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РЕКЛАМА

Процес 
перейменування 
вулиць завершився. 
На останньому 
засіданні міська рада 
обрала нові назви 
для 118 топонімів 
Козятинської громади

Майже половина 
з них — у самому 
Козятині. 
Розповідаємо, на честь 
кого називатимуться 
тепер вулиці

Ще тиждень тому це була вулиця Московська. 
Тепер вона називається Львівською

с. 4-5

ПРО ОТЦЯ ОЛЕКСАНДРА
 У п’ятницю, 30 вересня, 
минають 105 роковини від дня 
народження Олександра Бойка. 
За часів Радянського Союзу це 
був єдиний священник на весь 
Козятин. Він правив у крихітній 
капличці на ПРБ, бо жодної 
іншої культової споруди тоді у 
місті не було. Розповідаємо про 
знаного у Козятині отця с.9

МАЛЮВАЛИ НА ТОРБИНКАХ, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ ЗСУ
Для школярів ліцею № 1 
влаштували благодійний 
майстер-клас із розпису 
екосумок. Діти не лише поринули 
у творчий процес, а й долучилися 
до гарної справи. Кошти, зібрані 
на майстер-класі, спрямують 
на закупівлю тепловізора для 
захисників із Козятина с. 11
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Ïåðåä îïàëþâàëüíèì ïåð³îäîì 
äåùî çì³íèëè ïîðÿäîê ïðèçíà-
÷åííÿ ñóáñèä³é. Óðÿä ðîçøè-
ðèâ êîëî îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿. Óðÿä âí³ñ 
ö³ çì³íè ç óðàõóâàííÿì åêîíîì³÷-
íîãî òà âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³. 
Òåïåð íà ñóáñèä³¿ ìîæóòü ïîäà-
âàòèñü ò³ ëþäè, ÿê³:
 ìàþòü ó âëàñíîñò³ äåê³ëüêà 

æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü àáî áóäèí-
ê³â, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿê³ íàáóòî 
øëÿõîì óñïàäêóâàííÿ;
 íàëåæàòü äî ñêëàäó äîìîãîñ-

ïîäàðñòâà ³ ïåðåáóâàþòü çà êîðäî-
íîì ó ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó;
 ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ç îïëà-

òè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 
ÿêà óòâîðèëàñÿ â ïåð³îä ä³¿ âîºí-
íîãî ñòàíó.

Òîæ íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ïî÷íóòü 
ïðèéìàòè ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü îòðè-
ìàòè äåðæäîïîìîãó íà îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí 2022/2023. Òèì, 
õòî îòðèìóâàâ ñóáñèä³¿ ó ïîïå-
ðåäí³ ïåð³îäè, — ïîäàâàòè íîâ³ 
çàÿâè íå òðåáà. ¯ì áóäå çä³éñíå-
íèé àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê. 
Íàòîì³ñòü ëþäè, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ 
çà ñóáñèä³ºþ âïåðøå, òà ëþäè, 
â ÿêèõ â³äáóëèñÿ çì³íè ó äîìî-
ãîñïîäàðñòâ³, ìàþòü ïîäàòè ïàêåò 
äîêóìåíò³â.

Äëÿ ëþäåé, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ 
âïåðøå çà ñóáñèä³ºþ, ìè âèð³-
øèëè äîêëàäíî ðîçïîâ³ñòè óñå, 
ùî òðåáà çíàòè ïðî öþ äåðæ-
äîïîìîãó.

ЩО ТАКЕ СУБСИДІЯ
Îòæå, ñóáñèä³ÿ — öå äåðæàâíà 

ãðîøîâà äîïîìîãà, ÿêà äîïîìàãàº 

ÍÎÂÈÍÈ

îïëà÷óâàòè ðàõóíêè çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè, âèòðàòè íà óïðàâë³í-
íÿ áóäèíêîì ³ íå ò³ëüêè. Äåðæ-
äîïîìîãà ïîêðèâàº òàê³ ïëàòåæ³:
 Æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-

ãè;
 Àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ 

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;
 Âèòðàòè íà óïðàâë³ííÿ áàãà-

òîêâàðòèðíèì áóäèíêîì, â ÿêîìó 
ñòâîðåíî ÎÑÁÁ;
 Âèòðàòè íà êîìóíàëüí³ ïî-

ñëóãè â æèòëîâîìó êîîïåðàòèâ³;
 Ïðèäáàííÿ òâåðäîãî òà ð³ä-

êîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà 

СУБСИДІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОЇ ЗИМИ
Держдопомога  Уряд розширив 
перелік категорій, які можуть подаватись 
на отримання субсидії. Зокрема, 
подаватись на виплати можуть люди з 
боргами за комуналку. Але, якщо вони 
утворилися після 24 лютого 2022 року. 
А кому треба подавати нові заяви? 
Розповідаємо все, що треба знати про 
допомогу на сплату комуналки

³ ñêðàïëåíîãî ãàçó. Öþ ïîñëó-
ãó îïëà÷óþòü ëèøå ðàç íà ð³ê ³ 
â òîìó âèïàäêó, êîëè íà öå æèòëî 
íå îôîðìëåíà æîäíà ³íøà ñóáñè-
ä³ÿ, ùî ïîêðèâàº ðàõóíêè çà òåïëî.

ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИСЯ 
НА СУБСИДІЮ?

Íå ò³ëüêè ïåíñ³îíåðè ÷è ï³ëü-
ãîâèêè. Íàñïðàâä³ æ ïîäàòèñÿ 
íà ¿¿ îôîðìëåííÿ ìîæóòü âñ³ ãðî-
ìàäÿíè Óêðà¿íè, õòî ïîòðåáóº 
äîïîìîãè ç îïëàòîþ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã.

Ñóáñèä³þ ìîæå îòðèìàòè ÿê ³ 
îäèí ³ç âëàñíèê³â áóäèíêó, òàê ³ 
îðåíäàð, ÿêèé ñïëà÷óº ðàõóíêè 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òàêîæ 
¿¿ íàäàþòü ³ íåïîâíîë³òí³ì ä³-
òÿì-ñèðîòàì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç 
áàòüê³â. Â òàêîìó ðàç³ îï³êóí ìàº 
îôîðìèòè çàÿâó. Íà ñóáñèä³þ 
ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ÂÏÎ, ÿê³ 
âèíàéìàþòü æèòëî çà äîãîâîðîì 
îðåíäè.

СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ?
Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ ðîçðàõîâóºòü-

ñÿ ³íäèâ³äóàëüíî. Äëÿ îáðàõóí-
êó áåðóòü ïîêàçíèêè âàðòîñ-
ò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îáñÿã 
îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó òà âèðà-
õîâóþòü ¿õíþ ð³çíèöþ.

Îòîæ, íà ñóìó äîïîìîãè âïëè-
âàº ð³âåíü äîõîä³â, ê³ëüê³ñòü îñ³á, 
ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîæèâàþòü àáî 
çàðåºñòðîâàí³ â áóäèíêó. Ðîç-
ðàõóâàòè ïðèáëèçíó ñóìó ñóá-
ñèä³¿ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì 
http://surl.li/ddwrf íà ïîðòàë³ 
dom.ria.com. Òî÷íèé ðîçì³ð âè-
ïëàòè âè ä³çíàºòåñü ï³ñëÿ ïîäàí-

íÿ ïàêåòà äîêóìåíò³â òà ñõâàëåí-
íÿ âàøî¿ çàÿâêè.

ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ
Îôîðìèòè ñóáñèä³þ ìîæíà 

â ÖÍÀÏ³, àáî îíëàéí, ÷åðåç 
ïîðòàë «Ä³ÿ» (ïîòð³áíî áóäå çà-
âàíòàæèòè ôîòî ñâî¿õ äîêóìåí-
ò³â — àâò.).

Îáîâ’ÿçêîâèìè º ò³ëüêè äâà 
äîêóìåíòè:
 Çàÿâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ æèò-

ëîâî¿ ñóáñèä³¿;
 Äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè é âè-

òðàòè âñ³õ ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàð-
ñòâà, ÿêå ïðåòåíäóº íà ñóáñèä³þ.

Çà ïîòðåáè ïîòð³áíî áóäå ïî-
äàòè:
 Äîãîâ³ð ïðî âèíàéì æèòëà 

(çà íàÿâíîñò³);
 Äîâ³äêè ïðî äîõîäè, ïðî ÿê³ 

â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ â ïîäàòêîâ³é 
òà Ïåíñ³éíîìó ôîíä³;
 Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåð-

äæóþòü íåïðîæèâàííÿ îñîáè 
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿: îïëà÷åí³ 
êîìóíàëüí³ ðàõóíêè àáî äîãîâ³ð 
ïðî îðåíäó çà ³íøîþ àäðåñîþ, 
ó ðàç³ ïîòðåáè òîùî.

СУБСИДІЙ У 2022 РОЦІ 
ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ?

Ó äåðæáþäæåò³ íà 2022 ð³ê 
äëÿ íàäàííÿ ï³ëüã òà ñóáñèä³é 
íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã ïåðåäáà÷åíî áëèçüêî 
37,9 ìëðä ãðí. Ö³º¿ ñóìè âèñòà-
÷èòü äëÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí. 
Ïðî öå çàÿâèëà ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Óêðà¿íè Îêñàíà Æîë-
íîâè÷, ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
ïàðëàìåíòó.

У жовтні відбудуться планові перерахунки пенсій
Ó æîâòí³ íà ïåíñ³îíåð³â ÷åêà-

þòü ïëàíîâ³ ïåðåðàõóíêè ïåíñ³é-
íèõ âèïëàò. Ó êîãî, ó çâ'ÿçêó ç 
÷èì òà íà ñê³ëüêè çðîñòóòü ïåíñ³¿, 
ïîÿñíèëè â Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ 
Óêðà¿íè.

Îòæå, ç 1 æîâòíÿ íà ïåíñ³î-
íåð³â ÷åêàþòü òàê³ ï³äâèùåííÿ:

1. Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ ðîçì³ðó 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç 
6500 ãðí äî 6700 ãðí. Öå º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóíêó ì³í³-
ìàëüíîãî ðîçì³ðó ïåíñ³é çà â³êîì 
íåïðàöþþ÷èì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ 
äîñÿãëè â³êó 65 ðîê³â ³ á³ëüøå òà 
ÿê³ ìàþòü ñòðàõîâèé ñòàæ ÷îëî-
â³êè íå ìåíøå 35 ðîê³â, æ³íêè — 
íå ìåíøå 30 ðîê³â. Ì³í³ìàëüíèé 
ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì ó òàêèõ 

ïåíñ³îíåð³â ç 1 æîâòíÿ ñòàíî-
âèòèìå 2680 ãðí (6700 õ 40%).

Ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ é äîñ³ ïðàöþ-
þòü àáî çàðåºñòðîâàí³ ÿê ÔÎÏè, 
ì³í³ìàëüí³ ðîçì³ðè ïåíñ³é çà â³-
êîì íà ð³âí³ 40% ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè.

2 .  Íà  ïåíñ ³îíåð ³ â  â ³ ä 
70 äî 75 ðîê³â ÷åêàþòü ùîì³ñÿ÷í³ 
êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè â ðîçì³-
ð³ äî 300 ãðí, àëå ÿêùî ï³ñëÿ 
òàêî¿ âèïëàòè ïåíñ³ÿ íå ïåðåâè-
ùóº ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè 
ïî Óêðà¿í³ çà 2020 ð³ê, ç ÿêî¿ 
ñïëà÷åíî ñòðàõîâ³ âíåñêè òà ÿêà 
âðàõîâóºòüñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ 
ïåíñ³¿ — 10340,35 ãðí.

Òàê³ âèïëàòè ïåíñ³îíåðè îòðè-

ìàþòü íåçàëåæíî â³ä âèäó ïåíñ³¿. 
Ïåíñ³îíåðè, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 
70 ðîê³â, — ç 1 æîâòíÿ. Ïåíñ³îíå-
ðàì, ÿêèì âèïîâíèòüñÿ 70 ðîê³â 
ï³ñëÿ 1 æîâòíÿ, — ç äàòè äîñÿã-
íåííÿ òàêîãî â³êó.

3. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ 
ïåíñ³îíåð³â â³ä 70 ðîê³â ³ ñòàð-
øèì áóäå íå ìåíøèì 3000 ãðí 
çà íàÿâíîñò³ ïîâíîãî ñòðàõîâîãî 
ñòàæó (ó ÷îëîâ³ê³â — íå ìåíøå 
35 ðîê³â, ó æ³íîê — íå ìåíøå 
30 ðîê³â). Òèì, ó êîãî ðîçì³ð 
ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè ç óðàõóâàí-
íÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, ³íøèõ 
äîïëàò äî ïåíñ³¿, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì (êð³ì ïåíñ³é 
çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà-
¿íîþ), íå äîñÿãàº 3000 ãðèâåíü, 

âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ äîïëàòà 
äî ïåíñ³¿ â ñóì³, ùî íå âèñòà÷àº 
äî çàçíà÷åíîãî ðîçì³ðó.

Ïåíñ³îíåðàì, ÿêèì âèïîâíè-
ëîñÿ 70 ðîê³â, àëå ¿ì íå âèñòà÷àº 
ïîâíîãî ñòðàõîâîãî ñòàæó, ì³í³-
ìàëüíà ïåíñ³éíà âèïëàòà áóäå îá-
÷èñëåíà â ðîçì³ð³, ïðîïîðö³éíî-
ìó äî íàáóòîãî ñòðàõîâîãî ñòàæó, 
âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ 
âèïëàòè 3000 ãðí. Ïðè öüîìó 
â ïåíñ³îíåð³â â³êîì 80+ ç³ ñòà-
æåì 25 ðîê³â ó ÷îëîâ³ê³â ³ 20 ðîê³â 
ó æ³íîê ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëà-
òè íå áóäå ìåíøèì çà 2600 ãðí, 
à â îñ³á ó â³ö³ â³ä 70 äî 80 ðîê³â — 
ìåíøèì çà 2 500 ãðí.

4. Çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëüíèõ 
ðîçì³ð³â ïåíñ³é ïî ³íâàë³äíîñò³, 

ïðèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ 
ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ 
³íøèõ îñ³á».

«Çîêðåìà, ì³í³ìàëüí³ ïåíñ³¿ 
äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ âíà-
ñë³äîê â³éíè çàëåæíî â³ä ãðó-
ïè ³íâàë³äíîñò³ òà â³éñüêîâî-
ãî çâàííÿ ñòàíîâèòèìóòü â³ä 
4396 ãðí äî 6532,50 ãðí. Äëÿ ³í-
øèõ — çàëåæíî â³ä ãðóïè ³íâà-
ë³äíîñò³ òà çâàííÿ — â³ä 4186 ãðí 
äî 5986,50 ãðí. Äî ì³í³ìàëüíîãî 
ðîçì³ðó ïåíñ³¿ ïî ³íâàë³äíîñò³ 
âñòàíîâëþþòüñÿ íàäáàâêè, äî-
ïëàòè ³ ï³äâèùåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ 
çàêîíîäàâñòâîì», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Субсидій вистачить на всіх, запевнили в Мінсоцполітики. У держбюджеті на ці потреби 
закладено 37,9 мільярда гривень

За постановою Кабміну від 16 ве-
ресня 2022 року № 1041 Пен-
сійний фонд буде виплачувати 
субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 
1 грудня — призначати субсидії. 
Про це розповів голова правління 
ПФУ Євген Капінус.
«Наразі передбачається два ета-
пи: з жовтня будуть виплати, 
а з грудня почнемо приймати 
документи та проводити нара-
хування та призначення пенсій. 
Відповідні механізми, які працю-
ють сьогодні у рамках пенсійного 
забезпечення, будуть реалізовані 
також у субсидіях», — зауважив 
посадовець.
Причину таких змін докладно по-
яснили в Мінсоцполітики:
«Наразі прийом документів і при-
значення субсидій і пільг здійсню-
ється управліннями соцзахисту 
населення (УСЗН), на місцевому 

рівні, і здійснюється з прив’язкою 
до місця, де розміщено відповід-
ний УСЗН. Оригіналом поданих 
документів та виплатних доку-
ментів є паперова форма, що 
небезпечно під час бойових дій 
чи окупації.
Під час війни опрацювання заяв 
на субсидії та пільги в громадах, 
де тривають бойові дії, чи які тим-
часово окуповані, неможливе. 
А в тих громадах, куди перемі-
щаються громадяни, процедура 
призначення — складна і трива-
ла», — йдеться в поясненні.
Отож, після зміни місця прожи-
вання, людина, якій призначено 
субсидію, має подати заяву про 
припинення надання виплат. 
А потім звернутися до соцзахис-
ту за місцем свого проживання, і 
подати нову заяву на отримання 
субсидії. У Мінсоцполітики заува-

жили, що процес переходу трива-
тиме від кількох тижнів до кількох 
місяців, протягом яких людина 
залишається без виплат.
«Тому, аби захистити право гро-
мадян отримувати такі виплати, 
Міністерство соціальної політики 
пропонує здійснювати призначен-
ня субсидій і пільг через Пенсій-
ний фонд України. Використан-
ня ІТ-систем Пенсійного фонду 
дозволить прийняти документи 
громадян на отримання житлових 
субсидій і пільг в будь-якій точці 
України. Наприклад, субсидію для 
громадян, які проживали в Хер-
сонській чи Запорізькій області, 
можна буде призначити у Львові 
чи Вінниці», — пояснили в Мін-
соцполітики.
Ознайомитися повністю з поряд-
ком призначення субсидій можна 
в постанові Кабміну № 848.

З грудня за субсидії відповідатиме Пенсійний фонд
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ІРИНА ШЕВЧУК

Ïðî íàøó çåìëÿ÷êó Îëüãó, ÿêà 
ïåðå¿õàëà ùå äî â³éíè ó òåïëèé 
Õåðñîí, ìè âæå ðîçïîâ³äàëè 
íà øïàëüòàõ ãàçåòè. Êîðîòåíüêî 
íàãàäàºìî, ùî Îëüãà æèâå â îêó-
ïàö³¿ ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàá-
íîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â Óêðà¿íó. 
Âîíà ç ðîäèíîþ íå âñòèãëà âè-
¿õàòè. Òîæ çìóøåí³ áóëè ïðèñòî-
ñîâóâàòèñÿ äî æèòòÿ, ÿêå çì³íèëè 
«ðîñ³éñüê³ ñïàñàòåëè». Â³äñóòí³ñòü 
ðîáîòè, çàõìàðí³ ö³íè, ïðîïàãàí-
äà òà âèáóõè, â³ä ÿêèõ çäðèãàëàñÿ 
õàòà. ßê áè öå ñòðàøíî íå çâó÷à-
ëî, àëå äî öüîãî âñüîãî çâèêëè ³ 
íàâ÷èëèñÿ ç öèì æèòè. Ìóñèëè. 
Âîíè — çàðó÷íèêè ñèòóàö³¿.

Ðîçïèòàëè ó Îëüãè, ÿê ïðîé-
øîâ òàê çâàíèé ðåôåðåíäóì, òà 
¿¿ äóìêó ùîäî íüîãî.

— Öå âñå äóæå âàæêî. Çâ³ñíî, 
ìè íå ãîëîñóâàëè. Ðåôåðåíäóì 
òðèâàâ ÷îòèðè äí³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà. — 24, 25, 26 âåðåñíÿ — â ö³ 
äí³ ãîëîñóâàííÿ áóëî äîìîâå, 
îíëàéí òà â òåëåôîííîìó ðåæèì³. 
×óëà, ùî áóëè âèïàäêè, äå îçáðî-
ºíí³ ðîñ³ÿíö³ õîäèëè ç ÷ëåíàìè 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïî õàòàõ, ç àâòî-
ìàòàìè. Äî íàñ, äÿêóâàòè Áîãó, 
íå çàõîäèëè. 27 âåðåñíÿ — öå äåíü 
ñòàö³îíàðíîãî ãîëîñóâàííÿ. Öåé 
äåíü áóâ âèõ³äíèé, âîíè çðîáèëè 
éîãî ñâÿòêîâèì, íå ïðàöþâàëè í³ 
ë³êàðí³, í³ øêîëè. 30 âåðåñíÿ ìà-
þòü îô³ö³éíî ï³äáèòè ï³äñóìêè. 
Àëå ìåð Õåðñîíó óæå ïðèâ³òàâ 
ìåøêàíö³â. Ìîâëÿâ, 63,7% ïðî-
ãîëîñóâàëè çà âõîäæåííÿ Õåðñîí-
ùèíè äî ðô. Íå õî÷åòüñÿ â öå â³-

ðèòè, àëå òàê ìè æèâåìî. Ùîäíÿ 
áà÷èìî ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ, 
ÿê³ â³ëüíî õîäÿòü ïî ì³ñòó, óæå 
íàâ³òü íå ïðèêðèâàþ÷è ñâîº îá-
ëè÷÷ÿ. Âîíè â³ä÷óâàþòü ñåáå òóò 
ïîâíîïðàâíèìè ãîñïîäàðÿìè.

Ó íàø³é ðîçìîâ³ Îëüãà íåîäíî-
ðàçîâî íàãîëîøóâàëà íà òîìó, ùî 
âîíè äóæå ÷åêàëè êîíòðíàñòóïó 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ ó äí³ ðå-

ôåðåíäóìó. Íàâ³òü â³êíà ó âàíí³é 
çàáèëè, íà âèïàäîê ïîòóæíèõ âè-
áóõ³â.

— Íàïåðåäîäí³ ðåôåðåíäóìó 
ê³ëüêà ðàç³â áóëî ÷óòíî âèáóõè, 
ó äåíü ñòàö³îíàðíîãî ãîëîñóâàí-
íÿ — æîäíîãî, — êàæå Îëüãà. — 
Ìè äóæå ÷åêàºìî êîíòðíàñòóïó 
íàøèõ. Àëå ¿ì âèäí³øå, êîëè öå 
ðîáèòè. Õåðñîí — öå Óêðà¿íà. 
Òà ñêàæó ÷åñíî, ç êîæíèì äíåì 
íàä³¿ íà öå ñòàº ìåíøå.

×åðåç ïîñò³éíó ïðîïàãàíäó òà 
óìîâè, ùîá âèæèòè, ùîäíÿ âñå 
á³ëüøå õåðñîíö³â ì³íÿþòü óêðà-
¿íñüêèé ïàñïîðò íà ðîñ³éñüêèé. 
Îêóïàíòè òèñíóòü íà ëþäåé. 
Ñåðåä õåðñîíö³â øèðèòüñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ — ÿêùî ðîñ³ÿ âèçíàº 
Õåðñîíùèíó ñâîºþ ³ ïðèºäíàº, 
òî òèì, â êîãî óêðà¿íñüê³ ïàñ-
ïîðòè, áóäóòü âèäàâàòè òèì÷àñîâ³ 

äîâ³äêè äëÿ ïðîæèâàííÿ, ÿê³ ä³-
ÿòèìóòü òðè ì³ñÿö³. Ïîâíå áåç-
çàêîííÿ òà áåçëàä.

Çà ñëîâàìè Îëüãè, îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äóæå âïàëà íàøà óêðà¿íñüêà 
ãðèâíÿ. Òå, ùî íà ö³ííèêàõ äî-
ë³ïëþþòü ðîñ³éñüêèé ðóáëü, âæå 
íå íîâèíà. À îò òå, ùîá ïîì³íÿòè 
ãðèâíþ íà ðóáëü, ì³ñöåâ³ ì³íÿëè 
ñòàëè äîïëà÷óâàòè â³äñîòîê — 
í³õòî íå î÷³êóâàâ.

— Ðàí³øå, ùîá îáíàë³÷èòè 
óêðà¿íñüêó âàëþòó, ìè äîïëà÷ó-
âàëè â³äñîòîê, à òåïåð íàì äîïëà-
÷óþòü, — ïðîäîâæó Îëüãà. — Êóðñ 
1 äî 1,25.

Ö³íè çàëèøèëèñü ïðèáëèçíî 
ò³ æ ñàì³, çàðïëàòè ïî÷àëè äàâà-
òè á³ëüø³. Äî ïðèêëàäó, çà ê³ëî-
ãðàì êàðòîïë³ õî÷óòü 15 ãðèâåíü. 
Ñò³ëüêè æ êîøòóþòü ³ áàêëàæàíè.

Ñâèíèíà — 260–280 çà ê³ëî-
ãðàì, âàðåíà êîâáàñà — 280 çà ê³-
ëîãðàì, à õîðîøà êîï÷åíà — 
700–800 ãðèâåíü. Öå âñå ìîæíà 
ïðèäáàòè íà ðèíêó, âåëèê³ ñó-
ïåðìàðêåòè ïîçàêðèâàëèñü ùå ç 
ïåðøèõ äí³â îêóïàö³¿.

Âåëèêà ïðîáëåìà ó Õåðñîí³ çà-
ëèøàºòüñÿ ç ë³êàìè òà àïòåêàìè. 
Çà ñëîâàìè Îëüãè, àïòåê âçàãà-
ë³ ò³ëüêè 2–3 íà ðàéîí. Ëþäè 
êóïóþòü ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè òåæ 
íà áàçàð³.

«РЕФЕРЕНДУМ БУВ ЧОТИРИ ДНІ. 
МИ НЕ ГОЛОСУВАЛИ»
Фейковий вибір  Дзвінок з нашого 
українського Херсону. Не ті цифри на екрані 
мобільного, не той код, що звикли бачити. 
Ворожі +7… мозок не хоче сприймати. Але 
це факт, на жаль. Та віримо, що ненадовго. 
Видуманий окупантською владою 
референдум на Херсонщині таки відбувся. 
Дізналися враження і думку козятинчанки, 
яку війна застала у Херсоні

Ñòîñîâíî íàâ÷àííÿ òà øê³ë, 
òî º ðîñ³éñüê³ òà óêðà¿íñüê³. Ó ðî-
ñ³éñüê³ ä³òè õîäÿòü î÷íî, â óêðà-
¿íñüêèõ — íàâ÷àþòüñÿ îíëàéí.

— Ìîÿ äîíüêà çàëèøèëàñÿ 
â óêðà¿íñüê³é øêîë³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà. — Äî â³éíè ó êëàñ³ íàâ÷à-
ëîñÿ 22 äèòèíè, çàðàç íà îíëàéí³ 
ò³ëüêè 5.

Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òðóäíîù³ 
òà ðîñ³éñüêó ïðîïàãàíäó, ðîäè-

íà Îëüãè â³ðèòü, ùî ñêîðî öå 
âñå æàõ³òòÿ òà áåçëàä ïðèïè-
íèòüñÿ. Âîíè çíàõîäÿòü êàíàëè 
òà çâ’ÿçîê, àáè ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ð³äíèìè, ÿê³ ïîçà îêóïàö³ºþ. 
Âîíè äèâëÿòüñÿ óêðà¿íñüê³ íî-
âèíè ³ ÷åêàþòü òîãî äíÿ, êîëè 
íàä Õåðñîíîì çàìàéîðèòü æîâ-
òî-áëàêèòíèé ïðàïîð, âîíè îá³-
éìóòüñÿ ç âî¿íàìè ÇÑÓ ³ çàáóäóòü 
âñå, ÿê ñòðàøíèé ñîí.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ç âëàñíèõ äæåðåë íàì ñòàëî â³äî-
ìî, ùî ðàäà âåòåðàí³â ì³ñòà Êîçÿ-
òèí äàëà ïîäàííÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî â³äíîâëåííÿ â ãðî-
ìàä³ ðîáîòè êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â. 
Ç öèì ïèòàííÿì ìè çâåðíóëèñÿ 
äî ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàäè âå-
òåðàí³â Ôåäîðà Êðîïèâè.

— Òàêîãî ïîäàííÿ íå áóëî, — 
êàæå ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â. — Áóëà 
òåëåôîííà ðîçìîâà ì³æ ìíîþ ³ ãî-
ëîâîþ ì³ñüêî¿ ðàäè Òåòÿíîþ ªð-
ìîëàºâîþ, ó ÿê³é ÿ âèêëàâ áà÷åííÿ 
ñèòóàö³¿ ðàäîþ âåòåðàí³â.

— À ùî âàñ ÿê êåð³âíèêà îðãàí³-
çàö³¿ ñïîíóêàëî çâåðíóòèñÿ ç ïèòàí-
íÿì â³äíîâëåííÿ ðîáîòè êâàðòàëü-

íèõ êîì³òåò³â äî ì³ñüêîãî ãîëîâè?
— Íà íàøó äóìêó, ðîáîòó êâàð-

òàëüíèõ êîì³òåò³â í³ÿêà ³íøà îð-
ãàí³çàö³ÿ â ïîâí³é ì³ð³ çàì³íèòè 
íå ìîæå. Ïåðøå: íàïðèêëàä, ïðà-
âîîõîðîííèì îðãàíàì ïîòð³áíà 
íà ìåøêàíöÿ ì³ñòà õàðàêòåðèñòè-
êà. ÖÍÀÏ ¿¿ äàòè íå ìîæå, òîìó 
ùî âîíè íå çíàþòü òî¿ ëþäèíè, 
çàòå ¿¿ äîáðå çíàþòü ó êâàðòàëüíî-
ìó êîì³òåò³. Äðóãå: êîëè ïðàöþâàâ 
êâàðòàëüíèé êîì³òåò, éîãî àêòèâ 
ñë³äêóâàâ çà ïîðÿäêîì íà âóëèöÿõ. 
Çàðàç ëþäè ç³ ñâî¿ìè íåâèð³øåíè-
ìè ÷è ñï³ðíèìè ïèòàííÿìè éäóòü 
ó ÖÍÀÏ, äî íàñ â ðàäó âåòåðàí³â, 
éäóòü íà ïðèéîì äî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè. ×àñòèíó ïðîáëåì ëþäåé ìîæíà 
áóëî âèð³øèòè íà ì³ñö³ ÷åðåç êâàð-

òàëüíèé êîì³òåò, à öå ìåíøå íàâàí-
òàæåííÿ íà ðîáîòó ì³ñüêîãî ãîëîâè 
³ äåïóòàòñüêèé êîðïóñ. ² òðåòº: â ñå-
ðåäíüîìó ñåë³ áëèçüêî òèñÿ÷³ ìåø-
êàíö³â. Òàì º ñ³ëüñüêèé ñòàðîñòà. 
Ì³ñòî ïîä³ëåíå íà ä³ëüíèö³, äå ìàº 
áóòè êâàðòàëüíèé êîì³òåò. Öå òàêà 
ñàìà ïîñàäîâà îñîáà ç ïîâíîâàæåí-
íÿìè, ÿê ñòàðîñòà â ñåë³. Ìîæëèâî 
¿õ íå òðåáà äåñÿòü, çðîáèòè ¿õ ìåí-
øå çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ òåðèòîð³¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Àëå âîíè ìàþòü áóòè, 
òîìó ùî ñàìå ÷åðåç êâàðòàëüíèé 
êîì³òåò ì³ñüêà ðàäà ìàº çâ’ÿçîê ³ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ.

— Ìîæåòå íàâåñòè ïðèêëàä, äå 
áåç êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â íå ìîæíà 
îá³éòèñÿ?

— Ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ 

îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè ïðåäñòàâ-
íèê âëàäè. Ëþäè ïðîñò³ ïèòàííÿ 
ìàþòü âèð³øóâàòè íà ì³ñö³. Êâàð-
òàëüí³ êîì³òåòè ïðîâîäèëè ñóáîòíè-
êè, çàéìàëèñÿ áëàãîóñòðîºì ì³ñòà. 
Íåäàâí³é ïðèêëàä ç îïèòóâàííÿì 
ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü. Òàì 
ä³éñíî áåç ¿õíüî¿ ó÷àñò³ îá³éòèñÿ 
áóëî íåìîæëèâî, à ãîëîâíå — öå 
àâòîðèòåòí³ ëþäè, ç ÿêèìè îõî÷å 
ñï³ëêóºòüñÿ ãðîìàäà.

— À ÿêà â öüîìó ïèòàíí³ ïîçèö³ÿ 
ãîëîâè ì³ñüêî¿ ðàäè?

— Ì³ñüêèé ãîëîâà çà òå, ùîá 
êâàðòàëüí³ êîì³òåòè áóëè. Òàêèé 
âèñíîâîê ÿ çðîáèâ ç íàøî¿ òåëå-
ôîííî¿ ðîçìîâè. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
êâàðòàëüí³ êîì³òåòè — ïîñàäè âè-
áîð÷³ ³ ïî çàêîíó äëÿ ¿õ ëåã³òèìíîñò³ 

òðåáà ïðîâîäèòè âèáîðè.
— Ùî, íà âàøó äóìêó, çàâàæàº 

ïðîâåäåííþ âèáîð³â?
— ßê íà ìåíå, òî í³÷îãî. Âèáè-

ðàòè, òàê âèáèðàòè, ðàäà âåòåðàí³â 
ãîòîâà äîïîìîãòè â ïðîâåäåíí³ âè-
áîð³â ãîë³â êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â.

— Âè ââàæàºòå, ùî òåëåôîííîãî 
äçâ³íêà äî ì³ñüêîãî ãîëîâè äîñòàò-
íüî, ÷è áóäåòå çâåðòàòèñÿ ç ïèñü-
ìîâèì ïîäàííÿì?

— Ç ïèñüìîâèì ïîäàííÿì ìè 
çâåðíåìîñÿ íà ïî÷àòêó ô³íàíñî-
âîãî ðîêó. Íà ôóíêö³îíóâàííÿ 
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â ïîòð³áíî 
áóäå çàêëàñòè êîøòè ç áþäæåòó. 
Êîëè ì³ñüêà ðàäà áóäå ïðàöþâà-
òè íàä áþäæåòîì, òîä³ çâåðíåìîñÿ 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè ïèñüìîâî.

Рада ветеранів ініціює відновлення в Козятинській 
громаді роботи квартальних комітетів

«Îçáðîºíí³ ðîñ³ÿíö³ 
õîäèëè ç ÷ëåíàìè 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïî 
õàòàõ, ç àâòîìàòàìè. 
Äî íàñ, äÿêóâàòè Áîãó, 
íå çàõîäèëè»

Окупанти імітували референдум. «Мер» Херсону уже привітав мешканців

«Референдум» тривав чотири дні. Було «голосування» 
вдома, онлайн і по телефону, а 27 вересня — на дільницях
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ó ï’ÿòíèöþ, 23 âåðåñíÿ, â³ä-
áóëàñÿ ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 28-ìà 
çà ðàõóíêîì. Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ 
ñòîÿëè íà ïîðÿäêó äåííîìó, áóëî 
òå, ÿêå òóðáóº áàãàòüîõ ìåøêàíö³â 
ãðîìàäè — ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèöü. Íàä ö³ºþ òåìîþ âïðîäîâæ 
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïðàöþâàëà 
ðîáî÷à ãðóïà. Ñåðåä ³ñíóþ÷îãî 
ñïèñêó âóëèöü ³ ïðîâóëê³â îáðàëè 
ò³, ÿê³ ï³äëÿãàëè ïåðåéìåíóâàí-
íþ. Äî íüîãî ïîòðàïèëè òîïîí³-
ìè, íàçâàí³ íà ÷åñòü ðîñ³éñüêèõ 
³ ðàäÿíñüêèõ ä³ÿ÷³â, â³éñüêîâèõ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, âóëèö³, 
ó íàçâàõ ÿêèõ âèêîðèñòàí³ ðî-
ñ³ÿí³çìè, à òàêîæ òîïîí³ìè, ÿê³ 
çàáóëè äåêîìóí³çóâàòè. Ñïåðøó 
ñïèñîê íàë³÷óâàâ 124 ïîçèö³¿, 
ó õîä³ îáãîâîðåííÿ äåÿê³ âèëó-
÷èëè, äåÿê³, íàâïàêè, äîäàëè.

Ðîáî÷à ãðóïà îáðàëà ìîæëè-
â³ âàð³àíòè íîâèõ íàçâ âóëèöü ³ 
ïîäàëà ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íà ðîç-
ãëÿä ì³ñüêî¿ ðàäè. Îñòàííº ñëîâî 
áóëî çà äåïóòàòàìè — ñàìå îá-
ðàíö³ íà ñåñ³¿ ìàëè âèð³øèòè, ÷è 
ïåðåéìåíîâóâàòè âóëèö³ âçàãàë³ 
³ ÿê âîíè íàçèâàòèìóòüñÿ ï³ñëÿ 
ïåðåéìåíóâàííÿ.

«Íàä ïèòàííÿì ïåðåéìåíóâàí-
íÿ âóëèöü òà ïðîâóëê³â äåïóòàòè 
äîâãî ñï³ëêóâàëèñÿ. Àëå ð³øåííÿ 
ïðèéíÿòî — 119 âóëèöü òà ïðî-
âóëê³â Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè 
ïåðåéìåíîâàíî. Äî óâàãè áóëî 
ïðèéíÿòî îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ 
íà ñàéò³, çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, 
ñòàðîñò ãðîìàäè òà çâåðíåííÿ 
äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè», — ïèøóòü 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.

Çàóâàæèìî, ùî ó ð³øåíí³, ÿêå 
ïðèéíÿëè îáðàíö³, ñïèñîê âóëèöü 
òà ïðîâóëê³â íàë³÷óº 118 ïîçè-
ö³é. Éîãî ìè ïóáë³êóºìî îêðåìî. 
À ïðî äåÿê³ òîïîí³ìè ðîçïîâ³ìî 
òðîõè äåòàëüí³øå.

УВІКОВІЧНИЛИ ПАМ’ЯТЬ 
ГЕРОЇВ

Ïðîâóëîê Ïåðøîãî òðàâíÿ, ùî 
ç’ºäíóº ðàéîí ó÷èëèùà ³ ÏÐÁ, 
â³äòåïåð íîñèòèìå ³ì’ÿ Âàñèëÿ 
Ïèðîãîâà, 33-ð³÷íîãî á³éöÿ, ÿêèé 
çàãèíóâ íà Äîíå÷÷èí³. Êîëè ïî-
÷àëîñÿ ïîâíîìàñøòàáíå âòîð-
ãíåííÿ, Âàñèëü ï³øîâ äî â³éñüêà 
äîáðîâîëüöåì. Íà ôðîíò ïîòðà-
ïèâ ó êâ³òí³, ï³ñëÿ ïðîõîäæåí-

íÿ íàâ÷àííÿ. Òðîõè á³ëüøå, í³æ 
çà ì³ñÿöü, éîãî æèòòÿ îá³ðâàëà 
â³éíà.

Âóëèöþ Îëåãà Êîøîâîãî íà-
çâàëè íà ÷åñòü Àðòóðà Âåíæèêà, 
21-ð³÷íîãî ñîëäàòà Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿. Ó áåðåçí³ 2022 ðîêó Àð-
òóð ïîòðàïèâ ï³ä âîðîæèé îáñòð³ë 
íà Ëóãàíùèí³. Á³éöÿ äîïðàâèëè 
äî ë³êàðí³ ó Äí³ïð³, òà íå çìîãëè 
âðÿòóâàòè.

Âóëèöþ Êðèâîøå¿íà ðîáî÷à 
ãðóïà ðåêîìåíäóâàëà ïåðåéìå-
íóâàòè íà Âîëîíòåðñüêó, âò³ì, 
íà ñåñ³¿ âèð³øèëè íàçâàòè ¿¿ 
íà ÷åñòü ªâãåíà Ãèæ³, ôåëüäøåðà 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Êîëè ïî÷àëà-
ñÿ ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, ªâãåí 

îõîðîíÿâ áëîêïîñò ó Ìàõí³âö³ 
ó ñêëàä³ òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè. 
Ó áåðåçí³ éîãî ñåðöå çóïèíèëîñÿ 
ï³ä ÷àñ íåñåííÿ ñëóæáè.

Âóëèöÿ Ãðèáàëüîâà íà ò³é ñòî-
ðîí³ íîñèòèìå ³ì’ÿ Ñåðã³ÿ Ãàð-
ìèøåâà, 35-ð³÷íîãî á³éöÿ, ÿêèé 
çàãèíóâ ó áîþ íà Äîíå÷÷èí³. 
Ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó éîãî ìîá³-
ë³çóâàëè äî â³éñüêà. Òðîõè á³ëü-
øå, í³æ çà ì³ñÿöü, æèòòÿ Ñåðã³ÿ 
çàáðàëà â³éíà.

Ïðîâóëîê Ë³êàðíÿíèé ñïåðøó 
íå çáèðàëèñÿ ïåðåéìåíîâóâàòè. 
Ïðîòå íà îñòàííüîìó çàñ³äàí-
í³ ðîáî÷à ãðóïà âíåñëà éîãî 
äî ñïèñêó ³ ðåêîìåíäóâàëà íà-
çâàòè ³ìåíåì Îëåãà ßñ³íñüêîãî, 
á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé çàãèíóâ 
íà Äîíå÷÷èí³ ó ÷åðâí³. Äåïóòàòè 
ïðîïîçèö³þ ï³äòðèìàëè.

Ùå äâ³ âóëèö³ íà ÷åñòü ïîëå-
ãëèõ çàõèñíèê³â íàçâàëè íà Á³ë³é 
Êàçàðì³. Òîëñòîãî òåïåð íîñè-
òèìå ³ì’ÿ Â³òàë³ÿ Ïå÷åíþêà, 
21-ð³÷íîãî ñîëäàòà Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿. Â³í çàãèíóâ ó áåðåçí³, ïî-
òðàïèâøè ï³ä ì³íîìåòíèé îáñòð³ë 
íà Äîíå÷÷èí³.

Âóëèöþ ×åõîâà íàçâàëè 
íà ÷åñòü Áîãäàíà ²ùóêà, 20-ð³÷-
íîãî á³éöÿ. Ïîâíîìàñøòàáíà 
â³éíà çàñòàëà õëîïöÿ ï³ä ÷àñ 

ïðîõîäæåííÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè. 
Éîãî æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ ó êâ³òí³ 
íà Ëóãàíùèí³ — Áîãäàí çàãèíóâ 
ï³ä ÷àñ âîðîæîãî àâ³àíàëüîòó.

Ó Ñèãíàë³ âóëèöþ Îëåãà Êî-
øîâîãî íàçâàëè íà ÷åñòü ²ëë³ Àí-
òîíþêà. Êîëè ïî÷àëîñÿ ïîâíî-
ìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ, â³í ï³øîâ 
íà â³éíó äîáðîâîëüöåì. Ó òðàâí³ 
²ëëÿ ïîòðàïèâ ï³ä âîðîæèé îá-
ñòð³ë íà Äîíå÷÷èí³. Éîìó íàçà-
âæäè áóäå 26.

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ
Äåê³ëüêà âóëèöü íà ò³é ñòîðî-

í³ íàçâàëè íà ÷åñòü ³ñòîðè÷íèõ 
ïåðñîí, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàøèì 
êðàºì. Êîëèøí³ âóëèöÿ ³ ïðî-
âóëîê Âàëäàºâñüê³, ùî íîñèëè 
³ìåíà êîçÿòèí÷àí-çàë³çíè÷íè-
ê³â, ÿêèõ ó 1905 ðîö³ ðîçñòð³ëÿ-
ëè æàíäàðìè ÷åðåç îðãàí³çàö³þ 
ñòðàéêó, òåïåð ïåðåéìåíóâàëè 
íà âóëèöþ ³ ïðîâóëîê Àðõ³òåêòîðà 
Êîáåëºâà. Íà ÷åñòü Îëåêñàíäðà 
Êîáåëºâà, çîä÷îãî ç³ ñòîëèö³. 
Çàâäÿêè éîìó ó íàøîìó ì³ñò³ 
ç’ÿâèâñÿ çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Òà 
öå íå ºäèíà ñïîðóäà ó Êîçÿòèí³, 
ÿêó çâ³â Îëåêñàíäð Êîáåëºâ. Âî-
äîíàï³ðíà âåæà, ÷àñòèíà áóä³âåëü 
ëîêîìîòèâíîãî äåïî, øêîëà ¹ 2, 
à òàêîæ íèçêà ñòàðîâèííèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â — éîãî ïðàöÿ.

Ïðîëåòàðñüêà, ÿê ³ îäíîéìåí-
íèé ïðîâóëîê, â³äòåïåð áóäå âó-
ëèöåþ Îòöÿ Îëåêñàíäðà, íà ÷åñòü 
Îëåêñàíäðà Áîéêà. Çà ÷àñ³â Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó öå áóâ ºäè-

БУЛА МОСКОВСЬКА, СТАЛА ЛЬВІВСЬ
Дерусифікація  Процес 
перейменування вулиць завершився. 
На останньому засіданні міська рада 
обрала нові назви для 118 топонімів 
Козятинської громади. Майже половина 
з них — у самому Козятині. Розповідаємо, 
на честь кого називатимуться тепер вулиці

íèé ñâÿùåííèê ó Êîçÿòèí³. 
Â³í ñëóæèâ ó êðèõ³òí³é êàïëèö³ 
íà òåðèòîð³¿ ñòàðîãî öâèíòàðÿ. 
Ó 2001 ðîö³ çà äîâãå ³ â³ääàíå ñëó-
æ³ííÿ öåðêâ³ òà âàãîìèé âíåñîê 
ó ìîðàëüíå âèõîâàííÿ êîçÿòèí-
÷àí Îòöþ Îëåêñàíäðó ïðèñâî¿ëè 
çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà 
ì³ñòà.

Âóëèöÿ Ñºäîâà íîñèòèìå ³ì’ÿ 
Òèìêà Ïàäóðè, óêðà¿íî-ïîëü-
ñüêîãî ïîåòà, ÿêèé, çà îäí³ºþ ç 
âåðñ³é, º àâòîðîì ï³ñí³ «Ãåé ñî-
êîëè». ¯¿ ìîæíà ïî÷óòè ó ô³ëüì³ 
«Âîãíåì òà ìå÷åì» ðåæèñåðà ªæè 
Ãîôôìàíà. Îñòàíí³ ðîêè ñâîãî 
æèòòÿ Òèìêî Ïàäóðà ïðîâ³â ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³, äå ³ ïîìåð.

Âóëèöþ Íåêðàñîâà ó Êîðäè-
ø³âö³ íàçâàëè íà ÷åñòü óðîäæåíöÿ 
ñåëà, ïèñüìåííèêà Ôåäîðà Ìà-
ê³â÷óêà. Â³í ïèñàâ ôåéëåòîíè, 
ãóìîðåñêè òà ïîë³òè÷í³ ïàìôëå-
òè, ïðîòÿãîì ñîðîêà ðîê³â áóâ 
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì «Ïåðöþ» — 
íàéñòàð³øîãî â Óêðà¿í³ ãóìîðèñ-
òè÷íîãî æóðíàëó.

ПРОЩАВАЙ, ТЕРЕШКОВА
Äîíåäàâíà Êîçÿòèíñüêà ÒÃ 

áóëà íàéá³ëüø çàòåðåøêîâàíîþ 
ãðîìàäîþ êîëèøíüîãî Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Ó íàñ íàë³÷óâàëî-
ñÿ ö³ëèõ ÷îòèðè âóëèö³, íàçâàíèõ 
íà ÷åñòü Âàëåíòèíè Òåðåøêîâî¿, 
ðàäÿíñüêî¿ êîñìîíàâòêè ³ äå-
ïóòàòêè äåðæàâíî¿ äóìè ðîñ³¿. 
Ðåøòà ãðîìàä Â³ííè÷÷èíè ïî-
ïðîùàëèñÿ ³ç Òåðåøêîâîþ âæå 

äàâíî. Çîêðåìà, Ìàõí³âñüêà ùå 
ìèíóëîãî ðîêó ïåðåéìåíóâàëà 
âóëèöþ, ÿêà íîñèëà ³ì’ÿ ïàëêî¿ 
ïðèõèëüíèö³ ïóò³íà. Ó Êîçÿòèí-
ñüê³é ÒÃ öåé ïðîöåñ çàòÿãíóâñÿ 
íàäîâøå.

Ùå òèæäåíü òîìó âóëèöÿ Òå-
ðåøêîâî¿ áóëà ó ñåë³ Êîçÿòèí³. 
Òåïåð âîíà íîñèòèìå ïð³çâèùå 
Âàñþòèíñüêèõ. Öÿ ðîäèíà ìàº 
ïðÿìèé ñòîñóíîê äî íàøîãî 
êðàþ — ï³âòîðà ñòîë³òòÿ òîìó 
Ìàð’ÿíó Ëåõíî-Âàñþòèíñüêîìó 
íàëåæàëè çåìë³ ñó÷àñíîãî ì³ñòà 
³ ñåëà Êîçÿòèíà. ×àñòèíó ñâî-
¿õ âîëîä³íü ïîì³ùèê â³ääàâ ï³ä 
áóä³âíèöòâî çàë³çíèö³, çàâäÿêè 
÷îìó íà êàðò³ ç’ÿâèëàñÿ ñòàíö³ÿ 
Êîçÿòèí ³ æèòëîâå ïîñåëåííÿ 
íàâêîëî. Çà ñïðèÿííÿ Âàñþòèí-
ñüêîãî ó íàøîìó ì³ñò³ â³äêðèëè 
çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå — â³í áåç-
êîøòîâíî â³ääàâ ä³ëÿíêó ï³ä çà-
áóäîâó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Òàê 
ñàìî ïîì³ùèê ïîæåðòâóâàâ ÷àñ-
òèíó ñâî¿õ çåìåëü äëÿ öåðêâè, ÿêó 
ó 60-èõ ðîêàõ çíåñëè á³ëüøîâèêè.

Ùå îäíà âóëèöÿ Òåðåøêîâî¿ 
áóëà ó Êîðäèø³âö³. Òåïåð âîíà 
íàçèâàòèìåòüñÿ Õë³áîðîáíîþ. 
Ó Ñîê³ëüöÿõ Òåðåøêîâó çàì³-
íèëè íà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-
ãî — íà ÷åñòü ïåðøîãî Ãåòüìàíà 
Êîçàöüêî¿ äåðæàâè, ÿêèé áîðîâñÿ 
çà âèçâîëåííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü 
â³ä Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.

Ó Òèòóñ³âö³ êîëèøíÿ âóëèöÿ 
Òåðåøêîâî¿ òåïåð ìàº ïàòð³îòè÷-
íó íàçâó — Çàõèñíèê³â Óêðà¿íè.

Ремонт дороги по-козятинськи — поливати бітумною 
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ïîíåä³ëîê, 26 âåðåñíÿ, äî-
ðîæíèêè â³äíîâèëè ÿìêîâèé 
ðåìîíò äîðîãè íà âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó. Äåñü î äåñÿò³é ðàíêó 
äâîº ÷îëîâ³ê³â ó æèëåòàõ äî-
ðîæíüî¿ ñëóæáè, îçáðî¿âøèñü 
ïîâ³òðîäóâêàìè, éøëè äîðîãîþ 
³ âèäóâàëè ç ÿì óñå, ùî â³äñòàëî 
â³ä äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. 

Ðîáîòà êèï³ëà. Âñ³ äð³áí³ 
÷àñòèíêè, ÿê³ â³äñòàëè â³ä äî-
ðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ï³ä ïîòîêîì 
ïîâ³òðÿ, â³äë³òàëè â ñòîðîíó, àëå 
äîùîâà âîäà òàê ³ çàëèøèëàñÿ â 
ì³ñöÿõ çàêëàäîê ñâ³æîãî àñôàëü-
òó. Ðîá³òíèê ïîêðèâàâ á³òóìíîþ 
ñóì³øøþ äîðîæí³ ÿìêè, äîùîâà 
âîäà çì³íèëà êîë³ð ³ çàáëèùàëà 
ïåðëàìóòðîì.

Ñïî÷àòêó ìè çàô³êñóâàëè ó 

ëóíêàõ âîäó ï³ñëÿ òîãî, ÿê äî-
ðîæíèêè ïîëèëè ì³ñöÿ çàêëàäêè 
àñôàëüòó á³òóìíîþ åìóëüñ³ºþ. 
Ïîò³ì ï³øëè âïåðåä ³ ñïðîáó-
âàëè çàô³êñóâàòè åï³çîä, êîëè 
äîðîæíèêè áóäóòü ïîëèâàòè 
åìóëüñ³ºþ âîäó. Òà ÿê ò³ëüêè 
ìè ä³ñòàëè êàìåðó, äîðîæíè-
êè õàëòóðó ç ðåìîíòîì äîðîãè 
ïðèïèíèëè.

Êåð³âíèê ãðóïè ñïî÷àòêó çó-

ïèíèâ áóñ. Ñåêóíä 20 â³í ùîñü 
ïîÿñíþâàâ âîä³ºâ³ àâò³âêè. Ç 
öüîãî ìîìåíòó ðîáîòè íà âó-
ëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó áóëè ïðè-
ïèíåí³. 

Ìè ïîö³êàâèëèñü ó êîìàíäè-
ðà äîðîæíèê³â, ùî öå ó íèõ çà 
ïåðåäîâà òåõíîëîã³ÿ, ùîá ïîëè-
âàòè á³òóìíîþ åìóëüñ³ºþ âîäó? 
Êåð³âíèê áðèãàäè êàæå:

— Í³, òàì äå âîäà, ìè ò³ ëàòêè 

ïðîïóñêàºìî. 
— Òàê ìè çàô³êñóâàëè, ùî âè 

ïîëèâàëè á³òóìîì ïî âîä³.
— Âîäó, ÿêùî òàêå º, ìè âè-

äàëèìî, à íà ëóíêó ïîâòîðíî 
íàíåñåìî á³òóìíó åìóëüñ³þ.

Äî äîðîæíèê³â ó íàñ ïðåòåí-
ç³é í³ÿêèõ. Ó êîæíîãî ç íèõ º 
ñ³ì’ÿ ³ çàðïëàòà ó íèõ â³ä îá’ºìó 
âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Ìè çà òå, ùî 
õòîñü ðîáîòó ï³ä ÷àñ ðåìîíòó 

Âóëèöþ Êðèâîøå¿íà 
ðîáî÷à ãðóïà 
ðåêîìåíäóâàëà 
ïåðåéìåíóâàòè 
íà Âîëîíòåðñüêó, àëå  
îáðàëè ³íøó íàçâó

Ще тиждень тому це була вулиця Московська. Тепер вона називається Львівською
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СПИСОК ВУЛИЦЬ І ПРОВУЛКІВ КОЗЯТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ, ЯКІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ

ÍÎÂÈÍÈ

КА: 118 ВУЛИЦЬ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 

сумішшю калюжі 

КОЗЯТИН

провулок 1-го Травня Василя Пирогова

8-ма Гвардійська Захисників України

9 Січня (вулиця і провулок) Залізнична

Академіка Павлова (вулиця і 
провулок)

Павла Скоропадського

Бабаджаняна Мирослава Скорика

Баженова Санаторна

Бессарабова Південна

Полковника Бойка Симона Петлюри

Валдаєвська (вулиця і провулок) Архітектора Кобелєва

Васьковського В'ячеслава Чорновола

Ватутіна (вулиця і провулок) Шкільна

Гагаріна Леоніда Каденюка

Гоголя (вулиця і провулок) Івана Котляревського

Горького Полтавська

Грибальова Сергія Гармишева

Зої Космодем'янської Олени Теліги

Катукова (вулиця і провулок) Єдності

Комарова Ліни Костенко

Кривоноса Польова

Кривошеїна Євгена Гижі

Крилова Родинна

провулок Кузнечний Козацька

Кутузова Свободи

Лермонтова Василя Симоненка

провулок Лікарняний Олега Ясінського

Ломоносова Веселкова

Матросова (вулиця і провулок) Степана Бандери

Маяковського Вишнева

Мендєлєєва Яблунева

Мічуріна (вулиця і провулок) Чумацький шлях

Московська Львівська

Некрасова (вулиця і провулок) Соломії Крушельницької

Олега Кошового Артура Венжика

Павленка Східна

провулок Партизанський Героїв Майдану

Підгорбунського Князя Святослава

Поліни Осипенко Молодіжна

Пролетарська (вулиця і провулок) Отця Олександра

Пушкіна Соборна

Сєдова Тимка Падури

Суворова Благовісна

провулок Таращанський Шляхетний

Толстого Віталія Печенюка

провулок Толстого Бузковий

провулок Тупіковий Визвольний

Черняховського Володимира Івасюка

Чкалова Миколи Міхновського

Було Стало Було Стало Було Стало

Чехова Богдана Іщука

Шмідта Тиха

провулок Шмідта Затишний

СМТ ЗАЛІЗНИЧНЕ

Бушилова Данила Нечая

ІВАНКІВЦІ

1-го Травня Травнева

СЕЛО КОЗЯТИН

Гайдара Затишна

Гончарова Квітки Цісик

Дубініна Річкова

Поповича Миколи Леонтовича

Репіна Шкільна

Терешкової Васютинських

Ціолковського Бердичівська

Чайковського Івана Миколайчука

КОРДИШІВКА

Гагаріна Джерельна

Дзержинського Захисників України

Жовтнева Лозова

Кірова Гайдамацька

Котовського Аграрна

Маяковського Лесі Українки

Мічуріна Садова

Некрасова Федора Маківчука

Партизанська Лісова

Суворова Українська

Терешкової Хліборобна

провулок Кірова Щасливий

провулок Некрасова Вишневий

МАХАРИНЦІ

9 травня Травнева

Гагаріна Веселкова

Гагаріна 1 Сонячна

Мічуріна Хутірська

Некрасова Талимонівська

Партизанська Виноградна

Першотравнева Джерельна

Чкалова Яблунева

провулок Колгоспний Затишний

ПИКОВЕЦЬ

1-го Травня Вербова

Гагаріна Пшенична

Ломоносова Івана Богуна

Чкалова Зелена

провулок Комарова Бузковий

ПРУШИНКА

Будьонного Польова

Ватутіна Загребельна

Чапаєва Василя Стуса

ПУСТОХА

Ломоносова Шкільна

РУБАНКА

Колгоспна Фермерська

СЕСТРИНІВКА

Першотравнева Шевченка

Червоноармійська Шапова

СИГНАЛ

Олега Кошового Іллі Антонюка

СОКІЛЕЦЬ

Гагаріна Козацька

Некрасова Свободи

Пушкіна Перемоги

Терешкової Богдана Хмельницького

Тимошенка Червоної Калини

ТИТУСІВКА

Комарова Щаслива

Островського (вулиця і провулок) Мужності

Терешкової Захисників України

ФЛОРІАНІВКА

Комсомольська Махнівська

провулок Комсомольський 1 Махнівський 1

провулок Комсомольський 2 Махнівський 2

провулок Комсомольський 3 Махнівський3

äîð³ã ìàº êîíòðîëþâàòè. Äëÿ 
ïðèêëàäó, â³çüìåìî äîðîãó 
íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî. 
Çíàºòå, ÷îìó âîíà õîðîøà? 
Áî ðåìîíò ðîá³ò íà Ï³äãîð-
áóíñüêîãî êîíòðîëþâàâ ²âàí 
Âîâêîäàâ. Âñ³ ðåìîíòè äîð³ã 
â³í íå ìîæå êîíòðîëþâàòè, 
òà ìîæíà òàêèé êîíòðîëü 
äîðó÷èòè àêòèâíèì æèòåëÿì 
âóëèö³. Íå çíàºòå òàêèõ àê-

òèâ³ñò³â — çâåðí³òüñÿ äî íå-
ëåã³òèìíèõ ãîë³â êâàðòàëüíèõ 
êîì³òåò³â. Âîíè òî÷íî ñàì³ 
ï³äóòü, ³ ÿêùî áóäå ïîòð³á-
íî, òî é ôàõîâèõ àêòèâ³ñò³â 
îðãàí³çóþòü.

Ðåìîíò äîð³ã, öå êîøòè 
áþäæåòó ãðîìàäè ³ êîæåí 
çàö³êàâëåíèé, ùîá ó íàñ áóâ 
ÿê³ñíèé ðåìîíò ³ ãðîø³ íå âè-
êèäàëèñÿ íà â³òåð. 



6 RIA-Ê, 29 âåðåñíÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó Êîçÿòèí³, ìàáóòü, íåìàº 
ëþäèíè, ùî íå áà÷èëà êðèíè÷-
êó ï³äçåìíî¿ êîìóí³êàö³¿ áåç 
ëþêà. ¯õ çàêðèâàþòü íå ò³ëüêè 
ñòàíäàðòíèìè ìåòàëåâèìè, à é 
ùèòàìè ð³çíî¿ êîíñòðóêö³¿, ÷è 
áåòîííèìè ïëèòàìè. Äå êðèø-
êà ëþêà â³äñóòíÿ — íå áàéäóæ³ 
ëþäè ñòàâëÿòü ó êðèíè÷êó çâè-
÷àéíó ã³ëêó. Ñê³ëüêè ïî íàøîìó 
ì³ñòó ñòèð÷èòü ïîä³áíèõ ã³ëîê, 
äîñòåìåííî íå â³äîìî. Ìè ïðî-
¿õàëèñü öåíòðîì ì³ñòà, ïîáóâàëè 
â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà 
³ íà ÏÐÁ.

Ïî÷àëè ñâ³é ðåéä â³ä ïàíåëü-
íîãî áóäèíêó, ùî íà âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî.

Íà òðîòóàð³ ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, 
ÿê éòè äî ðèíêó «Õë³áîäàð», 
ëþêè çàêðèò³ ùèòàìè ç äåðåâà. 
Ñïðîáóâàëè ¿õ íà ì³öí³ñòü, ùå 
áóäóòü ñëóæèòè íå ìåíøå í³æ âæå 
ïðîñëóæèëè.

Á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ öåíòðó äèòÿ-
÷î-þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ïîì³òè-
ëè ëþê, ç ÿêîãî ñòèð÷èòü ã³ëêà. 
Öå çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â â³ä 
ÆÊÃ, òî º íàä³ÿ, ùî êîìóíàëü-
íèêè â³äñóòí³ñòü ëþêà ïîì³òÿòü ³ 
çàêðèþòü íåáåçïå÷íå ì³ñöå á³ëÿ 
áóä³âë³ äèòÿ÷î¿ óñòàíîâè. Ó Êîçÿ-

òèí³ âæå áóâ âèïàäîê, êîëè äèòÿ 
ïðîâàëèëîñÿ ó íåä³þ÷ó êðèíè÷êó, 
ùî áóëà â ïàðêó â³äñòîþ âàãîí³â. 
Òó êðèíè÷êó çàêðèëè, àëå ò³ëüêè 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê öå òðàïèëîñÿ.

Âóëèöåþ Âîëîäèìèðà Âåëè-
êîãî ä³òè õîäÿòü äî ë³öåþ. Òàì 
íàä äîðîãîþ â çàðîñëÿõ áóð’ÿí³â 
êðàñóþòüñÿ áåç êðèøîê äâ³ êî-
ìóí³êàö³¿. Äàòè ãàðàíò³þ, ùî 
øêîëÿð³ â òîìó ì³ñö³ íå ñòà-
íóòü äîãàíÿòè îäíå îäíîãî, í³õòî 
íå íàâàæèòüñÿ.

Á³ëÿ ñàäî÷êà «Ëåëåêà» íå çà-
êðèòèé ëþê òåïëîòðàñè. Â³í 
íå ãëèáîêèé, äîøê³ëüíÿòà õîäÿòü 
á³ëÿ íüîãî ç áàòüêàìè, òî âåëè-
êî¿ òðèâîãè çà òðàâìàòèçì ä³òåé 
íåìàº. Àëå ëþê âñå îäíî ìàº áóòè 
íà ì³ñö³.

Íà âóëèö³ ªäíîñò³ (êîëèøíÿ 
Êàòóêîâà) â³äêðèò³ ëþêè íà òðî-
òóàðàõ. Ïðî íèõ ìè íå ðàç ãîâî-
ðèëè ç êåð³âíèöòâîì ÆÊÃ, àëå 
âîíè ä³ëÿòü ëþêè íà ñâî¿ ³ òåëå-
êîì³âñüê³. Íà äóìêó ìåøêàíöÿ 
âóëèö³ Âîëîäèìèðà, çà âñ³ ëþêè, 
ÿê³ º â ì³ñò³, ìàº â³äïîâ³äàòè 
ì³ñüêà ðàäà, áî âîíà íà âñå, ùî 
º ó ì³ñò³, ìàº âïëèâ.

— ßê âîíà òî ìàº ðîáèòè, 
òî âæå ³íøà ³ñòîð³ÿ, ó íå¿ º äî-
ñòàòíüî âàæåë³â âïëèâó, ùîá òå-
ëåêîì ñâî¿ ëþêè çàêðèâ, — êàæå 

÷îëîâ³ê.
Äî ðå÷³, òåëåêîì³âö³ ñâî¿ ëþêè 

çàêðèâàþòü, ò³ëüêè íå òàê øâèä-
êî, ÿê õîò³ëîñÿ á.

Óí³êàëüíå ÿâèùå ìè ïîì³òèëè 
íà âóëèö³ Äåïóòàòñüê³é. Òàì ³ç 
ãëèáèíè ï³äçåìêè ï³øîâ ó ð³ñò 
âîëîñüêèé ãîð³õ. Ìåøêàíö³ âó-
ëèö³ ãîð³õîì ïèøàþòüñÿ:

— Âæå ðîê³â 5 ó ëþêó ðîñòå. 
Íàø ãîð³õ òàêà ñîá³ ñâîºð³äíà 
íàêðèâêà ëþêà, — êàæóòü âîíè.

— Îò â óêðà¿íö³â çåìëÿ, íàâ³òü 
êðèøêà ëþêà âðîæàé äàº, — ïî-
æàðòóâàëè ùå òðîõè íà òåìó ãî-
ð³õà, ùî âèð³ñ ó ï³äçåìö³, òà é 
ðîç³éøëèñÿ ó ñâî¿õ ñïðàâàõ.

Íàñòóïíîþ íàøîþ çóïèíêîþ 
áóëà âóëèöÿ Áëàãîâ³ñíà (êîëèøíÿ 
Ñóâîðîâà). Òóò ïîðó÷ ³ç ïðî¿æ-
äæîþ ÷àñòèíîþ ëåæàëà ãóìà â³ä 

НЕБЕЗПЕКА ПІД НОГАМИ. 
ЗАМІСТЬ ЛЮКА — ВИРОСЛО ДЕРЕВО
Безлад  Час від часу ми об’їжджаємо 
наше місто у пошуках цікавих фото. 
Цього разу звернули увагу на відкриті, 
привідкриті чи закладені дошками, 
гілляками кринички підземних 
комунікацій. А в одній з них виросло ціле 
дерево

àâò³âêè. Ìè ñïî÷àòêó ïîäóìàëè, 
ùî òî íàêðèòèé ëþê. Òà í³, ç 
ëþêàìè òóò ïîâíèé ïîðÿäîê. ¯õ 
íàâ³òü ïîôàðáóâàëè â çåëåíèé êî-
ë³ð, à ãóìà, ìàáóòü, ùîá íà ëþê 
í³õòî íå íà¿æäæàâ.

Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Ïèðîãîâà 
(êîëèøíÿ 1-ãî Òðàâíÿ) âæå ìàé-
æå âñ³ åáîí³òîâ³ êðèøêè ëþê³â 
çàì³íåí³ íà ìåòàëåâ³. Ùå îäèí 
ëþê çàëèøèâñÿ, ò³ëüêè â³í ðîç-
ñèïàâñÿ â òàêîìó ì³ñö³, ùî ñëóãóº 
çà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Íà âóëèö³ Ñêîâîðîäè ëþê ìåí-
øèõ ðîçì³ð³â, í³æ éîãî êðèíè÷êà. 
Íà òó íàêðèâêó ëþäè í³áè íå ñòà-
þòü, ò³ëüêè âîíè êàæóòü, ùî é 
íåçàðÿäæåíà ðóøíèöÿ îäèí ðàç 
íà ð³ê ñòð³ëÿº, õòîñü òàêè ïðî-
âàëèòüñÿ.

Ùå ìè ïîáóâàëè íà âóëèö³ 

Àðòóðà Âåíæèêà (äî ïåðåéìå-
íóâàííÿ Î. Êîøîâîãî) ³ âóëè-
ö³ Äîâæåíêà. Íà âóëèö³ Àðòóðà 
Âåíæèêà îäèí ïðîâàëåíèé ëþê 
çà ìåòð³â 50 â³ä àâòîáóñíî¿ çóïèí-
êè. Â òåìíó ïîðó äîáè ïðîéòè ç 
âóëèö³ Çàõèñíèê³â Óêðà¿íè (êî-
ëèøíÿ 8-à Ãâàðä³éñüêà) íà âîêçàë 
áåç ë³õòàðèêà — í³ÿê.

Íà âóëèö³ Äîâæåíêà â ðàéîí³ 
â³äñèïíî¿ äîðîãè â³äñóòí³ íà-
êðèâêè ë³í³¿ âîäîâ³äâåäåííÿ. Ä³òè 
â òîìó ðàéîí³ íå ãðàþòüñÿ, ìà-
ëîéìîâ³ðíî, ùî ïîòðàïèòü òóäè 
õòîñü ³ç äîðîñëèõ. ßêùî íà ïðàê-
òèö³ òàêå ñòàíåòüñÿ, òî â³äáóäåòü-
ñÿ òàêà îñîáà ò³ëüêè ïåðåëÿêîì. 
Íàø³ çåìëÿêè â êàíàë âîäîñòîêó 
íàêèäàëè ñò³ëüêè ïîë³åòèëåíîâèõ 
ïëÿøîê, ùî çàáåçïå÷èòü ì’ÿêó 
ïîñàäêó íàâ³òü ìàñèâí³é ëþäèí³.

Небезпека прямо на проїжджій частині

Відкритий люк біля ЦБТ на вул. Грушевського

З дерева кришка не може служити довго

На тротуарі колишньої вулиці Катукова

Криничка на вулиці Грушевського біля ЦДЮТ

З кринички росте горіх на вулиці Депутатській

Пластмасові люки себе не виправдали. Вулиця 1 Травня
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ñóáîòó, 24 âåðåñíÿ, íà ðèí-
êó «Õë³áîäàð» áóëî áàãàòîëþäíî. 
Íà âóëèö³ Àíòîíîâè÷à âèøèêóâà-
ëèñÿ ó äâà ðÿäè àâòîìîá³ë³. Äåÿê³ 
âîä³¿ ïðè ïîâåðíåíí³ äî àâò³âêè 
íå ë³òåðàòóðíîþ ëåêñèêîþ çãàäóâà-
ëè êîò³â, ÿê³ âèð³øèëè ãð³òè ëàïè 
íà òåïëèõ êàïîòàõ ¿õí³õ çàë³çíèõ 
êîíåé. Êîòè íà àâò³âêàõ çàö³êàâèëè 
é íàñ ³ ìè ï³øëè âóëèöåþ Àíòî-
íîâè÷à. Çóïèíèëèñü á³ëÿ õâ³ðòêè 
ïàí³ Í³íè. Çíàéîì³ ¿¿ íàçèâàþòü 
áàáóñÿ Í³íà, öå òà æ³íêà, ÿê³é 
ìàéæå êîæíîãî äíÿ ï³äêèäàþòü 
êîò³â ÷è ñîáà÷àò. Ñàìà ãîñïîäèíÿ 
äâîðó ìåëà â³íèêîì ñì³òòÿ, ÿêå çà-
íåñëî â³òðîì ç ðèíêó. Á³ëÿ ï’ÿòè 
òàð³ëîê, çðó÷íî âìîñòèâøèñü, ¿ëè 
êîðîâ’ÿ÷èé ñèð 12 íåâåëèêèõ êî-
òèê³â ³ äîðîñëèõ êîò³â.

Â³ä áàáóñ³ Í³íè ìè ä³çíàëèñÿ, 
ùî ó íå¿ õàð÷óþòüñÿ áëèçüêî ï³â-
ñîòí³ êîò³â ³ ñîáàêà, ÿêó íàçèâà-
þòü ïîäâ³éíèì ³ì’ÿì. Ï³ä³áðàëè 
¿¿ çîîçàõèñíèêè ÷åðåç õâîðîáó çî-
âñ³ì êâîëîþ. Âîëîíòåðè ï³ãóëêà-
ìè ³ ³í’ºêö³ÿìè ìàéæå âèõîäèëè 
¿¿, òà íàáðàâøèñü ñèë, âîíà ñòàëà 
áðàòè âåðõ íàä êîòàìè. Äîâåëîñü 
ïðèâ’ÿçàòè, ùîá êîòàì áóâ ñïî-
ê³é, áî õàïàº çóáàìè ìóðêîòèê³â 
çà ùî ïîïàëî.

— Ëþäè çîâñ³ì âòðàòèëè ñî-
â³ñòü, âæå êîò³â ì³øêàìè ïðè-
âîçÿòü ³, íå ñîðîìëÿ÷èñü, íà-
ìàãàþòüñÿ âèñèïàòè ¿õ á³ëÿ êî-
òÿ÷îãî áóäèíî÷êà, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Í³íà. — Êîëè ÿ íà ïîäâ³ð’¿, 
òî çàïèòóþòü, êîìó ñàìå êîò³â 
çäàòè. ß ¿ì êàæó: âèáà÷òå, êî-
òÿ÷èé ïðèòóëîê â Êîçÿòèí³ ùå 

íå îðãàí³çóâàëè. Îäèí ÷îëîâ³ê 
ïðèâ³ç òðè ì³øêè êîò³â, — ïðî-
äîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü ïåíñ³î-
íåðêà. — Êîëè ÿ éîìó â³äìîâèëà, 
òî â³í ¿õ âèïóñòèâ íåäàëåêî â³ä 
ì³ñüêîãî ïàðêó, à ñàì ñ³â ó àâ-
ò³âêó ³ ïî¿õàâ.

Ùå áóâ âèïàäîê, êîëè æ³íêà, 
ìàáóòü ç äî÷êîþ, ïðèâåçëè äâà 
ì³øêè êîò³â. Ò³ëüêè ó íèõ ó äâîõ 
ì³øêàõ áóëî á³ëüøå êîò³â, í³æ 
ó òîãî ÷îëîâ³êà ó òðüîõ ì³øêàõ.

— Êóäè âîíè ¿õ ïîíåñëè, ìåí³ 
íå â³äîìî, ò³ëüêè òîãî æ äíÿ 
ó ìåíå ìóð÷èê³â ³ ìóðîê ð³çíèõ 
ìàñòåé ïðèáàâèëîñü. Îñü òàê³ 
ó íàñ ç êîòàìè ñïðàâè, — êàæå 
æ³íêà. — Ìè íå äàºìî ïðîïàñòè 

òâàðèíàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ íà âó-
ëèö³, àëå æ òóò íå ñîáà÷èé ÷è 
êîòÿ÷èé ïðèòóëîê!

Í³íà ðîçïîâ³ëà òàêîæ ïðî ïðî-
áëåìó, ïîâ'ÿçàíó ç àâòîìîá³ëÿìè, 
ÿê³ òóò ïàðêóþòüñÿ.

— Òå, ùî êîò³â òóò âîä³¿ êî-
ëåñàìè äàâëÿòü, òî îäíå. Òóò 
âæå áóëî äâà âèïàäêè, ùî âî-
ä³¿ ëåäü íå íà¿õàëè íà äèòèíó. 
ß íå õî÷ó ñêàçàòè, ùî â êîæí³é 
àâò³âö³ ÿêèéñü âàðâàð ñèäèòü. 
Àëå âîä³¿ ïðè ïàðêîâö³ âòðà÷àþòü 
ïèëüí³ñòü, òîìó ùî çîñåðåäæåí³ 
íà òîìó, ùîá øâèäêî âñêî÷è-

òè íà â³ëüíå ì³ñöå. Ïàðêóþòü-
ñÿ íàâ³òü á³ëÿ ñàìîãî êîòÿ÷îãî 
áóäèíî÷êà, — êàæå ïåíñ³îíåðêà 
³ ïîêàçóº íà êðèâ³ ã³ëêè, ÿê³ ñëó-
æàòü çàì³ñòü ïàðêàíà, ùîá àâò³â-
êè íà òàð³ëêè íå íà¿æäæàëè. — 
Áóäå òóò ñòîÿíêà, òî é äî á³äè 
íåäàëåêî.

Ïîêè ìè ãîâîðèëè ç ïàí³ Í³-
íîþ, äî íå¿ çâåðíóëàñÿ ¿¿ çíà-
éîìà.

— Âè âæå êîòàì îõîðîíó çíà-
éøëè, ñîáà÷êó ïðèâ’ÿçàëè.

— Ìåí³ øêîäà ¿¿, âîíà ùå 
òðîõè õâîðà, ¿¿ âîëîíòåðè ùå 
ïîâí³ñòþ íå âèë³êóâàëè â³ä 
ëèøàþ, — êàæå Í³íà. — Äëÿ ¿¿ 
ïîðÿòóíêó ó çîîçàõèñíèê³â òóò 
ö³ëà âåòåðèíàðíà àïòåêà. Òà ùî 
ðîáèòè, êîëè âîíà êîò³â êóñàº.

Êîòè, ÿê³ ¿ëè ñèð, òèì ÷àñîì 

«ПЕРЕЇХАВ КОТА, ТО ХОРОНИ ЙОГО»
Проблема  У минулому номері ми 
писали про проблему з бездомними 
тваринами, яких люди мішками привозять 
і викидають біля котячого будиночка 
у центрі міста. Цього тижня тема отримала 
несподіване продовження

ðîçá³ãëèñÿ. Îäí³ âèñòðèáíóëè 
íà êàïîò íîâîïðèáóëî¿ àâò³â-
êè, ³íø³ ï³øëè äî êóù³â, ùîá 
ïîãð³òèñÿ íà ñîíå÷êó. Íàéìåí-
øåíüêèé, ÿêîãî ñèí áàáóñ³ Í³íè 
Îëåêñàíäð âèõîäèâ ç³ ñë³ïîãî êî-
øåíÿòè, çàë³ç ï³ä àâò³âêó.

Êîëè âîä³é ïðèéøîâ ³ çàâ³â 
³íîìàðêó, êîøåíÿ â³äá³ãëî â ñòî-
ðîíó. Êîëè àâòî ðóøèëî íà âè¿çä 
ç âóëèö³ Àíòîíîâè÷à, ïåðåëÿêàíå 
êîøåíÿ õîò³ëî ïåðåá³ãòè äî êîòÿ-
÷îãî áóäèíî÷êà. — Ñò³é! Êóäè òè 
¿äåø? Êîøåíÿ çàäàâèø! — êðèê-
íóëà áàáóñÿ Í³íà âîä³ºâ³. Ò³ëüêè 
âæå íàñòóïíî¿ ìèò³ êîøåíÿ áóëî 
ï³ä êîëåñàìè. ²íîìàðêó ëþäè 
çóïèíèëè, à ì³æ ÷îëîâ³êàìè 
çàâ’ÿçàëàñü øòîâõàíèíà. Áóëà 
âîíà íå òðèâàëîþ, ïî ¿¿ çàâåð-
øåíí³ âîä³ºâ³ îäèí ³ç ÷îëîâ³ê³â 

ñêàçàâ: «Çàäàâèâ êîøåíÿ, òî òå-
ïåð ïîõîðîíè éîãî».

Òðåáà ñêàçàòè, ùî âîä³é íåíà-
âìèñíå íà¿õàâ íà êîøåíÿ, â³í 
éîãî ñïðàâä³ íå áà÷èâ. Àëå ñòà-
ëîñÿ òå, ùî ñòàëîñÿ. Âîä³é ³íî-
ìàðêè ïî¿õàâ, à ëþäè ùå îáãîâî-
ðþâàëè íà¿çä íèì íà êîòà, ïîêè 
íå ïðèéøîâ äî çåëåíî¿ àâò³âêè 
âîä³é ³ íå ïîáà÷èâ íà äàõó àâòî 
êîòà ç áðóäíèìè ëàïàìè. Ñë³â 
÷îëîâ³ê íå âèáèðàâ, à ìóð÷èê 
íå äóæå é ëÿêàâñÿ, òà âñå æ ï³ä-
êîðèâñÿ âîë³ ëþäèíè. Êîëè ïàíó 
ðîçïîâ³ëè, ùî êîæíîãî äíÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ íà ñòèõ³éí³é ñòîÿíö³ 
âóëèö³ Àíòîíîâè÷à, â³í ñêàçàâ 
ïàí³ Í³í³: «²âàí³âíà, ñòîÿíêó 
òóò ä³éñíî òðåáà çàêðèòè. ß òàê 
áëèçüêî äî êîòÿ÷îãî áóäèíî÷êà 
á³ëüøå ïàðêóâàòèñÿ íå áóäó».

Äíÿìè ó íàøîìó ðàéîí³ ïðà-
ö³âíèêè ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ ïàòðó-
ëþâàííÿ çóïèíèëè àâòîìîá³ëü 
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüî-
ãî ðóõó. Ïîðóøíèê, ÿêèé áóâ 
íàï³äïèòêó, ïî÷àâ ïðîïîíóâà-
òè ïîë³öåéñüêèì çà íåñêëàäàí-
íÿ íà íüîãî àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ìàòåð³àë³â 200 äîëàð³â. Ïðè 
îñâ³äóâàíí³ ó íüîãî âèÿâèëè 
2,08 ïðîì³ëå àëêîãîëþ.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, àáè óíèêíóòè 
ïîêàðàííÿ, 57-ð³÷íèé êåðìàíè÷, 
æèòåëü ²âàí³âñüêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè, çàïðîïîíóâàâ 
ïîë³öåéñüêèì ãîò³âêó. Ïðàâî-
îõîðîíö³ ïîïåðåäæàëè íåòâå-
ðåçîãî âîä³ÿ ïðî êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîïîçèö³þ 
õàáàðà, àëå ïîðóøíèê ïðîäî-
âæóâàâ íàïîëÿãàòè íà ñâîºìó.

Äëÿ äîêóìåíòóâàííÿ çëî÷èíó 
ïîë³öåéñüê³ âèêëèêàëè ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíó ãðóïó.

Çà ïðîïîçèö³þ, îá³öÿíêó àáî 
íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãî-

äè ñëóæáîâ³é îñîá³, â³äïîâ³ä-
íî äî ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, 
ñë³äñòâî ðîçïî÷àëî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Âîä³þ çàãðîæóº 
äî 4 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Çà êåðóâàííÿ ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ 
ïîë³öåéñüê³ ñêëàëè ïðîòîêîë 
ïðî â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷. 1 ñò. 130 (Êåðóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèìè çàñîáàìè àáî ñóä-
íàìè îñîáàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷-
íîãî ÷è ³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ àáî 
ï³ä âïëèâîì ë³êàðñüêèõ ïðå-
ïàðàò³â, ùî çíèæóþòü ¿õ óâàãó 
òà øâèäê³ñòü ðåàêö³¿) Êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ òà ÷. 5 ñò. 121 
(Ïîðóøåííÿ âîä³ºì ïðàâèë êå-
ðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, 
ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ ðåìåíÿìè 
áåçïåêè àáî ìîòîøîëîìàìè) 
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ

Àâòîìîá³ëü ïîì³ùåíèé 
íà àðåøòìàéäàí÷èê.

У Козятинській ЦРЛ буде 
гемодіаліз

Пропонував хабар 
200 доларів

Ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ íàðàç³ º ñåìåðî ïàö³ºíò³â, 
ðåàëüí³ñòü æèòòÿ ÿêèõ — ãåìîä³àë³ç òðè÷³ íà òèæäåíü. 
Âæå äî ê³íöÿ ðîêó ó Êîçÿòèíñüê³é ÖÐË çàïðîâàäÿòü 
íîâó ìåäè÷íó ïîñëóãó: ïðîõîäæåííÿ ïðîöåäóðè ãåìî-
ä³àë³çó (ïîçàíèðêîâîãî î÷èùåííÿ êðîâ³) — æèòòºâî 
íåîáõ³äíî¿ äëÿ õâîðèõ ³ç íèðêîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ.

Òàêà ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèëàñÿ çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³ ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Þë³¿ Ðàäîãîùèíî¿ — 
ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüê³é ðàä³.

— Ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ íàðàç³ º ñåìåðî ïàö³ºíò³â, 
ðåàëüí³ñòü æèòòÿ ÿêèõ — ãåìîä³àë³ç òðè÷³ íà òèæäåíü. 
Äëÿ ö³º¿ ïðîöåäóðè (âèñíàæëèâî¿ òà äîâãîòðèâàëî¿) 
êîçÿòèíö³ â³äïðàâëÿþòüñÿ íàðàç³ äî Â³ííèö³, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ Ðîäîãîùèíà. — ²äåÿ çàáåçïå÷èòè ïðî-
õîäæåííÿ ãåìîä³àë³çó ó Êîçÿòèíñüê³é ÖÐË, ùî ñïðîñ-
òèòü â óñ³õ ñåíñàõ íåëåãêå æèòòÿ õâîðèõ, âèíèêëà 
ó ñï³âïðàö³ ³ç äèðåêòîðîì ÁÎ «Áëàãîä³éíèé ôîíä 
ÞÅÉ» Ïàâëîì Áîíäàðåíêîì. Ðåçóëüòàò: áåçêîøòîâ-
íèé àïàðàò äëÿ ãåìîä³àë³çó ìèíóëîãî òèæíÿ íàøà 
ÖÐË âæå îòðèìàëà! Ââàæàþ öå ñåðéîçíèì êðîêîì 
äëÿ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ìåøêàíö³â ãðîìàäè.

Çà ñëîâàìè â. î. äèðåêòîðà Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË 
Îêñàíè Çàáàçíîâî¿, äî ïåðåäàíîãî àïàðàòó òàêîæ 
ìàþòü ³íøå îáëàäíàííÿ, ÿêå çàáåçïå÷èòü ïîâíèé 
êóðñ ïðîöåäóðè ãåìîä³àë³çó ó íàø³é ë³êàðí³.

Íàðàç³ òðèâàº îáëàøòóâàííÿ ïðîöåäóðíî¿ òà ï³ä-

ãîòîâêà êàäð³â, ùî äàñòü çìîãó óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç 
ÍÑÇÓ íà íàäàííÿ ïîñëóã ³ç ãåìîä³àë³çó.

— ² âæå çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â õâîð³ íà íèðêîâó íåäî-
ñòàòí³ñòü çìîæóòü îòðèìóâàòè æèòòºâî íåîáõ³äíó ïðî-
öåäóðó ó Êîçÿòèí³. Äî ñëîâà, Êîçÿòèíñüêà ÖÐË ñòàíå 
ºäèíîþ â îáëàñò³ ðàéîííîþ ë³êàðíåþ, äå íàäàâàòèìóòü 
ïðîöåäóðó ãåìîä³àë³çó.

— Ñò³é! Êóäè òè ¿äåø? 
Êîøåíÿ çàäàâèø! — 
êðèêíóëà áàáóñÿ Í³íà 
âîä³ºâ³. Ò³ëüêè âæå 
íàñòóïíî¿ ìèò³ êîøåíÿ 
áóëî ï³ä êîëåñàìè

Водії, що паркуються на Антоновича, частенько бачать подібну картину. Цей котик 
походив по капоту, виліз на дах автівки і став гратися антеною іномарки
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïîçíàéîìèëèñÿ ìè ç³ Ñâ³òëà-
íîþ Êóçüì³íñüêîþ ÷åðåç ðàäó 
âåòåðàí³â ïðàö³. Âîíè â³òàëè âå-
òåðàíà ñâîº¿ îðãàí³çàö³¿ ç äíåì 
íàðîäæåííÿ, 75-ð³÷íèì þâ³ëå-
ºì. Êîëè íàì ñòàëî â³äîìî, ÿêèé 
æèòòºâèé øëÿõ ïðîéøëà íàøà 
çåìëÿ÷êà, ìè íå ìîãëè íå çóñòð³-
òèñÿ ç íåþ. Àäæå öÿ æ³íêà êîëèñü 
ïðàöþâàëà åëåêòðîãàçîçâàðíèêîì 
³ áóëà ñåðåä òèõ, õòî çâîäèëè 
äåâ'ÿòèïîâåðõ³âêè «Àçîâñòàë³».

Äîìîâèòèñü ïðî çóñòð³÷ ç þâ³-
ëÿðêîþ íàì âäàëîñÿ íå â³äðàçó. 
«Íàâ³ùî ïðî ìåíå ïèñàòè?» — êà-
çàëà âîíà. Äîïîìîãëè àâòîðèòåò 
ðàäè âåòåðàí³â ³ ñóñ³äêà Íàä³ÿ, 
ÿêà é âìîâèëà íàøó ãåðî¿íþ ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî ñåáå.

— Íàðîäèëàñÿ 10 âåðåñíÿ 
1947 ðîêó â ðîäèí³ ñåëÿí. Ðîñ-
ëà â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ òà áóëà 
ñåðåä äâîõ áðàòèê³â ³ ñåñòðè÷-
êè íàéñòàðøîþ. Çà â³äñóòíîñò³ 
áàòüê³â áóëà ìîëîäøèì ä³òÿì 
íÿíüêîþ. Êîëè òðîõè ï³äðîñëà, 
ïðîõîäèëà óí³âåðñèòåòè íà ïîë³ ç 
ñàïîþ ó ëàíö³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ñ³ëüñüêî¿ äåâ’ÿòèð³÷êè ò³òêà çà-
áðàëà ìåíå â Æäàíîâ, òàê ðàí³øå 
íàçèâàâñÿ Ìàð³óïîëü. Âñòóïèëà 
äî ó÷èëèùà, äå íàáóëà êâàë³ô³-
êàö³¿ åëåêòðîãàçîçâàðíèêà. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â ó÷èëèù³ 
áóëà íàïðàâëåíà â ðîá³òíè÷ó 
áðèãàäó, ÿêà áóäóâàëà ïåðøó 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêó «Àçîâñòàë³».

— Òî öå âè çðîáèëè òàêå íàä³éíå 
óêðèòòÿ äëÿ ïîëêó «Àçîâ»?

— Êîìá³íàò «Àçîâñòàëü» äóæå 

âåëèêèé, éîãî áóäóâàëà íå ò³ëüêè 
ÿ, àëå â ò³ ðîêè ä³éñíî âñå ðîáèëè 
çà ñòàíäàðòîì ³ íà ñîâ³ñòü.

— À ÿê âè ïîâåðíóëàñÿ ó ð³äíå 
ñåëî?

— Î, òî îêðåìà ³ñòîð³ÿ. Ó â³ä-
ïóñòêó ÿ ïðè¿çäèëà äîäîìó â ñåëî. 
À â Ñàìãîðîäêó â ë³êàðí³ ëåæàâ 
ì³é áðàò Àíàòîë³é ³ ÿ ïðîâ³äàëà 
éîãî â ë³êàðí³. Íà ñàíïðîïóñêíè-
êó áóâ âîä³é ñàí³òàðíî¿ ìàøèíè. 
«Âàì êîãî?» — êîìàíäèðñüêèì 
ãîëîñîì çàïèòàâ â³í. «ß äî áðàòà 
Àíàòîë³ÿ ³ç Çáàðàæà». «Çàðàç ïî-
êëè÷ó», — ñêàçàâ â³í. Ò³ëüêè, ÿê 
âèÿâèëîñÿ ï³çí³øå, çà ñâîþ ïî-

ñëóãó â ë³êàðí³ â³í çàáðàâ ìåíå. 
Ñïî÷àòêó ÿê çíàéîìèé øóêàâ 
ïðèâ³ä äëÿ çóñòð³÷³. Ïîò³ì ñòàâ 
ðåãóëÿðíî ïðè¿çäèòè äî ìåíå 
íà ðèáó, õî÷à ó íüîãî òî¿ ðèáè 
â ñàìîãî âäîñòàëü áóëî. Ï³äòðè-
ìóâàëè äðóæí³ ñòîñóíêè. Êîëè 
â 1972 ðîö³ çàïðîïîíóâàâ ìåí³ 
ðóêó ³ ñåðöå, ÿ ïîãîäèëàñü.

Ïî¿õàâ ç³ ìíîþ äî Æäàíîâà, 
âëàøòóâàâñÿ òàì íà â³éñüêîâèé 
îá’ºêò. Íàì ìîæíà áóëî ïîñå-
ëèòèñÿ â ñ³ìåéíîìó ãóðòîæèò-
êó, òà ìè ç òåçêîþ ìîãî áðàòà 
Àíàòîë³ÿ, ÷îëîâ³êîì Àíàòîë³ºì 
íàéìàëè êâàðòèðó. ×îãî ¿¿ áóëî 

íå îðåíäóâàòè, êîëè öå êîøòóâà-
ëî íà ì³ñÿöü 5 ðóáë³â. Ó 1973 ðîö³ 
ó íàñ íàðîäèëàñÿ äîíüêà ²ðèíêà 
³ áàáóñÿ ÷îëîâ³êà òàê õîò³ëà áóòè 
íÿíüêîþ íàø³é ìàëå÷³, ùî ñêàçà-
ëà «¿äüòå â Êîçÿòèí, à ÿ âàì òóò 
õàòó êóïëþ» ³ ìè ïåðå¿õàëè.

Ðîçïîâ³äü íàøî¿ çåìëÿ÷êè íà-
ñò³ëüêè áóëà ö³êàâîþ ³ äóøåâ-
íîþ, ùî ìè íàâ³òü êîëè âèíè-
êàëè ïèòàííÿ, íå íàâàæóâàëèñÿ 
¿¿ ïåðåáèòè.

Íà òîé ÷àñ ïàí³ Ñâ³òëàíà âæå 
ìàëà çà ïëå÷èìà òåõí³÷íó îñâ³òó 
³ âëàøòóâàëàñÿ íà ðîáîòó ïðîðà-
áîì íà ÿéöåáàçó Êîçÿòèíñüêîãî 
ì³ñüêòîðãó.

Çà õîðîø³ ïîêàçíèêè ¿é çàïðî-
ïîíóâàëè ðîáîòó íà ïîñàä³ ãîëîâ-
íîãî ³íæåíåðà Ðàéêîìóíãîñïó. 
Öåé â³äð³çîê ¿¿ æèòòÿ, ÿêèé ïðè-
ïàâ íà ñåðåäèíó 70-õ, þâ³ëÿðêà 
çãàäóº ïî-îñîáëèâîìó.

— Òîä³ â íàøîìó ðàéîí³ â³äðî-
äæóâàëèñÿ ñåëà, ç’ÿâèëîñÿ áàãà-
òî íîâîáóäîâ. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïðè 
Äóáåíêîâó ìè áóäóâàëè áàãàòî 
îá’ºêò³â, îäèí ³ç íèõ òàá³ð äëÿ 
ä³òåé «Ïðîë³ñîê».

ПРАЦЮВАЛА ЗВАРНИКОМ І 
БУДУВАЛА «АЗОВСТАЛЬ»
Доля  Про таких як Світлана 
Кузьмінська кажуть, що вона мала 
народитися хлопцем. В дитячі роки була 
нянькою своїм молодшим братикам і 
сестричці. У вільну хвилину бігла з вудкою 
до ставка ловити рибу. Перед сном брала 
батькового коня і верхи об’їжджала 
село. Після школи тітка ювілярки забрала 
племінницю в Маріуполь, але доля 
повернула нашу героїню у рідні краї

— Âè ðîçêàæ³òü, ñê³ëüêè ó âàñ 
çà ðîçáóäîâó ðàéîííèõ îá’ºêò³â 
íàãîðîä â³ä êåð³âíèöòâà ðàéîíó ³ 
îáëàñò³, — ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ðîç-
ìîâè ñóñ³äêà Íàä³ÿ.

— À ùî ¿õ çãàäóâàòè ò³ íàãî-
ðîäè. Ñòàðà ñëàâà íîâó ëþáèòü, 
à ¿¿ íåìàº. Çàðàç ÿ ïåíñ³îíåðêà, 
ùî ÷åêàþ ïåíñ³¿, ³ ùîá êóïèòè 
ñàëà ïî 200 ãðèâåíü, çàãëÿäóþ 
â ðóêè äî÷ö³. Íà ñâîþ ïåíñ³þ 
ÿ íà ñàëî ïî 200 ãðèâåíü ìîæó 
ò³ëüêè äèâèòèñÿ. Ò³ëüêè ÿ í³ 
íà ùî íå ñêàðæóñÿ, â äóø³ ðî-
çóì³þ, ùî äëÿ âñ³õ çàðàç ÷àñ 
âàæêèé.

— Âè ç Ðàéêîìóíãîñïó ï³øëè 
íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê?

— Í³, íàøà áóä³âåëüíà êîìïà-
í³ÿ ïðèïèíèëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. 
Îñòàíí³ì ìî¿ì ì³ñöåì ðîáîòè 
áóëî «çàãîòçåðíî», òàì ÿ ïðàöþ-
âàëà íà ïîñàä³ ³íæåíåðà, à âæå 
çâ³äòè ó 2002 ðîö³ ï³øëà, ÿê âè 
êàæåòå, íà çàñëóæåíèé â³äïî-
÷èíîê.

— ² ÿê âàì æèâåòüñÿ íà ïåíñ³¿?
— Òàê æèâåòüñÿ, ÿê ïåíñ³î-

íåðó 2022. Ñòàðàþñÿ ïî ìîæ-

ëèâîñò³ áóòè â ðóñ³. Ó ìåíå º 
áàãàòî ÷óäîâèõ äðóç³â, çàõîäÿòü 
äî ìåíå, îñü òàê ³ æèâó.

— Âè çàâäÿêè Ìàð³óïîëþ îòðè-
ìàëè ïóò³âêó â æèòòÿ, íå æàë-
êóâàëè, ùî ïîêèíóëè òàì âñå ³ 
ïåðå¿õàëè æèòè â Êîçÿòèí?

— Ìîæëèâî â Ìàð³óïîë³ ÿ äî-
ñÿãëà á á³ëüøîãî, ò³ëüêè çàðàç 
âñå âîíî â ìèíóëîìó. Çàðàç äèâ-
ëþñÿ íà êàäðè ç ðîçãðîìëåíîãî 
ì³ñòà ïî òåëåâ³çîðó ³ äóøà áî-
ëèòü çà ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ 
íà çèìó áåç æèòëà.

Íåùîäàâíî ïàí³ Ñâ³òëàíà 
ìàëà âàæêå çàõâîðþâàííÿ. Êîëè 
íåíàðîêîì ìè çáèëèñÿ íà òåìó 
â³éíè, âèð³øèëè íå ñòàâèòè ¿é 
á³ëüøå ïèòàíü. Ïîäÿêóâàëè 
ãîñïîäèí³ áóäèíêó çà ïðèºì-
íó çóñòð³÷ ³ äîìîâèëèñü, ùî 
íà 80-ð³÷íèé ¿¿ þâ³ëåé ìè òàêîæ 
ïðèéäåìî.

Âæå íà âóëèö³ ñóñ³äêà Ñâ³ò-
ëàíè Êóçüì³íñüêî¿ êàæå: «Äî-
áðå, ùî ò³òêà çàáðàëà ¿¿ ç Ìà-
ð³óïîëÿ, à òî çàðàç âîíà ìîãëà 
áóòè â ÿêîìóñü ô³ëüòðàö³éíîìó 
òàáîð³ ìîñêîâèò³â».

«Ìîæëèâî â Ìàð³óïîë³ 
ÿ äîñÿãëà á á³ëüøîãî, 
àëå çàðàç âñå â 
ìèíóëîìó. Äèâëþñÿ íà 
êàäðè ç ðîçãðîìëåíîãî 
ì³ñòà ³ äóøà áîëèòü...»

Ó Êîçÿòèí³ â ñåðåäèíè ñåðïíÿ 
íà ðîç³ âóëèöü Êè¿âñüêî¿ òà Ñºäî-
âà ç’ÿâèâñÿ äèòÿ÷èé áëîêïîñò äëÿ 
çáîðó êîøò³â íà ÇÑÓ. Ä³òè ìàëè 
ìåòó — ç³áðàòè äëÿ óêðà¿íñüêîãî 
â³éñüêà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â³äçâ³-
òóâàëè, ñê³ëüêè âæå ç³áðàëè, òà ùî 
âæå êóïèëè äëÿ íàøèõ â³éñüêîâèõ.

Ïðî óñï³õè ä³òåé ó çáîð³ êîøò³â 
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ íàïèñàëà êî-
çÿòèí÷àíêà Àëëà Ëóöêîâà.

«Íàø³ âî¿íè ñòàþòü êîæåí äåíü 
âñå áëèæ÷å äî ïåðåìîãè! Íàø³ 
ä³òè ñòàðàëèñÿ, ÿê ìîãëè äîïî-
ìîãòè. Çìîãëè ç³áðàòè 5620 ãðí. 
Íà ö³ êîøòè êóïèëè îá³ãð³âà÷³. 
Ä³òè ç³áðàëè 4620 ãðí, à ê³ëüêà 
äí³â òîìó ðîá³òíèêè îäí³º¿ îðãà-

í³çàö³¿ (íàøî¿ ì³ñöåâî¿) ïåðåäàëè 
ùå 1000 ãðí. Çà ùî ¿ì îêðåìå 
äÿêóþ», — íàïèñàëà Àëëà.

Òàêîæ æ³íêà äîäàëà, ùî äíÿ-
ìè ä³òè çóñòð³ëèñÿ ç âîëîíòåðîì 
Îëüãîþ Ïèðîãîâîþ. Çàñï³âàëè 
¿é ñâîþ ï³ñíþ, ÷èì ðîç÷óëèëè 
âîëîíòåðà.

«Äÿêóºìî, Îëüãî, ùî ïðè¿õàëè! 
Äÿêóºìî, ùî ïî¿äåòå äî íàøèõ 
õëîïö³â! Â³ðèìî, ùî äóæå ñêî-
ðî ìè ïî÷óºìî ñëîâà — Óêðà¿íà 
ïåðåìîãëà! — ïèøå ïàí³ Àëëà. — 
Îêðåìå äÿêóþ âñ³ì þíèì ïàòð³-
îòàì! Äóæå ïðèêðî, ùî õëîï÷èê 
Ìàòâ³é, ÿêèé ñòîÿâ íà êîæíîìó 
ïîñò³, íå ïðèñóòí³é íà ôîòî ç âî-
ëîíòåðîì, â³í ïî¿õàâ ó Êè¿â».

За кошти, зібрані дітьми на блокпосту, купили 
обігрівачі для військових

Жінка доброї душі і рідкісної професії. Світлана Кузьмінська нещодавно відзначила свій 
75-річний ювілей
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У 2001 році отцю Олександру 
Бойку присвоїли звання Почес-
ного громадянина міста Козятин. 
Наразі він єдиний серед усіх свя-
щенників нашого міста, кого удо-
стоїли цього звання.
Через одинадцять років серце 
Олександра Бойка зупинилося. 

Він помер на 95 році життя і 
на той момент був найстар-
шим священником Вінницької 
області. Відспівали отця Олек-
сандра у Лемешівському чоло-
вічому монастирі, а поховали 
на центральному кладовищі 
Козятина.

Був найстаршим священником Вінниччини

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД

Óñ³, õòî áóâ çíàéîìèé ³ç îò-
öåì Îëåêñàíäðîì, íàçèâàþòü 
éîãî ñâ³òëîþ ëþäèíîþ. Â³í íà-
ðîäèâñÿ íà Æèòîìèðùèí³. Ï³ñëÿ 
øêîëè-ñåìèð³÷êè âñòóïèâ äî äó-
õîâíîãî ó÷èëèùà. Æèòòºâà ñòåæ-
êà ïðèâåëà éîãî íà Êè¿âùèíó. 
Ñïåðøó ñëóæèâ ó ìîíàñòèð³, ïî-
ò³ì — ó Ïîêðîâñüê³é öåðêâ³. Òóò 
çóñòð³â ñâîº êîõàííÿ — Âàëåíòè-
íó. Âîíà ïîõîäèëà ç ðîäèíè ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³â. Îäðóæèëèñÿ 
ìîëîäÿòà, êîëè âæå éøëà â³éíà. 
Òîä³ íà äîëþ ïîäðóææÿ âèïàëî 
ïåðøå âàæêå âèïðîáóâàííÿ.

Êîëè Êè¿âùèíà áóëà ï³ä í³-
ìåöüêîþ îêóïàö³ºþ, Îëåêñàíäð 
³ç Âàëåíòèíîþ ïåðåõîâóâàëèñÿ 
ó ìîíàñòèð³. Ã³òëåð³âö³ çàéøëè 
íà òåðèòîð³þ õðàìó, ç³áðàëè óñ³õ 
³ ïîãíàëè äî âàíòàæíîãî ïî¿çäà. 
Íàêàçàëè ñ³äàòè ó âàãîíè ³ ñêàçà-
ëè, ùî ïîâåçóòü óñ³õ íà ðîçñòð³ë.

Ó äîðîç³ ïî÷àâñÿ àâ³àíàë³ò — 
ïîáëèçó Ôàñòîâà âàíòàæíèé âà-
ãîí ñòàëè áîìáàðäóâàòè ë³òàêè. 
Îòåöü Îëåêñàíäð ðàçîì ³ç äðóæè-
íîþ â÷àñíî ç³ñòðèáíóëè ç âàãîíà. 
¯ì âäàëîñÿ ä³ñòàòèñÿ äî Â³ííèö³. 
Òóò ñâÿùåííèê ³ çàëèøèâñÿ, ñòàâ 
ñëóæèòè ó õðàì³ â ßêóøèíöÿõ, 
à çãîäîì ïåðå¿õàâ ó Êîçÿòèí.

НА СЛУЖБУ ПРИЇЗДИЛИ 
НАВІТЬ ІЗ СІЛ

Äî íàøîãî ì³ñòà Îëåêñàíäð 
Áîéêî ïîòðàïèâ ó 1950 ðîö³. Òîä³ 
éîãî ïðèçíà÷èëè íàñòîÿòåëåì 
Ñâÿòî-Äóõ³âñüêîãî õðàìó. Ñâÿ-
òèíÿ çáåðåãëàñÿ äî íàøèõ äí³â. 
Öå êðèõ³òíà êàïëè÷êà íà òåðèòî-
ð³¿ ñòàðîãî öâèíòàðÿ á³ëÿ öåðêâè 
²êîíè Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîæî¿ Ìàòåð³.

Ïðîòÿãîì øåñòè äåñÿòê³â ðîê³â 
Ñâÿòî-Äóõ³âñüêèé õðàì áóâ ºäè-
íîþ êóëüòîâîþ ñïîðóäîþ íà òå-
ðèòîð³¿ Êîçÿòèíà. Ì³ñöÿ ó êàïëè-
ö³ áóëî íåáàãàòî, àëå íà ñïîâ³äü 
äî îòöÿ çàâæäè ñòîÿëè äîâæåëåçí³ 
÷åðãè.

— Îòåöü Îëåêñàíäð îõðåùóâàâ 
ìîþ äîíüêó â êàïëè÷ö³, — çãà-
äóº Ëþäìèëà. — ²íîä³ ìè õîäèëè 
äî íüîãî, äóæå ïîäîáàëîñÿ, ÿêà 
â³í ëþäèíà. Â³í áóâ äîáðèé, çà-
âæäè âèñëóõàº. Ñóñ³äè âñ³ ìî¿ 
äî íüîãî õîäèëè. Òîä³ äî öåðêâè 
¿çäèëè â Áåðäè÷³â, àáî ó Â³ííè-
öþ, áî õðàì³â áóëî ìàëî, àëå âñ³ 
õîäèëè äî íüîãî. Óñ³ áóëè ïðî 
íüîãî äóæå õîðîøî¿ äóìêè. Â³í 
áóâ ïðèºìíèé ó ñï³ëêóâàíí³.

Ïðèõîäèëè íà ñëóæáó äî îòöÿ 
Îëåêñàíäðà íå ëèøå êîçÿòèí-
÷àíè. Ëþäìèëà êàæå, ¿¿ ä³äóñü 
Ê³íäðàò ïðè¿çäèâ äî õðàìó ³ç 
Æóðáèíåöü. Â³í ïðîéøîâ Äðó-
ãó ñâ³òîâó â³éíó, îòðèìàâ âàæêó 

Ñòàâèëèñÿ äî ëþäåé ç ëþáîâ’þ.
— Äóìàþ, íå ñêîðî â íàøîìó 

ì³ñòå÷êó ç’ÿâèòüñÿ òàêèé ñâÿ-
ùåííèê, — äîäàº Êëüîö. — Â³í 
â³ääàâàâ ñâîþ äóøó, åíåðã³þ äëÿ 
ñëóæáè Áîãó, äëÿ íàñ, ëþäåé, 
ÿêèõ â³í íàâ÷àâ, ðîçêàçóâàâ. Â³í 
äóæå áóâ ö³êàâèé ³ ÿê ñâÿùåííèê, 
³ ÿê ëþäèíà.

«БУВ БАТЮШКА ПАСТВИ»
Íà ñëóæáó äî öåðêâè îòåöü 

çàâæäè õîäèâ ï³øêè. Çíàéîì³ 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî îäíîãî äíÿ, 
êîëè éøîâ äî õðàìó, éîãî ñï³ò-
êàëî íåùàñòÿ. Îëåêñàíäð Áîéêî 
éøîâ ÷åðåç ñëóæáîâèé ïåðåõ³ä 
á³ëÿ âîêçàëó. Òàê ñòàëîñÿ, ùî 
éîãî âäàðèëî åëåêòðîâîçîì. Â³í 
òðàâìóâàâ ãîëîâó, àëå âèäóæàâ.

Â îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ îòöÿ 
Îëåêñàíäðà äóæå ï³äêîñèëî 
çäîðîâ’ÿ. Òà ïîïðè öå â³í ïðî-
âîäèâ îáðÿäè ³ òà¿íñòâà, ïðèõîäèâ 
÷èòàòè ìîëèòâè. Êîëè ó Êîçÿòè-
í³ â³äêðèëè Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà, 
Îëåêñàíäð Áîéêî îñâÿòèâ çàêëàä.

— Â³í áóâ ñâÿòîþ ëþäèíîþ. 
Òàêó ð³äêî çóñòð³íåø, — êàæå äè-
ðåêòîð ìóçåþ Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷ ç³ 
ñëüîçàìè íà î÷àõ. — Â³í áóâ óí³-
âåðñàëüíèé, ºâðîïåéñüêèé ñâÿ-
ùåííèê. Ñòàâèâñÿ äî ðåë³ã³¿ ïî-
ñó÷àñíîìó. Íà ñïîâ³ä³ â³í í³êîëè 
íå âè÷èòóâàâ, â³í ïî-áàòüê³âñüêè 
öå ðîáèâ. Ä³éñíî áóâ áàòþøêà ïà-
ñòâè. Âæå ëåäü-ëåäü õîäèâ, êîëè 
îñâÿ÷óâàâ ìóçåé, ³ áóâ äóæå ùàñ-
ëèâèé, ùî éîãî çàïðîñèëè. Îòåöü 
Îëåêñàíäð áóâ íåçâè÷íîþ ëþäè-
íîþ, ³ ìàòóøêà Âàëåíòèíà òåæ. 
ßê âîíè îäíå îäíîãî ïîâàæàëè!

«ВІН БУВ СВЯТОЮ ЛЮДИНОЮ». 
ПРО ОТЦЯ ОЛЕКСАНДРА
Персона  У п’ятницю, 30 вересня, 
минають 105 роковини від дня 
народження Олександра Бойка. За часів 
Радянського Союзу це був єдиний 
священник на весь Козятин. Він правив 
у крихітній капличці на ПРБ, бо жодної 
іншої культової споруди на той період 
у місті не було. А в роки Другої світової 
війни ледь не загинув від рук німців. 
Розповідаємо про знаного у Козятині отця

Ïàì’ÿòü ïðî îòöÿ 
Îëåêñàíäðà Áîéêà 
óâ³êîâ³÷íèëè ó íàçâ³ 
âóëèö³. Íà éîãî ÷åñòü 
ïåðåéìåíóâàëè âóëèöþ ³ 
ïðîâóëîê Âàëäàºâñüêèé

Коли у Козятині відкрили Музей історії міста, отець 
Олександр здійснив обряд освячення. Священник 
подарував закладу ікону

òðàâìó, ÷åðåç ÿêó âòðàòèâ ç³ð, 
òà ïîïðè öå ùîíåä³ë³ â³äâ³äóâàâ 
êàïëè÷êó.

— Äóæå ìàëî ç ñåëà òîä³ ¿ç-
äèëè, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà. — 
À ä³äóñü ïîìàëåíüêó ç ïàëè÷êîþ 
éøîâ íà çóïèíêó, ñ³äàâ â àâòî-
áóñ ³ ç ñåëà ïðè¿æäæàâ íà ñëóæáó 
äî îòöÿ Îëåêñàíäðà. Áàáóñÿ âåñü 
÷àñ âäîìà, áî ãîñïîäàðñòâî áóëî, 
ä³òè, âíóêè. À ä³äóñü çíàâ, ùî 
éîìó òðåáà â öåðêâó, òîìó ùî 
áàòüêè â³ðóþ÷³ áóëè, â öåðêâó 
õîäèëè.

«ЙОГО ПРОРОЧІ СЛОВА 
ЗБУВАЮТЬСЯ»

Ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ ó Êîçÿòè-
í³ ñòàëè â³äêðèâàòè íîâ³ ñâÿòèí³. 
Òîä³ ïîáëèçó ñòàðî¿ êàïëè÷êè ïî-
áóäóâàëè Öåðêâó ²êîíè Ïî÷à¿â-
ñüêî¿ Áîæî¿ Ìàòåð³. Îëåêñàíäð 
Áîéêî ïðàâèâ ó öüîìó õðàì³ ðà-
çîì ³ç îòöåì Àíàòîë³ºì Âîëîõà-

òèì. Íà òîé ìîìåíò îòåöü Îëåê-
ñàíäð áóâ óæå ïîâàæíîãî â³êó.

— Ìè ç íèì òîâàðèøóâàëè áà-
ãàòî ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð 
Êëüîö. — Ñ³ì’ÿ îòöÿ Îëåêñàí-
äðà ³ ìàòóøêè Âàëåíòèíè áóëà 
ñóïåð³íòåëåêòóàëüíà. Íàñò³ëüêè 
â íèõ ÿñíîþ áóëà çàâæäè äóìêà 
íà âñ³ æèòåéñüê³ ñïðàâè. Õî÷à â³í 
áóâ íà áàãàòî ðîê³â ñòàðøèé â³ä 
ìåíå, àëå çàâæäè íàçèâàâ ìåíå 
íà ³ì’ÿ ³ ïî áàòüêîâ³, òîìó ùî ìè 
ïîâàæàëè îäíå îäíîãî. Â³í ãîâî-
ðèâ ìåí³ íå ðàç: «Ïîäèâèòåñü, 
Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, ïðèéäå ÷àñ ³ 
â Óêðà¿í³ öåðêâè îá’ºäíàþòüñÿ». ² 
éîãî ïðîðî÷³ ñëîâà âæå ôàêòè÷íî 
çáóâàþòüñÿ.

Îëåêñàíäð Áîéêî ³ éîãî äðó-
æèíà Âàëåíòèíà áóëè ãëèáîêî 
äóõîâíèìè ëþäüìè. Ìàòóøêà 
ïîëþáëÿëà ïèñàòè â³ðø³. Âîíè 
ïðîæèëè äóøà â äóøó áàãàòî ðî-
ê³â, âèõîâàëè äâîõ ÷óäîâèõ ñèí³â. 

Більшу половину свого життя отець Олександр провів 
у Козятині. Протягом сорока років він служив у Свято-
Духівському храмі

Отець товаришував з усіма священниками, які правили в селах на Козятинщині. На фото 
Олександр Бойко разом із Владикою Симоном, отцем Павлом, отцем Георгієм, отцем Сергієм та 
отцем Самсоном
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ

ЕВАКУЮВАЛИ ПОНАД 
30 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ, НІХТО 
НЕ ЗАГИНУВ

Ó Êàëèí³âö³ íà öåíòðàëüí³é 
ïëîù³ âèøèêóâàëèñÿ àâòîáó-
ñè äëÿ åâàêóàö³¿ ëþäåé. Íàä 
ì³ñòîì áåçïåðåðâíî ëóíàëà êà-
íîíàäà. Ñèëà âèáóõ³â çàëåæàëà 
â³ä òîãî, ÿê³ áîºïðèïàñè çë³òàëè 
ó ïîâ³òðÿ. Äî ðå÷³, äî òàêîãî ãóëó 
øâèäêî çâèêàºø. Êàæó öå, áî 
â³ä÷óâ íà ñîá³. Ñïåðøó ñòðàø-
íî, à ïîò³ì…

Ñèðåí íàä ì³ñòîì íå áóëî ÷óòè.
Âàñèëü Ïîë³ùóê, â³í òîä³ ïðà-

öþâàâ ãîëîâîþ Êàëèí³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè, ãîâîðèâ, ùî 
ëþäåé â³äâîçÿòü ó Êîçÿòèí, 
ñóñ³äí³ ñåëà, à òàêîæ â îáëàñíèé 
öåíòð. Êóäè ¿õàòè, êîæåí îáèðàâ 
ñàìîñò³éíî. Íàéïåðøå åâàêóþ-
âàëè óñ³õ ïàö³ºíò³â ç³ ñòàö³îíàðó 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Áàãàòî ì³ñòÿí 
âèáðàëèñÿ ñàìîòóæêè íà âëàñíî-
ìó òðàíñïîðò³.

Ó ñåëàõ çà 10–15 êì â³ä 
Êàëèí³âêè ïðèéîì ëþäåé 
îðãàí³çîâóâàëè ñ³ëüñüê³ ðàäè. 
Ïðèáóëèõ ðîçì³ùóâàëè ó øêîëàõ, 
äèòÿ÷èõ ñàäêàõ, êëóáàõ.

Ïðèáëèçíî ï³ñëÿ äðóãî¿ íî÷³ 
ãîëîâíó òðàñó äî Â³ííèö³ ïåðå-
êðèëè ïîâí³ñòþ, íàâ³òü äëÿ 
àâòîìîá³ë³â ÌÍÑ ³ ïîæåæíèõ. 
Âèáóõè ñòàëè íàñò³ëüêè ïîòóæí³, 
ùî ðóõàòèñÿ ïî í³é ïîðó÷ ç àðñå-
íàëîì ñòàëî âêðàé íåáåçïå÷íî. 
Àâòîáóñè ñïðÿìîâóâàëè â îá’¿çä 
÷åðåç òåðèòîð³þ Ëèïîâåöüêîãî 
ðàéîíó, äî Òóðáîâà, à çâ³äòè 
äî Â³ííèö³.

Ó ì³ñò³ ïåðåáóâàëî áàãàòî 
ïðàö³âíèê³â ÄÑÍÑ, ïîë³ö³¿. 
Â îäíîìó ç óêðèòò³â îáëàäíàëè 
àíòèòåðîðèñòè÷íèé øòàá. Òàì 

ВІКТОР СКРИПНИК

Òðàíñëÿö³ÿ ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó 
ì³æ «Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³» ³ «Øàõ-
òàðåì» ðîçïî÷àëàñÿ 26 âåðåñ-
íÿ 2017-ãî î 21.45. Àâòîðó ö³º¿ 
ïóáë³êàö³¿ íå âäàëîñÿ äîäèâèòèñÿ 
íàâ³òü ïåðøèé òàéì òîãî ìàò÷ó.

Íåñïîä³âàíî çà â³êíîì ïî÷óâ-
ñÿ êîðîòêèé âèáóõ. Â³í ñóïðî-
âîäæóâàâñÿ ïîøòîâõîì, ÿêèé 
â³ä÷óâàâñÿ ó êâàðòèð³ íà 10-ìó 
ïîâåðñ³. Áóäèíîê çëåãêà õèòíó-
ëî, í³áè â³ä çåìëåòðóñó. Ñàìå ïðî 
çåìëåòðóñ ïîäóìàëîñÿ ó ïåðøó 
÷åðãó.

Çàäçâåí³â òåëåôîí. Íà åêðàí³ 
âèñâ³òèëîñÿ ³ì’ÿ çíàéîìîãî ÷è-
òà÷à íàøî¿ ãàçåòè.

— Ãîðÿòü ñêëàäè íà àðñåíàë³ 
áîºïðèïàñ³â, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê. — 
Ò³ëüêè ùî òàê ãðèìíóëî! Äóìàþ, 
íå ëèøå òóò ó íàñ, ó Ñòðèæàâö³, 
à é ó Â³ííèö³ öå ÷óëè.

Òî÷íèé ÷àñ íå ïðèãàäóþ, àëå 
öå áóëî ï³ñëÿ 10-¿ âå÷îðà.

Ïðî íàäçâè÷àéíó ïîä³þ, ïðî 
ÿêó ä³çíàâñÿ â³ä ÷èòà÷à, ïîâ³äîìèâ 
ïî òåëåôîíó Âàäèìó Ïàâëîâó, íà-
øîìó ðåäàêòîðó RIA (Â³ííèöÿ).

Äî Êàëèí³âêè, íà ì³ñöå òðàãåä³¿, 
¿õàâ ðàçîì ³ç òåëåâ³ç³éíèêàìè êà-
íàëó «1+1».

Âàäèì Ïàâëîâ ïðàöþâàâ ðàçîì 
³ç Â³òàë³ºì Ïàâëîâñüêèì, åâàêó-
þâàëè ëþäåé ç äåê³ëüêîõ ñ³ë, çî-
êðåìà, ³ç Ñàëüíèêà, Äîðîæíîãî.

ПЕРЕКРИЛИ РУХ 
АВТОТРАНСПОРТУ, ПОТЯГИ 
ПУСТИЛИ В ОБХІД

Íà âè¿çä³ ç Â³ííèö³ ó íàïðÿìêó 
ðàéöåíòðó Êàëèí³âêà ç³áðàëîñÿ 
âåëèêå ñêóï÷åííÿ àâòîìîá³ë³â. 
Íà â’¿çä³ â ñåëèùå Ñòðèæàâêà ñòî-
ÿâ ïîë³öåéñüêèé áëîêïîñò. Ïðî-
ïóñêàëè ò³ëüêè ñïåöàâòîìîá³ë³ — 
ïîæåæí³, øâèäêî¿ äîïîìîãè. 
Ïðîéøëè êîëîíè àâòîáóñ³â äëÿ 
åâàêóàö³¿ ëþäåé.

Íåáî ðàç-ïî-ðàç ñïàëàõóâàëî 
ÿñêðàâèìè âîãíÿìè ï³ñëÿ ÷åð-
ãîâîãî âèáóõó. Ç êîæíèì ðàçîì 
âîíè ñòàþòü ñèëüí³ø³, à çàãðàâà 
ÿñêðàâ³øà.

Ïðèáëèçíî î ï³â íà ïåðøó 
íî÷³ äî áëîêïîñòà ï³ä’¿õàëè äâà 
àâòîìîá³ë³ ç â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
Íàöãâàðä³¿. Âîíè äîïîìàãàëè 
ïîë³öåéñüêèì íå ïðîïóñêàòè 
òðàíñïîðò ó ñòîðîíó Êàëèí³âêè. 
Òèì ÷àñîì çâ³äòè ç ïðîòèëåæíîãî 
áîêó îäèí çà îäíèì âè¿æäæàëè 
àâòîìîá³ë³. Ëþäè ò³êàëè â³ä á³äè.

Íà óçá³÷÷³ ðîçòàøóâàëèñÿ äå-
ñÿòêè ïîæåæíèõ àâòîìîá³ë³â ³ 
êàðåò øâèäêî¿ äîïîìîãè.

Â ÿêèéñü ìîìåíò á³ëÿ 
ïîë³öåéñüêèõ íà áëîêïîñòó çó-
ïèíèëîñÿ äåê³ëüêà àâò³âîê. Âîíè 
¿õàëè ó íàïðÿìêó, çâ³äêè ëóíàëè 
âèáóõè. Îäèí ³ç âîä³¿ ïîÿñíèâ, 

ùî öå àêòèâ³ñòè âèðóøàþòü äî-
ïîìàãàòè åâàêóþâàòè ëþäåé.

Íàø «áóñ» ïðèºäíàâñÿ äî íèõ. 
Çâåðíóëè ó íàïðÿìêó ñåëà Äî-
ðîæíå.

Âèáóõè ñòàëî ÷óòè ùå ãó÷í³øå, 
à ñïàëàõè ÿñêðàâ³ø³.

ЛЮДИ ПЕРЕХОВУВАЛИСЯ 
У ПОГРЕБАХ

Íà îäí³é ³ç âóëèöü Äîðîæíîãî 
êîëîíà çóïèíèëàñÿ. Õòîñü ñêàçàâ, 
ùî ëþäè ïåðåõîâóþòüñÿ ó ïîãðå-
áàõ. Òðåáà áóëî ïîâ³äîìèòè, ùî ¿õ 
ãîòîâ³ âèâåçòè ó áåçïå÷íå ì³ñöå.

Àáè ïðèâåðíóòè óâàãó, âîä³¿ 
ïîäàâàëè àâòîìîá³ëüí³ ñèãíà-
ëè. Á³ëÿ âîð³ò îäíîãî ç áóäèíê³â 
ç’ÿâèëàñÿ ä³â÷èíà. Ñêàçàëà, ùî 
âîíà òóò ç áàáóñåþ ³ ä³äóñåì. 
Íàâ÷àºòüñÿ ó äåâ’ÿòîìó êëàñ³. 
Äî âîð³ò ïîâîë³ éøëà áàáóñÿ, 
ñïèðàþ÷èñü íà ìèëèö³. Ä³ä çà-
ëèøèâñÿ ó ïîãðåá³, êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâèâñÿ ¿õàòè.

Ó òîé ÷àñ, êîëè âîíè ñ³äàëè 
ó íàø «áóñ», ïðîëóíàâ ñèëüíèé 
âèáóõ, çåìëÿ çäðèãíóëàñÿ, ó íåá³ 
ç’ÿâèâñÿ ãðèá áàãðÿíîãî êîëüîðó. 
ß éîãî çàô³êñóâàâ íà ôîòî.

Ä³â÷èíà ïî÷àëà ïëàêàòè. 
Íå ò³ëüêè òîìó ùî çëÿêàëàñÿ. 
Ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ áàòüêè ó ñåë³ 
Ìåäâ³äêà. À ¿õíÿ õàòà íàéáëèæ÷å 
äî â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Çâ’ÿçêó ç 
áàòüêàìè íåìà.

Äàë³ ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
ïåðåä âèáóõàìè áà÷èëà íàä ë³ñîì 
ìàÿ÷êè, ¿õ áóëî äîáðå âèäíî 
íà òåìíîìó íåá³. Êàæå, âîíè 
ëåò³ëè ³ ñèëüíî ìèãàëè ñâ³òëîì.

Äîðîãîþ äî ïîë³öåéñüêîãî 
áëîêïîñòà ó Ñòðèæàâö³, êóäè äî-
âåçëè áàáóñþ ç âíó÷êîþ, æ³íêà 
ïîâ³äîìèëà, ùî íàïåðåäîäí³ 
çíÿëè ïîñò ³ç âàðòîþ. Â³í ìàâ 
àâòîìîá³ëü ç àíòåíàìè. Ëþäè ãî-
âîðèëè, ùî òàê îõîðîíÿëè ñêëàäè 
â³ä ìîæëèâî¿ àòàêè áåçï³ëîòíèê³â. 
Âíó÷êà äîäàëà, ùî ïðî öå áàãàòî 
ãîâîðèëè â ñåë³. Â÷îðà ¿õ çàáðàëè, 
à ñüîãîäí³…

Áàáóñþ ç âíó÷êîþ äîâåçëè 
äî áëîêïîñòà, òàì ¿õ ïåðåñàäèëè 
â ìàøèíè, ÿê³ ïåðåâîçèëè åâà-
êóéîâàíèõ äî Â³ííèö³.

Íàø «áóñ» ïîïðÿìóâàâ 
ó Êàëèí³âêó. Òóäè ùå âäàëîñÿ 
ïðî¿õàòè, à âæå ó çâîðîòíîìó íà-
ïðÿìêó ïîâåðòàëèñÿ äî Â³ííèö³ 
â îá’¿çä ÷åðåç Òóðá³â.

П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ ВИБУХАЛИ 
БОЄПРИПАСИ У КАЛИНІВЦІ
Сумна дата  Диверсія — основна 
причина вибухів на арсеналі у Калинівці, 
що сталися в ніч з 26 на 27 вересня 
2017 року. До такого висновку дійшли 
в Генпрокуратурі України. Понад 20 тисяч 
тонн боєприпасів втратили за одну ніч 
на арсеналі. Загальна сума збитків склала 
5,9 млрд грн. Що відбувалося тієї ночі 
в Калинівці, згадує журналіст RIA (Вінниця)

âèð³øóâàëè ïèòàííÿ ïîäàëüøèõ 
ä³é. Ïîë³öåéñüê³, ³íø³ ñëóæáè 
ïðàöþâàëè ïî âèÿâëåííþ ìîæ-
ëèâèõ äèâåðñ³éíèõ ãðóï.

Äîòåïåð ïàì’ÿòàþòüñÿ ñóìí³ 
îáëè÷÷ÿ ëþäåé. Ìàéæå çà êîæ-
íîþ ãðóïîþ, ÿêà äîáèðàëàñÿ 
äî öåíòðó ì³ñòà äî åâàêóàö³éíèõ 
àâòîáóñ³â, ñë³äîì éøëè ñîáàêè. 
Ñõîæå, òâàðèíè á³ëüøå ïåðå-
ëÿêàëèñÿ, í³æ ëþäè. Âîíè ãîð-
íóëèñÿ äî áóäü-êîãî, øóêàþ÷è 
çàõèñòó. Òàêèìè ñóìèðíèìè é 

òèõèìè íå äîâîäèëîñÿ áà÷èòè 
ñîáàê ðàí³øå.

…Äî Â³ííèö³ ïîâåðíóëèñÿ ïðè-
áëèçíî î øîñò³é ðàíêó. Ó òîé ÷àñ 
ùå áóëî ÷óòè âèáóõè. Íàéá³ëüø 
ïîòóæíèé ç íèõ ïðîëóíàâ íà ïî-
÷àòêó äåâ’ÿòî¿.

Òîä³ æ ïî òåëåôîíó ä³çíàâñÿ 
â  îäíîãî  ç  ìåøêàíö ³â 
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, ùî íà ðà-
íîê 27 âåðåñíÿ ³íòåíñèâí³ñòü 
âèáóõ³â çìåíøèëàñÿ. Â³äëóíþâàëè 
ò³ëüêè ïîîäèíîê³ ãóðêîòè.

На 48 арсеналі у Калинівці наша 
армія втратила майже 20 тисяч 
тонн боєприпасів, що зберігалися 
на складах і відкритих май-
данчиках. Таку цифру назвали 
військові Міноборони. Пере-
важно знищені майданчики для 

зберігання ракет до систем зал-
пового вогню «Град», гаубичних 
снарядів калібру 122 мм і танко-
вих снарядів. Їх не виробляють 
в Україні.
З а га л ь н і  з б и т к и  с к л а л и 
5,9 мільярда гривень.

Найбільше втратили ракет до «Градів»

Калинівський арсенал став чет-
вертим об’єктом Міноборони, 
де відбулися вибухи і знищення 
озброєння.
Нині уже ні в кого не виникає 
сумніву, що це була диверсія. 
Хто її влаштував, теж не складно 
здогадатися. Країна, яка 24 лю-
того 2022 здійснила відкриту 
агресію, давно готувалася 
до війни. Якби вибухи сталися 

на одному арсеналі, це можна 
було б вважати випадковим 
фактом. Коли це повторилося 
чотири рази…
Саме таку причину — диверсія — 
назвала колишній Генераль-
ний прокурор України Ірина 
Венедіктова. До речі, командир 
арсеналу через рік після вибухів 
в інтерв’ю журналістам висловив 
таке саме припущення. Сказав, 

що найбільш ймовірною причи-
ною вибухів став прояв диверсії.
— Версія вчинення вибуху шля-
хом проникнення сторонньої 
особи на територію частини і 
встановлення підривного при-
строю підтверджується шляхом 
здобутих доказів і висновками 
матеріалів судових експертиз, 
оглядів і  допитів свідків, — 
повідомила Ірина Венедіктова.

Це була диверсія

Ìàéæå çà êîæíîþ 
ãðóïîþ, ÿêà äîáèðàëàñÿ 
äî åâàêóàö³éíèõ 
àâòîáóñ³â, ñë³äîì éøëè 
ñîáàêè. Ñõîæå, òâàðèíè 
á³ëüøå ïåðåëÿêàëèñÿ, 
í³æ ëþäè

Цей автобус з евакуйованими з Калинівки відправився в Козятин

Вогняний гриб над складами. Фото зрблено з села Дорожне за 
три км від епіцентру трагедії приблизно о 2 ночі 27 вересня 2017
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ОЛЕНА УДВУД

Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ «Êðàïëèíà òóðáîòè» 
îãîëîñèëà çá³ð êîøò³â íà òåïëî-
â³çîð äëÿ íàøèõ á³éö³â, ÿê³ íàðàç³ 
âîþþòü ³ç âîðîãîì íà ï³âäåí-
íîìó íàïðÿìêó. Àáè çàîõîòèòè 
äî äîáðî¿ ñïðàâè ÿêîìîãà á³ëüøå 
êîçÿòèí÷àí, äëÿ íàéìîëîäøèõ 
ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà âëàøòî-
âóþòü áëàãîä³éí³ ìàéñòåð-êëàñè. 
Íà îäèí ³ç òàêèõ ïîòðàïèëè ³ ìè. 
Òâîð÷èé çàõ³ä ïðîâåëè äëÿ ó÷í³â 
4-À êëàñó ë³öåþ ¹ 1 ó Ìóçå¿ ³ñ-
òîð³¿ ì³ñòà.

— Ñüîãîäí³ ìè ç³áðàëèñÿ 
íå ïðîñòî òàê, à ç äóæå êëàñíîþ 
áëàãîä³éíîþ ìåòîþ, — êàæå ìàé-
ñòðèíÿ Íàòàë³ÿ Áàøòîâà. — Ìè 
ðîçìàëþºìî òîðáèíêè ³ äîïî-
ìîæåìî ÇÑÓ. Òèì, õòî îáîðîíÿº 
íàñ, õòî äîçâîëÿº íàì ñïàòè ñïî-
ê³éíî, õòî ñâî¿ìè ñåðöÿìè çàõè-
ùàº íàñ. Òåïëîòà âàøèõ ñåðäåöü, 
êîëè âè ìàëþâàòèìåòå, ìð³ÿòè-
ìåòå, äîïîìîæå íàøèì õëîïöÿì. 
Ìè ðîçìàëþºìî òîðáèíêè ó ïà-
òð³îòè÷í³é òåìàòèö³. Îáìåæåíü 
íå áóäå, àëå º ïåâí³ îáìåæåííÿ 
ó âèêîðèñòàíí³ ôàðáè — ÿêíàé-
ìåíøå ìî÷èòè ïåíçëèê.

Íà ñòîë³ ëåæèòü ñòîñ øîïå-
ð³â. Çà ãîäèíó âîíè çàìàéîðÿòü 
ÿñêðàâèìè áàðâàìè. Òà ñïåðøó 
íà íàøèõ þíèõ õóäîæíèê³â ÷åêàº 
êðîï³òêà ðîáîòà. Ä³òè ðîçáèðà-
þòü òîðáèíêè. Îäíó çàëèøàþòü 
äëÿ Ì³ø³. Â³í íå çì³ã äîëó÷èòè-
ñÿ äî ìàéñòåð-êëàñó, òîìó ä³òè 
âèð³øèëè ðàçîì äëÿ íüîãî ðîç-
ïèñàòè øîïåð. Òà ñïåðøó êîæåí 
ïðàöþº íàä ñâî¿ì.

Âñåðåäèíó ñóìêè ä³òè êëàäóòü 
ïàïåðîâèé ðóøíèê, ñêëàäåíèé 
âäâîº. Öå ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá 
ôàðáà íå ïðîñî÷èëàñÿ íà çâîðîò-
í³é á³ê.

— Ìîæíà íàìàëþâàòè ÷àñòèíó 
ìàëþíêà îë³âöåì, àëå ÿ ïðîïîíóþ 
íå ðîáèòè ñêëàäí³ ìàëþíêè, à ïî-
ìð³ÿòè ³ ìàëþâàòè çðàçó, — äàº 
ïîðàäó Íàòàë³ÿ. — Ìîæíà âìî÷à-
òè ïàëü÷èê ó ôàðáó ³ ñòàâèòè äâà 
â³äáèòêè ïîðó÷ — áóäå ñåðäå÷êî. 
Ïðè ÷îìó ìîæíà âçÿòè æîâòó ³ 
ñèíþ ôàðáó. Öÿ ôàðáà ïðè âè-
ñèõàíí³ ñòàº òÿãó÷îþ, òîìó ìè 
íå ðîçáàâëÿºìî ¿¿ ñèëüíî âîäîþ, 
ïåíçëèê ìîæå áóòè çìî÷åíèé 
ó âîä³, àëå ôàðáî÷êó íàáèðàºìî 
³ â³äðàçó ìàëþºìî ïî òîðáèíö³.

Êîæåí áåðå ñîá³ ïåíçåëü ³ ïî-
÷èíàº ì³ðêóâàòè íàä äèçàéíîì 
øîïåðà. Ïîêè ä³òè ìóäðóþòü íàä 
òèì, ùî ìàëþâàòè, ìàéñòðèíÿ 
ïîêàçóº ñâîþ åêîñóìêó, ÿêó âîíà 
ðîçïèñàëà âëàñíîðó÷. Íà í³é çî-
áðàæåíà ëÿëüêà-ìîòàíêà.

— Çäåá³ëüøîãî ÿ ïðàöþþ ó ö³é 
òåõí³ö³, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ 
Áàøòîâà. — Öå âæå ÿê â³çèò³âêà. 
Òîìó ÿ íàìàëþâàëà ó ñåáå íà òîð-
áèíö³ ëÿëüêó-ìîòàíêó. Öå áóëî 

ùå íà ïî÷àòêó ë³òà. Ôàðáà íå âè-
òèðàºòüñÿ, òîìó âàøà òîðáèíêà 
áóäå ðàäóâàòè ùå äîâãèé ÷àñ.

Àëå äëÿ òîãî, ùîá çàêð³ïèòè 
ôàðáó, º íåâåëèêèé ñåêðåò, ÿêèì 
ìàéñòðèíÿ ä³ëèòüñÿ ³ç ä³òüìè. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìàëþíîê ïîâí³ñ-
òþ âèñîõíå, âñåðåäèíó øîïåðà 
òðåáà ïîêëàñòè òêàíèíó ÷è ïàï³ð 
³ âèïðàñóâàòè.

ТВОРИЛИ І ПЕНЗЛЯМИ, І 
РУКАМИ

Ïåðøîþ ç³ ñâî¿ì ìàëþíêîì âè-
çíà÷èëàñÿ Àíãåë³íà. Íà ¿¿ øîïåð³ 
áóäóòü æîâòî-áëàêèòí³ äîëîí³. Öå 
áóäå ñï³ëüíà ðîáîòà — îäèí â³ä-
áèòîê ä³â÷èíêà ïîñòàâèòü ñàìà, 
³íøèé äîðó÷èòü ïîäðóç³ Ìàø³, 
ÿêà ñèäèòü ïîðó÷.

Àíãåë³íà áåðå äî ðóê ñèíþ ôàð-
áó, çàíóðþº ïåíçëèê ó áàíî÷êó ³ 
ïîêðèâàº ë³âó äîëîíþ àêðèëîì. 
Ïðèêëàäàº ðóêó äî òêàíèíè.

— Òðåáà ùå, áî íå äóæå ÿñêðà-
âèé, — êàæå ä³â÷èíêà ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ñòàâèòü â³äáèòîê. Ïðîöåäóðà 
ïîâòîðþºòüñÿ çíîâó. Äåÿê³ äåòàë³ 
äîâîäèòüñÿ äîìàëüîâóâàòè ïåí-
çëåì — ôàðáà íà äîëîí³ øâèäêî 
âèñèõàº.

Àð³íà îáðàëà ÷îðíèé êîë³ð. 

Ó öåíòð³ ñâîãî øîïåðà ä³â÷èíêà 
îáâîäèòü êîíòóð ñåðöÿ.

— Öå áóäå âåëèêå ñåðäå÷êî ³ 
ìàëåíüê³, — ðîçïîâ³äàº Àð³íà ïðî 
ñâ³é ìàëþíîê. — Âñåðåäèí³ áóäå 
æîâòî-áëàêèòíèé êîë³ð. Ó ìà-
ëåíüêèõ ñåðäå÷îê òåæ áóäå îäíà 
ïîëîâèíêà æîâòà, ³íøà — áëàêèò-
íà. ¯õ ÿ áóäó ðîáèòè ïàëü÷èêîì.

Â³òàë³ê çàäóìàâ íàìàëþâàòè 
ãåðá. Êëàñíèé êåð³âíèê Îëåíà 
Êîðçóí ïîì³÷àº, ùî õëîï÷èê ñè-
äèòü áåç íàñòðîþ. Çàïèòóº éîãî, 
ùî ñòàëîñÿ?

— ß ìàëþþ, à âèõîäèòü îäíà 
âîäà, — â³äïîâ³äàº Â³òàë³ê.

— Â³çüìè ³íøó ôàðáó, — ðàäèòü 
â÷èòåëüêà. — Öå æ íå îë³â÷èê.

ПЕРЕДАЛИ ПРИВІТ 
ВІЙСЬКОВИМ

Äîëó÷èëàñÿ äî òâîð÷îãî ïðî-
öåñó ³ êëàñíèé êåð³âíèê. Âîíà íà-
ìàëþâàëà ãîëóáà æîâòîþ ôàðáîþ.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ìàé-
ñòðè, ùî ìåí³ òóò òðåáà ï³äïðà-
âèòè? — çàïèòóº Îëåíà Êîðçóí. — 
Ñåðåäèíêó ìåí³ òåæ ðîáèòè æîâ-
òèì?

— Ìîæíà çðîáèòè ñåðåäèíêó, 
ùîá ïòàõà áóëà ÿñêðàâ³øîþ, — 
â³äïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Áàøòîâà.

— À êðèëà íå ïîòð³áíî?
— Í³, — êàæå ìàéñòðèíÿ.
— ß ñïî÷àòêó õîò³ëà ã³ëî÷êó, 

àëå ïîò³ì ïîäóìàëà, à ÿê æå ãî-
ëóá? Ãîëîâíå, ùî â³í ïàòð³îòè÷-
íèé. Òóäè ùå ÷åðâîíåíüêîþ ìîæ-
íà çðîáèòè îêî, — êàæå Îëåíà ³ 
éäå çà ÷åðâîíîþ ôàðáîþ.

Ïî ³íøèé á³ê ñòîëó Àíÿ âèâî-
äèòü ïåíçëåì ïåëþñòêè ñîíÿø-
íèêà. Ñóöâ³òòÿ ó ¿¿ êâ³òêè æîâòå, 
à ïåëþñòêè äîâêîëà áëàêèòí³. 
Ùîá çðîáèòè êîë³ð íåçâè÷íèì, 
ä³â÷èíêà âèêîðèñòîâóº ð³çí³ òîíè 
ñèíüî¿ ôàðáè, ÿê³ íàíîñèòü øàð 
çà øàðîì. Çà äåê³ëüêà õâèëèí 
íà çàäíüîìó ïëàí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
âåñåëêà. Ùîá äîäàòè ðîáîò³ ïà-
òð³îòè÷íî¿ òåìàòèêè, äîâêîëà 
ðàéäóãè Àíÿ ìàëþº æîâòî-áëà-
êèòí³ ñåðäå÷êà. Ïîêàçóº ìàéñòðè-
í³ ñâîþ ðîáîòó.

— Äóæå êëàñíî, — êàæå Íàòàë³ÿ 
Áàøòîâà.

— Ó ìåíå ñåñòðà áàãàòî ìàëþ-
âàëà, — ãîâîðèòü Àíÿ.

— Òè äóæå ãàðí³ ï³ä³áðàëà êî-
ëüîðè, — êàæå êëàñíèé êåð³âíèê.

Ïîêè ó÷í³ ïðàöþþòü íàä ìà-
ëþíêàìè, äîðîñë³ òåëåôîíóþòü 
ïî â³äåîçâ’ÿçêó äî â³éñüêîâîãî, 
ÿêèé íà ïåðåäîâ³é, ùîá ïîêàçà-
òè, ÿê ä³òè äîëó÷àþòüñÿ äî ãàðíî¿ 
ñïðàâè. Øêîëÿð³ õîðîì âèãóêó-
þòü «Ñëàâà Óêðà¿í³!» ³ â³òàþòüñÿ 
³ç íàøèì çàõèñíèêîì.

ЗАГАДУВАЛИ БАЖАННЯ
Ïåðøîþ ç ðîáîòîþ âïîðàëàñÿ 

Àíãåë³íà. Ïîðó÷ ³ç æîâòî-áëà-
êèòíèìè äîëîíüêàìè ä³â÷èíêà 
íàìàëþâàëà ðîæåâ³ ñåðäå÷êà ³ç 
ïîñì³øêàìè, à æîâòî-çåëåíîþ 
ôàðáîþ íàïèñàëà «Ñëàâà Óêðà-
¿í³». Ùîá íå ñèä³òè áåç ä³ëà, âîíà 
áåðåòüñÿ çà øîïåð äëÿ Ì³ø³. 
Çà äåê³ëüêà ñåêóíä íà êîðè÷íå-
â³é òêàíèí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ áëàêèòíà 
äîëîíüêà.

Ïî òîé á³ê ñòîëó Ñëàâ³ê âñòèã 
çðîáèòè ìàëþíîê íå ëèøå 
íà òîðáèíö³. Íà øîïåð³ õëîï-
÷èê çîáðàçèâ ñåðäå÷êî ³ ïðàïîð 
Óêðà¿íè, à íà ðóö³ íàìàëþâàâ 
íåâåëèêèé æîâòî-áëàêèòíèé ñòÿã.

Çà ãîäèíó óñ³ òîðáèíêè âæå 
ãîòîâ³. Ïîêè ôàðáà ï³äñèõàº, 

МАЛЮВАЛИ НА ТОРБИНКАХ, ЩОБ 
ДОПОМОГТИ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ
Патріотично  Для школярів ліцею 
№ 1 (колишня школа № 1) влаштували 
благодійний майстер-клас із розпису 
екосумок. Діти не лише поринули 
у творчий процес, а й долучилися 
до гарної справи. Кошти, зібрані 
на майстер-класі, спрямують на закупівлю 
тепловізора для захисників із Козятина

äèðåêòîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà 
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷ ïðîâîäèòü äëÿ 
øêîëÿð³â êîðîòêó åêñêóðñ³þ. 
Íàéá³ëüøå ¿õíþ óâàãó ïðèâåðòàº 
äçâ³í. Êîæåí ïî ÷åðç³ ï³äõîäèòü, 
äçâîíèòü ³ çàãàäóº áàæàííÿ.

— Êîëèñü òàêèìè äçâîíàìè 
êîðèñòóâàëèñÿ íà âîêçàë³, — ðîç-
ïîâ³äàº ä³òÿì Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷. — 

Êîëè ïî¿çä ïðèáóâàâ íà ñòàíö³þ, 
äçâîíèëè â äçâ³í ³ òàêèì ÷èíîì 
ïîâ³äîìëÿëè ïàñàæèð³â. Êîëè ïî-
¿çä ìàâ â³äïðàâëÿòèñÿ, äçâîíèëè 
â äçâ³í çíîâó ³ òîä³ ïàñàæèðè çíà-
ëè, ùî òðåáà çàéíÿòè ñâî¿ ì³ñöÿ 
ó ïî¿çä³.

Ä³òè ³ç çàõâàòîì ôîòîãðàôóþòü 
³ çí³ìàþòü íà â³äåî óñ³ åêñïîíàòè.

Усі торбинки вийшли яскравими і різними. Над дизайном кожен працював самостійно

Аріна вирішила зробити на шопері жовто-блакитні 
відбитки долонь. Для цього наносить на руку фарбу

Малювали не лише на екосумках. Славік зробив невеликий 
жовто-блакитний стяг на руці

Øêîëÿð³ íå ëèøå 
òâîðèëè, à é 
äîâ³äàëèñÿ ïðî ìèíóëå 
Êîçÿòèíà — ï³ñëÿ 
ìàéñòåð-êëàñó äëÿ íèõ 
ïðîâåëè åêñêóðñ³þ
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ÍÀØ² ÏÅÐØÎÊËÀÑÍÈÊÈ

ЗНАЙОМТЕСЯ, 1-А КЛАС ЛІЦЕЮ №2

Класний керівник 1-А класу 
Олена Демченко

Каріна МазурМаксим Драчук

Нікіта Тріщан

Марія Красовська

Денис Терепа

Маргарита Костів

Ростислав Поліщук

Давид Матущак Вероніка Єпіхіна

Директор комунального 
закладу Ліцей №2 
Козятинської міської ради 
Наталія Міськова

Мілена Васильонок

Каміла Леуш

Ангеліна Фалдіна

Євген Білошицький

Софія Подгорецька

Газета «RIA-Козятин» продовжує рубрику 
«Знайомтеся, це наші першокласники».
У кожному номері видання ми 
публікуватимемо фотосвітлини 
наймолодших учнів Козятинських шкіл і їхніх 
перших учителів. Цього разу знайомимо вас 
із першачками  Комунального закладу Ліцей 
№2 Козятинської міської ради. На фото — 
учні 1-А класу. У наступному номері будуть 
дітки з 1-Б класу
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ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 22 âåðåñíÿ, Ìó-
çåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà ïåðåòâîðèâñÿ 
íà ñïðàâæíþ òâîð÷ó ìàéñòåðíþ. 
Íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàòàë³ÿ 
Áàøòîâà íàð³çàº ïðÿìîêóòíèêè 
ç òêàíèíè, âèòÿãóº íèòêè, ùî 
ïîòîðî÷èëèñÿ ïî êðàÿõ, ³ ñêëà-
äàº øìàòêè ìàòåð³¿ íà êðàº÷îê 
ñòîëó. Ðîáîòè ùå áàãàòî — òðåáà 
íå ëèøå ï³ä³áðàòè ïîòð³áí³ êî-
ëüîðè, à é âèïðàñóâàòè óñ³ êëàï-
òèêè òêàíèíè.

Êîëè ï³äãîòîâ÷èé åòàï çàâåð-
øåíî, ïî÷èíàºòüñÿ íàéö³êàâ³-
øå — åòàï òâîð÷èé. Â îäí³é ³ç 
çàë³â ìóçåþ çáèðàþòüñÿ ìàòóñ³ 
ðàçîì ³ç ä³òêàìè. Âîíè çàâ³òàëè 
ñþäè, ùîá íàâ÷èòèñÿ ìîòàòè ìî-
òàíêè — òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³ 
îáåðåãîâ³ ëÿëüêè. Ïåðåä ïî÷àòêîì 
ìàéñòåð-êëàñó ôàõ³âåöü Öåíòðó 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã Îëåíà Ñëîáî-
äÿíþê ïðîïîíóº ä³òÿì ïîãðàòè 
â ãðó íà ðîçâèòîê ð³çíèõ âèä³â 
÷óòòÿ. Ïåðøå çàâäàííÿ íà ç³ð.

— Ìåí³ ïîòð³áåí äîáðîâî-
ëåöü, — êàæå Îëåíà.

Ï³äí³ìàº ðóêó Íàñòÿ. Ä³â÷èíêó 
ïðîñÿòü íàçâàòè ï’ÿòü ïðåäìåò³â 
ñ³ðîãî êîëüîðó, ÿê³ âîíà áà÷èòü 
äîâêîëà ñåáå.

— Ìàòåð³ÿ, — ïî÷èíàº Íàñòÿ.
— Ë³õòàð, ï³äæàê, íîæèö³, 

âñòàâêà íà êîôò³, — äîïîìàãàþòü 
¿é ä³òè ðàçîì ³ç áàòüêàìè.

Íàñòóïíà ãðà íà ðîçâèòîê äî-
òèêó. Ï³äí³ìàº ðóêó ²ðèíêà, âñòàº 
ç³ ñâîãî ì³ñöÿ ³ âèõîäèòü íà çàë. 
Îëåíà ïðîñèòü ä³â÷èíêó çàïëþ-
ùèòè î÷³, äàº ¿é â ðóêó íîæèö³ ³ 
çàïèòóº, ùî öå çà ïðåäìåò?

— Íîæèö³, — âåñåëî âèãóêóº 
²ðà.

Íàñòóïíèé ïðåäìåò — íèòêà. 
¯¿ ä³â÷èíêà òåæ îäðàçó âãàäóº. 
Ïî òîìó Îëåíà êëàäå íà äîëî-
íþ ²ð³ ìîíåòó íîì³íàëîì ï’ÿòü 
ãðèâåíü.

— Öå êîï³éêà, — êàæå ä³â÷èí-
êà.

— À ñê³ëüêè, ÿê òè äóìàºø? — 
çàïèòóº Îëåíà.

— Ñ³ì.
— Ìàéæå âãàäàëà, — êàæå Îëå-

íà.
Îñòàííº çàâäàííÿ îòðèìóº Ðîñ-

ò³ê. Õëîï÷èêà ïðîñÿòü íàçâàòè 
äâà çàïàõè, ÿê³ â³í â³ä÷óâàº çàðàç.

— Ïàðôóìè ³ ïàï³ð, — áåç ðîç-
äóì³â â³äïîâ³äàº Ðîñò³ê.

— Òàê³ ³ãðè äóæå ïðîñò³, àëå 
äîïîìàãàþòü â³äâîë³êòè äèòèíó 
â³ä ïåðåæèâàíü, ñòðàõó ³ ïðîñòî 
òð³øêè ðîçâàæèòèñÿ, â³äâîë³êòè-

ñÿ, — ïîÿñíþº Îëåíà Ñëîáîäÿ-
íþê. — Ìè ç âàìè çàðàç òð³øêè 
â³äâîë³êëèñÿ, ùîá îòðèìàòè ãàð-
íèé íàñòð³é ³ ïðîâåñòè ìàéñòåð-
êëàñ. Çàðàç âè áóäåòå ðîçâèâàòè 
ñâî¿ çîðîâ³ ³ òàêòèëüí³ íàâè÷êè 
çàâäÿêè öèì ïðåêðàñíèì ëÿëüêàì 
³ ìàéñòðèí³ Íàòàë³¿ Áàøòîâ³é.

МОТАЮТЬ ЗАВЖДИ ВІД СЕБЕ
Êîæíîìó ó÷àñíèêó ðîçäàþòü 

êëàïòèêè á³ëî¿ òêàíèíè. Öå áóäå 
îñíîâà ëÿëüêè. Ñïåðøó òðåáà 
ñôîðìóâàòè ãîëîâó. Äëÿ öüîãî 
Íàòàë³ÿ áåðå ó æìåíþ íåâåëè-
êèé øìàòîê âàòè, ñêëàäàº ç íüîãî 
êóëüêó, àêóðàòíî ïðèãëàäæóþ÷è, 
ùîá ëè÷êî ìîòàíêè áóëî ð³âíèì.

— Òåïåð óñêëàäíþºìî çàâäàí-
íÿ. Íà âàø³é òêàíèí³ øóêàºòå 
öåíòð. Êóëüêó ìè êëàäåìî êðàñè-
âîþ, ãëàäåíüêîþ ñòîðîíîþ âíèç 
³ ñêëàäàºìî òêàíèíó ïî ä³àãîíà-
ë³, í³áè õóñòî÷êó. Ðîáèìî ãàðíå 
ëè÷êî, çàâåðòàºìî íàçàä. Äàë³ 
áåðåìî íèòî÷êó, — êàæå ìàé-
ñòðèíÿ ³ ä³ñòàº ç êèøåí³ ìîòîê 

á³ëèõ íèòîê. — ß òðèìàþ íèòêó 
äóæå ì³öíî. Òåïåð ïî÷èíàºìî 
ìîòàòè. Çà ïðàâèëàìè öå òðåáà 
ðîáèòè â ïðîòèëåæíèé á³ê. Ìî-
òàëè çàâæäè ëÿëüêó â³ä ñåáå, òàê 
òè â³ääàºø åíåðã³þ.

Íàñòóïíèé åòàï — ñôîðìóâàòè 
ðóêè. Ìàéñòðèíÿ ðîçïðàâëÿº òêà-
íèíó, ùîá âíèçó êëàïòèêà óòâî-
ðèâñÿ òðèêóòíèê. Â³äòÿãóº îäèí 
³ç ê³íö³â òðèêóòíèêà ³ ñêëàäàº, 
ÿê ë³òà÷îê ³ç ïàïåðó. Âèõîäèòü 
êðèõ³òíà äîëîíüêà, ÿêó Íàòàë³ÿ 
òàê ñàìî ô³êñóº íèòêîþ. Êîæåí 
ó÷àñíèê ïîâòîðþº ðóõè çà ìàé-
ñòðèíåþ ³ ïàðàëåëüíî ñëóõàº ö³-
êàâ³ ôàêòè ïðî ëÿëüêó-ìîòàíêó.

— Êîëèñü õîäèëè îäèí äî îä-
íîãî â ãîñò³, íà âå÷îðíèö³, — ðîç-
ïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Áàøòîâà. — Òàì 
çáèðàëèñÿ ä³â÷àòà ç õëîïöÿìè, 
ñï³âàëè ï³ñåíü ³ ìîòàíêè òåæ 
ðîáèëèñÿ íà âå÷îðíèöÿõ. Äëÿ 
òîãî, ùîá ìàëåíüê³é ä³â÷èíö³ ïî-
òðàïèòè íà âå÷îðíèö³, ïîòð³áíî 
áóëî çðîáèòè ëÿëüêó-ìîòàíêó ³ 
ïîêàçàòè ¿¿ âñ³ì. Óñ³ êàãàëîì âè-

áèðàëè — ìîæå âîíà ïðèõîäèòè, 
âæå âîíà äîñòàòíüî äîðîñëà ÷è 
ùå í³, ÷è âîíà ùå í³÷îãî íå âì³º. 
Ëÿëüêà-ìîòàíêà áóëà ïåðåïóñò-
êîþ ó äîðîñëå æèòòÿ. Òàê³ ëÿëüêè 
áóëè ð³çíîìàí³òí³. Êîëè äèòèíêà 
õâîð³ëà, ³ç çàëèøê³â ñòàðåíüêî¿ 
îäåæ³ äèòèíè ðîáèëàñÿ ìîòàí-
êà, êëàëàñÿ äèòèí³ ï³ä ïîäóøêó 
³ êîëè äèòèí³ ñòàâàëî òð³øêè 
ëåãøå, ëÿëüêó ñïàëþâàëè ³ â³-
ðèëè, ùî õâîðîáà â³ä äèòèíêè 
ïåðåéøëà íà ëÿëüêó.

ЧОМУ У ЛЯЛЬОК НЕМАЄ 
ОБЛИЧЧЯ

Êîëè ðóêè ó âñ³õ ëÿëüîê âæå ãî-
òîâ³, ìàéñòðèíÿ ïîêàçóº, ÿê ôîð-
ìóâàòè òóëóá. Íàòàë³ÿ ïðîïóñêàº 
íèòêó ÷åðåç øèþ ï³ä ðóêó ³ çà-
êèäàº çà ãîëîâó íàçàä, óòâîðþþ÷è 
ä³àãîíàëü. Ïîò³ì ðîçâåðòàº ëÿëüêó 
ç ³íøîãî áîêó ³ ïîâòîðþº ò³ ñàì³ 
ðóõè. Äåê³ëüêà õâèëèí ³ â êîæ-
íîãî ó÷àñíèêà âæå ãîòîâà îñíîâà 
ìîòàíêè. Òåïåð ÷åðãà çà îäÿãîì. 
Òóò âæå òðåáà óâ³ìêíóòè ôàíòà-
ç³þ. Ñåðåä ð³çíîìàí³òòÿ êëàïòèê³â 
ð³çíîêîëüîðîâî¿ òêàíèíè êîæåí 
îáèðàº ñîá³ òå, ùî íàéá³ëüøå 
äîñõî÷ó. Ñïåðøó ðîáëÿòü ñï³ä-
íè÷êó, ïîò³ì — ôàðòóøîê. Äëÿ 
ïðèêðàñ âèêîðèñòîâóþòü àòëàñí³ 
ñòð³÷êè. Õòî çàâ’ÿçóº íà ïîÿñ³, 
õòî — íà ðóêè.

Îñòàíí³é åòàï — çðîáèòè 
õóñòèíêó. Ìàéñòðèíÿ ðàäèòü 
íå çàâ’ÿçóâàòè õóñòêó âóçëîì, 
à ïðèêëàñòè òêàíèíó äî ãîëîâè 
³ ïðèìîòàòè íèòêîþ — òàê âèãëÿ-
äàº ãàðí³øå. Ïîêè ìàòóñ³ ç ä³òüìè 
ìóäðóþòü íàä ãîëîâíèìè óáîðàìè 
ñâî¿õ îáåðåã³â, Íàòàë³ÿ ïîÿñíþº, 
÷îìó ìîòàíêè íå ìàþòü îáëè÷÷ÿ.

— ²ç äàâí³õ äàâåí â³ðèëè, ùî 
ÿêùî ëÿëüö³ ñòâîðèòè îáëè÷÷ÿ, 

МАМИ З ДІТКАМИ ВЧИЛИСЯ 
РОБИТИ УКРАЇНСЬКІ ОБЕРЕГИ
Надихаюче  У Музеї історії міста 
провели майстер-клас для багатодітних 
родин. Мами разом із дітками 
заряджалися позитивом і мотали ляльки-
мотанки. А ще дізналися багато цікавого 
про цей автентичний талісман

òî âîíà áóäå âïëèâàòè íà äóøó 
ëþäèíè àáî çàáåðå ¿¿ äóøó, — 
ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Áàøòîâà. — 
Òîìó ëÿëüêè í³êîëè íå ðîáèëè 
ç îáëè÷÷ÿì. ²íêîëè íà ëÿëüêàõ 
ìîòàëè õðåñò. Äóæå äîáðå, êîëè 
ëÿëüêà ç ÷èñòèì îáëè÷÷ÿì. Âîíà 

áóäå ñïðèéìàòè âàøó åíåðãåòèêó, 
âàø³ ìð³¿ ³ ïàì’ÿòü âàøèõ ïðà-
ïðà-áàáóñü, áóäå äîïîìàãàòè 
ó çä³éñíåíí³ áàæàíü.

Äåê³ëüêà ðóõ³â ³ âñå ãîòîâî. 
Ó êîæíîãî âèéøëà óí³êàëüíà 
ìîòàíêà, íå ñõîæà íà ³íø³.

Ó ìîòàíîê íåìàº 
îáëè÷÷ÿ ³ öå íå ïðîñòî 
òàê: ëÿëüêó íàâìèñíå 
ðîáèëè ç ÷èñòèì 
÷îëîì, ùîá âîíà 
íå âïëèâàëà íà äóøó 
âëàñíèêà

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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ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39

Поштамп, вхід з двору, 2 поверх

Тел. 063-66-20-675

Регіональний видавець: 
Євгеній Білоус 067-687-89-40

mail: evgeniy.belous@gmail.com

Редактор: 

Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531

Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,

21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-а
тел.: (0432) 55-63-97

Зам. наклад: 5000 прим.

Замовлення № 220331

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
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редакцією
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Всесвітньої Асоціації

Новинних Медіа WAN-IFRA

Така мотанка вийшла в Іринки. На майстер-класі вона була 
однією з наймолодших учасників

Перший етап — зробити голову. Для цього шматок вати кладуть у центр тканини, тоді 
складають, як хустку і міцно змотують ниткою
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ÄÎÇÂ²ËËß

РЕКЛАМА

512230 512206

512207

512611

512013

512604

511929

512205

512416

Кросворд «Південно-західна частина міста»Кросворд «Південно-західна частина міста»

По горизонталі 

4 Абревіатура ПРБ розшифровується як «посьолок робітничих 
…»

7 Як називається садочок № 5?
9 Біля Орсовського ставка розташована будівля «Вінницягаз». 

Як її називають у народі?
12 На муралі Афганського будинку намальоване макове поле. 

Що зображено над ним?
14 У центрі ПРБ є старий металевий стенд для оголошень. Що 

на ньому написано?
15 Скільки шкіл розташовано на ПРБ?
16 Що розташовано поруч із відділенням Нової пошти?

1 Найстаріший навчальний заклад Козятина
2 Ця вулиця починається на ПРБ, а продовжується в Сигналі — Ярослава …
3 Що розташоване на території Церкви Ікони Почаївської Божої Матері?
5 Магазин на вулиці Захисників України (колишня 8-ма Гвардійська), який вже 

зачинений
6 Підприємство на вулиці Довженка, яке вже не працює
8 Місце, звідки відправляються автобуси на села
10 Як називається вулиця за м'ясокомбінатом?
11 Сьогодні це приміщення використовують як житловий будинок, а колись там 

була школа. Яка?
13 Три роки тому у сквері біля вічного вогню відкрили пам'ятник, який називаєть-

ся «Чорний …»

По горизонталі
4. бригад 7. Горобинка 9. газконтора 
12. вертоліт 14. Кіно 15. одна
16. ринок

По вертикалі
1. училище 2. Мудрого 3. цвинтар 
5. Обжорка 6. маслозавод
8. автостанція 10. Зелена
11. Вечірня 13. Тюльпан ВІДПОВІДІ

По вертикалі

512436
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Продам теличку та бичка на утримання та 
річну теличку. 073-793-55-95

Продам гарнесеньку теличку від 
джерсейської корови на гарну корову. 073-

793-55-95

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

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

Продам діючий магазин. 067-797-68-40

Продам поросят петрен+дюрок+кантер 14-
17 кг. 096-909-16-40

Продам поросят 15-20 кг. 097-474-42-12, 
063-260-09-52

Продам бичка молочного 1 місяць, два бички 
на відгодівлю. 097-906-39-19

Продам дві тільних телички. 098-832-38-78, 
068-131-21-51

pnanŠ`
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðî-

øóºòüñÿ îïåðàòîð.  067-430-02-80

pelnmŠ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-

29-90
  Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè "ï³ä êëþ÷" äëÿ 

êâàðòèð òà áóäèíê³â. 097-704-97-81
 Ìàéñòåð íà ãîäèíó, ïîñëóãè åëåêòðèêà, 

ñàíòåõí³êà, âñòàíîâëåííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, 
çá³ð ìåáë³â. 093-190-80-33

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

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

  Áåíçîïèëó "Øò³ëü", "Ãóäëàê", áåíçîêîñó, âî-
äÿí³ íàñîñè, åë. ëîáç³ê, åë. äðåëü, åë. äâèãóíè 3 
êâò, áîëãàðêó, øóðóïîâåðò, ßÂÓ-350, ñêóòåð 4ò, 
ìîòîáëîê Ôîðòå-25. 068-216-34-20

  Áóðÿê êîðìîâèé, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-612-
95-89 

  Âàçîí "Àëîº", 3 ðîêè, äçâîíèòè ï³ñëÿ 17:00. 
2-24-60

  Â³éñüêîâó ðîçãðóçêó. 063-280-43-28 

  Ãàðàæ, àáî çäàì â îðåíäó â êîîï. "Æèãóë³". 
063-736-47-19 

  Ãàðáóçè ñ ²âàíê³âö³ 097-436-56-60

  Ãàðáóçè. 097-933-39-32  

  Ãí³é-ïåðåãí³é äåøåâî. 097-793-55-95

  Ãí³é-ïåðåãí³é. 097-906-39-19

  Äâåð³ ìåòàëåâ³ á/â, äîð³æêè, êîìï'þòåð, ñò³ë 
êîìï'þòåðíèé, êë³òêà äëÿ ïàïóã, ðàìè ç³ ñêëîì. 
097-643-40-14

  Äèâàí á/â â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 067-
585-40-47, 063-829-38-11

  Äèâàí áîðäîâîãî êîëüîðó, òóìáî÷êà ï³ä òå-
ëåâ³çîð, âñå â õîðîøîìó ñòàí³. 063-881-70-70

  Çåì. ä³ëÿíêó íà Ïîë³ ×óäåñ 15 ñîò., êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, êîíòåéíåð. 097-989-09-79   

  Êàì³íâàòà 135, ïëîòí³ñòü 100, âàííà á/â àêð³-
ëîâà 1,80 x 80, òðóáè íà òåïëèé ïîë. 098-918-
03-39, 073-918-03-39

  Êàðòîïëþ "Ì³íåâðà", "Áåëëàðîçà" ð³çíó, ïàé 
ïøåíèö³, æèòî, ñ³íî, åë. ñ³÷êàðíþ, åë. áóðÿêî-
ð³çêó, ³íêóáàòîð. 068-216-34-20

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-250-89-11, 073-463-
42-51

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-531-02-37

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 068-491-60-04

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-414-19-46   

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 063-646-41-38

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ð³çíèõ ñîðò³â. 097-933-
39-32

  Êîëåñà â çáîð³ íà ÓÀÇ 2 øò., ÁÖ-21, 235-75, 
R-15 íîâ³. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Êîòåë ãàçîâèé 500 ãðí., êàí³ñòðè äëÿ òîïëèâà 
íà 20 ë., 200 ãðí. 067-368-56-14

  Êðèøêè ïë. äëÿ âèíà âèíîãðàäíîãî "²çàáåë-
ëà". 073-003-81-34

  Ëàâêè 2,50 õ 23 õ 47 - 2 øò., áðóñêè, äîøêà â 
íåîáì. ê³ëüêîñò³, áàíêè 3 ë, 0,5 ë., áî÷êà êàïð. 
õàð÷îâà 80ë., ë³íîëåóì á/â 60 êâ. ì. â ãàðíîìó 
ñòàí³, ñòàëü âóãë. 50 õ 50 - 8 ì., 40 õ 40 - 6 ì. 
063-736-47-19

  Ë³æêî äâîñïàëüíå ç äâîìà ìàòðàöàìè, øàôó 
äâîäâåðíó, ãàçîâó ïëèòó "Áðåñò" â ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-646-01-61

  Ë³æêî îäíîñïàëüíå + ìàòðàö ç ãàðí³òóðó â äî-
áðîìó ñòàí³, ë³æêî ïîëóòîðíå ç ïàíöåðíîþ ñ³ò-
êîþ 500 ãðí., âñå á/â íåäîðîãî. 096-307-00-73  

  Ìàòðàö "Âåëàì" ñóïåð õ³ò 90 õ 1,90. 093-
153-92-70

  Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé â ãàðíîìó ñòàí³ "Âå-
ëàì" 190 õ 160. 067-336-04-01

  Ì³øêè ïóñò³ ç ï³ä öóêðó. 063-280-43-28

  Ìëèíîê, àáî ì³íÿþ íà ñ³÷êàðíþ. 063-694-
18-04   

  Ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-
01-49

  Ïåðóêè, ³ãðàøêè, ëîáçèê, ïëàñòèíêè, øê³ðÿíó 
âàë³çó, âàë³çó íà êîëåñàõ, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, 
æ³íî÷èé ïëàù 56 ð., òåïëèé, ïîäàðóþ âàçîíè. 
093-884-86-66, 068-209-91-37 

  Ïîêðèòòÿ äëÿ ï³äëîãè 3 ì õ 10 ì, äâ³ ïîëîñè . 
097-494-15-89, 093-353-67-33 

  Ïðàëüíó ìàøèíêó LG-5 êã, âåëîñèïåä äëÿ 
ä³â÷èíêè 5-8 ðîê³â ðîæåâèé, çèìîâå ïàëüòî-ïó-
õîâèê ðîæåâèé, çð³ñò 140, òóôë³ ÷îðí³ òà ÷åðâîí³ 
32-33 ð., ñàïîãè çàìøåâ³ ÷îðí³ 35 ð., âñå â 
õîðîøîìó ñòàí³. 067-903-75-46, 093-408-75-25  

  Ïøåíèöþ, êàðòîïëþ, ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä 
900 ãðí., ñ. Á³ëîï³ëëÿ. 097-802-85-14

  Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-343-01-38

  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 097-704-97-81 

  Õîëîäèëüíèê "Àòëàíò" ðîáî÷èé â äîáðîìó 
ñòàí³. 098-254-37-48

 Øàôà äâîõäâåðíà â³ä ñïàëüí³ "Àëüá³íà". 067-
430-79-37, 093-756-39-33  

  ßáëóêà ñîðòîâ³, ñîëîäê³ äåøåâî, êàðòîïëÿ 
äð³áíà, âåëèêà.  096-717-97-88 

  ßáëóêà õîðîøèõ ñîðò³â, äîìàøí³ çèìîâ³ ³ 
îñ³íí³ íåîáðîáëåí³ õ³ì³ºþ, íåäîðîãî, ñ. Ñàäîâå. 
093-995-83-50, 068-725-70-15

  ßáëóêà, ãðóøêè çèìîâèõ ñîðò³â íåäîðîãî. 
093-013-31-79

meprunlIqŠ|
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâåðõ, 36 êâ. ì., îïàëåííÿ, áåç 

ðåìîíòó ç ìåáëÿìè, ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ïåðøèé ïîâåðõ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ç íåîáõ³äíîþ òåõí³êîþ. 
093-095-17-57, 096-737-40-40  

  1-ê³ìí. êâ., ñ. Áðîäåöüêå, âóë. Ðîá³òíè÷à 62, 
êâ. 12. 098-350-73-17

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

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57 

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

  2-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 45 êâ. ì., ïåðøèé ïî-
âåðõ, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 71. 097-807-33-60 

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

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

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, ç ðåìîí-
òîì òà ìåáëÿìè, 54 êâ. ì. 093-704-31-57

  3-ê³ìí. êâàðòèðà â ì. Êîçÿòèí. 097-791-28-42  

  Áóäèíîê 48 êâ. ì., óòåïëåíèé, ãàðíèé ñòàí, 
çåì. ä³ë 6 ñîò., ìîëîäèé ñàä, ñàðàé, ïîãð³á. 
063-404-13-13

  Áóäèíîê 54 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, îòîïëåííÿ 
ãàç+ï³÷íå, ñêâàæèíà, âàííà, ãàðàæ, ïîòð³áåí 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 067-693-14-70 

  Áóäèíîê 78 êâ. ì., âóë. Âîäîêà÷íà, ãàðàæ ç 
ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âñ³ çðó÷íîñò³. 067-
368-56-14, 2-23-74

  Áóäèíîê 80 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, ãîðîä 15 ñîò., 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âàííà, òóàëåò, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êîëîäÿçü, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 097-
628-48-13, 073-058-41-21 

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 
óñ³ çðó÷íîñò³, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, 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 
ðåìîíòó. 093-704-31-57 

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ. Ñèãíàë, ãà-
ðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê, 
ãîðîä 20 ñîò. 095-769-97-36 

  Áóäèíîê íåäîðîãî, ïîáëèçó ñò. Êîðäèø³âêà, 7 
õâ. ï³øêè. 097-254-59-73

  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, 79 êâ. ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàçîâå 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-921-08-71

  Áóäèíîê ñ. Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðíà ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, ìîëîäèé ñàäîê, ãî-
ðîä. 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 ñ. Ñîê³ëåöü 72 êâ. ì., ãàç òà ï³÷íå 
îïàë., âîäîïðîâ³ä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ëÿíêà 47 ñîò. 097-448-10-92 Íàòàë³ÿ

  Áóäèíîê öåãë., 17 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ³íä. 
îïàëåííÿ, óñ³ çðó÷íîñò³, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 
093-704-31-57 

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

  Äà÷íó ä³ë-êó ç 2-õ ïîâ.  áóäèíêîì áåç âíóòð. 
ðîá³ò â ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50

  Äà÷ó ç çåì. ä³ëÿíêîþ 9,8 ñîòîê, ð-í Òàëèìî-
í³âêà. 063-782-63-59

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

  Ä³ëÿíêà ñ. Ïëÿõîâà ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ïîãð³á, 
ñàðàé. 097-453-44-55

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

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

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

  ×àñòèíó áóäèíêó áåç ðåìîíòó, öåíòð, âóë. 
Ñòóñà, äâ³ ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, ï³÷íå 
îïàëåííÿ , ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ ïîðó÷. 093-632-24-12, 068-548-59-98, 
050-436-37-15  

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

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

103 òèñ. êì., îäèí âëàñíèê, âõîðîøîìó ñòàí³. 
067-602-75-87 Àíàòîë³é

  Geely CK, 2008 ð. â., 1,5, ïðîá³ã 88000 êì. 
067-264-57-61   

  Skoda Fabia 2008 ð., á³ëîãî êîëüîðó, ïðîá³ã 
187000 êì. 097-111-03-78

  ÂÀÇ 1117, "Êàëèíà" 2008 ð. â., ãàç-áåíçèí, 
äâèãóí 1,6, îäèí âëàñíèê â õîðîøîìó ñòàí³. 
097-529-17-91

jrok~
  Áàëîíè: êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáó-

òîâ³; 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, ðà-
ä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïà-
ëåííÿ. 097-793-55-95

  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-
430-02-80

  Çåðíî òà äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëèâî ïàé. 
073-793-55-95

  Êàðòîïëþ âåëèêó ïî 8 ãðí/êã, 150-200 êã. 
097-793-55-95

  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 ñà-
ìîâèâ³ç. 073-793-55-95

  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþ-
ì³í³é, ì³äü, íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íà-
ñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá. 097-793-55-95

  Ìîðêâó, öèáóëþ, êàðòîïëþ. 067-159-28-54

  Ñ³íî ÿê³ñíå òà äð³áíó êàðòîïëþ, áóðÿê. 073-
793-55-95 

  Ñ³íî, ìîæëèâî íà ïí³. 097-793-55-95

 Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-
446-20-46, 063-629-01-49 

lPm“~
  3-ê³ìí. êâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23 íà 1-ê³ìí. 

êâ. ç äîïëàòîþ â öåíòð³. 063-736-46-87

pIgme
  Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ 

íà çåìëþ â³ä 28.12.2002 ð., IV-BH ¹056221 âè-
äàíèé íà ³ì'ÿ  Ëàäíþê Ã. Ì., ñ. Çîçóëèíö³, âóë. 
Øåâ÷åíêà 21, Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ââàæàòè 
íåä³éñíèì. 

  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³ò-
íèêà ÄÂÂÊ ¹003332 çà ïðîôåñ³ºþ "Ïîì³÷íèê 
ìàøèí³ñòà åëåêòðîâîçà. Ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà 
òåïëîâîçà", âèäàíèé 25.06.1998 ð. ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèì ó÷èëèùåì ¹17 ì. Êîçÿòèí íà ³ì'ÿ 
Ãóñºâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Æ³íêà øóêàº òåðì³íîâî ðîáîòó ïðèáèðàëü-
íèö³, äîãëÿäàëüíèö³ òà ò.ä, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-192-67-78 

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., á³ëÿ ÀÒÁ íà òðèâàëèé òåð-
ì³í. 098-866-40-86, 098-022-47-89  

  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê, ãàç, çëèâ âîäè, áåç 
çðó÷íîñòåé, ìåáë³, õîëîäèëüíèê. 096-258-75-22

  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 350ãðí./äîáà. 097-
31-86-336

  Ìèêîëà 38 ðîê³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ðî-
áîòÿùèé, óñå âì³º ðîáèòè ïî ãîñïîäàðñòâó, ñ. 
Âîâ÷èíö³, Â³ííèöüêî¿ îáë., áàæàº ïîçíàéîìè-
òèñü ç æ³íêîþ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê äëÿ æèòòÿ, 
çãîäíèé íà ïåðå¿çä ÷åêàº íà äçâ³íîê. 098-859-
01-33, 073-325-66-26     

  Õëîïåöü 19 ðîê³â øóêàº ðîáîòó ñòîðîæà, 
îõîðîííèêà â ì. Êîçÿòèí òà Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 
098-509-37-82 
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ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

ÄÎÇÂ²ËËß

Відгадай!

Випуск №33
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний 
мат.

Задача №69-72 (для школярів)

М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

Перевірте розв'язок:

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

Задача №65
I. 1. Tc7!bc7:+  2. Kpa8 c8Фx;
II. 1. Td7! ba7:  2. Kpc8 a8Ф - правильні мати
Задача №66
I. 1. Th6! Kf8  2. Th8 Tg6x;
II. 1. Kpg8! Kg5  2. Tg7 Tf8x.
Задача №67
А) 1. Tb2! Cb5  2. Tb4 Td3x;
Б) 1. Kpb4! Td4x  2. Kpa3 Ta4x.
Cа4d1.
Задача №68
А) 1. Kpg3! Tg2+  2. Kph3 
Cg4x;
Б) 1. Kpg5! Te5+  2. Kph4 Th5x. 
p.h4g3

М. Пархоменко

***
В тролейбусі.
— Ваш квиток?
— Немає, а ваш?
— Я контролер взагалі-то!
— А я електрик, так що, мені тепер 
за світло не платити?

***
Різниця між великим містом і 
маленьким містечком в тому, 
що у великому можна більше 
побачити, а у маленькому — 
більше почути!

***
Гарний манікюр може прикрасити 
не тільки руки жінки, але й обличчя 
чоловіка!..

***
Якщо гроші для вас не головне 
у житті, то головне для вас, щоб це 
не дізналось ваше керівництво.

***
Машина з жінкою за кремом 
на величезній швидкості 
проїжджає через перехрестя, тричі 
пролітає на червоне світло, мчить 
по зустрічній смузі, проскакує між 
двома вантажівками… За нею поліція, 
сирени, мигалки, нарешті машину 
притискають до узбіччя. Жінка 
зупиняє двигун і запитує чоловіка, 
який, напівмертвий, сидить поруч:
— Ну, що — пройшла вже, нарешті, 
твоя гикавка?!

АНЕКДОТИ

ОВЕН 
Цього тижня вам, схоже, 
доведеться розраховувати 
лише на свої сили та вміння 
швидко міняти плани. Зва-
жайте на інтереси ділових 
партнерів, друзів і членів 
сім’ї, не ставте свої амбіції 
на чільне місце.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Велика кількість інформації 
складеться в нове форму-
лювання, яке відповість 
на життєво важливі питання. 
Постарайтеся не прогово-
ритися про потаємне, одні 
можуть не зрозуміти, а інші 
позаздрять. Чим спокійніше 
ви проведете тиждень, тим 
краще для вас.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня цілком ймовірно 
виконання заповітного 
бажання. Результати вашої 
діяльності обіцяють бути 
зримі та вагомі. Ви будете 
сповнені сил та енергії.

РАК 
Настає цікавий тиждень, коли 
можна активно і із задово-
ленням попрацювати. Нові 
люди можуть зіграти істотну 
роль у влаштуванні вашої 
кар’єри, реалізації ваших 
ідей. Однак спробуйте менше 
говорити і більше слухати. 

ЛЕВ 
На початку тижня ви можете 
за бажанням знайти нову 
роботу. Хоча будь-який 
ризик чи авантюра приведе 
вас до провалу чи розчару-
вань. Намагайтеся зареко-
мендувати себе сумлінним 
працівником. Виявіть 
дружелюбність та терпимість 
у спірній ситуації.

ДІВА 
Тиждень може вимагати 
від вас активності та нових 
ідей. Якщо ви досить мудрі, 
то швидко зрозумієте, що 
нове, це добре забуте старе. 
А якщо вас відвідає натхнен-
ня, то будь-яка справа вам 
під силу.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень на вас чекає 
динамічний і наповнений 
різноманітними подіями. 
Ви готові до нового, хоч би 
що було його джерелом. 
У професії та коханні ви 
підкорите нові вершини.

СКОРПІОН 
Цього тижня постарайтеся 
зловити свою хвилю удачі. 
Ваші ідеї на роботі будуть 
потрібні і вам вдасться 
вирішити більшу частину 
своїх і навіть чужих проблем. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не будьте надто відвертими, 
колегам та друзям 
не обов’язково знати про 
вас все. За мінімальних 
зусиль ви можете отримати 
максимальні результати. 
Неділя — сприятливий день 
для сімейних вечорів та 
зустрічей зі старими друзями.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня є ризик поми-
лок та втрат. Тож продумуй-
те план дій і прораховуйте 
всі варіанти, у тому числі 
й невдалі. Постарайтеся 
об’єктивно розрахувати свої 
сили, не переоцінювати свої 
можливості.
 
ВОДОЛІЙ 
Життя цього тижня легко 
приведе вас до успіху. По-
старайтеся не змушувати 
нікого «зрозуміти ваше 
становище», тому що ви 
можете вирішити свої про-
блеми самостійно. 

РИБИ 
Цього тижня нові зустрічі 
та знайомства будуть для 
вас особливо важливими, 
виявіть активність, не сидіть 
вдома. Не захоплюйтеся 
тратою грошей, ви створите 
про себе найкращу думку, 
виявивши розсудливість, 
а не показну щедрість з ме-
тою справити враження. 
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