàæ³. Ó éîãî äîðîáêó ÷èìàëî êàðòèí, äå çîáðàæåí³ ìîðñüê³
êðàºâèäè. Äî áëàãîä³éíîãî âåðí³ñàæó õóäîæíèê ï³äãîòóâàâ äâ³
ðîáîòè, íà ÿêèõ ïåðåäàâ êðàñó
ïðèðîäè.
— ×îìó âèð³øèëè äîëó÷èòèñÿ
äî çàõîäó? — çàïèòóºìî ìèòöÿ.
— Âñå äëÿ ôðîíòó, âñå äëÿ ïåðåìîãè, — â³äïîâ³äàº Âîëîäèìèð.
ОСНОВНА ТЕМА — КОТИ
Ùå îäíà ó÷àñíèöÿ âåðí³ñàæó —
²ðèíà Ëàð³îíîâà. Íàâ÷àºòüñÿ æèâîïèñó ñàìîòóæêè. Ðîäçèíêà ¿¿
êàðòèí ó òîìó, ùî âîíà çîáðàæóº
êîò³â. Ìàëþâàííÿì çàö³êàâèëàñÿ
ùå ó äèòèíñòâ³, àëå ïîò³ì ïî÷àëîñÿ ñåðéîçíå äîðîñëå æèòòÿ
³ íà òå, àáè ñòâîðþâàòè ìàëþíêè,
ïðîñòî íå âèñòà÷àëî ÷àñó.
— Â óí³âåðñèòåò³ ÿ ùå òðîõè
ìàëþâàëà, àëå ò³ëüêè îë³âöåì, —
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — ß òîä³ íàâ÷àëàñÿ ó Â³ííèö³, ³ áóëà òàêà
êàðòèíà — ñòàðèé áóäèíîê, ðîçâàëåíèé ³ ñèäèòü ê³ò ó öèõ ðó¿íàõ.

Âîíà ìåí³ òàê çàïàëà â äóøó! Öå
áóëà ìîÿ îñòàííÿ êàðòèíà. Ïîò³ì öå âñå ïðèïèíèëîñÿ: ðîáîòà,
äèòèíà. Àëå êîëè òåáå ùîñü ïåðåïîâíþº, êîëè â ñåðö³ ñèäèòü,
òî ðàíî ÷è ï³çíî òè ïî÷íåø öèì
çàéìàòèñÿ. Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó
ìåí³ çàõîò³ëîñÿ çíîâó ñïðîáóâàòè
ùîñü íàìàëþâàòè. ß íàìàëþâàëà, à í³÷îãî íå âèõîäèòü, áî âñå
æèòòÿ íå ìàëþâàëà. Ñòàëà äèâèòèñÿ â³äåîóðîêè. Ïî÷àëà ç òîãî,
ùî âçÿëà çîøèòè ³ ÿê â ïåðøîìó
êëàñ³: êðåñëèëà ë³í³¿, êîëà, ðîìáè, åë³ïñè, ÿê³ ñïî÷àòêó íà áàòîíè áóëè á³ëüøå ñõîæ³, àëå ïîò³ì âîíî âñå ï³øëî.
²ðèíà Ëàð³îíîâà ìàëþº îë³âöÿìè. Äî âåðí³ñàæó ï³äãîòóâàëà
÷îòèðè ðîáîòè. Äâ³ êàðòèíè —
êîòèêè-ïàòð³îòèêè, âèêîíàí³
êîëüîðîâèìè îë³âöÿìè, ³ äâ³

«Âñ³ íàø³ äóìêè ïðî
ïåðåìîãó. Ìè õî÷åìî
äîïîìîãòè âî¿íàì, áî
ìè â³ðèìî â íèõ ³ íà
íèõ ïîêëàäàºìî íàø³
ñïîä³âàííÿ»
íà ëàâàíäîâó òåìàòèêó. Ó öåíòð³
êîìïîçèö³¿ òàêîæ ìóðêîòóíè, àëå
âèêîíàí³ âîíè àêðèëîì.
СТВОРИЛИ СВЯТКОВУ
АТМОСФЕРУ
Íà áëàãîä³éíîìó âåðí³ñàæ³ «Ëàâàíäà íàäèõàº — ÇÑÓ ïåðåìàãàº»
ïðåäñòàâèëè 35 ðîá³ò, âèêîíàíèõ
ó ð³çíèõ òåõí³êàõ.
— Âåðí³ñàæ áóâ çàäóìàíèé ç³
ñâ³òëîþ ìåòîþ — äîïîìîãòè íàøèì â³éñüêîâèì, ÿíãîëàì-îõîðîíöÿì ÇÑÓ, — ñêàçàëà íà â³äêðèòò³ çàõîäó âåäó÷à Íàòàë³ÿ
Áàøòîâà. — Àäæå âñ³ íàø³ äóìêè
ïðî ïåðåìîãó òà ïðî ñâ³òëå ìàéáóòíº êðà¿íè. Ìè õî÷åìî äîïîìîãòè íàøèì âî¿íàì, áî ìè â³ðèìî â íèõ ³ íà íèõ ïîêëàäàºìî
íàø³ ñïîä³âàííÿ.
Äî â³òàëüíîãî ñëîâà çàïðîñèëè Òåòÿíó Êóë³ø, õóäîæíèöþ,

Залишилося 20 картин
За чотири години, поки тривав
вернісаж другого дня, вдалося
зібрати більше 11 тисяч гривень.
Першою продали роботу однієї
з наймолодших учасниць — Варі
Степанчук. Чимало покупців, які
придбали картини, давали за по-

лотна більше очікуваної суми.
Багато козятинчан, які просто
проходили повз, вкидали гроші
у скриньку для збору і тим самим також долучилися до гарної
справи.
За перші два дні благодійного

Марк робить патріотичний магніт із
різнокольорового піску. Хлопчик уважно виконує
вказівки майстрині Наталії Мельничук

заходу вдалося виручити 18 тисяч гривень. Ще 20 картин чекають на своїх власників. Третій день вернісажу планували
провести у п’ятницю, 9 вересня,
втім виставку-продаж відтермінували.

На відкритті вернісажу виступив Федір Бережнюк. Він
зіграв на саксофоні
³äåéíó íàòõíåííèöþ âåðí³ñàæó.
— Õî÷ó ðîçêàçàòè, ÿê âñå ïî÷èíàëîñÿ. ¯õàëà ÿ â ìàðøðóòö³,
çóñòð³ëà äèâîâèæíó æ³íêó, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Êóë³ø. — Âîíà
â³òàºòüñÿ ³ êàæå: «Äîáðîãî äíÿ,
ïàí³ Òåòÿíî». Ïèòàþ: «Çâ³äêè âè
ìåíå çíàºòå?» «À ÿ âàñ çíàþ ³ çàïðîøóþ âàñ äî ñåáå íà ëàâàíäîâå
ïîëå». Ìåíå âðàçèëî öå ïîëå ³
ïðèéøëà äóìêà îðãàí³çóâàòè âåðí³ñàæ, àëå ñïî÷àòêó ïîòð³áíî áóëî
ïðîâåñòè ïëåíåð. Ìè ïðèéøëè
äî ïàí³ Àëëè ç³ ñâî¿ìè ìîëüáåðòàìè, ïîëîòíàìè, íàìàëþâàëè
êàðòèíè, õòî íà ïîë³, õòî âäîìà. Çðîáèëè ðîáîòè ³ ñüîãîäí³
âè áà÷èòå íàø ðåçóëüòàò.
Àáè ïîäÿêóâàòè ïàí³ Àëë³
çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè
ïëåíåð, Òåòÿíà Êóë³ø ïîäàðóâàëà
ñâîþ ðîáîòó «Ìð³¿ êîëüîðó ëàâàíäè». Õóäîæíèê Â³êòîð Êëüîö
ïåðåäàâ ó äàð ôîòîðîáîòó — ñâ³òëèíó, çðîáëåíó íà ëàâàíäîâîìó
ïîë³. À Íàòàë³ÿ Áàøòîâà ñòâîðèëà
äëÿ ïàí³ Àëëè ëÿëüêó-ìîòàíêó.
Ñâÿòêîâó àòìîñôåðó íà â³äêðèòò³
ñòâîðèëè ó÷åíèöÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè Òåòÿíà Êîâàëåíêî ³ âèêëàäà÷
ìóçè÷íî¿ øêîëè ßíà Àíäð³é÷óê.

Одна з робіт «Котики-патріотики» художниці
Ірини Ларіонової знайшла своїх покупців.
Малюнок виконаний кольоровими олівцями

Âîíè ñï³âàëè ï³ñí³. À âèêëàäà÷
äóõîâèõ ³íñòðóìåíò³â Ôåä³ð Áåðåæíþê ç³ãðàâ íà ñàêñîôîí³.
ТВОРИЛИ САМІ
Íàñòóïíîãî äíÿ î ò³é æå ïîð³
ìèòö³ çíîâó ïðèéøëè äî ñêâåðó, àäæå âåðí³ñàæ «Ëàâàíäà íàäèõàº — ÇÑÓ ïåðåìàãàº» ïðîäîâæèâñÿ. Ï³ä ÷àñ íåâåëèêî¿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè Ë³ë³ÿ Ãàéäó÷îê
çàñï³âàëà ï³ñíþ «Á³ë³ òîïîë³»,
Ìàð³ÿ Êîìàð — «Ãðóøå÷êè».
Âàñèëü Øòåëüìàõ çà÷àðóâàâ
óñ³õ ñâîºþ ãðîþ íà ñàêñîôîí³,
âèêîíàâøè êîìïîçèö³þ «Àë³ëóÿ».
Íàîñòàíîê ãîñò³ ïî÷óëè ï³ñíþ
«Íå òâîÿ â³éíà» ó âèêîíàíí³
Àííè Ãóí÷àê.
Äëÿ ãîñòåé, ÿê³ çàâ³òàëè íà áëàãîä³éíó âèñòàâêó-ïðîäàæ äðóãîãî
äíÿ, îðãàí³çóâàëè ìàéñòåð-êëàñ
³ç âèãîòîâëåííÿ ïàòð³îòè÷íèõ
ìàãí³ò³â. Éîãî ïðîâåëà Íàòàë³ÿ
Ìåëüíè÷óê. Ïåðåä ìàéñòðèíåþ
ðîçêëàäåí³ ïàêåòèêè ³ç ï³ñêîì ð³çíîãî êîëüîðó, ïîðó÷ — äåðåâ’ÿí³
ôîðìè ³ ñêðèíüêà, êóäè ó÷àñíèêè
âêèäàþòü äîíàòè. Ç³áðàíó íà ìàéñòåð-êëàñ³ ñóìó äîëó÷àòü äî êîøò³â ç ïðîäàæó êàðòèí.

На вернісажі не лише купували картини, а й
робили світлини. Для цього облаштували дві
фотозони
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У ЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖНА
ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПОВІСТКИ

НАТАЛІЯ КОРПАН

Ó ïåðøèé äåíü øèðîêîìàñøòàáíîãî íàñòóïó ðîñ³¿ íà Óêðà¿íó íàø ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð
Çåëåíñüêèé îãîëîñèâ ïðî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî¿ ìîá³ë³çàö³¿
â Óêðà¿í³. À ó ñåðïí³ Âåðõîâíà
Ðàäà ïðîäîâæèëà âîºííèé ñòàí
äî 21 ëèñòîïàäà, òîáòî ïðîäîâæóºòüñÿ ìîá³ë³çàö³ÿ.
Ðàí³øå ìè ïèñàëè ïðî òå,
ÿê ïðàâèëüíî ìàº âèãëÿäàòè
ïîâ³ñòêà. Íàãàäàºìî âàì, ùî
öå àðêóø ïàïåðó, äå ìàº áóòè
îáîâ’ÿçêîâî âêàçàíî:
Ï²Á ïðèçîâíèêà, ð³ê íàðîäæåííÿ òà àäðåñà;
 ì³ñöå ðîáîòè;
 âèä ïîâ³ñòêè;
 äàòà, ÷àñ òà àäðåñà, çà ÿêîþ
ïîòð³áíî ç’ÿâèòèñÿ;
 çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â;
 íàçâà îðãàíó, ïå÷àòêà, ï³äïèñ, Ï²Á êåð³âíèêà ÒÖÊÑÏ.
Îäíàê âàðòî ðîçóì³òè, ùî
íå çàâæäè, êîëè âè îòðèìàëè ïîâ³ñòêó, òî âàñ îäðàçó æ â³äïðàâëÿòü ó çîíó áîéîâèõ ä³é. Âîíè
áóâàþòü ÷îòèðüîõ âèä³â:
1. ïîâ³ñòêà äëÿ óòî÷íåííÿ äàíèõ ïðèçîâíèêà;
2. ïîâ³ñòêà-ïðèçîâ íà ñòðîêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó;
3. ïîâ³ñòêà äëÿ ïðèçîâó íà ìåäêîì³ñ³þ;
4. ìîá³ë³çàö³éíå ðîçïîðÿäæåííÿ.

Êåð³âíèöÿ þðèäè÷íî¿ êë³í³êè òà
ïðîôåñîðêà êàôåäðè öèâ³ëüíîãî
ïðàâà ³ ïðîöåñó Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ùî òèì÷àñîâî ðîçòàøîâàíèé ó Â³ííèö³,
Ë³ë³ÿ Àìåë³÷åâà ïîÿñíþâàëà íàì,
ùî ëèøå ÿêùî âàì ïðèéøëî ìîá³ë³çàö³éíå ðîçïîðÿäæåííÿ, òî âè
ïîâèíí³ âïðîäîâæ 24 ãîäèí ïðèéòè íà ïðèçîâíèé ïóíêò. Âñ³ ³íø³
âèäè ïîâ³ñòîê âèäàþòü íàñàìïåðåä äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ð³çíèõ äåòàëåé
ïðî â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíîãî, à âæå
çãîäîì ìîæóòü â³äïðàâèòè ó çîíó
áîéîâèõ ä³é.
×àñ íàâ÷àííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ áåç äîñâ³äó ñëóæáè
â³ä 5 äî 15 ä³á.
Âàæëèâèì òàêîæ º òå, ùî ïîâ³ñòêà ìàº áóòè âðó÷åíà ò³ëüêè
îñîáèñòî, ï³ä ðîçïèñ îòðèìóâà÷à.
ßê ïîÿñíþâàëè íàì íà «ãàðÿ÷³é
ë³í³¿» Áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ïîâ³ñòêó âðó÷èòè ìîæå
íàñàìïåðåä ñï³âðîá³òíèê òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè
(ÒÖÊÑÏ). Àëå òàêîæ ¿õ ìîæóòü
âðó÷àòè óïîâíîâàæåí³ îñîáè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, ô³çè÷í³
îñîáè-ï³äïðèºìö³, êåðóþ÷³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.
Öèìè óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè ìîæóòü áóòè é ïðåäñòàâíèêè ÒðÎ. Îäíàê âîíè íå ìàþòü
ïðàâà «íà êîë³í³» çàïîâíþâàòè
âàì ïîâ³ñòêó. Îñòàííÿ ìàº áóòè

ï³äïèñàíà êåð³âíèêîì ÒÖÊÑÏ òà
ç ïîñòàâëåíîþ ïå÷àòêîþ.
ЧИ ІСНУЮТЬ ВАГОМІ
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД
ПОВІСТКИ?
Äîïîìîãëà ðîç³áðàòèñÿ ç öèì
ïèòàííÿì àäâîêàòêà, êàíäèäàòêà
þðèäè÷íèõ íàóê Àííà Äàí³åëü.
ßê ïîÿñíþº ñïåö³àë³ñòêà, ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ
ïîâ³ñòêè º ê³ëüêà:
 âèÿâëåí³ ïîìèëêè â îôîðìëåíí³ ïîâ³ñòêè (íàïðèêëàä,
íåïðàâèëüí³ñòü ó íàïèñàíí³ âàøîãî Ï²Á);
 ïîâ³ñòêó âðó÷àº íå óïîâíîâàæåíà îñîáà;
 â³äñóòí³ñòü ïå÷àòêè â³éñüêêîìàòó/ï³äïèñó êåð³âíèêà ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ

Óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó
ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, íà
îñîáëèâèé ïåð³îä, òà
óõèëåííÿ ðåçåðâ³ñò³â
ó öåé ÷àñ — êàðàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿì âîë³
òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, íå çàçíà÷åíî éîãî â³éñüêîâå çâàííÿ,
ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè.
— Îäíàê öå òèì÷àñîâå â³äòåðì³íóâàííÿ, áî ï³ñëÿ ðîçãëÿäó àêòà ïðî â³äìîâó, â³éñüêêîìàò âèïðàâèòü ïîìèëêè é,
íå âèêëþ÷åíî, ùî ïðàâèëüíî
îôîðìëåíó ïîâ³ñòêó âðó÷àòèìóòü îñîá³ çíîâó, — ïîÿñíþº
Àííà Äàí³åëü. — Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê
³ â³éñüêîâó ñëóæáó» çàõèñò Â³ò÷èçíè, íåçàëåæíîñò³ òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè
º êîíñòèòóö³éíèì îáîâ’ÿçêîì
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Òîáòî, ÿê ïîÿñíþº àäâîêàòêà,
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîâ³ñòêè ìîæíà
ëèøå çà íàÿâíîñò³ âèÿâëåíèõ ïîìèëîê ó ñàìîìó òåêñò³ ïîâ³ñòêè.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ

Винятки  Захист нашої держави — це
обов’язок громадян, і незаконне ухилення
від призову карається позбавленням
волі. Під час воєнного стану повістки
на військову службу українцям можуть
вручати будь-де. Але, що робити,
якщо ви бачите, що повістка складена
неправильно? Розповідаємо, як грамотно
поводитися у таких ситуаціях

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов’язком громадян України.
Однак є кілька випадків, коли ви можете відмовитися від повістки
ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО
ПОБАЧИЛИ ПОМИЛКУ, І ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ ДАЛІ?
— ßêùî îñîáà ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîâ³ñòêîþ, íàïðèêëàä,
âèÿâèëà íåòî÷íîñò³ ó íàïèñàíí³
ñâîãî ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³,
àäðåñè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, â³äñóòíîñò³ ï³äïèñó êåð³âíèêà ðàéîííîãî
(ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó
êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ïå÷àòêè òîùî, âîíà ìîæå
â³äìîâèòèñü â³ä ¿¿ ï³äïèñàííÿ, —
êàæå àäâîêàòêà Àííà Äàí³åëü.
Çà ñëîâàìè ôàõ³â÷èí³, ï³ñëÿ
â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ ïîâ³ñòêè,
îáîâ’ÿçêîâî, çà ïðèñóòíîñò³ ñâ³äê³â, ñï³âðîá³òíèê â³éñüêêîìàòó
ïîâèíåí ñêëàñòè àêò ïðî â³äìîâó ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè. Àêò
ïåðåäàºòüñÿ äî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ (â³éñüêêîìàòó).
— Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ïîâ³ñòêè
ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå íàñòàº, — ãîâîðèòü
âîíà. — Îäíàê Íàö³îíàëüíà ïî-

ë³ö³ÿ Óêðà¿íè ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ïðè ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà ìîá³ë³çàö³þ
òà äîñòàâëÿòè ¿õ äî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Çà íåÿâêó äî â³éñüêêîìàòó áåç
ïîâàæíèõ ïðè÷èí ïåðåäáà÷åíå
àäì³í³ñòðàòèâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â³ä 1700 äî 3400 ãðí.
ßêùî æ âè óõèëÿºòåñÿ â³ä
ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó
ñëóæáó, â³éñüêîâó ñëóæáó çà ïðèçîâîì îñ³á îô³öåðñüêîãî ñêëàäó
áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí — öå êàðàºòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê
äî òðüîõ ðîê³â.
Óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿,
íà îñîáëèâèé ïåð³îä, òà óõèëåííÿ
ðåçåðâ³ñò³â ó öåé ÷àñ — êàðàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä
òðüîõ äî ï’ÿòè ðîê³â (ñò. 336 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

Чого не варто робити і казати у спілкуванні з бійцем
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК

«ßê ãîâîðèòè ç â³éñüêîâèìè? ßê
ãîâîðèòè ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì, ÿêèé
ìàº ïðè¿õàòè ó â³äïóñòêó? Ïåâíî
íàé÷àñò³ø³ ïèòàííÿ â êîìåíòàõ.
Îò ìè ³ çàïèñàëè â³äîñ ïðî òå, ÿê
ãîâîðèòè, à ãîëîâíå — ÿê íå âàðòî
ãîâîðèòè ç â³éñüêîâèìè», — òàê
àíîíñóâàâ íîâó òåìó íà ñâîºìó
þòóá-êàíàë³ «Ó ìî¿é ãîëîâ³» â³éñüêîâèé ïñèõîëîã Àíäð³é Êîç³í÷óê. Äàºìî òåçîâî íàéãîëîâí³øå.
ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
НЕЗНАЙОМИМ ВІЙСЬКОВИМ
Íå ðîá³òü í³ÿêèõ íåïåðåäáà-

÷óâàíèõ ä³é: ôåºðâåðê³â, êðèê³â,
îá³éì³â ççàäó. Âè ïîâèíí³ áóòè
ïåðåäáà÷óâàíèìè. ßêùî âè õî÷åòå îá³éíÿòè ëþäèíó, ñïî÷àòêó
ñêàæ³òü ïðî öå ïðÿìî: «Õî÷ó âàñ
îá³éíÿòè».
Íå òðåáà çàïðîøóâàòè ëþäèíó
äî ÷àñòóâàííÿ: «ßêùî òè â³éñüêîâèé, òè âòîìèâñÿ, äàâàé ç
òîáîþ ï³äåìî ³ áóäåìî âæèâàòè
ì³öí³ àëêîãîëüí³ íàïî¿». Ëþäèíà, íàé³ìîâ³ðí³øå, âàì â³äìîâèòü.
Óíèêàéòå âàæêèõ òåì òà çàãàëüíèõ ôðàç, íà ÿê³ â³éñüêîâèì âàæêî â³äïîâ³äàòè. Çðàçîê:
«Íó ÿê òàì íàø³?», «Ñòðàøíî

íà â³éí³?», «À ÷è áàãàòî íàøèõ
çàãèíóëî?». Íå ôàêò, ùî â³éñüêîâèé ãîâîðèòèìå ïðî öå, àëå éîìó
áóäå íå äóæå êîìôîðòíî.
Íåáàæàíî ë³ïèòè ÿðëèêè:
«Âè — ãåðî¿, ñîíå÷êè, êðàñåí³,
ùèò Óêðà¿íè». Ã³ïîòåòè÷íî òàê
âîíî ³ º. Àëå âè íå çíàºòå ö³º¿
ëþäèíè. Âîíà ìîæå â³ä÷óâàòè
ÿêóñü âåëèêó ïðîâèíó, êîìïëåêñ
óö³ë³ëîãî, ïåðåæèâàòè ðå÷³, ïðî
ÿê³ âè íå çíàºòå.
Òîìó êðàùå ãîâîðèòè ïðî ñâî¿
ïî÷óòòÿ: «Äëÿ ìåíå âè ãåðî¿»,
«ß âàì äóæå âäÿ÷íèé», «Ìåí³
ñïîê³éíî â³ä òîãî, ùî º ÇÑÓ»,
«ß äóæå ëþáëþ ÇÑÓ».

Просто приклади руку до серця
А чи знаєте, як висловити свою
повагу та вдячність незнайомому
військовому? Як вчинити, коли,
наприклад, людина у військовій
формі йде навпроти вас чи знаходиться поруч? Вас переповнює

вдячність, а ви не знаєте, як її показати?
Можна говорити військовим «Дякую за службу» або використовувати невербальні сигнали. Боєць
зрозуміє вашу посмішку або ві-

тальний кивок.
Та більш популярний сьогодні
«цивільний салют», це коли люди
прикладають руку до серця. Цей
жест означає «Завдяки тобі» та
«Я вдячний тобі за службу».

ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
ВІЙСЬКОВИМ, ЯКОГО ЗНАЄТЕ
Ùèðî âèñëîâëþéòå ñâî¿ åìîö³¿
òà áàæàííÿ, êàæ³òü, ùî âè ùàñëèâ³, ñóìóâàëè àáî íàâ³òü çëèëèñÿ
÷åðåç äîâãó ðîçëóêó.
Äàéòå éîìó âèñëîâèòèñü.
Íå ðîá³òü í³÷îãî íåïåðåäáà÷óâàíîãî.
Æîäíî¿ êðèòèêè, ïîðàä òà ÿðëèê³â.
«Êðèòèêà â³éíè íåäîðå÷íà â³ä
ëþäåé, ÿê³ òàì íå áóëè. Çàì³ñòü
ïîðàä ïðîïîíóéòå îïö³þ, âèá³ð», — êàæå Êîç³í÷óê.
ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
ВІЙСЬКОВИМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Íå çì³íþéòåñÿ ³ ñï³ëêóéòåñÿ
ç íèì òàê ñàìî, ÿê ³ ç ëþäèíîþ
áåç ³íâàë³äíîñò³. ª âèíÿòêè, íàïðèêëàä, áàðîòðàâìà (êîíòóç³ÿ),
êîëè ëþäèíà ïîãàíî ÷óº ³ ïðîñèòü ãîâîðèòè ãîëîñí³øå.
Ï³ä çàáîðîíîþ áóäü-ÿêà æàë³ñòü. «Öèõ ëþäåé íàçèâàþòü
ëþäüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Íå ³í-

âàë³ä, íå êàë³êà, íå ëþäèíà ç
îñîáëèâîñòÿìè», — ïîÿñíþº
ïñèõîëîã.
Íå äîïîìàãàéòå ëþäÿì áåç
¿õíüîãî äîçâîëó ÷è ïðîõàííÿ,
ùîá íå çà÷åïèòè ¿õíüî¿ ã³äíîñò³. ßêùî ëþäèíà áåç ê³íö³âîê
íàìàãàºòüñÿ â³äêðèòè ðþêçàê ³
âè õî÷åòå äîïîìîãòè, ïîïðîñ³òü
äîçâîëó. Ðîá³òü âñå ç âåðáàëüíî¿
÷è íåâåðáàëüíî¿ çãîäè.
ЗАГАЛЬНА ПОРАДА ДЛЯ ВСІХ
ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ïðîâèíó,
êîëè áà÷èòå â³éñüêîâîãî, íå çìóøóéòå éîãî âèð³øóâàòè âàøó ïðîáëåìó.
«Ïðîâèíà, ÿê ïðàâèëî, ïîêàçóº, ùî âè íå â³ä÷óëè ñâîº¿
ðîë³, íå çíàºòå ¿¿ ÷è íå çàäîâîëåí³ íåþ. Ðîëü, ÿêó âè âèêîíóºòå, âáèâàº áóäü-ÿêó ïðîâèíó.
² íàâ³òü ÿêùî âè ¿¿ â³ä÷óâàºòå,
íå íàãîëîøóéòå íà öüîìó. Íàòîì³ñòü ï³äêðåñë³òü òå, ùî ïèøàºòåñÿ éîãî ñëóæáîþ», — ðàäèòü
Êîç³í÷óê.
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СВЕРБИТЬ У ВУСІ, КАПАЄ З НОСА,
ПРОПАВ ГОЛОС. ЩО РОБИТИ?
Питання-відповідь  Коли горло
болить, коли вуха закладає, коли ніс
чухається і тече — ми питаємо поради
в лікаря. Але цікавість пацієнтів набагато
ширша, ніж «вухо — горло — ніс».
Вінницький ЛОР Анатолій Власенко
відповідає на актуальні питання пацієнтів
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ

Ùîá îòðèìàòè êîìïåòåíòíó
êîíñóëüòàö³þ â ë³êàðÿ, ïîòð³áíî
éòè äî íüîãî íà ïðèéîì. Òîìó
ùî ëèøå ïðè îñîáèñòîìó êîíòàêò³ ë³êàð-ïàö³ºíò ìîæíà ³ ä³àãíîç
îòðèìàòè, ³ ë³êóâàííÿ çà íåîáõ³äíîñò³. Àëå º ìîìåíòè àáî ñòàíè,
ïðî ÿê³ ËÎÐ Àíàòîë³é Âëàñåíêî
ìîæå ãîâîðèòè, íå áà÷à÷è ïàö³ºíòà, ç âëàñíî¿ ïðàêòèêè òà äîñâ³äó. Íàïðèêëàä:
Ó ìåíå ïîñò³éíî áîëèòü ãîðëî.
Êîëèñü äóæ÷å, êîëèñü ìåíøå —
ÿ âèêëàäà÷. Ùî ðîáèòè?
— Ó âèêëàäà÷³â ïîñò³éíî ïåðåñèõàº ãîðëî, àëå ç öèì ìîæíà
áîðîòèñÿ. ßê ì³í³ìóì ïîñòàâèòè
íà âèêëàäàöüêó òðèáóíó ì³í³çâîëîæóâà÷. Ìîæíà ïèòè ï³ä ÷àñ âèñòóï³â àáî âèêîðèñòîâóâàòè ëüîäÿíèêè. ª ïàñòèëêè ²ñëà-ì³íò, ¿õ
ìîæíà ïðèë³ïèòè äî ï³äíåá³ííÿ,
âîíè áóäóòü ïîòðîøêè òàíóòè
ó âàñ â ðîò³ ³ çâîëîæóâàòè ãîëîñîâ³ çâ’ÿçêè. Àëå òóò ùå º ìîìåíò
— êîëè ïîñò³éíî ãîâîðèø — ìîæóòü ïåðåíàïðóæóâàòèñÿ ì’ÿçè
ãîðëà, ³ öå çí³ìàºòüñÿ çà ðàõóíîê
òðåíóâàíü. Öå ìàº áóòè ðîáîòà ç
âèêëàäà÷åì âîêàëó, ÿêèé íàâ÷èòü
ðîç³ãð³âàòèñÿ ïåðåä âèñòóïîì ³
çí³ìàòè íàïðóæåííÿ ï³ñëÿ.
Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ àäåíî¿ä³â äèòèíà ïðîäîâæóº ñïàòè ç â³äêðèòèì
ðîòîì. ßê ïåðåâ÷èòè?
— Òðèâàë³ ïðîáëåìè íîñîâîãî
äèõàííÿ äóæå ÷àñòî ïðèçâîäÿòü
äî çì³í ó ùåëåïíî-ëèöüîâîìó
ñêåëåò³. ßêùî ìè âèäàëÿºìî
àäåíî¿äè, òî çâ³ëüíÿºìî äèõàëüí³
øëÿõè, àëå çì³íè â ùåëåï³ öå
íå â³äì³íÿº. Òîìó äóæå ÷àñòî
âèäàëåííÿ àäåíî¿ä³â º ïåðøèì
êðîêîì äî îðòîäîíòà. Â îðòîäîíòà ìè âæå ìàºìî âèð³øóâàòè öå
á³ëüø ñåðéîçíî, àáî çà ðàõóíîê
êàï, àáî çà ðàõóíîê åêñòðàêòîðà

âåðõíüî¿ ùåëåïè — öå òàêèé ïðèñòð³é, ÿêèé äâîìà ãâèíòàìè êð³ïèòüñÿ äî òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ.
Òàì º óïîð íà á³÷í³ çóáè, êîæåí
ðàç öåé ïðèñòð³é ï³äêðó÷óºòüñÿ,
ùåëåïà ðîçñóâàºòüñÿ, âèïðÿìëÿºòüñÿ ³ ñòàº íà ñâîº ì³ñöå. À ïîò³ì óæå íîðìàëüíî íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ çàêðèâàºòüñÿ ðîò, ³ â ñòàí³
ñïîêîþ, ³ â ñòàí³ ñíó.
Ñâåðáèòü âñåðåäèí³ âóõà. Ùî
ðîáèòè?
— ßêùî íåìàº ëóñî÷îê íà øê³ð³, òî ñêîð³ø çà âñå òàì âñå íîðìàëüíî, ³ öå ìîæå ïðîñòî òàêà ðåàêö³ÿ âàøîãî îðãàí³çìó íà ñòðåñ
àáî íà çì³íó âîëîãîñò³. ßêùî ÷óõàþòüñÿ âóõà ³ º ùå óòâîðåííÿ
ëóñî÷îê íà øê³ð³ — öå ìîæå áóòè
ïðîÿâîì àáî àòîï³÷íîãî äåðìàòèòó, àáî åêçåìè øê³ðè âóõà. Òóò
ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ åìîëåíòè.
Âîíè ìàþòü íàíîñèòèñÿ òîíêèì øàðîì, äâ³÷³ íà äîáó, õî÷à á
äåñÿòü äí³â. Íå âàðòî êëàñòè
íà ïàëî÷êó âåëèêó êóëüêó, áî
ïðîñòî çàá’ºòå ñîá³ âóõà. ² áàæàíî, ùîá öå âóõî ïîáà÷èâ ë³êàð,
ùîá â íüîìó íå áóëî ñ³ð÷àíî¿
ê³ðêè, áî âîíè òåæ ìîæóòü äàâàòè ïîäðàçíåííÿ ³ âèêëèêàòè
ñâåðá³æ.
Ñóõ³ ê³ðêè â íîñ³ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ òèæí³â. Ùî ðîáèòè?
— Öå ìîæå áóòè ÷åðåç ñóõ³ñòü
ïîâ³òðÿ. Òàêîæ ö³ ê³ðêè ìîæóòü
áóòè ÷åðåç òðàâìóâàííÿ ñëèçîâî¿.
ßêùî áóëè ê³ðêè, ¿õ çäåðëè, ïîøêîäèëè ñëèçîâó, íà í³é
áóäå óòâîðþâàòèñü íàáàãàòî á³ëüøå öèõ ê³ðîê. Òîìó òðåáà äàòè
ñëèçîâ³é çàæèòè. Òóò ìîæóòü
äîïîìîãòè ñîëüîâ³ ðîç÷èíè (ã³ïîòîí³÷í³, íàïðèêëàä, Íîñîëü,
àáî Àêâàìàð³ñ). Òàêîæ ìîæóòü
äîïîìîãòè òóðóíäè ç ³íäèôåðåíòíèì (òîáòî òèì, ÿêèé íå âñòóïàº
ó âçàºìîä³þ) ìàñëÿíèì ðîç÷èíîì.
ß çàçâè÷àé ðàäæó âçÿòè ðåòè-

íîë — ìàñëÿíèé ðîç÷èí â³òàì³íó
À. Ìî÷èìî øìàòîê âàòè â òîé
ðåòèíîë ³ âñòàâëÿºìî â êîæíó ïîëîâèíêó íîñà íà äâ³-òðè õâèëèíè
äâ³÷³ íà äåíü. ² í³÷îãî íå çäèðàºìî, ò³ëüêè âèñÿêóºìî. Çà äâà-òðè
äí³ çàçâè÷àé ö³ ê³ðêè ñõîäÿòü,
à ï³ä íèìè ö³ëà, çàãîºíà ñëèçîâà.
Çåëåí³ ñîïë³ ³ êîçÿâêè — òî çàâæäè â³ðóñ? ×è ïîòð³áíî ë³êóâàòè?
— ßêùî âîíî çàê³í÷óºòüñÿ
äî äâîõ òèæí³â — íå ïîòð³áíî.
ßêùî í³ — ïîòð³áíî ë³êóâàòè.
Â³äïîâ³äíî äî ä³àãíîçó — â³ðóñíèé íåæèòü ÷è çàñòóäà.
Äèòèíà êîëóïàºòüñÿ â íîñ³.
Ïñèõîëîã³÷íà ïðîáëåìà ÷è, ìîæå,
ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè íà áàêòåð³¿?
— Íå ïîòð³áíî, íàé³ìîâ³ðí³øå.
Êîëè º áàêòåð³àëüíà ïðîáëåìà,
íàïðèêëàä, ñ³êîç íîñà (öå áàêòåð³àëüíå âðàæåííÿ ñòàô³ëîêîêîì) — íîñîâà ïîðîæíèíà íàáðÿêàº, øê³ðà ÷åðâîí³º ³ ïîêðèâàºòüñÿ ù³ëüíîþ ê³ðêîþ. ßêùî
âè òàêå áà÷èòå — òðåáà äî ë³êàðÿ.

«Îäíà äóæå
õàðàêòåðíà îçíàêà
àëåðã³÷íîãî ðèí³òó,
ÿêî¿ ìàéæå íåìàº ïðè
³íøèõ ðèí³òàõ, — öå
ñâåðáëÿ÷êà»
Òîìó ùî öå, íàïåâíî, áàêòåð³àëüíà ³íôåêö³ÿ, ÿêà ïîòðåáóº
ì³ñöåâîãî àíòèá³îòèêà.
Ñåðîçíèé îòèò, ùî ðîáèòè?
— Öå ñòàí, êîëè â ñåðåäíüîìó âóñ³ ïîñò³éíî íàêîïè÷óºòüñÿ
ð³äèíà ³ íå âèõîäèòü çâ³äòè ÷åðåç
ïîðóøåíó âåíòèëÿö³þ, ÿêà â³äêðèâàºòüñÿ ó íîñîãëîòêó. ßêùî
ãîâîðèòè ïðî ñåðîçíèé îòèò
ó ä³òåé, òàêòèêà òàêà: òðè ì³ñÿö³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî, ÿêùî ð³äèíà íå çìåíøóºòüñÿ, ìè ìàºìî
ïðîâåñòè øóíòóâàííÿ. Öå êîëè
ï³äð³çàºòüñÿ áàðàáàííà ïåðåòèíêà ³ ÷åðåç ä³ðî÷êó âñòàâëÿºòüñÿ
ïëàñòèêîâà êàòóøêà ç ïîðîæí³ì
öåíòðîì, ÿêà çàáåçïå÷óº ãàðíó
âåíòèëÿö³þ, àëå íå ÷åðåç ïðèðîäí³ øëÿõè (íîñîãëîòêó), à ÷åðåç «ñï³ëêóâàííÿ» ³ç çîâí³øí³ì
ñâ³òîì. Òàêà êàòóøêà ñòî¿òü
6–12 ì³ñÿö³â, ïîò³ì ñàìà âèïàäàº
çâ³äòè. Àëå ïðîáëåìà ìîæå ³ ïðîéòè ñàìà ñîáîþ, îñîáëèâî, ÿêùî
öå ïèòàííÿ ïðî ë³òí³é ñåçîí.

Анатолій Власенко. ЛОР, консультує як онлайн, так і офлайн
у Вінниці і Харкові
Äèòèíà 11 ðîê³â, êîæí³ ï³â ðîêó
ìàº ñ³ð÷àíó ïðîáêó. ×îìó òàê?
— ª òàêà øòóêà, ïîðóøåííÿ
ñ³ðêîâ³äâåäåííÿ. Öå ïàòîëîã³ÿ,
ÿêà ó ä³òåé äî 10 ðîê³â çóñòð³÷àºòüñÿ â áëèçüêî 10–20% âèïàäê³â,
ïîò³ì ïîñòóïîâî çíèêàº.
Àëå öÿ ïàòîëîã³ÿ ìîæå áóòè
³ â äîðîñëèõ. Òîáòî ñ³ðêà ìàº
íåïðàâèëüíèé ñòàí, âîíà ìîæå
áóòè àáî ñóõîþ, àáî êàì’ÿíèñòîþ
³ íîðìàëüíî íå âèâîäèòüñÿ. Â òàêîìó âèïàäêó òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ðîç÷èíè ³ ñïðå¿ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñ³ðêîóòâîðåííÿ.
Ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ñ³ð÷àíèõ êîðîê:
 íå äëóáàòèñü âàòíèìè ïàëè÷êàìè ó âóõàõ,
 íå ñóíóòè ó âóõà í³÷îãî, ìåíøîãî çà âêàç³âíèé ïàëåöü.
Àëå áóâàþòü ñèòóàö³¿ ç ïîðóøåííÿì ñ³ðêîâ³äâåäåííÿ, òîìó
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðîç÷èíè
Êë³íÒîí, Âàêñîë, ÿê³ ïðîñòî çâîëîæóþòü ñ³ð÷àíèé êîðîê ³ äîïîìàãàþòü ñ³ð÷àí³é ìàñ³ âèâîäèòèñü
íàçîâí³. ßêùî ³ öå íå äîïîìàãàº — ïåð³îäè÷íî ïîòð³áíî áóäå
ìèòè âóõà â ËÎÐà.
ßê ðîçï³çíàòè àëåðã³÷íèé ðèí³ò?
— Îäíà äóæå õàðàêòåðíà îçíàêà
àëåðã³÷íîãî ðèí³òó, ÿêî¿ ìàéæå
íåìàº ïðè ³íøèõ ðèí³òàõ, — öå
ñâåðáëÿ÷êà. ßêùî ñâåðáèòü í³ñ,

àáî í³ñ òà î÷³, òî âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî öåé ðèí³ò — àëåðã³÷íèé.
Àëå àëåðã³÷íèé ðèí³ò — òî º
õðîí³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé òðèâàº
á³ëüøå, í³æ ïðèíàéìí³ 10–14 ä³á.
ßêùî ìåíøå — íàâðÿä ÷è öå
àëåðã³÷íèé ðèí³ò.
Òàêîæ ïî àëåðã³÷íîìó ðèí³òó º
ôàêòîðè ðèçèêó. Íàïðèêëàä, öå
àòîï³÷íà ³ñòîð³ÿ ó äèòèíè ³ áàòüê³â (àòîï³÷íèé äåðìàòèò, áðîíõ³àëüíà àñòìà), öå ïàë³ííÿ ìàòåð³,
öå ÷îëîâ³÷à ñòàòü, öå íàðîäæåí³
â ñåçîí ïèëêóâàííÿ.
Ðàç ÷è äâà íà ð³ê ïðè õâîðîáàõ
çíèêàº ãîëîñ, ì³í³ìóì íà òèæäåíü.
ßê ïîëåãøèòè ñòàí?
— Íå ãîâîðèòè. Ïðèíàéìí³
â öåé ìîìåíò. Ä³éñíî ³íôåêö³¿
ãîðëà ìîæóòü äîïîâçàòè ³ ðîçïîâñþäæóâàòèñü ïî åï³òåë³þ
äî ãîëîñîâèõ çâ’ÿçîê, òîìó ùî
öåé åï³òåë³é îäíàêîâèé. Òðåáà
ïîìîâ÷àòè ³ ñêàçàòè äîìàøí³ì:
«Âèáà÷òå, ÿ äâà-òðè äí³ ç òàáëè÷êàìè», — à ïîò³ì áóäå ëåãøå.
×îìó áîëÿòü âóõà ï³ä ÷àñ êàòàííÿ íà âåëîñèïåä³?
— Á³ñ éîãî çíàº. Àëå º òàêà
ñèòóàö³ÿ, êîëè íåðâè ïðîõîäÿòü
äîñèòü ïîâåðõíåâî ïî â³äíîøåííþ äî øê³ðè. ² çàäóâàííÿ ïîâ³òðÿ ìîæå âèêëèêàòè á³ëü. Â òàêîìó âèïàäêó âèêîðèñòîâóéòå
áåðóø³, íàâóøíèêè ÷è øàïî÷êó.

У Глуховецькій громаді
взялися за дороги

Через коротке замикання
горів будинок

Ó Ãëóõîâåöüê³é ãðîìàä³ ïðîâåëè çàõîäè
³ç áëàãîóñòðîþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó îô³ö³éí³é ãðóï³ ÎÒÃ ó Ôåéñáóê. Çîêðåìà,
â³äðåìîíòóâàëè îñòð³âåöü áåçïåêè íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ãåðî¿â Ìàéäàíó òà Øê³ëüíà
ó öåíòð³ ãðîìàäè. Éîãî îáêëàëè áðóê³âêîþ.
Ó ñåë³ Ïëÿõîâà òà ñåëèù³ Äóáèíà ï³äñèïàëè ï³ñêîì âóëèö³. Ïðîâåëè ðåìîíò
âóëèöü ³ â Ãëóõ³âöÿõ. Òàì çðîáèëè ãðåéäåðóâàííÿ ³ ï³äñèïàííÿ Íèæíüî¿ Ñàäîâî¿,
÷àñòèíè Ïðèáåðåæíî¿ òà Ãðå÷íî¿.
Íàãàäàºìî, ó Êîçÿòèí³ çàðàç òàêîæ òðèâàº ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã. Âæå çàëàòàëè
ÿìè íà Ãðóøåâñüêîãî òà Ïèëèïà Îðëèêà,
äíÿìè ïî÷àëè ÿìêîâèé ðåìîíò íà Ãåðî¿â
Ìàéäàíó.

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà ó ñåë³ Êîçÿòèí
â îäíîìó ³ç ïðèâàòíèõ äîìîâîëîä³íü,
ùî íà âóëèö³ Ãîð³õîâ³é, çàãîð³âñÿ áóäèíîê. Âîãîíü îõîïèâ äàõ áóäèíêó.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ðÿòóâàëüíèêè
Â³ííè÷÷èíè.
Ïðèáóâøè äî ì³ñöÿ ïîä³¿, ðÿòóâàëüíèêè âñòàíîâèëè, ùî âîãíåì
îõîïëåíî äàõ æèòëîâîãî áóäèíêó
íà ïëîù³ 70 êâ. ì. Ïîæåæó âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè. Éìîâ³ðíà ïðè÷èíà
âèíèêíåííÿ ïîæåæ³ — êîðîòêå çàìèêàííÿ åëåêòðîìåðåæ³.
Äî áîðîòüáè çàëó÷àëîñÿ 8 îñ³á
îñîáîâîãî ñêëàäó òà äâ³ îäèíèö³
ñïåöòåõí³êè.
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У складі команди Вінницької області зі спортивного туризму змагалися
наші земляки зі спортклубу «Гепаніс» Кирило Лєбєдєв та Дар’я Осаволюк

Юні шахісти з Володимиром Закорчевним та Дмитром Шкрабієм

СВЯТО СПОРТУ НАШІ СПОРТСМЕНИ
ВІДЗНАЧИЛИ ТУРНІРАМИ
У русі  У другу суботу вересня
українські спортсмени відзначають
своє професійне свято — День фізичної
культури та спорту. Наші шахісти в цей
день змагалися в приміщенні ЦДЮТу,
футболісти тренера Миколи Бабюка
змагалися в Калинівці, а клуб «Гепаніс»
Франца Чашковського гостював
на Закарпатті
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìèíóëî¿ ñóáîòè øàõ³ñòè øàõîâî¿ øêîëè Îëåêñàíäðà ²îíîâà â öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ïðîâåëè øàõîâèé
òóðí³ð. Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü
12 øàõ³ñò³â: 5 äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â ³ 7 þíèõ òàëàíò³â. Ïðîõîäèëè
çìàãàííÿ çà øâåéöàðñüêîþ ñèñòåìîþ. Ãðàëè 9 òóð³â ç êîíòðîëåì
÷àñó — 10 õâèëèí òà + 5 ñåêóíä
êîæíîìó ãðàâöåâ³ íà ïàðò³þ.
Ñåðåä äîðîñëèõ øàõ³ñò³â ïåðøå ì³ñöå âèáîðîâ òðåíåð øàõîâî¿
øêîëè Îëåêñàíäð ²îíîâ. Äðóãå
ì³ñöå — ïåðøîðîçðÿäíèê Äìèòðî
Øêðÿá³é. Òðåòº ì³ñöå ó âåòåðàíà
³íòåëåêòóàëüíîãî ñïîðòó Âîëîäèìèðà Çàêîð÷åâíîãî.
Ïðèçåðàìè ñåðåä þíàê³â îñíîâíî¿ ãðóïè ñòàëè Âëàäèñëàâ Íàðîâåöüêèé, Íàçàð Ãðèãîðîâè÷
òà Îëåêñàíäð Õîìþê. Ïðèçåðè
ñåðåä þíàê³â ïî÷àòêîâî¿ ãðóïè —
Àíäð³é Ë³ïñüêèé, Äìèòðî Áåðåæ-

íþê ³ Àíäð³é Îìåëü÷óê.
Ïåðåìîæö³ ³ ïðèçåðè çìàãàíü
îòðèìàëè ìåäàë³ â³ä Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
òà ñïîðòó òà ñîëîäê³ ïðèçè â³ä
Êîçÿòèíñüêî¿ øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿.
Ç 6-ãî ïî 10 âåðåñíÿ ó ñêëàä³
êîìàíäè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç³
ñïîðòèâíîãî òóðèçìó çìàãàëèñÿ
íàø³ çåìëÿêè ç³ ñïîðòèâíîãî êëóáó «Ãåïàí³ñ» Êèðèëî Ëºáºäºâ òà
Äàð’ÿ Îñàâîëþê. Âîíè ñòàëè ïðèçåðàìè çìàãàíü, ÿê³ ïðîõîäèëè
â ñåë³ Îñ³é, ùî íà Çàêàðïàòò³.
Ôóòáîë³ñòêè Ìàõí³âñüêîãî
«Êîëîñà» ñòàëè ïðèçåðàìè æ³íî÷îãî òóðí³ðó â ñóñ³äí³é Êàëèí³âö³,
äå ïðîõîäèëà ïåðø³ñòü Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ñåðåä æ³íîê.
Ïðî ö³ çìàãàííÿ íàì ðîçïîâ³â
òðåíåð «Êîëîñà» Ìèêîëà Áàáþê.
— Ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü ÷îòèðè êîìàíäè: ç Áàðó, Êàëèí³âêè,
Ìàõí³âñüêèé «Êîëîñ» ³ «Íèâà» ç
Â³ííèö³. Ïåðøà ãðà áóëà ï³âô³íàëüíîþ, êîìàíäà, ùî ïðîãðàëà,

Махнівський «Колос» посів на турнірі третє місце. А воротар цієї команди Анастасія Новак
визнана кращим голкіпером турніру
ãðàëà çà òðåòº ì³ñöå. Ïåðåìîæö³
ï³âô³íàëüíèõ ïàð ãðàëè çà 1-å
ì³ñöå. Íàøà ïåðøà ãðà áóëà ç
«Íèâîþ». Ïðîòÿãîì âñüîãî ìàò÷ó
íà ïîë³ áóëè «êàðóñåë³». Òî ³í³ö³àòèâà ó «Íèâè», òî ³í³ö³àòèâîþ
íà ïîë³ âîëîä³ºìî ìè. Â ñåðåäèí³ äðóãîãî òàéìó ìè ïðîïóñòèëè ãîë. Íàøà êîìàíäà êèíóëàñü
â³ä³ãðóâàòèñÿ, òà «Íèâà» çáåðåãëà
ïåðåìîæíèé ðàõóíîê. Â ³íøîìó
ï³âô³íàë³ ôóòáîë³ñòêè êîìàíäè
Êàëèí³âêè â ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëüò³ çäîëàëè êîìàíäó ä³â÷àò
Áàðó. Â ìàò÷³ çà 3-º ì³ñöå ìè
ïåðåìîãëè ç ðàõóíêîì 1:0. Ì’ÿ÷

íà ðàõóíêó ßíè Àíòîíþê. Ãðîþ
ìè çàäîâîëåí³, òðîõè íå çàäîâîëåí³ æåðåáîì. ßêáè ìè ó ï³âô³íàë³ ãðàëè ç êîìàíäîþ Êàëèí³âêè ÷è Áàðó, òî «Íèâ³» ó ô³íàë³
ìîãëè äàòè ñïðàâæí³é á³é, ÿê
öå áóëî ó íàø³é ï³âô³íàëüí³é
çóñòð³÷³. Ìè ñòàëè âîëîäàðÿìè
áðîíçîâèõ íàãîðîä, à çîëîòî
îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ ðîç³ãðàëè
«Íèâà» òà êîìàíäà Êàëèí³âêè.
Â ö³ëîìó íàøà êîìàíäà ç³ãðàëà
äîáðå. Íàø âîðîòàð Àíàñòàñ³ÿ
Íîâàê âèçíàíà êðàùèì ãîëê³ïåðîì òóðí³ðó, — ñêàçàâà Ìèêîëà
Áàáþê.

— ßê³ ïëàíè êîìàíäè íà ìàéáóòíº?
— ß â³ðþ â ïåðñïåêòèâó, àëå
íàïåðåä íå çàãàäóþ. Ó íàñòóïí³
âèõ³äí³ íà òóðí³ð³, ÿêèé ïðîéäå
â Õì³ëüíèêó, õî÷ó âêëþ÷èòè ä³â÷àò ç Ìàõí³âêè, ÿê³ âèñòóïàëè çà «Êîëîñ», êîëè ìè ãðàëè
íà ïåðø³ñòü Óêðà¿íè. Ä³â÷àòà õî÷
âæå îäðóæåí³ ³ âèõîâóþòü âëàñíèõ
ä³òåé, äîñ³ ïåðåáóâàþòü ó õîðîø³é
ñïîðòèâí³é ôîðì³. «Êàø³» â êîìàíä³ âîíè íå ç³ïñóþòü, à ìîëîäèì ìàõí³âñüêèì òàëàíòàì áóäå
íà êîãî ð³âíÿòèñÿ, — ñêàçàâ äîñâ³ä÷åíèé òðåíåð Ìèêîëà Áàáþê.

Вони готують майбутніх чемпіонів
До свята фізкультурника варто розповісти про людей, які працюють
у сфері спорту. Це тренери-викладачі Козятинської дитячо-юнацької
спортивної школи. Вони готують
майбутніх чемпіонів, прославляють наше місто на змаганнях різних рівнів та сприяють здоровому
способу життя наших земляків, загартовують характер та волю підростаючого покоління.
В. о. директора КЮДСШ Людмила
Володовська працює тренером з
волейболу в спортивній школі з
1992 року. Вихованці пані Людмили — багаторазові призери чемпіонату області, чемпіони та призери
області з пляжного волейболу. Немало її вихованців грають у командах вищої ліги чемпіонату України.

Володимир Галицький — тренер-викладач з легкої атлетики
з багаторічним стажем. За роки
своєї тренерської роботи, Володимир підготував багато видатних спортсменів, які виборювали
нагороди на чемпіонатах області
і на Всеукраїнських змаганнях.
Володимир Галицький яскрава
особистість в тому плані, що його
спортсмени показують високі результати, а сам тренер є улюбленцем дітвори.
Руслан Абрамюк — тренер-викладач з баскетболу. Руслан — один із
молодих тренерів спортивної школи. Він легко знаходить контакт і
підхід до дітей. З повагою ставиться
до досвідчених тренерів школи і є
прикладом для хлопців шкільного

віку. Його колега по баскетбольному цеху Дмитро Кучевський пішов
захищати нашу землю від московитів і на даний час в КДЮСШ
не працює.
Олександр Володовський працює в КДЮСШ тренером-викладачем з бадмінтону. Він перший,
хто почав розвивати цей вид
спорту в нашому місті, хоча сам
має звання майстра спорту грекоримської боротьби і багато років
працював тренером-викладачем
з цього виду спорту. Серед його
вихованців є багаторазові чемпіони та призери чемпіонату області
з бадмінтону різних вікових груп.
Володимир Франко працював на Луганщині. Після подій
2014 року переїхав до нашого

міста залізничників. В КДЮСШ
вже три роки у відділенні з легкої
атлетики. Йому відомі проблеми
дітей, які пережили окупацію. В даний час він багато приділяє уваги
дітям-переселенцям.
Лариса Сивобородько фахівець
з великої літери. Багато років
віддала спортивній школі. Коли
прийшла у КДЮСШ працювала
тренером-викладачем з волейболу, а потім протягом 10 років очолювала спортивну школу. За роки
своєї роботи в школі, пані Лариса
підготувала гравців високого рівня,
багато її вихованців мають звання
кандидатів в майстри та майстрів
спорту.
Олександр Примак працює
у відділенні кульової стрільби з

2007 року. Його учні постійно
беруть участь в обласних змаганнях та в змаганнях допризовної
молоді. Багато випускників відділення кульової стрільби працюють
в силових структурах.
Лариса Чернишенко тренер-викладач з художньої гімнастики працює в спортивній школі з
2016 року. Її вихованки переможці та призери різних престижних
турнірів. Багато юних грацій мають
звання КМС та виступають за програмою майстрів спорту.
Козятинська спортивна школа
запрошує для занять всіх тих, хто
хоче займатися спортом. Ви приведіть до спортивної школи дітей,
а тренери відкриють у ваших дітях
спортивні таланти.
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ЗНАЙОМТЕСЯ, 1-А КЛАС ЛІЦЕЮ №1
Газета «RIA-Козятин» запускає рубрику «Знайомтеся, це наші
першокласники»
У кожному номері видання ми публікуватимемо фотосвітлини
наймолодших учнів Козятинських шкіл і їхніх перших учителів.
Розпочинаємо з Комунального закладу «Ліцей №1 ім. Т. Шевченка
Козятинської міської ради Вінницької області». На фото — учні 1-А
класу. У наступному номері будуть дітки з 1-Б класу

Директор комунального
закладу «Ліцей №1
ім. Т. Г. Шевченка
Козятинської міської ради
Вінницької області»
Оксана Кухар

Вчитель 1-А класу Козятинського
ліцею №1 Тетяна Севастьянова

Аліса Скороходова

Богдан Ковальчук

Аміна Яворська

Анна Свінціцька

Артур Філоненко

Анастасія Пахольчук

Анна Скорощук

Вероніка Кухар

Влада Салинко

Даниїл Мельник

Владислава Коржавіна

Іван Пісковий

Кіра Трончук

Назар Коваль

Марія Власюк

Олена Подручняк

Роман Щербатюк

Таня Марчук

Тімур Стрибаль
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Кросворд: Центр Козятина
1

2

По вертикалі
3

1 Скільки шкіл розташовано у центрі міста?
2 Яке дерево росте біля пам’ятника Михайлу Грушевському?
4 Колись у цьому приміщенні було дитяче відділення залізничної лікарні,
а що там зараз?
5 Як називається міський стадіон?
7 Який пам’ятник стоїть на розі вулиць Куликівського і Незалежності?
9 Місце, де цієї зими напередодні Дня закоханих встановили лавку-сердечко
11 Туди діти ходять кататися на гойдалках
14 Сьогодні у цьому приміщенні Центр надання адміністративних послуг,
а що там було раніше?

4

5

6

7

8

По горизонталі

3 Як називається вулиця, на якій був довгобуд, що його козятинчани прозвали «свайне поле»?
6 Як називається вулиця, на якій розташована фотозона «Я люблю Козятин»?
8 Як називається дитячий садочок № 6?
9 Як називається автобусна зупинка, якою курсують усі маршрути по місту?
10 У будівлі міського будинку культури колись був кінотеатр. Як він називався?
12 Що цвіте двічі на рік біля парку?
13 Біля мосту є лавка для закоханих, а поруч із нею шаховий …
15 Сьогодні це Новий універмаг, а раніше він називався …

9

10

11
12

13

14

ВІДПОВІДІ
По горизонталі
3 Грушевського. 6 Незалежності.
8 Теремок. 9 пошта. 10 мир.
12 каштан. 13 клуб. 15 Ювілейний.
По вертикалі
1 три. 2 верба. 4 терцентр.
5 локомотив. 7 танк. 9 площа.
11 парк. 14 ліцей.
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Поет-земляк Богдан Сиваківський
відсвяткував своє 75-річчя
Ó ïîíåä³ëîê, 12 âåðåñíÿ, ñâ³é
75-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äñâÿòêóâàâ ïîåò-çåìëÿê, ïóáë³öèñò, ïåðåêëàäà÷,
æóðíàë³ñò, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè
æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Áîãäàí ßðîñëàâîâè÷ Ñèâàê³âñüêèé. Ðîçïîâ³äàºìî
á³îãðàô³þ íàøîãî òàëàíîâèòîãî çåìëÿêà òà ç ÿêèìè éîãî òâîðàìè ìîæíà
ïîçíàéîìèòèñÿ.
ßê ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà, íàðîäèâñÿ Áîãäàí
ßðîñëàâîâè÷ 12 âåðåñíÿ 1947 ð.
â ñ. Ïèê³âåöü. Íàâ÷àâñÿ â Êîçÿòèíñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 1, âèùó
îñâ³òó çäîáóâàâ íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Â³ííèöüêîãî
ïåä³íñòèòóòó, à ï³çí³øå çàê³í÷èâ
àñï³ðàíòóðó ïðè Êè¿âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ³ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ
ó÷èòåëåì â øêîëàõ Êîçÿòèíùèíè.
Ïîäàëüøó âèêëàäàöüêó ïðàêòèêó
ïðîäîâæèâ ó Â³ííèöüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³
³ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî. Ïðàöþâàâ
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì «Â³ñíèêà
Óêðà¿íñüêî¿ Âñåñâ³òíüî¿ Êîîðäèíàö³éíî¿ Ðàäè».
Ó 1968 ðîö³ îïóáë³êóâàâ ïåðø³ â³ðø³
â ì³ñöåâ³é ãàçåò³ «Æîâòíåâ³ çîð³». Ïî-

åòè÷íèé ñâ³ò Á. Ñèâàê³âñüêîãî ôîðìóâàâñÿ ï³ä âïëèâîì ªâãåíà Ïëóæíèêà,
Âàñèëÿ Ñòóñà. Â 1991 ðîö³ âèéøëà
ó ñâ³ò ïåðøà çá³ðêà â³ðø³â «Íàðîäæåííÿ äîáðà», çãîäîì äðóãà ³ îñòàííÿ
çá³ðêà ïîåç³é «Ì³é ÷àñ» (2003). ª àâòîðîì áàãàòüîõ ïóáë³êàö³é òà äîïèñóâà÷
íèçêè ÷àñîïèñ³â.
×ëåí Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Ëàóðåàò Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó äîêóìåíòàëüíî¿
ïðîçè (2001, Âàðøàâà), ðåäàêòîð
«Â³ñíèêà Óêðà¿íñüêî¿ Âñåñâ³òíüî¿
Êîîðäèíàö³éíî¿ Ðàäè (ÓÂÊÐ), ³íôîðìàö³éíîãî âèäàííÿ ñâ³òîâîãî
óêðà¿íñòâà.
Êîçÿòèíùèíî, ð³äíà é íåïîâòîðíà,
Äå á ò³ëüêè é æèòè â ïðàö³ òà ñíàç³!
Ëåòÿòü ëåëåêè â ñïîãàä³ äàëåê³ì
Áðèíèòü ìåëîä³ÿ ó ïîñì³øö³ é ñëüîç³.
Ó Ïèê³âö³ øëÿõó ìîãî ïî÷àòîê.
Æèâóòü ëåãåíäè â ëþäÿõ ³ ë³òàõ.
À êîë³ºþ ì÷èòü íàçóñòð³÷ çîðÿì,
Ëîêîìîòèâ, ÿê øâèäêîêðèëèé ïòàõ.
Êîçÿòèíùèíî, ð³äíà é íåïîâòîðíà,
Òåðïêèé òâ³é äèì, ñîëîäêèé ñ³ê äåíåøò.
² äî ÿêîãî ðàþ ÿ á íå òðàïèâ,
Äî òåáå ïîâåðíóñÿ âðåøò³-ðåøò.

У парку
зацвів каштан
ОЛЕНА УДВУД

Ïðèðîäà íå ïåðåñòàº äèâóâàòè — íà êàëåíäàð³
âæå âåðåñåíü, à íà êàøòàí³, ùî ðîñòå á³ëÿ âõîäó
ó ì³ñüêèé ñêâåð, ç’ÿâèâñÿ öâ³ò. Çàçâè÷àé ö³ äåðåâà
êâ³òíóòü ó òðàâí³, òîæ âîñåíè ìè î÷³êóºìî ïîáà÷èòè
íà ã³ëêàõ ïëîäè ó øèïóâàòèõ çåëåíèõ êîðîáî÷êàõ,
òà àæ í³ÿê íå á³ë³ ñóöâ³òòÿ-ñâ³÷êè. ² öå ïîïðè òå, ùî
ïî÷àòîê âåðåñíÿ äîâîë³ ïðîõîëîäíèé — íàïðèê³íö³
ìèíóëîãî òèæíÿ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ð³çêî âïàëà ³
ïî÷àëèñÿ äîù³.
Ïåðø³ êâ³òè ðîçïóñòèëèñÿ íà öüîìó äåðåâ³ ùå
â îñòàíí³ äí³ ñåðïíÿ. Çàðàç êàøòàí âæå ðÿñíî óêâ³ò÷àíèé ñóöâ³òòÿìè, ÷èì ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó áàãàòüîõ
êîçÿòèí÷àí. Ëþäè, ÿê³ ïðîõîäÿòü ïîâç, çóïèíÿþòüñÿ,
ùîá çðîáèòè ôîòî. Äåõòî ïðîñòî çí³ìàº öâ³ò êàøòàíó,
äåõòî ðîáèòü ñåëô³ íà éîãî ôîí³.
Ïàðê — íå ºäèíå ì³ñöå ó Êîçÿòèí³, äå öüîãîð³÷
âäðóãå çàöâ³â êàøòàí. Äíÿìè íàø³ æóðíàë³ñòè ïîì³òèëè öå ñàìå ÿâèùå íà äåðåâàõ, ùî ðîñòóòü âçäîâæ
âóëèö³ Äîâæåíêà.
Äîäàìî, ùî òàêà äèâèíà ïðèðîäè íàðàç³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òàêîæ ó Ïîëòàâ³, Ð³âíîìó òà Õìåëüíèöüêîìó.
Ì³ñöåâ³ ÇÌ² íåùîäàâíî ïîâ³äîìëÿëè, ùî ó öèõ ì³ñòàõ
òåæ ñåðåä âåðåñíÿ öâ³òóòü êàøòàíè.
Ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ ìàº ê³ëüêà ïðè÷èí. Çîêðåìà,
öå ÿâèùå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñåðåä òèõ äåðåâ, ÿê³ ìàþòü
ï³âäåííå ïîõîäæåííÿ ³ íåð³äêî öâ³òóòü äâ³÷³ íà ð³ê.
Ê³íñüêèé êàøòàí º ñàìå òàêèì âèäîì. Áîòàí³êè
ñòâåðäæóþòü, ùî òàê ñïðàöüîâóº ãåíåòè÷íà ïàì’ÿòü.
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512013

511087

511217

512205

511013

511929

512207

511742

Дачну ділянку з 2-х пов. недобудованим
будинком без внутрішніх робіт в р-ні вул.
Некрасова. 093-152-31-50

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ îïåðàòîð. 067-430-02-80

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

 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-78629-90
 Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, îòêîñè, ïîêðàñêà,
ÿê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

Продам дві тільні телички 6 та 7 місяців, с.
Козятин, 18000/одна. 068-118-97-55
Продам теличку та бичка на утримання та
річну теличку. 073-793-55-95
Продам гарнесеньку теличку від
джерсейської корови на гарну корову. 073793-55-95
Продам дуже добру, красиву корову
джерсейської породи, 8 місяців тільну,
спокійна, молоко дуже жирне та плотне,
сметана жовта. 097-793-55-95
Продам тільну теличку на корову від супер
корови. 097-793-55-95
Продам кізочки молоді 5,5 міс., окрас
світлий, добре вгодовані. 096-879-30-91
Куплю роги лося, оленя, чоботи хромові,
кирзові, ялові; ялинкові іграшки,
статуетки, фотоапарати, ікони, монети,
ордени, жовті годинники, тв, магнітофони,
плати та радіодеталі, т. д. 067-161-61-62
Куплю авто ВАЗ, Москвич, Таврія, Славута,
Нива, євробляху в будь-якому стані: цілі,
аварійні, гнилі, проблемні, нерозмитнені.
098-682-50-58

pnanŠ`
 Íà øèíîìîíòàæ çàïðîøóºìî ïðàö³âíèê³â.
063-145-76-77
 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí äèñïåò÷åð òàêñ³. 063293-20-08

pelnmŠ

opnd`l
 3-õ òîííèé êîíòåéíåð, ì. Êîçÿòèí. 098-27160-61
 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
ôóíäàìåíòí³ ¹40, ïàíåëü 120 õ 160, øàôè, òðèëüÿæ á/ó. 063-359-40-27
 ==Ï Áàíêè ñêëÿí³ 3 ë, 2 ë, 1 ë, 0,7 ë, 0,5 ë.,
áðóñêè äåðåâ’ÿí³ ìîæíà íà äðîâà. 063-736-47-19
 Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, âîäÿí³ íàñîñè, åë. ëîáç³ê, åë. äðåëü, åë. äâèãóíè 3
êâò, áîëãàðêó, øóðóïîâåðò, ßÂÓ-350, ñêóòåð 4ò,
ìîòîáëîê Ôîðòå-25. 068-216-34-20
 Áåòîíîçì³øóâà÷ 5000 ãðí., öåãëó, íåðæàâ³þ÷èé
ÿùèê. 096-301-40-76
 Áîéëåð á/â, ðîáî÷èé ñòàí, âàííà ÷àâóíà,
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ 2 øò., äâåð³ âõ³äí³, ìîéêà. 063335-97-80
 Âàçîí Àëîº, 3 ðîêè, 100 ãðí. 2-24-60
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³». 063-736-47-19
 Ãàðáóçè, ñ. Êîçÿòèí. 063-275-87-04
 Ãí³é-ïåðåãí³é äåøåâî. 097-793-55-95
 Ãí³é-ïåðåãí³é. 093-297-19-24
 Äâåð³ ìåòàëåâ³ á/â, äîð³æêè, êîìï’þòåð, ñò³ë
êîìï’þòåðíèé, êë³òêà äëÿ ïàïóã, ðàìè ç³ ñêëîì.
097-643-40-14
 Äèâàí, ë³æêî, øàôà, êîâðè, ïîñóä. 067-601-9885, 093-123-33-48
 Äîøêè ñîðîêîâêó 8 øò/1000 ãðí., êîòåë ãàçîâèé ðîáî÷èé, íåâåëèêèé 500 ãðí. 067-368-56-14,
2-23-74
 Çàë³çîáåòîíí³ øïàëè á/â. 063-829-40-00
 Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ×óäåñ», 15 ñîò., êðèíèöÿ,
ïîãð³á, êîíòåéíåð. 097-989-09-79

 Êàðîòîïëþ äð³áíó. 093-485-06-41
 Êàðòîïëþ «Ì³íåâðà», «Áåëëàðîçà» ð³çíó, ïàé
ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åë. ñ³÷êàðíþ, åë. áóðÿêîð³çêó, ³íêóáàòîð. 068-216-34-20
 Êàðòîïëþ âåëèêó 10 ãðí/êã, äâåð³ ïðàâ³ äî
ãðóçîâîãî àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-52 òà êàïîò, âñå íîâå.
067-985-25-14
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-154-83-48
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-414-19-46
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-612-95-89
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà âåëèêó, ìîæëèâà äîñòàâêà.
097-354-76-54
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-702-96-43 Îëåêñàíäð
 Êàðòîïëþ ñîðòîâó âåëèêó á³ëó, âåëèêó ÷åðâîíó, ñ. Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12, 068-651-51-61
 Êàðòîïëþ. 068-491-60-04
 Êîâðîâå ïîêðèòòÿ äëÿ ï³äëîãè 1,5 ì x 5 ì., äâ³
ïîëîñè. 097-494-15-89, 093-353-67-33
 Êîíòåéíåð òîðãîâèé çàë³çíèé. 067-601-98-85,
093-123-33-48
 Êóõíþ á/â ç ìîéêîþ, äåøåâî, 1000 ãðí. 068962-41-59
 Ë³æêî îäíîñïàëüíå + ìàòðàö ç ãàðí³òóðó â
äîáðîìó ñòàí³, ë³æêî ïîëóòîðíå ç ïàíöåðíîþ
ñ³òêîþ, âñå á/â íåäîðîãî, áàíêè ñêëÿí³ 0,5 ë, 1 ë,
3 ë. 096-307-00-73
 Ìàòðàö «Âåëàì» ñóïåð õ³ò 90 õ 1,90. 093-15392-70
 Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, êîîïåðàòèâ «Òóíåëü». 063829-40-00
 Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-62901-49
 Ï³àí³íî «Óêðà¿íà», ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, òåëåâ³çîð «Toshiba», øâåéí³ ìàøèíêè, ìåáë³: ñò³íêà,
øàôè, äèâàí. 073-003-80-10
 Ïðàñêè åë. 2øò. ïî 300 ãðí., êàðòè òàðî 2 øò.
ïî 150 ãðí., ïðèöåï äðîâ 300 ãðí. 093-926-11-79
 Ïøåíèöþ, êàðòîïëþ, ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä
900 ãðí., ñ. Á³ëîï³ëëÿ. 097-802-85-14
 Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 097-704-97-81
 Ðå÷³ á/â â³ä 1 ì³ñ., äî 1 ðîêó, ãàðíèé ñòàí. 063335-97-80, 063-335-97-54
 ÒV LG, 32 ä³àãîíàëü, 3200 ãðí. 097-021-67-25,
073-060-43-19

512230

 Ôàíåðó, äóáîâèé ïë³íòóñ, ëèøòâè äëÿ äâåðåé,
äîøêó ñóõó îáð³çíó, òðóáó êàíàë³çàö³éíó. 096258-75-22
 Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà» êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç
ïðèâàòíîãî áóäèíêó. 063-675-72-32
 Øàôè 2 øò., äëÿ ñïàëüí³ ç àíòðèñîëÿìè. 096490-39-54
 Øàôó 2-õ äâåðíó â³ä ñïàëüí³ «Àëüá³íà», ñâ³òëîêîðè÷íåâà, ñòàí íîâî¿. 067-430-79-37, 093756-39-33

meprunlIqŠ|
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâåðõ, 36 êâ. ì., îïàëåííÿ, áåç
ðåìîíòó ç ìåáëÿìè, ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., ïåðøèé ïîâåðõ, âóë. Êàòóêîâà 39, áåç
áàëêîíà, áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 068-077-25-62
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ïåðøèé ïîâåðõ,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ç íåîáõ³äíîþ òåõí³êîþ. 093095-17-57, 096-737-40-40
 1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, 5 ïîâåðõ, ³íä.
îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 063-492-06-05
 2-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í øêîëè ¹3, ³íä. îïàë.,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 45 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 71. 097-807-33-60
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050853-06-35
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâåðõ. 073-003-80-10
 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
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3-кімн. кв., центр, 3 пов., опалення, з ремонтом та меблями, 54 кв. м. 093-704-31-57
Будинок 48 кв. м., утеплений, гарний стан,
зем. діл 6 сот., молодий сад, сарай, погріб. 063404-13-13
Будинок 54 кв. м., вул. Матросова, отоплення
газ+пічне, скважина, ванна, гараж, потрібен косметичний ремонт. 067-693-14-70
Будинок 78 кв. м., вул. Водокачна, гараж з
ямою, сарай, погріб, город, всі зручності. 067368-56-14, 2-23-74
Будинок в с. Флорьянівка, госп. будівлі, зем.
діл-ка 20 сот. 097-254-59-73
Будинок вул. Куликівського, 5 сот. землі, без
ремонту. 093-704-31-57
Будинок житловий, площею 87,9 кв. м., на
земельній ділянці 9,99 сот., р-н школи №3, газ,
центральне водопостачання, каналізація. 063359-40-27
Будинок зі всіма зручностями, с. Сигнал, гараж, літня кухня, погріб, сарай, колодязь, садок,
город 20 сот. 095-769-97-36
Будинок р-н «Поле Чудес». 093-445-29-76
Будинок с. Верболози, 79 кв. м., зі всіма зручностями, погріб, сарай, літня кухня, газове та
пічне опалення. 098-921-08-71
Будинок с. Верболози, 79 кв. м., зі всіма зручностями, погріб, сарай, літня кухня, газове та
пічне опалення. 098-921-08-71
Будинок с. Пиковець, газ, вода, всі зручності,
гарна присадибна ділянка, молодий садок, город. 096-695-08-22
Будинок с. Сестринівка, город 92 сот., сарай,
погріб, поруч газ та водопровід. 098-321-74-24
Будинок с. Сестринівка, Козятинський р-н,
вул. Київська, житловий стан, ділянка 50 сот.,
газ+пічне опал., дві кімн., прихожа, веранда, криниця, центр. водопостачання, літня кухня, погріб,
недобудов. гараж. 093-603-52-31
Будинок цегл., інд. опал., усі зручності, сарай,
город 7 сот., р-н школи №3. 093-704-31-57
Будинок цегляний, інд. опалення, вул. І. Франка, зем. ділянка 6 сот. 093-704-31-57
Будинок, с. Вернигородок, центр, газ, вода,
газовий котел, сарай, погріб, 40 сот. 067-60198-85, 093-123-33-48
Дача на ст. Плановий з будинком цегляним 6
х 5, 5 сот. землі + 2 сот. через дорогу, 4 сот. в
полі. 063-724-02-95
Дачну ділянку з 2-х пов. недобудованим будинком без внутрішніх робіт в р-ні вул. Некрасова.
093-152-31-50
Дачу з зем. ділянкою 9,8 соток, р-н Талимонівка. 063-782-63-59
Ділянка 41 сот., сарай, гараж, літня кухня,
фундамент під будинок 13 х 14, вул. Подільська
114. 063-829-40-45
Ділянка с. Пляхова зі старою хатою, погріб,
сарай. 097-453-44-55
Зем. ділянки с. Журбинці, вул. Космонавтів
- 0,47 сот., вул. Центральна 27 - 0,23 сот., вул.
Слобода 98 - 0,45 сот. 067-949-60-30
Приміщення під офіс чи магазин, центр ПРБ,
50 кв. м. 093-704-31-57

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

Зем. ділянку з фундаментом 10 сот., є криниця, сарай, будматеріали, усі документи на
будівництво. 097-354-76-68
Частину будинку, центр, пічне опалення, сарай, вул. Стуса. 093-704-31-57

АВТОМОТО
Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг
103 тис. км., один власник, вхорошому стані.
067-602-75-87 Анатолій
Volkswagen Т4, груз+пас, 2000 р. в., 1,9 гарний стан, один власник, дизель, можливо на
АТО. 097-455-59-55
ВАЗ 1117, «Калина» 2008 р. в., газ-бензин,
двигун 1,6, один власник в хорошому стані. 097529-17-91
ВАЗ 210934-20, колір стигла вишня, пробіг 109
тис. км., інжектор, бортовий комп., електро стіклопіднімачі, тонування, газ 4-го покоління, крута
сигналізація, два комплекта шин, літня нова,
стан сів-поїхав. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Диски R 16, 4 шт., на 6 болтів, карданний вал
Форд. 097-318-53-21
Трактор Т-25 в робочому стані. 063-358-51-62

КУПЛЮ
Балони: кисневі, вуглекислотні, газові, побутові; електродвигуни, пір`я гусяче, качине, старі
подушки, перини. 097-529-10-20
Бензокоси, бензопили, ел. двигуни від 2 квт
до 5 квт, неробочі, або розкомплектовані. 068216-34-20
Для власних потреб дорого металобрухт та
відходи кольорового металу; акумулятори, радіатори, газ. балони та кисневі, газ. колонки, холодильники, пральні машини, батареї опалення.
097-793-55-95
Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи 067430-02-80
Зерно та дрібну картоплю, можливо пай. 073793-55-95
Картоплю велику по 8 грн/кг, 150-200 кг. 097793-55-95
Картоплю дрібну в не обмеженій кількості,
кормовий буряк, гарбузи, можна без зернят.
063-398-52-10
Картоплю дрібну та буряки. 097-793-55-95
Картоплю дрібну, буряк, сіно, можливий самовивіз. 073-793-55-95
Картоплю дрібну, буряки, гарбузи. 093-29719-24
Металобрухт та відходи виробництва алюміній, мідь, нерж. сталь від організацій та населення для власних потреб. 097-793-55-95
Моркву, цибулю, картоплю. 067-159-28-54
Сіно якісне та дрібну картоплю, буряк. 073793-55-95
Сіно, можливо на пні. 097-793-55-95
Шкірки кролів, заб`ю кролів за шкірку. 097446-20-46, 063-629-01-49
Шпали дерев’яні б/в, косу ручну, гарбузи.
097-255-51-60

МІНЯЮ
3-кімн. кв., вул. Грушевського 23 на 1-кімн. кв.
з доплатою в центрі. 063-736-46-87

РIЗНЕ
Втрачене свідоцтво про право власності
на житло видане Козятинською дистанцією
цивільних споруд 3 червня 1993 р., зареєстрованого в ВООБТІ за №48 кв. 19 в буд. 6
по вул. Склярова на ім’я Корупія Івана Васильовича і Корупій Надії Степанівни вважати
недійсним.
Здам 3-кімн. кв., в центрі міста, частково з
меблями. 097-758-68-58

Здам будинок газифікований, злив води,
меблі, телевізор, холодильник. 096-258-75-22
Здам будинок с. Козятин, вул. Вінницька 18.
098-321-74-24
Зніму квартиру, або будинок, розгляну усі
варіанти. 063-348-06-98, 093-104-66-50
Микола 38 років, без шкідливих звичок,
роботящий, усе вміє робити по господарству,
с. Вовчинці, Вінницької обл., бажає познайомитись з жінкою без шкідливих звичок для
життя, згодний на переїзд чекає на дзвінок.
098-859-01-33 073-325-66-26
Потрібна доглядальниця для жінки, р-н ПРБ.
097-300-31-13
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ГОРОСКОП
ОВЕН
Серед тижня ви можете відкрити для себе щось нове та
вигідне у діловому партнерстві. Женіть геть від себе
невпевненість і сумнів, тому
що настав ваш час, коли ви
можете багато встигнути реалізувати та втілити у життя.

ТЕЛЕЦЬ
Творча активність, працездатність та інтуїція дозволять вам змінити життєву
ситуацію на краще. Для
досягнення результатів, вам
доведеться попрацювати
трохи більше, ніж зазвичай.

БЛИЗНЮКИ
Вам можуть стати в нагоді
три поради: починайте все
заново, зверніться за допомогою до вищих сил, і
ніколи себе не лайте. Позитивні результати можуть
дати поїздки, зустрічі та нові
справи, пов’язані з розширенням поля діяльності.

РАК
Цього тижня бажано не поспішати, дотримуватися
певних правил і намагатися
утихомирювати внутрішні
суперечливі пориви. Вихідні
можуть змусити вас похвилюватися, але ці хвилювання будуть, найімовірніше,
приємними.

ЛЕВ
Будь-яку проблему цього
тижня слід оцінювати максимально реалістично. Для
досягнення важливих цілей
вам потрібна зібраність і бачення всієї ситуації в цілому.

ДІВА
Цього тижня не варто втрачати час, чим швидше ви
вирішуватимете, тим краще.
З другої половини тижня
чекайте на хороші новини.
У п’ятницю ділові переговори можуть бути дуже
плідними.

ТЕРЕЗИ
Настає сприятливий період
у плані партнерських стосунків, вони будуть вигідними
для вас та вашої справи.
У суботу вам не вдасться догодити всім, зате із загального оточення ви виберете
насправді важливих людей.

АНЕКДОТИ
***

Світ був би кращим, якби вареники
ніколи не закінчувались, а росія
згоріла у вогні.

***

— Тату, а чому половина моряків —
лисі, а друга половина — сиві?
— Розумієш, лисі — це ті, хто плаває
на всьому, що тримається на воді…
Вони виходять у будь-який шторм.
Швартуються з повного ходу
в найтісніших гаванях. На повному
ходу проходять найбільш вузькі
й звивисті фарватери. Бувають
у піратських районах…
— А сиві?
— А сиві — це ті, хто плаває разом
із лисими.

***

Вмирає чоловік, а за кілька місяців
і дружина. На небі вона, як тільки
його побачила, одразу біжить
до нього і кричить:
— Любий, як я рада тебе знову
бачити!
— Е, ні, хріна лисого! Адже
було ясно сказано: поки смерть
не розлучить нас.

***

Газета «RIA-Козятин» №36 від 8 вересня
2022 року.

(друкується вперше)

Задача №65
1. Tc7!bc7:+ 2. Kpa8 c8Фx;
1. Td7! ba7: 2. Kpc8 a8Ф - правильні мати
Задача №66
1. Th6! Kf8 2. Th8 Tg6x;
1. Kpg8! Kg5 2. Tg7 Tf8x.
Задача №67
1. Tb2! Cb5 2. Tb4 Td3x;
1. Kpb4! Td4x 2. Kpa3 Ta4x.
Задача №68
1. Kpg3! Tg2+ 2. Kph3 Cg4x;
1. Kpg5! Te5+ 2. Kph4 Th5x.

h2

2.1.1.1

Напружена робота на початку тижня може послабити
ваші сили, але фінансові
перспективи стануть для вас
яснішими і приємнішими,
що окупить всі тяготи.

ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

І створив Бог жінку. І віддав
чоловікові. І сказав: «Так тобі і
треба!»

Випуск №33

М. Пархоменко (Вінниця)

СТРІЛЕЦЬ

Вирішила зранку приготувати м’ясо
у вині, після другої пляшки взагалі
забула, що роблю на кухні.

Відгадай!

Задача №69-72 (для школярів)

На вас чекає підвищення
по службі, нова посада,
солідний дохід. Однак перш
ніж кидатися у вир рішучих дій, варто підготувати
базу, співвіднести плюси та
мінуси, експромтів краще
уникати.

***

Перевірте розв'язок:

Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний
мат.

СКОРПІОН

М. Пархоменко

КОЗЕРІГ
GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

ЧЕТВЕР
15.09

+17
+12

+17
+12

+19
+13

П’ЯТНИЦЯ
16.09

+20
+13

+18
+13

+19
+11

СУБОТА
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Цього тижня можливі
непрості ситуації. Імовірна
фінансова залежність від
партнера. Цілком ймовірно,
що найкращою схемою
дій буде їхня спонтанність,
намагайтеся не напружуватися, найімовірніше, все
складеться само собою.

ВОДОЛІЙ
Пора доробити старі справи,
упорядкувати думки і поставити чітку мету. Може надійти інформація, яка вплине
на вашу кар’єру. Середина
тижня загрожує виявитися
не найприємнішою, ваші
стрункі та послідовні плани
можуть бути порушені.

РИБИ
На початку тижня можливі
розбіжності з партнером
чи товаришем, причому ви
самі спровокуєте конфлікт.
Можливо, вам настав час
розійтися? Будьте обережні
на роботі і не вірте обіцянкам.
У п’ятницю варто поміркувати
над раціональним використанням вашого бюджету.

