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РЕКЛАМА

Минулого року половина шкіл 
Козятинської громади змінила своїх 
очільників. Багатьох у місті вразила 
ця новина, адже більшість із чинних 
на той момент директорів керували 
навчальними закладами протягом 
багатьох років, але контракти із 
ними продовжувати не стали. 
Натомість оголосили конкурси і 
обрали нових очільників

«Директорів призначили 
незаконно», — заявив депутат міської 
ради і спільно з колегою по фракції 
звернувся до суду. Майже півтора 
року тривав судовий процес. Що 
вирішила Феміда — читайте у нашій 
публікації

Із директором ліцею № 7 (колишня 
школа-гімназія-дитячий садок 
імені Володимира Підгорбунського) 
підписали контракт на шість років. 
Із рештою директорів — на два

с. 4

ДАЮТЬ БЕЗКОШТОВНІ 
УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ
Вперше у Козятині 
започаткували курси 
української мови для дорослих. 
До уроків долучаються не лише 
козятинчани, а й переселенці. 
На одне із занять завітали і ми. 
Розповідаємо, як відбувається 
навчальний процес і що про 
курси кажуть учениці

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
СВІТЛОВІДБИВАЧІ
Вуличне освітлення 
не працює, а це значить, що 
ходити узбіччями в темний 
час доби стало небезпечніше. 
У поліції радять користуватися 
світловідбиваючими елементами. 
Ми поцікавилися, чи можна їх 
купити в Козятині і скільки це 
коштує с. 3с.8
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК

Íà êàëåíäàð³ äðóãèé òèæäåíü 
ëèñòîïàäà ³ çà â³êíîì âæå äîâîë³ 
ïî-îñ³ííüîìó — +6-+10 ãðàäó-
ñ³â. Âæå õî÷åòüñÿ ç³ãð³òèñÿ á³ëÿ 
òåïëèõ áàòàðåé òà ó òåïëèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ. Íàéïåðøå öå âàæëè-
âî äëÿ íàøèõ ä³òåé, ÿê³ âèéøëè 
íà íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ êàí³êóë. Ïåðåä 
âèõ³äíèìè ì³ñüêèé ãîëîâà Êî-
çÿòèíà çàïèñàëà â³äåîçâåðíåííÿ 
äî êîçÿòèí÷àí, äå ï³äíÿëà òðè 
íàãàëüíèõ ïèòàííÿ ó ãðîìàä³. 
Ïåðøå ïèòàííÿ ñòîñóâàëîñÿ òå-
ïëîïîñòà÷àííÿ.

— Ìè â öüîìó ðîö³ ïðîâå-
ëè âñòàíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ 
íà øåñòè êîòåëüíÿõ. Ùå îäíà 
êîòåëüíÿ íå çàê³í÷åíà, — ñêàçàëà 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà ó â³äåîçâåð-
íåíí³. — Ìàºìî âåëèêó íàä³þ, ùî 
íàéáëèæ÷èìè äíÿìè çàê³í÷èìî. 
Çàïóñêàºìî ïî îäí³é êîòåëüí³, 
äëÿ òîãî, ùîá ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êàí³êóë íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ìàëè 
òåïë³ ïðèì³ùåííÿ ³ ä³òè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü òàì íàâ÷àòèñÿ, — 
éøëîñÿ ó â³äåîçâåðíåíí³.

Òà ó ïåðøèé äåíü íàâ÷àííÿ 
ï³ñëÿ êàí³êóë íå âñ³ ó÷í³ çìîãëè 
ðîçïî÷àòè íàâ÷àííÿ ó òåïëèõ 
êëàñàõ.

— Ìîÿ äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ 

ó ïåðøîìó êëàñ³ Êîçÿòèíñüêîãî 
ë³öåþ. Íàïåðåäîäí³ â÷èòåëüêà íà-
ïèñàëà ó âàéáåðñüêîìó ÷àò³, ùî 
ä³òè íå âèéäóòü ó ë³öåé. Ïðè-
÷èíà — õîëîäíî, — ðîçïîâ³ëà 
êîçÿòèí÷àíêà Îêñàíà. — Ïåðåä 
öèì ìè òåæ íàâ÷àëèñÿ òðè òèæ-
í³ äèñòàíö³éíî. Öå äóæå âàæêî, 
òîìó ùî ³ ðîáîòà, ³ îíëàéí-íà-
â÷àííÿ ç ïåðøà÷êàìè — ö³ ïî-
íÿòòÿ íå ìîæíà ïîºäíàòè. Ä³òÿì 
ïîòð³áåí êîíòàêò ³ç â÷èòåëåì. ß, 
ÿê ³ á³ëüø³ñòü áàòüê³â ïåðøî-
êëàñíèê³â, íå ðîçóì³ºìî, ÷îìó 
íå ìîæíà áóëî çðîáèòè öèõ ðîá³ò 
ïî êîòåëüíÿõ ðàí³øå, áóëî ë³òî, 
áóëè êàí³êóëè…

Ó ïîíåä³ëîê, 7 ëèñòîïàäà, ìè 
ðîçïèòàëè ïðî ñèòóàö³þ ç òåïëîì 
ó øêîëàõ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
²ííè Ìàäåé.

— Ó êîòåëüí³, ÿêà îïàëþº îïî-
ðíèé ë³öåé ³ ïåðøèé äèòÿ÷èé ñà-
äî÷îê — ðîáîòè ïîêè ùî òðè-
âàþòü, — ñêàçàëà ²ííà Ìàäåé. — 
Ñïîä³âàºìîñü, ùî íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì âñå çàïðàöþº.

Çà ñëîâàìè ²ííè Ìàäåé, âñ³ ³íø³ 
êîòåëüí³ ï³äêëþ÷åí³, ïðàöþþòü, 
â øêîëàõ äàëè òåïëî. Òàì, äå ãàçî-
âå îïàëåííÿ — òàêîæ ñë³ä çà÷åêàòè 
äåíü-äâà. Â öåíòð³ äèòÿ÷î-þíàöü-
êî¿ òâîð÷îñò³, äå íàâ÷àþòüñÿ ïåðø³ 

êëàñè ïåðøîãî òà äðóãîãî ë³öåþ, 
òåïëî îá³öÿëè ïóñòèòè âæå ó ïî-
íåä³ëîê. Òàê ³ çðîáèëè. Ó â³âòîðîê, 
8 ëèñòîïàäà, ó ïðèì³ùåíí³ âæå 
áóëè òåïë³ áàòàðå¿.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñ³ëüñüêèõ øê³ë 
ãðîìàäè, òî ó âñ³õ âæå òåïëî, 
ó øêîëàõ ñâî¿ êîòåëüí³.

— Ïî ñåëàõ ïðîáëåì íåìà. Äèâ-
ëÿòüñÿ ïî òåìïåðàòóðíîìó ïîêàç-
íèêó â çàêëàä³, ðåãóëþþòü òåìïå-
ðàòóðó, — ï³äñóìóâàëà ²ííà Ìàäåé.

À ùî æ ç Êîçÿòèíñüêèì îïî-
ðíèì ë³öåºì? ×åêàëè äî ñåðåäè. 
Àëå òåïëà òàì òàê ³ íå äàëè. 

П’ЯТЬ КОТЕЛЕНЬ ВЖЕ ГРІЮТЬ ЛІЦЕЇ, 
ШОСТУ — ЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛИ
Актуально  У Козятинських школах 
осінні канікули розпочалися 31 жовтня. 
До навчання діти повернулися 
у понеділок, 7 листопада. Проте за парти 
вийшли не всі класи (мова йде про тих 
учнів, які і до канікул навчалися офлайн). 
Станом на середу, 9 листопада, у всіх 
навчальних закладах тепло пустили, 
окрім Козятинського ліцею та першого 
садочка. Чому так і коли там теж стане 
тепло — дізналися у міського голови 
Козятина Тетяни Єрмолаєвої

Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ «RIA-Êîçÿòèí» 
íàäõîäÿòü äçâ³íêè — êîëè ä³òè 
ï³äóòü íàâ÷àòèñÿ, êîëè êîòåëüíÿ 
çàïðàöþº?

Ïèòàííÿ, ÿê³ õâèëþþòü áàòüê³â, 
ìè ïåðåàäðåñóâàëè ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Êîçÿòèíà Òåòÿí³ ªðìîëàºâ³é

— Ðîáîòè ó øîñò³é êîòåëü-
í³ ùå òðèâàþòü, íàéáëèæ÷èìè 
äíÿìè ¿õ çàê³í÷àòü ³ ïîäàäóòü 
òåïëî, — â³äïîâ³ëà íàì Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà. — Ï’ÿòü êîòåëåíü 
çðîáëåí³, à 6-òà — ùå â ðîáî-
ò³. Â Óêðà¿í³ íåìàº îáëàäíàííÿ, 
â³ä ñëîâà íåìàº çîâñ³ì, â êðà¿í³ 
â³éíà. Â ïåðøó ÷åðãó îáëàäíàí-
íÿ íàäàþòü òàì, äå ðîçáîìáèëè 
êîòåëüí³.

Ó íàñ ó êîòåëüíÿõ ïîâí³ñòþ 
íîâå îáëàäíàííÿ, êð³ì òðóáè. 
Ó íàñ ïóñò³ êîòåëüí³ áóëè, áî 
15 ðîê³â òîïèëè «³íâåñòîðè». 
Â ìèíóëîìó ðîö³ òîïèëè ìè 
íà ¿õíüîìó îáëàäíàíí³, à â öüî-
ìó ðîö³ â íàñ ó øåñòè êîòåëüíÿõ 

(øîñòó çàê³í÷óþòü) ïîâí³ñòþ 
íîâå îáëàäíàííÿ.

Ñòîñîâíî òîãî, ÿê³ ïðîãíîçè 
íà øîñòó êîòåëüíþ, ìåð â³äïî-
â³ëà — íàéêðàù³ «â÷îðà».

— Õî÷ó òàê ÿ, ³ áðèãàäè, ÿê³ 
ïðàöþþòü, ³ ï³äðÿäíèêè. Â ìåíå 
íåìàº âåëèêîãî çàäîâîëåííÿ ç 
ñàìîãî ðàíêó îòðèìóâàòè äçâ³í-
êè òà íåãàòèâí³ äîïèñè. Àëå öå 
äóæå âåëè÷åçíèé ïðîºêò, ìàáóòü 
çà îñòàíí³õ 30 ðîê³â á³ëüøîãî 
ïðîºêòó, í³æ öåé, íå áóëî. Òàê, 
ìè íå çìîãëè ðîçïî÷àòè éîãî 
ó êâ³òí³, òîìó ùî â³éíà, äåðæà-
âà íå äîçâîëÿëà, ïîò³ì ïî÷àëà 
ïîòðîõó â³äïóñêàòè, º îñîáëèâîñ-
ò³, ñóäè. Ìè ïðîäîâæóºìî áóòè 
â ñóäàõ ç ïîïåðåäí³ìè ï³äðÿäíè-
êàìè. Öå íå òàê âñå ïðîñòî. Àëå 
øîñòà êîòåëüíÿ áóäå çàïóùåíà. 
Òðåáà òðîõè ïî÷åêàòè. Ìîæ-
ëèâî öå áóäå çàâòðà, ìîæëèâî 
â ï’ÿòíèöþ, ìîæëèâî ñüîãîäí³. 
Âñå áóäå äîáðå.

У козятинських храмах 
пройшла батьківська субота

Волонтер оголосив 
про збір коштів

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äìèòð³âñüêà ïîìèíàëüíà 
ñóáîòà, ¿¿ ùå íàçèâàþòü áàòü-
ê³âñüêîþ ñóáîòîþ, ïðàâîñëàâ-
í³ â³ðóþ÷³ â³äçíà÷àþòü ó íàé-
áëèæ÷ó ñóáîòó äî äíÿ ñâÿòîãî 
Äìèòðà (8 ëèñòîïàäà). Öüîãî 
ðîêó ïîìèíàëüíà ñóáîòà ïðè-
ïàëà íà 5 ëèñòîïàäà. Â öåé 
äåíü ìè ïîáóâàëè â öåðêâ³ Ïî-
êðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, 
äå íàñòîÿòåëåì õðàìó ïðîòî³-
ºðåé Âàñèëü Âë³çëî.

Ïî÷àëîñÿ öåðêîâíå Áîãî-
ñëóæ³ííÿ î 8-é ãîäèí³ ðàíêó. 
Ñëóæáó Áîæó îòåöü Âàñèëü ïî-
÷àâ ç ìîëèòâè çà íàøèõ âî¿í³â. 
Ö³ëó ãîäèíó â³í ïðîñèâ ó Áîãà 
çäîðîâ’ÿ äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â 
³ ìèðó â Óêðà¿í³. Ï³ñëÿ öüîãî 

ñâÿùåííèê ñòàâ ïðîâîäèòè 
ïàíàõèäó çà çàãèáëèìè.

Ï³ñëÿ ïàíàõèäè ñâÿùåííèê 
ðîçïîâ³â, ùî Äìèòð³âñüêà ïî-
ìèíàëüíà ñóáîòà — öå äåíü, 
êîëè â³ðÿíè çãàäóþòü ñâî¿õ 
ðîäè÷³â, ìîëÿòüñÿ çà ¿õíþ 
äóøó, ðîáëÿòü äîáð³ ñïðàâè 
òà äîïîìàãàþòü íóæäåííèì. 
Ìîëèòâà çà ïîìåðëèõ º ñâÿ-
ùåííèì îáîâ’ÿçêîì êîæíîãî 
õðèñòèÿíèíà. Ïîòð³áíî íå çà-
áóâàòè ó äí³ îñîáëèâîãî ïî-
ìèíàííÿ ïîìåðëèõ ïðèéòè 
äî õðàìó, ÿê äî òîãî ì³ñöÿ, 
çâ³äêè, çà ñëîâàìè ñâÿùåííè-
êà, ïî÷èíàºòüñÿ Öàðñòâî Áîæå 
íà çåìë³, à ïîò³ì äîäàâ, ùî 
áëèçüê³ ëþäè íå ïåðåñòàþòü 
áóòè áëèçüêèìè, íàâ³òü êîëè 
â³äë³òàþòü íà íåáî.

— Ñüîãîäí³ êîæåí çãàäàº 
òèõ, êîãî òàê áðàêóº ïîðÿä. ² 
íåõàé áóäå ìåíøå ñë³ç ³ á³ëüøå 
÷óäîâèõ ñïîãàä³â, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç íàøèìè äîðîãèìè ëþäüìè, 
ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòü çà íàìè çãî-
ðè. Íàø³ áëèçüê³ íå ïîìåðëè, 
âîíè æèâ³, à ìè ïîâèíí³ ¿õ 
øàíóâàòè â³÷íî. Â³÷íî òîìó, 
ùî é ñï³âàºòüñÿ â³÷íà ïàì’ÿòü 
³ âîíè â³÷íî æèâ³. Æèâ³ ïåðåä 
Áîãîì ³ ïåðåä íàìè. Òîìó êîëè 
ìè ïîìèíàºìî çà ïîê³é íà-
øèõ áëèçüêèõ, òèì ñàìèì ìè 
øàíóºìî ³ âèêîíóºìî çàïîâ³äü 
Áîæó, ùîá øàíóâàëè ìè áàòü-
ê³â ñâî¿õ. Íåõàé ¿ì òàì áóäå 
ñïîê³éíî òà çàòèøíî. À ìè òóò 
øàíóâàòèìåìî ¿õíþ ïàì’ÿòü ³ 
çáåð³ãàòèìåìî ëþáîâ äî íèõ 
ó íàøèõ ñåðöÿõ.

МАРІЯ ЛЄХОВА

Â³äêðèëè çá³ð êîøò³â íà 10 ñà-
ìîõ³äíèõ àðòèëåð³éñüêèõ óñòàíî-
âîê óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà òà 
êîìïëåêòàö³¿. Ïîòð³áíî ç³áðàòè 
ñ³ì ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïðî çá³ð 
ïîâ³äîìèâ âîëîíòåð Âëàä Ñ³âàê.

«Ö³ òåðì³íàòîðè âæå ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ 
íà íóëüîâ³é ë³í³¿ ôðîíòó ³ çà-
ðàç ¿õ ïðèñóòí³ñòü íåîáõ³äíà 
äëÿ ï³äñèëåííÿ óêðà¿íñüêîãî 
êîíòðíàñòóïó íà ï³âäí³, — öè-
òóºìî ïîâ³äîìëåííÿ. — Íå äàìî 
ðàøèñòàì ñïîê³éíî ñïàòè íà íà-
ø³é çåìë³. Ðîç³ðâåìî. Çíèùèìî. 
Ïîìñòèìîñÿ. Òîìó äàâàéòå ðàçîì 
ïðèâ³òàºìî íàøèõ áîã³â â³éíè ç 
ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ³ çðîáèìî ¿õ 
ùå åôåêòèâí³øèìè. Óêðà¿íñüêèõ 
ìåñíèê³â áàãàòî íå áóâàº».

Çáèðàòèìóòü ãðîø³ íà:
Ïîêóïêó àâòî òà éîãî ìîäèô³-

êàö³ÿ. Òèï êëàñó — ï³êàï
«SIVALKA» — àðòèëåð³éñüêà 

ñèñòåìà ç ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþ-
âàòè ïóñê 24 ðàêåò

Åëåêòðîííó ñèñòåìó íàâåäåííÿ 
âîãíþ.

Ðåêâ³çèòè çáîðó:
Ïîñèëàííÿ íà Áàíêó (Ìîíî-

áàíê): https://send.monobank.
ua/jar/3ZUi59gVEv

Íîìåð êàðòêè Áàíêè (Ìîíî-
áàíê): 5375 4112 0039 2723

Íîìåð êàðòêè Áàíêè (Ïðèâàò-
Áàíê): 5169 3600 1711 9904

PayPal: vlad.sivak.vlad@gmail.com
Âëàä Ñ³âàê, íàãàäàºìî, âîëîí-

òåð ç Êîçÿòèíà, çàñíîâíèê êîí-
öåðòíî¿ àãåíö³¿ «SIVAK. Concert 
agency». Ðàí³øå â³í çáèðàâ êî-
øòè íà äðîí òà àâò³âêè äëÿ ÇÑÓ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ñ³ëüñüêèõ øê³ë 
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, 
òî ó âñ³õ âæå òåïëî. 
Ó øêîëàõ º ñâî¿ 
êîòåëüí³

У шостій котельні, яка опалює Козятинський ліцей та перший садочок, встановлюють 
нове обладнання. На питання до робітників, коли подадуть тепло, відповіли — як тільки, так 
відразу
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ОЛЕНА УДВУД

Ó ïàðëàìåíò³ ïðîïîíóþòü 
øòðàôóâàòè ï³øîõîä³â, ÿêùî 
âîíè â òåìíèé ÷àñ äîáè ïåðåñó-
âàþòüñÿ ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ òà 
óçá³÷÷ÿì áåç ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷èõ 
åëåìåíò³â. Â³äïîâ³äíèé çàêîíî-
ïðîºêò çàðåºñòðóâàëè íàïðèê³í-
ö³ æîâòíÿ. Ïîêè ùî Âåðõîâíà 
Ðàäà éîãî íå ðîçãëÿäàëà, âò³ì, 
äëÿ òîãî, àáè ïîäáàòè ïðî âëàñíó 
áåçïåêó, íå âàðòî ÷åêàòè ââåäåí-
íÿ øòðàô³â. Àäæå òåìí³º ðàíî, 
ë³õòàð³ íå ïðàöþþòü, à äåÿê³ âó-
ëèö³, òàê³ ÿê êîëèøíÿ Ìàòðîñîâà, 
âçàãàë³ íå ìàþòü òðîòóàð³â, òîæ 
ï³øîõîäàì ïîäåêóäè íå çàëèøà-
ºòüñÿ í³÷îãî ³íøîãî, ÿê õîäèòè 
óçá³÷÷ÿìè. Ùå á³ëüøà íåáåçïåêà 

çàðàç äëÿ âåëîñèïåäèñò³â, àäæå 
ÿêùî ï³øîõîäè ùå ìîæóòü âèéòè 
íà òðîòóàð òàì, äå â³í º, òî âåëî-
ñèïåäèñòè ðóõàþòüñÿ âèêëþ÷íî 
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ.

Àáè ñòàòè ïîì³òí³øèìè äëÿ 
âîä³¿â, ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí-
íîìó â³ää³ë³ ïîë³ö³¿ ðåêîìåíäóþòü 
âäÿãàòè ñâ³òëèé îäÿã, âìèêàòè 
ë³õòàðèêè àáî íîñèòè ôë³êåðè. 
Öå ñïåö³àëüí³ åëåìåíòè, ÿê³ â³ä-
áèâàþòü ñâ³òëî. Ìè ï³øëè ïî-
äèâèòèñÿ, ÷è º âîíè â ïðîäàæó 
ó íàøèõ ìàãàçèíàõ.

Ñïî÷àòêó çàçèðíóëè äî êàíöå-
ëÿð³¿. ² òóò íàñ ñï³òêàëà íåâäà÷à, 
òîìó ùî òóò ñâ³òëîâ³äáèâàëüíèõ 
åëåìåíò³â íå ïðîäàþòü.

— Êîëèñü áóëè ó ôîðì³ áðàñëå-
ò³â, àëå çàðàç ¿õ íåìàº, — êàæóòü 

ó ìàãàçèí³. — Ùå áóëè áðåëî-
êè-ñìàéëèêè. À á³ëüøå í³÷îãî 
íå áóëî.

Ìè ïîïðÿìóâàëè äî êàíöå-
ëÿð³¿ ï³ä íîìåðîì äâà. ² çíîâó 
íàì íå ïîùàñòèëî — ñâ³òëîâ³ä-
áèâà÷³ áóëè â íàÿâíîñò³, àëå ¿õ 
ðîç³áðàëè.

— Áóëè ³ ñòð³÷êè, ³ ëàïêè, — 
êàæå âëàñíèöÿ ìàãàçèíó. — 
Ñòð³÷êè ó ôîðì³ ë³í³éêè. ̄ õ ìîæ-
íà áóëî ïî÷åïèòè, êóäè õî÷åòå: 

õî÷åòå íà ñóìêó, õî÷åòå íà ðóêó. 
Íà âåëîñèïåä áðàëè. Êîøòóâàëè 
11 ãðèâåíü. ² íàá³ð ç ÷îòèðüîõ 
ðóê ïî 10 ãðèâåíü. ̄ õ ìîæíà áóëî 
êëå¿òè ³ äî ðþêçàêà, ³ äî îäÿãó. 
Áóêâàëüíî ñüîãîäí³ çàáðàâ ÷îëî-
â³ê, âèãð³á âñå, ùî º.

Ó êàíöåëÿð³¿ êàæóòü, ñâ³òëîâ³ä-
áèâà÷³ êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì. ̄ õ 
êóïóâàëè ³ äîðîñë³ äëÿ ñåáå, ³ ä³-
òÿì. Çàìîâëÿòè ùå áóäóòü, òîæ 
ïîðàäèëè íàì ïðèéòè íàñòóïíîãî 
òèæíÿ.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
СВІТЛОВІДБИВАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ
Гроші  Вуличне освітлення не працює, 
а це значить, що переходити дорогу та 
ходити узбіччями в темний час доби стало 
небезпечніше, бо водії не завжди бачать 
пішоходів. У поліції радять користуватися 
світловідбиваючими елементами. 
Ми поцікавилися, чи можна їх купити 
в Козятині і скільки це коштує

Ï³ñëÿ êàíöåëÿð³¿ ìè ïîïðÿìó-
âàëè äî ìàãàçèíó ïðîìèñëîâèõ 
òîâàð³â. Ñàì³ íà ïîëèöÿõ ñâ³òëî-
â³äáèâàëüíèõ åëåìåíò³â íå çíà-
éøëè, òîìó çâåðíóëèñÿ äî êîí-
ñóëüòàíòà. Âò³ì ó öüîìó ìàãàçèí³ 
ñâ³òëîâ³äáèâàëüíèõ åëåìåíò³â 
òàêîæ íåìàº.

Íàðåøò³ ç ÷åòâåðòî¿ ñïðîáè íàì 
âäàëîñÿ ¿õ çíàéòè, ó êàíöåëÿð³¿.

— Ó íàñ â íàÿâíîñò³ º òàê³ 
íàêëåº÷êè ó ôîðì³ ðó÷îê òà 
ì’ÿ÷èê³â ³ òàê³ ë³í³éî÷êè, — ïî-
êàçóº ïðîäàâ÷èíÿ. — ª êîðîòø³, 
º äîâø³. ¯õ ìîæíà ³ äî ïîðòôåëÿ 
÷³ïëÿòè, ³ äî êóðòêè.

— ×è êîðèñòóþòüñÿ âîíè ïî-
ïèòîì? — ïèòàºìî.

— Òàê. Â³äêîëè íàïèñàëè, ùî 
âíî÷³ òðåáà õîäèòè ç³ ñâ³òëîâ³äáè-
âàþ÷èìè åëåìåíòàìè, òî çàðàç ïî-
÷èíàþòü êóïóâàòè. Íà âåëîñèïåäè 
êóïóþòü. ß, äî ðå÷³, ìàì³ ñâî¿é 
â÷îðà ïî÷åïèëà. Ìàë³é íà êóðòêó, 
ñîá³ íà ñóìêó òàêîæ âçÿëà.

— Ñê³ëüêè âîíè êîøòóþòü?
— Ë³í³éêè ìàëåíüê³ ïî 12 ãðè-

âåíü, âåëèê³ — 18. Âîíè çãèíà-
þòüñÿ. Ïî 8 ãðèâåíü íàêëåéêè.

— Âîíè íåéòðàëüí³, áåç ìà-
ëþíê³â, — äîäàº ïðîäàâ÷èíÿ ç 
â³ää³ëó ïîâåðõîì âèùå.

У Козятин з Німеччини 
приїхало авто з допомогою 

Можете поділитися 
одягом та взуттям

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåìîâèí ³ç æè-
òåëÿìè Í³ìå÷÷èíè, ³ ó ïîíåä³ëîê, 
7 ëèñòîïàäà, â³ä ôîíäó «Äîïîìîãà 
ìèðó Ãðîñîñòõàéì» äî Êîçÿòèíà 
ïðè¿õàëî âåëèêå àâòî ç äîïîìîãîþ 
äëÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ³ ìåøêàíö³â. 
Ðîçïîâ³ëè, ÿê âèéøëè íà êîíòàê-
òè Ëåîí³äà Êðèíèöüêîãî ç Í³ìå÷-
÷èíè, áàòüêè ÿêîãî æèëè ó íàø³é 
Òèòóñ³âö³.

«Ïîíåä³ëîê âèÿâèâñÿ íåïðî-
ñòèé, àëå çàâæäè â æèòò³ º ì³ñöå 
äèâó ³ ðàäîñò³. Áàãàòî ðàç³â ïèñà-
ëà äîïèñè-çâåðíåííÿ äî íàøèõ 
çåìëÿê³â, ÿê³ íàðîäèëèñü, â÷èëèñü 
â íàø³é ãðîìàä³, à äàë³ äîëÿ ðîç-

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Âîëîíòåð ³ç Êîçÿòèíà Ñåðã³é 
Ñèâàê³âñüêèé ïàðàëåëüíî ç³ ñâî¿ì 
îñíîâíèì âîëîíòåðñüêèì íàïðÿì-
êîì (ïîøèâ îäÿãó-òðàíñôîðìåðà 
äëÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â) âèð³øèâ îð-
ãàí³çóâàòè ùå îäèí. Öå çá³ð òà áåç-
êîøòîâíà ïåðåäà÷à îäÿãó ³ âçóòòÿ 
äëÿ ÂÏÎ òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðî-
ìàäÿí. Ïðî ñâ³é ùå îäèí, íå ìåíø 
âàæëèâèé íàïðÿìîê âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â³í ïîâ³äîìèâ:

«Òå, ùî äëÿ íàñ ìîæëèâî çäà-
ºòüñÿ çàéâèì, äëÿ êîãîñü — ðîç-
ê³ø. Ìè ç âàìè ìàºìî ä³òåé, ÿê³ 
øâèäêî ðîñòóòü ³ ¿õ îäÿã, âçóòòÿ 
âæå ¿ì íå ï³äõîäÿòü, õî÷à â³í ³ 
â ãàðíîìó ñòàí³. Ìè ñàì³ ïî-
ïðàâëÿºìîñü, õóäíåìî ÷è ïðîñòî 
êóïóºìî íîâó ãàðíó ð³÷ ³ çàáó-
âàºìî ïðî òåæ ïðèñòîéí³ ðå÷³, 
ÿê³ ëåæàòü â íàøèõ øàôàõ. Âîíè 
ìîæóòü êîìóñü äîïîìîãòè», — íà-
ïèñàâ Ñåðã³é ó ôåéñáóö³.

Áëàãîä³éíèêè çìîæóòü óïàêó-
âàòè òà â³äïðàâèòè îäÿã òà âçóò-
òÿ áåçêîøòîâíî. Ïðîºêò «Íîâà 
Ïîøòà Ãóìàí³òàð³àí» ùîì³ñÿöÿ 
âèä³ëÿòèìå ïåâíó ñóìó íà îïëàòó 
ö³º¿ âàðòîñò³.

Äîñòàâëåí³ ïîñèëêè Ñåðã³é Ñè-
âàê³âñüêèé ïåðåäàâàòèìå äî êî-
çÿòèíñüêîãî Öåíòðó ãóìàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 
â Áóäèíêó êóëüòóðè.

Â Öåíòð³ éîãî â³äñîðòóþòü ³ 
ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü, çìîæóòü 
áåçêîøòîâíî éîãî îòðèìàòè.

— Ðîçïî÷àâ ïðîºêò, çâåðíóâ-
øèñü äî ñâî¿õ ñóñ³ä³â, ìåøêàíö³â 
«ÆÊ Ôåìåë³» ñ. Ãàòíå òà æèòåë³â 
ñåëà Ãàòíå (ïåðåäì³ñòÿ Êèºâà). 
Ïîíàä äåñÿòîê ðîäèí çãîëîñèëèñü 
äîïîìîãòè. Ïåðøå â³äïðàâëåí-
íÿ âæå ïåðåäàëè, äÿêóþ ðîäèí³ 
Ïàíàñþê³â, ³íø³ â äîðîç³. ßêùî 
âè ìàºòå áàæàííÿ òà ìîæëèâ³ñòü 
äîïîìîãòè, ïèø³òü ó ïðèâàòí³ ïî-
â³äîìëåííÿ, — ï³äñóìóâàâ Ñåðã³é.

Çíàéòè ñâ³òëîâ³äáèâà÷³ 
ó êîçÿòèíñüêèõ 
ìàãàçèíàõ âèÿâèëîñÿ 
íå ïðîñòî. Ïðîäàâö³ 
êàæóòü, ùî âîíè çàðàç 
êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì 

Це не лінійка. Це — браслет із світловідбиваючим елементом

ñåëèëà ïî âñ³é ïëàíåò³. Öå â ïðÿ-
ìîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà — ïëàíåò³. 
Ïðîõàííÿ ï³äòðèìêè äëÿ ãðîìà-
äè, âè ìîæåòå âèáðàòè ñàìîñò³é-
íî îòðèìóâà÷à: ë³êàðíþ, øêîëó, 
ìåøêàíö³â. Áóäüòå àìáàñàäîðîì 
ñâîº¿ ìàëî¿ Áàòüê³âùèíè, âè òóò 
ìàºòå ðîäè÷³â, äðóç³â, áàãàòî ÷åêàº 
âàøî¿ ï³äòðèìêè, çàòåëåôîíóéòå, 
ï³äòðèìàéòå», — íàïèñàëà Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà — êîçÿòèíñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Äàë³, ÿê ïîâ³äîìëÿº î÷³ëüíèöÿ 
ãðîìàäè, îäíîãî äíÿ ¿é çàòåëå-
ôîíóâàëè ³ äàëè íîìåð äëÿ ñï³ë-
êóâàííÿ Ëåîí³äà Êðèíèöüêîãî ç 
Í³ìå÷÷èíè. Éîãî áàòüêè æèëè 
ó íàø³é Òèòóñ³âö³. Äî 20 ðîê³â 

â³í ïðîæèâàâ ç áàòüêàìè ó Äí³ïð³, 
à ïîò³ì âîíè ïåðå¿õàëè äî Í³ìå÷-
÷èíè.

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåìîâèí ³ 
7 ëèñòîïàäà â³ä ôîíäó «Äîïîìîãà 
ìèðó Ãðîñîñòõàéì» äî Êîçÿòèíà 
ïðè¿õàëî âåëèêå àâòî ç äîïîìîãîþ 
äëÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ³ ìåøêàíö³â.

«Óñþ äîïîìîãó îðãàí³çóâàâ ³ 
íàä³ñëàâ Ôîíä «Äîïîìîãà ìèðó 
Ãðîñîñòõàéì». Âäÿ÷í³ ôîíäó 
çà òàêó ä³ºâó ³ âàæëèâó ï³äòðèì-
êó ãðîìàäè. Âäÿ÷í³ñòü îðãàí³çàö³¿ 
«Ôàðìàöåâòè áåç êîðäîí³â» çà çãî-
äó íàäàòè ìåäèöèíó, ÿêó ôîíä 
çàêóïèâ äëÿ âàñ. Îêðåìà ïîäÿêà 
ãîëîâ³ ôîíäó Êð³ñòîôåðó Õàí», — 
ï³äñóìóâàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
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ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëîãî ðîêó ñïðàâæíüîãî 
ãàëàñó íàðîáèëà íîâèíà ïðî òå, 
ùî ó øê³ë ¹ 1, 2, 3, 5, øêîëè-
ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ 
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî 
òà øêîëè ó Ñåñòðèí³âö³ ìàþòü 
çì³íèòèñÿ äèðåêòîðè. Ó ÷èííèõ 
íà òîé ìîìåíò êåð³âíèê³â çà-
âåðøèëèñÿ òåðì³íè ä³¿ äîãîâî-
ð³â ³ ïðîäîâæóâàòè êîíòðàêòè 
íå ñòàëè. Õî÷à á³ëüø³ñòü ³ç íèõ 
î÷îëþâàëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â.

Ùîá çíàéòè íîâèõ êåð³âíè-
ê³â äëÿ øåñòè øê³ë, îãîëîñèëè 
êîíêóðñè. Ñâî¿ êàíäèäàòóðè ïî-
äàâàëè ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, 
çàâó÷³ òà ä³þ÷³ íà òîé ìîìåíò 
äèðåêòîðè, ïðè÷îìó íå ëèøå 
ç³ øê³ë Êîçÿòèíñüêî¿ ÒÃ, à é 
ñóñ³äí³õ ãðîìàä. Ïåðøèìè âè-
çíà÷èëèñÿ ³ç òèì, õòî êåðóâà-
òèìå Ñåñòðèí³âñüêîþ øêîëîþ 
òà øêîëîþ-ã³ìíàç³ºþ-äèòÿ÷èì 
ñàäêîì ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî. Íàïðèê³íö³ ÷åðâ-
íÿ â³äáóëèñÿ êîíêóðñè äëÿ ÷î-
òèðüîõ ì³ñüêèõ øê³ë.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîì³ñ³ÿ âèçíà-
÷èëà ïåðåìîæö³â, ì³ñüêèé ãîëî-
âà âèäàëà ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè êåð³âíè-
ê³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè. ²ç ï’ÿòüìà ç íèõ óêëàëè 
äîãîâîðè ñòðîêîì íà äâà ðîêè. 
Ëèøå ç Íàòàë³ºþ Ëåâèöüêîþ, 
äèðåêòîðîì øêîëè-ã³ìíàç³¿-äè-
òÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Âîëîäèìèðà 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, ï³äïèñàëè 
êîíòðàêò äî 2027 ðîêó, ïîçà-
ÿê äî öüîãî âîíà âæå îá³éìàëà 
ïîñàäó êåð³âíèêà Êîðäèø³âåöü-
êî¿ øêîëè. Òîä³ ÿê ðåøòà ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñ³â ïðèçíà÷àëèñÿ 
íà ïîñàäè äèðåêòîð³â âïåðøå.

ЗРОБИВ ПУБЛІЧНУ ЗАЯВУ
Ï³ä ÷àñ ïîçà÷åðãîâî¿ 13 ñå-

ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêà â³äáóëàñÿ 
ó ëèïí³ ìèíóëîãî ðîêó, äåïóòàò 
Â³êòîð Çà¿÷êî çàÿâèâ, ùî ì³ñüêà 
ðàäà â íåçàêîííèé ñïîñ³á ïðè-
çíà÷èëà äèðåêòîð³â øê³ë, òîìó 

ùî, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, ï³ä-
ïèñóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè ìàëà 
íå ì³ñüêèé ãîëîâà, à íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè. Á³ëüøå òîãî, 
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äåïóòàò 
ñêàçàâ, ùî ñàì êîíêóðñ ïðîéøîâ 
³ç ïîðóøåííÿì ïðîöåäóðè ³ íà-
çâàâ ïðè÷èíè. Ïî-ïåðøå, ñêëàä 
êîì³ñ³¿ çàòâåðäèëà ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ì³ñüêèé ãîëîâà, ó òîé ÷àñ ÿê 
ñàìå ì³ñüêà ðàäà ìàëà âèð³øó-
âàòè, õòî áóäå âõîäèòè äî êîì³-
ñ³¿. Ïî-äðóãå, ãîëîâîþ êîæíî¿ ç 
øåñòè êîì³ñ³é ïðèçíà÷èëè êåðó-
þ÷ó ñïðàâàìè âèêîíêîìó Àë³íó 
Òèìîùóê, âò³ì, çà ñëîâàìè Â³-
êòîðà Çà¿÷êà, ó êîì³ñ³¿ íå ìàëî 
áóòè ïîñàäîâö³â ì³ñüêî¿ ðàäè.

Çãîäîì Â³êòîð Çà¿÷êî ðàçîì ³ç 
äåïóòàòîì Îëåêñ³ºì Êàðàòººâèì 
ïîäàëè ïîçîâ äî Â³ííèöüêîãî 

îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ñóäó, ùîá âèçíàòè ïðîòèïðàâíè-
ìè òà ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Ó ïîçîâí³é çàÿâ³ âîíè 
çàçíà÷èëè, ùî Òåòÿíà ªðìîëàºâà 
ïîçáàâèëà äåïóòàòñüêèé êîðïóñ 
ïîâíîâàæåíü òà ïðàâ âíîñèòè 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäàòóð ³ 
áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ ðàäè 
ç ïèòàíü çàòâåðäæåííÿ ÷ëåí³â 
êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é íà çàì³ùåí-
íÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äèðåêòîð³â 
øê³ë òà äåëåãóâàòè ïðåäñòàâ-
íèê³â äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó 
ó ÷ëåíè êîì³ñ³¿. Õî÷à ó ñêëàä³ 
êîæíî¿ ç øåñòè êîì³ñ³é áóëà 
äåïóòàòêà ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä ïàð-
ò³¿ «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü» 
Ëþäìèëà Êóäèìåöü.

ІЗ ДРУГОЇ СПРОБИ
Ñïî÷àòêó ñóä â³äìîâèâ Â³êòî-

ðó Çà¿÷êó òà Îëåêñ³þ Êàðàòººâó 

ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ, â³ä-
òàê îáðàíö³ ïîäàëè àïåëÿö³þ. 
Ñüîìèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä ñêàñóâàâ â³äìîâó ³ 
íàïðàâèâ ñïðàâó íà ðîçãëÿä íà-
çàä äî Â³ííèöüêîãî îêðóæíîãî 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó 
ðîçãëÿäàëè ñïðàâó, â³äáóëîñÿ àæ 
íà ïî÷àòêó ëèïíÿ öüîãî ðîêó. 
Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ëèøå 
÷àñòêîâî: âèçíàëè ïðîòèïðàâ-
íèìè òà ñêàñóâàëè ëèøå ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ 
ïîñàä äèðåêòîð³â øê³ë.

Äåïóòàòè ÷åðãîâèé ðàç ïî-
äàëè àïåëÿö³þ, ìîòèâóþ÷è öå 
òèì, ùî, íà ¿õ äóìêó, êîì³ñ³¿, 
ÿê³ ïðîâîäèëè êîíêóðñ ³ ïðè-
éìàëè ð³øåííÿ ñòîñîâíî êàíäè-
äàò³â íà ïîñàäè äèðåêòîð³â øê³ë, 
íå áóëè ïîâíîâàæíèìè. Ñåðåä 
ïðè÷èí, ÿê³ îáðàíö³ çàçíà÷èëè 
â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, áóëî òå, 
ùî äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âêëþ÷èëè 
êåðóþ÷ó ñïðàâàìè âèêîíêîìó 

ДОГОВОРИ З ДИРЕКТОРАМИ ШЕСТИ 
ШКІЛ СУД ВИЗНАВ НЕЧИННИМИ
Резонанс  Торік на конкурсі обрали 
нових очільників для половини шкіл 
Козятинської громади. «Директорів 
призначили незаконно», — заявив депутат 
міської ради і разом із колегою по фракції 
подав до суду. Що вирішила Феміда — 
читайте у нашій публікації

Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó ãóìàí³òàðíî¿ 
ñôåðè Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿, à ïðåäñòàâíèêà â³ä 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ÿêîñò³ îñâ³òè âçàãàë³ 
íå äåëåãóâàëè.

МОЖЕ БУТИ НЕ КІНЕЦЬ
Ñïðàâó ðîçãëÿäàëè ó â³âòî-

ðîê, 1 ëèñòîïàäà. Ñóä ïîñòàíî-
âèâ âèçíàòè ïðîòèïðàâíèìè ³ 
ñêàñóâàòè ð³øåííÿ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é òà ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
íà ïîñàäè äèðåêòîð³â, à òàêîæ 
âèçíàòè íå÷èííèìè êîíòðàêòè, 
óêëàäåí³ ç êåð³âíèêàìè øêîëè-
ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ 
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî, 
øê³ë ¹ 1, 2, 3, 5, òà øêîëè-äè-
òÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Ãðóøåâñüêîãî 
ó Ñåñòðèí³âö³.

«Ïîòð³áíî áóëî ïðîéòè ÷å-
ðåç 1 ð³ê òà 4 ì³ñÿö³ ñóäîâî¿ 
ïðîöåäóðè. Çàïëàòèòè á³ëüøå 
130 òèñÿ÷ ãðèâåíü ñóäîâèõ òà 
àäâîêàòñüêèõ âèòðàò. Çðîçóì³ëî, 

ïðîñòèì «ñìåðòíèì» òàêèé øëÿõ 
íå ï³ä ñèëó. Àëå ìè çíàëè, ó ùî 
ââ’ÿçóºìîñü. Òà ³ çàðàç, ñìàæà÷è 
ÿéöÿ â òàâð³éñüêèõ ñòåïàõ, îçè-
ðàþ÷èñü íàâêîëî ñåáå, íà ðó¿íè, 
îáëè÷÷ÿ ì³ñöåâèõ ëþäåé, òâî¿õ 
ïîáðàòèì³â, «ñì³æíèê³â» ïîðàíå-
íèõ, ïîêàë³÷åíèõ, çàãèáëèõ ðîçó-
ì³ºø, ùî íå äîçâîëåíî â Â³ëüí³é 
Óêðà¿í³ òàêèé ð³âåíü êîðóïö³¿.

Öå íàñë³äîê âèáîð³â, øàíîâí³ 
çåìëÿêè, çà ïàêåòè, ïîë³åòèëåíî-
â³ ç «ãðå÷êîþ» ç íàïèñîì: â³ä… ³ 
ïð³çâèùå», — íàïèñàâ Â³êòîð Çà-
¿÷êî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.

Äî ñëîâà, îêð³ì ñêàñóâàííÿ 
ð³øåíü, ðîçïîðÿäæåíü òà êîíòð-
àêò³â, íà êîðèñòü äåïóòàò³â, ÿê³ 
ïîçèâàëèñÿ äî ñóäó, ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ìàþòü âèïëàòèòè 
90,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, àáè ïîêðèòè 
âèòðàòè íà àäâîêàòñüê³ ïîñëóãè 
òà ñóäîâèé çá³ð çà ïîäàííÿ çàÿâ.

Äîäàìî, ùî ó ö³é ³ñòîð³¿ ìîæå 
áóòè ïðîäîâæåííÿ, òîìó ùî ïî-
ñòàíîâó ìîæíà îñêàðæèòè ó êà-
ñàö³éíîìó ñóä³. Íà öå â îáèäâîõ 
ñòîð³í º ÷àñ äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà.

У селі Вернигородок місцевий мешканець 
задля розваги влаштував стрілянину
МАРІЯ ЛЄХОВА

Ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñöå-
âèé ìåøêàíåöü ïî÷óâ ïîñòð³ëè òà 
âèêëèêàâ ïîë³ö³þ. ßê âèÿâèëîñÿ, 
ñòð³ëÿíèíó âëàøòóâàâ ï³äõìåëå-
íèé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê.

Òðåòüîãî ëèñòîïàäà áëèçüêî 
22.40 íà ë³í³þ «102» ïîâ³äîìèëè, 
ùî ó ñåë³ Âåðíèãîðîäîê Ãëóõî-

âåöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
÷óòè ïîñòð³ëè. Íà ì³ñöå ïîä³¿ 
ïðèáóâ åê³ïàæ ïîë³ö³¿.

Ïîðó÷ ³ç ì³ñöåì ïîä³¿ ³íñïåê-
òîðè çàñòàëè ï’ÿíîãî ìîëîäîãî 
÷îëîâ³êà.

— 24–ð³÷íèé ì³ñöåâèé æèòåëü 
ç³çíàâñÿ, ùî öå â³í çä³éñíèâ ïî-
ñòð³ëè, àëå êîëè ïîì³òèâ ïîë³-
öåéñüêó àâò³âêó, âèêèíóâ çáðîþ. 

Çà ê³ëüêà õâèëèí ïîë³öåéñüê³ ðîç-
øóêàëè çáðîþ ó òðàâ³ íåïîäàë³ê 
ì³ñöÿ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, — ðîçïîâ³äàþòü ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³. — Íàäàë³ çëîâìèñíèê ðîçïîâ³â, 
ùî îêð³ì ï³ñòîëåòà ó íüîãî º é 
³íø³ çàáîðîíåí³ ïðåäìåòè. Çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà 
ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ âèÿâèëè òà âè-

ëó÷èëè êîðïóñè ãðàíàò «Ô-1» é 
«ÐÃÄ 5» òà çàïàëè äî íèõ.

Çà äàíèì ôàêòîì ïðàâîîõî-
ðîíö³ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ. Âèëó÷åí³ çàáîðîíåí³ 
ïðåäìåòè íàïðàâèëè íà åêñïåðòè-
çó. Ïîòåðï³ëèõ ÷è ïîøêîäæåííÿ 
âíàñë³äîê ïîñòð³ë³â ìàéíà íåìàº.

Ñòð³ëüöþ òåïåð çàãðîæóº 
äî ñåìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Íà êîðèñòü äåïóòàò³â, 
ÿê³ ïîçèâàëèñÿ 
äî ñóäó, ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó ùå ìàþòü 
âèïëàòèòè ìàéæå ñòî 
òèñÿ÷ ãðèâåíü

Влітку минулого року провели конкурси на директорів шести закладів загальної 
середньої освіти. Із переможцями уклали контракти
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Ситуацію загалом про вигулюван-
ня собак на стадіоні та зокрема 
про останній випадок прокомен-
тувала директор «Локомотива» 
Наталія Добржанська.
— Розумієте, на стадіон є кілька 
входів. Один директор фізично 
не може стати на всіх трьох од-
разу, — каже пані Наталія. — Якщо 
людина з собакою йде о 5 годині 
ранку, то вибачте, в мене робочий 
день розпочинається о 8.00. Те, 
що від мене залежало — напи-
сати вивіску, яку люди читають і 

дотримуються — то все на совісті 
людей. Що стосується охоронців, 
то на стадіоні їх немає. Є праців-
ники, які обслуговують терито-
рію — замітають, косять, приби-
рають. Тобто, вони не можуть бути 
в той момент і бачити все. Так, 
якщо ми бачимо, що людина ви-
гулює пса на стадіоні, то робимо 
зауваження. В будь-якому ви-
падку, кажемо одягнути повідок 
і якщо є пакетик — будемо вдячні. 
В принципі, ходять одні і ті ж самі. 
Коли в нас був пік переселенців, 

то вони і з намордниками вигулю-
вали своїх собак, і з пакетиками. 
Навіть запитували, куди викида-
ти собачі відходи? Але знову ж 
таки, стадіон — це територія, де 
займаються люди спортом, для 
чого тут ходити з собаками. Є інша 
сторона — «острів». Там — будь 
ласка! Але люди мають таку звич-
ку заходити не через центральний 
вхід, а через боковий. На жаль, це 
не перша ситуація. Я не знаю, як 
достукатися. Люди повинні самі 
розуміти. Отака ситуація.

«Я не знаю, як достукатися до людей»

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ìèíóëîãî òèæíÿ êîçÿòèí÷àíè 
â ñîöìåðåæàõ æâàâî òà åìîö³é-
íî îáãîâîðþâàëè ïîñò ìåøêàíêè 
ì³ñòà Ëÿíè Äèòðèõ. Æ³íêà ðîç-
ïîâ³ëà æàõàþ÷ó ³ñòîð³þ, ÿêà òðà-
ïèëàñÿ íà ¿¿ î÷àõ íà ì³ñöåâîìó 
ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ».

«Ë³êàð, ïîâàæíà îñîáà, ïðî-
ãóëþâàâñÿ íà âåëîìàøèí³, à ïî-
ðó÷ á³ã ïîðîäèñòèé ñîáàêà áåç 
ïîâ³äêà òà áåç íàìîðäíèêà, — 
íàïèñàëà Ëÿíà. — Ñîáàêà, ïî-
áà÷èâøè êîòèêà, ÿêèé ïðîá³-
ãàâ ïîðó÷, ç³ðâàâñÿ ³ ùî, êîòèê 
ìåðòâèé, ðàíîê ïðîïàâ, íàñòð³é 
ïîãàíèé».

СОБАЦІ ЗАДОВОЛЕННЯ, 
А НАМ — СТРЕС

²ì’ÿ òà ïð³çâèùå ÷îëîâ³êà æ³íêà 
íå íàïèñàëà, àëå ïîâ³äîìèëà — öå 
äîñèòü çíàíà ó Êîçÿòèí³ ïåðñîíà. 
Íàëÿêàíà òà øîêîâàíà òèì, ùî 
ñòàëîñÿ, Ëÿíà çðîáèëà çàóâàæåí-
íÿ âëàñíèêó ïñà. Ìîâëÿâ, âèãóë 
ñîáàê íà ñòàä³îí³ íå äîçâîëåíèé. 
À ÿêùî âæå ³ âèãóëþâàòè ñîáàêó, 
òî ç ïîâ³äêîì òà íàìîðäíèêîì.

«Öåé ÷îëîâ³ê äëÿ ñâîãî ñîáàêè 
çðîáèâ çàäîâîëåííÿ, à äëÿ íàñ 
ñòðåñ. Äèðåêòîðó ñòàä³îíà çàóâà-
æåííÿ. Âàðòî ñë³äêóâàòè çà öèì, 
áî ñüîãîäí³ êîòèê, à çàâòðà — ëþ-
äèíà».

Öåé äîïèñ âèêëèêàâ ó êîçÿ-

òèí÷àí áóðõëèâ³ îáãîâîðåííÿ. 
Âîíî ³ íå äèâíî, àäæå ó ì³ñò³ 
âæå òðèâàëèé ÷àñ ³ñíóº çàãðî-
çà â³ä áðîäÿ÷èõ ïñ³â, ÿê³ ÷àñòî 
îáãàâêóþòü òà íàïàäàþòü íà ïå-
ðåõîæèõ. ×èìàëà ïðîáëåìà ³ ç 
âèãóëîì äîìàøí³õ óëþáëåíö³â, 
àäæå ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîãî äëÿ 
öüîãî ì³ñöÿ ó Êîçÿòèí³ íåìàº.

Çâ³ñíî, ðåàêö³¿ ëþäåé íà òàêó 
ïîä³þ áóëè ð³çí³. Îäí³ çâèíó-
âà÷óâàëè äèðåêòîðà ñòàä³îíó òà 
îõîðîíöÿ, ùî íå ñë³äêóþòü çà äî-
òðèìàííÿì ïðàâèë, ³íø³ çàñóäæó-

НА СТАДІОНІ СОБАКА БЕЗ ПОВІДКА 
І НАМОРДНИКА ЗАГРИЗ КОТА
Небезпека  Козятинчани порушують 
рішення виконкому Козятинської міської 
ради і гуляють зі своїми собаками 
на стадіоні «Локомотив». А днями там 
стався прикрий випадок — собака, 
якого власник вигулював без повідка 
та намордника, напав на кота та загриз 
його. Як цю ситуацію прокоментувала 
директорка стадіону?

âàëè âëàñíèêà ñîáàêè. Ïèñàëè é 
äîêîðè ñâ³äêàì ö³º¿ ïîä³¿. Ìîâëÿâ, 
÷îìó íå âèêëèêàëè ïîë³ö³þ, ÷îìó 
ïðèõîâóþòü ³ì’ÿ ãîñïîäàðÿ ïñà òà 
÷îìó íå ïðèïèíèëè öå ñâàâ³ëëÿ 
â³äðàçó ï³ñëÿ ñêîºíîãî, ÿê òî êà-
æóòü, ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ. Àëå ó âñ³õ 
áåç âèíÿòêó òàêèé âèïàäîê âè-
êëèêàâ çàíåêîºííÿ òà îáóðåííÿ.

ЯКІ ШТРАФИ ЗА ВИГУЛ СОБАК 
БЕЗ ПОВІДКІВ І НАМОРДНИКІВ

Ç îäí³º¿ ñòîðîíè, ÿêùî ãî-
âîðèòè ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ñòîñîâíî îñ³á, ÿê³ âèãóëþþòü 
ñâî¿õ ÷îòèðèëàïèõ íà ñòàä³îí³, 
òî òóò ïîâíå ïîïàäàííÿ. Àäæå 
íà âõîä³ íà òåðèòîð³þ «Ëîêîìî-
òèâà» âèñèòü òàáëè÷êà — çã³äíî 
ç ð³øåííÿì âèêîíêîìó Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³ä íîìå-
ðîì 221 â³ä 26 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó 
âèãóëþâàòè ñîáàê çàáîðîíåíî. 
À ãîñïîäàð òîãî ïñà, ùî çàãðèç 
êîòà, ïîðóøèâ ïðàâèëà äâ³÷³, áî 
ùå é âèãóëþâàâ ñâîãî óëþáëåíöÿ 
áåç íàìîðäíèêà òà ïîâ³äêà. Íà-
ãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó â Óêðà-
¿í³ íàáóâ ÷èííîñò³ çàêîí, ÿêèé 
çá³ëüøóº øòðàôè çà âèãóë ñîáàê 
áåç ïîâ³äê³â ³ íàìîðäíèê³â àáî 
â íå â³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. 

Çã³äíî ç³ çì³íàìè, çà òàêå (êð³ì 
ïîð³ä, íå âíåñåíèõ äî ñïèñêó 
íåáåçïå÷íèõ) ìîæíà îòðèìàòè 
ïîïåðåäæåííÿ àáî øòðàô â³ä 
170 äî 340 ãðèâåíü. Äëÿ ïîñà-
äîâèõ îñ³á — ïîïåðåäæåííÿ àáî 
øòðàô â³ä 340 ãðèâåíü äî 850. 
ßêùî ïîðóøåííÿ â÷èíÿºòüñÿ ïî-
âòîðíî ïðîòÿãîì ðîêó, òî øòðàô 
äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè çá³ëüøóºòüñÿ 
äî 510 ãðèâåíü, äëÿ ïîñàäîâî¿ — 
äî 1020. À ÿêùî ïîðóøåííÿ ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ øêîäîþ çäîðîâ’þ 
ëþäèíè àáî ¿¿ ìàéíó, òî ô³çè÷-
í³é îñîá³ çàãðîæóº øòðàô â³ä 
1700 äî 3400 ãðèâåíü ³ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ òâàðèí, ïîñàäîâèì îñî-
áàì — â³ä 3400 äî 5100 ãðèâåíü 
³ç êîíô³ñêàö³ºþ òâàðèí.

Ç ³íøîãî áîêó — çîíà Âîäîêà÷-
êè, çîêðåìà, ³ ñòàä³îí «Ëîêîìî-
òèâ» — îäíà ³ç íàéóëþáëåí³øèõ 
ì³ñöü â³äïî÷èíêó êîçÿòèí÷àí. 
Ñþäè ïðèõîäÿòü ÿê äîðîñë³, òàê 
³ ìàë³ ä³òè, àäæå ïîðó÷ º ñïîð-
òèâíèé òà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èêè, 
òóò â³äðèâàþòüñÿ ôóòáîë³ñòè òà 
âáîë³âàëüíèêè, òóò º çðó÷í³ ëà-
âî÷êè òà ìàëüîâíè÷à ïðèðîäà. ² 
÷èìàëî ì³ñòÿí ïðèõîäÿòü ñþäè ³ç 
ñâî¿ìè äîìàøí³ìè óëþáëåíöÿìè. 
Áî á³ëüø ³ íåìàº êóäè.

Назвали імена військових, які затримали 
гвалтівника у міському парку
МАРІЯ ЛЄХОВА

Ó ïàðêó Êîçÿòèíà íà ì³ñöåâó 
æèòåëüêó íàïàâ íåàäåêâàò. Â³í 
äóøèâ æ³íêó òà íàìàãàâñÿ çãâàë-
òóâàòè. Êðèêè ïðî äîïîìîãó ïî-
÷óëè â³éñüêîâ³. Âîíè âðÿòóâàëè 
æ³íêó, ÿê ì³í³ìóì â³ä çãâàëòó-
âàííÿ, à ìîæëèâî, é â³ä ñìåðò³.

²íöèäåíò ñòàâñÿ âíî÷³ 27 æîâ-
òíÿ ó Êîçÿòèí³. Ï’ÿíèé ðàí³-
øå ñóäèìèé 33-ð³÷íèé æèòåëü 
Îäåñüêî¿ îáëàñò³ íàìàãàâñÿ 
çãâàëòóâàòè é ïîãðàáóâàòè 
37-ð³÷íó æ³íêó.

Ó öåé ÷àñ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³ îäíîãî ç ï³äðîçä³ë³â îõîðîíè 
Äåðæñïåöòðàíññëóæáè ÌÎ 
Óêðà¿íè îõîðîíÿëè îá’ºêò ³íô-
ðàñòðóêòóðè.

«Áëèçüêî îï³âíî÷³ ñîëäàòè 
Àíäð³é ªðîõîâ òà Àíàòîë³é 
Òðåãóáîâ çàñòóïèëè íà âàðòó. 
Ðàïòîì í³÷íó òèøó ðîç³ðâàâ 
ïðîíèçëèâèé æ³íî÷èé êðèê. 

Äåñü íåïîäàë³ê æ³íêà áëàãàëà 
ïðî äîïîìîãó. Âàðòîâ³ ìèòòºâî 
äîïîâ³ëè íà÷àëüíèêîâ³ âàðòè 
ïðî ïîä³þ é âèðóøèëè â íà-
ïðÿìêó, çâ³äêè ïî÷óëè êðèêè. 
Ïðîá³ãøè ê³ëüêàñîò ìåòð³â 
ó ñâ³òë³ ë³õòàð³â, ñîëäàòè ïîáà-
÷èëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé íàìàãàâñÿ 
äóøèòè íàï³âïðèòîìíó æ³íêó. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî øòàíè íà-
ñèëüíèêà áóëè çíÿò³, ïîäàëüø³ 
íàì³ðè çëîâìèñíèêà áóëè çðîçó-
ì³ëèìè, — ðîçïîâ³äàþòü ïðî ðÿ-
ò³âíèê³â íà ñàéò³ armyinform. — 
Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ìèòòºâî 
çîð³ºíòóâàëèñÿ â ñèòóàö³¿ òà 
çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà. Öèì 
ãîðå-ãâàëò³âíèêîì âèÿâèâñÿ ðà-
í³øå äâ³÷³ çàñóäæåíèé çà ãðàá³æ 
òà íåçàêîííå çáåð³ãàííÿ íàðêî-
òè÷íèõ ðå÷îâèí ãðîìàäÿíèí À. 
1989 ðîêó íàðîäæåííÿ.

Çà ïîðÿòóíîê æ³íêè òà çàïî-
á³ãàííÿ ñêîºííþ êðèì³íàëüíî-
ãî çëî÷èíó â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â Àíäð³ÿ ªðîõîâà é Àíàòîë³ÿ 
Òðåãóáîâà çàîõî÷åíî âëàäîþ 
êîìàíäèðà ï³äðîçä³ëó îõîðîíè.

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çàçíà÷àþòü, 
ùî çàòðèìàíèé çëîâìèñíèê 
íåîäíîðàçîâî ðàí³øå ñóäèìèé 
çà ìàéíîâ³ òà íàðêîçëî÷èíè. 
Ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó â³í çâ³ëü-
íèâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³, 
äå â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ çà êðà-
ä³æêó.

— Íàðàç³ ïðàâîïîðóøíèê 
çàòðèìàíèé ó ïðîöåñóàëüíîìó 
ïîðÿäêó òà ïîì³ùåíèé äî ³çî-
ëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, — 
â³äçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. — Çà öèì 
ôàêòîì ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 3 ñò. 
15, ÷. 1 ñò. 152 (çàìàõ íà çãâàë-
òóâàííÿ) òà ÷. 4 ñò. 186 (çàìàõ 
íà ãðàá³æ) Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè. Çà òàêèé çëî÷èí 
çàòðèìàíîìó çàãðîæóº äî 10 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

На вході до «Локомотива» є попередження про заборону вигулювання собак. Але 
власники чотирилапих не звертають на нього увагу. А деякі навіть не одягають намордники на 
великих собак. Через це трапився прикрий випадок
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Á³ëüø³ñòü àâòîáóñíèõ çóïè-
íîê ó íàøîìó ì³ñò³ — ñïàäùè-
íà ÑÐÑÐ, òîìó ùî ò³, ÿê³ îáëà-
øòóâàëè çà ÷àñ³â Íåçàëåæíîñò³, 
ìîæíà ïîðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ. Òà 
ó 2018 ðîö³ ì³ñòî ïî÷àëî ïåðå-
õîäèòè â³ä çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó çà ðàäÿíñüêèìè ñòàí-
äàðòàìè äî ºâðîïåéñüêèõ. Òîä³ 
íà ò³é ñòîðîí³ ³ á³ëÿ ó÷èëèùà 
âñòàíîâèëè íîâ³ ïðîçîð³ çóïèíêè, 
íà êøòàëò òàêèõ, ÿê³ ìè áà÷èìî 
íà âóëèöÿõ Â³ííèö³. Íàñòóïíî-
ãî ðîêó öèâ³ë³çàö³ÿ ä³ñòàëàñÿ ùå 
é äî öåíòðó — ñó÷àñíà çóïèíêà 
ç’ÿâèëàñÿ íà Ïèëèïà Îðëèêà. 
Ùå ïî îäí³é îáëàøòóâàëè ó ï³â-
äåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà — 
íà âóëèö³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî òà 
íà ÏÐÁ. Íà ñàì³ çóïèíêè âèòðà-
òèëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ìàéæå 
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Øêîäà, ùî 
äåÿê³ ç íèõ çà òðè ðîêè âæå â òà-
êîìó ñòàí³, ùî ñòðàøíî ãëÿíóòè.

Ïî÷íåìî ìè ³ç çóïèíêè á³ëÿ 
ë³öåþ ¹ 5. Ïàì’ÿòàºòå, ñàìå äî-
âêîëà íå¿ äâà ðîêè òîìó âèíè-
êëî íàéá³ëüøå ãàëàñó. Óñå ÷åðåç 
òå, ùî íà ñêëÿíèõ ïàíåëÿõ ö³º¿ 

çóïèíêè íàïèñ «Vinnitsa City», 
ãåðá íàøîãî îáëàñíîãî öåíòðó 
³ çîáðàæåííÿ â³äîìî¿ âîäîã³ííî¿ 
âåæ³ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Öå 
ïîì³òèëè êîçÿòèí÷àíè, çðîáèëè 
ñâ³òëèíó ³ ôîòîãðàô³ÿ îáëåò³ëà 
ñîöìåðåæ³. Äåõòî â³äðåàãóâàâ 
ñïîê³éíî, ìîâëÿâ, ³ ùî òóò òà-
êîãî. Òà áóëè ëþäè, ÿê³ öüîãî 
íå çðîçóì³ëè.

Öÿ çóïèíêà íàéìîëîäøà ñåðåä 

óñ³õ ïðîçîðèõ çóïèíîê ó ì³ñò³. 
Àëå íà ïåðøèé ïîãëÿä òàê ïðî 
íå¿ íå ñêàæåø. ×è òî áóâ óðàãàí-
íèé â³òåð, ÷è, ìîæå, «ïîñòàðàâ-
ñÿ» õòîñü ³ç ìåøêàíö³â, àëå äâîõ 
ñêëÿíèõ ïàíåëåé òóò óæå íåìàº. 
Íå â êðàùîìó ñòàí³ ³ ëàâêà — ïî-
âèðèâàëè ùàáë³ òàê, ùî ñèä³òè 
íà í³é òåïåð íåìîæëèâî. À âðàõî-
âóþ÷è êóïó ñì³òòÿ â óðí³, ÿêà áåç 

ïåðåá³ëüøåííÿ ëåäü íå ïåðåâàëþ-
ºòüñÿ ÷åðåç êðàé, ìîæíà çðîáèòè 
âèñíîâîê, ùî äî âñüîãî ³íøîãî 
ïðèáèðàþòü òóò íå íàäòî ÷àñòî.

Äâîì ³íøèì ïðîçîðèì çóïèí-
êàì ó ï³âäåííî–çàõ³äí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ïîùàñòèëî á³ëüøå. Òàì ³ 
ñêëî íå âèáèòå, ³ ëàâêè ö³ë³. Ùî-
ïðàâäà, íàä ïðîçîðîþ çóïèíêîþ 
íà ïðîâóëêó Âàñèëÿ Ïèðîãîâà 
(êîëèøí³é ïðîâóëîê Ïåðøîãî 
òðàâíÿ) òðîõè «ïî÷àêëóâàëè» — 
ñóäÿ÷è ç îòâîðó íà ìåòàëåâ³é êîí-
ñòðóêö³¿ â ë³â³é ÷àñòèí³, â³ä íå¿ 
ùîñü â³äêðóòèëè. Ïðèïóñêàºìî, 
ùî öå ìîãëà áóòè óðíà, òîìó ùî 
á³ëÿ ðåøòè çóïèíîê ñì³òíèêè º, 
à òóò íåìàº. Äîäàìî, ùî ñàìå öþ 
çóïèíêó âæå äîâîäèëîñÿ îäíîãî 
ðàçó ëàãîäèòè — äâà ðîêè òîìó 
òàì çàì³íèëè ñêëÿí³ ïàíåë³, îäíó 
ç ÿêèõ ïîøêîäèâ áóðåâ³é, à ³íøó 
âèáèëè ëþäè.

Òà íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ ³ç ïðî-
çîðîþ çóïèíêîþ íà âóëèö³ Ïè-
ëèïà Îðëèêà, ùî â öåíòð³ ì³ñòà. 
Äî ðå÷³, âîíà ç-ïîì³æ óñ³õ íîâèõ 
çóïèíîê áóëà íàéäåøåâøîþ. ¯¿ 
çàìîâëÿëè áåç á³÷íèõ ïàíåëåé, 
òîìó âèéøëî òðîõè çåêîíîìèòè. 

БЕЗ ДАХУ І СКЛА, А ДЕЯКІ ВЦІЛІЛИ
Благоустрій  Декілька років тому 
в Козятині облаштували зупинки 
громадського транспорту за сучасними 
європейськими стандартами. Втім, 
цивілізація прижилася не всюди

У турнірі перемогли 
волейболісти ліцею № 7

Потрібні гроші на 
пам’ятник атовцю

ІНФОРМАГЕНЦІЯ RIA

Ó ï’ÿòíèöþ, 4 ëèñòîïàäà, 
â ñïîðòèâí³é çàë³ ÊÄÞÑØ 
ïðîõîäèâ áëàãîä³éíèé òóð-
í³ð ç âîëåéáîëó íà ï³äòðèìêó 
ÇÑÓ. Îðãàí³çàòîðàìè çìàãàíü 
áóëè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîð-
òó ³ ïðîôñï³ëêà çàêëàä³â îñâ³òè 
Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè.

Â çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü 
âîëåéáîë³ñòè Êîðäèø³âñüêî¿, 
Ôëîð³àí³âñüêî¿ ã³ìíàç³é êîìàíäà 
ÇÄÎ ¹ 5 Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ë³öå¿â 1, 2, 3, 5, 7 òà îïî-
ðíîãî ë³öåþ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

òà ñïîðòó. Ãîëîâíèì àðá³òðîì 
íà öèõ çìàãàííÿõ áóëà çíàíèé 
ôàõ³âåöü âîëåéáîëó Ëþäìèëà 
Âîëîäîâñüêà.

Ñïî÷àòêó êîìàíäè ó÷àñíè-
ö³ âîëåþ æåðåáà áóëè ðîçáèò³ 
íà ãðóïè, à ïîò³ì ïåðåìîæö³ ãðóï 
çìàãàëèñÿ ó ãîëîâíîìó ô³íàë³.

Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà êîìàí-
äà ÊÇ «Ë³öåé ¹ 7 ÊÌÐ» (ñòàðà 
íàçâà — øêîëà-ã³ìíàç³ÿ äèòÿ-
÷èé ñàäîê ³ì. Ï³äãîðáóíñüêîãî). 
Äðóãå ì³ñöå ³ ñð³áí³ íàãîðîäè 
ó êîìàíäè ÇÄÎ ¹ 5. Âîëîäà-
ðÿìè áðîíçîâèõ íàãîðîä ñòàëè 
êîìàíäà âîëåéáîë³ñò³â îïîðíîãî 
Ë³öåþ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó Êî-

çÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ðåøòà êîìàíä-ó÷àñíèöü 

áóëè íàãîðîäæåí³ ïîäàðóíêàìè 
çà ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ òà ãðàìî-
òàìè çà çàéíÿòå ì³ñöå.

Ðàçîì ç òèì ãîëîâà ïðîôñï³ë-
êîâîãî êîì³òåòó Íàä³ÿ Äîâãàíü 
îãîëîñèëà, ùî ï³ä ÷àñ çìàãàíü 
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ áóëî ç³áðà-
íî 7 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü, äî íèõ 
äîïëþñóâàëè 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
ÿê³ ç³áðàëà íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ 
ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ. Òîæ 
êîçÿòèíñüêèìè îñâ³òÿíàìè áóäå 
ïåðåðàõîâàíî íà ï³äòðèìêó ³ ïå-
ðåìîãè íàä âîðîãîì 20 ç ïîëî-
âèíîþ òèñÿ÷.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ï³ä ÷àñ ïîõîðîí³â îäíîãî ç 
Ãåðî¿â Óêðà¿íè íà Àëå¿ ñëà-
âè ì³ñüêîãî êëàäîâèùà äî íàñ 
çâåðíóâñÿ íàø çåìëÿê Äìèòðî 
Àëåêñººâ. Â³í âæå äàâíî õî÷å 
äîïîìîãòè áàòüêîâ³ çàõèñíèêà 
Óêðà¿íè Þð³þ Íþõàëîâó îáëà-
øòóâàòè íà Àëå¿ ñëàâè ìîãèëêó 
éîãî ñèíà Ãåííàä³ÿ Íþõàëîâà. 
Ó÷àñíèê ÀÒÎ/ÎÎÑ Ãåííàä³é 
Íþõàëîâ îòðèìàâ íà ôðîíò³ ñåð-
éîçí³ ïîðàíåííÿ, äîâãî ë³êóâàâ-
ñÿ ³ âíàñë³äîê îòðèìàíèõ òðàâì 
ïîìåð. Éîãî ïîõîâàëè íà Àëå¿ 
ñëàâè ì³ñüêîãî êëàäîâèùà, òà 

ó ðîäè÷³â çàõèñíèêà Óêðà¿íè 
íåìàº ìîæëèâîñòåé ïîñòàâèòè 
éîìó ïàì’ÿòíèê. Äìèòðî õî÷å 
÷åðåç ïðåñó çâåðíóòèñÿ äî âñ³õ 
êîçÿòèíñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ùîá 
ñêëàñòèñÿ ãð³øìè ³ çàìîâèòè 
ïàì’ÿòíèê ïîìåðëîìó Ãåðîþ.

Íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ ³ç 
ïðîçîðîþ çóïèíêîþ íà 
âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. 
Äî ðå÷³, âîíà ç-ïîì³æ 
óñ³õ íîâèõ çóïèíîê 
áóëà íàéäåøåâøîþ

Такий вигляд має прозора зупинка у самісінькому центрі 
міста. Тут немає даху

Лавка на зупинці біля ліцею № 5. Коментарі тут зайві

Цю зупинку одного разу вже доводилося лагодити. Добре, 
що скляні панелі вціліли досі

Òàì ö³ëå ñêëî. Ö³ë³ é ëàâî÷êè, 
æîäåí ùàáåëü íå âèðâàíèé. Âò³ì, 
ñèä³òè íà çóïèíö³ ìîæíà ëèøå 
â ñóõó ïîãîäó, òîìó ùî êîëè éäå 
äîù, íà ãîëîâó áóäå êàïàòè. À âñå 

÷åðåç òå, ùî íà çóïèíö³ íåìàº 
äàõó. Õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî 
éîãî ïðîñòî âèðâàëî â³òðîì ³ öå 
íå ñïðàâà ðóê êîãîñü ³ç êîçÿòèí-
÷àí.
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Öüîãî ðàçó ìè ö³êàâèëèñÿ ö³-
íàìè íà «õèòðîìó áàçàð÷èêó», 
íà «êðóãó», ïîäèâèëèñÿ, ÿê³ ö³íè 
íà îâî÷³ ó «Ôîð³».

Íà «êðóãó» ïðîäàþòü îâî÷³, ìî-
ëîêî, çåðíî ïøåíèö³, êóêóðóäçè 
³ õòî íå çóì³â ñïðîäàòè â áàçàð-
íèé äåíü íà «õèòðîìó» áàçàð÷èêó 
ì’ÿñíó ïðîäóêö³þ, ìîæå ñïðî-
áóâàòè ùàñòÿ íà «êðóãó» ÷è äåñü 
â ³íøîìó ì³ñö³. Äî ðå÷³, á³ëîêà-
÷àííà êàïóñòà íà «êðóãó» âæå òðè 
òèæí³ — 12 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Íà «õèòðîìó áàçàð÷èêó», ùî 
á³ëÿ ðèíêó «Õë³áîäàð», áàêëà-
æàíè — 85 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
Ì³ñÿöü òîìó çà íèõ ïðàâèëè 
70 ãðèâåíü, ïîì³äîðè â ñåðåä-
íüîìó –70 ãðèâåíü, îã³ðêè ñà-
ëàòí³ òÿãíóòü íà 100 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Äî ðå÷³, â äîðîã³é 
«Ôîð³» íàéäîðîæ÷³ îã³ðêè 74,69. 
Äîìàøí³õ ïîì³äîð³â âæå íåìà, 
òî é ö³íà íà íèõ íà âóëèö³ Çåì-
ëÿêà 65–70 ãðèâåíü.

Ùîäî ³íøèõ îâî÷³â, òî ÷åðâî-
íèé áóðÿê ì³ñÿöü òîìó ìîæíà 
áóëî êóïèòè â³ä 15 äî 19 ãðè-

âåíü, òåïåð çà íüîãî ïðàâëÿòü 
11 ³ íà ãðèâíþ äîðîæ÷å ó «Ôîð³». 
Ìîðêâà êîøòóº â³ä 24 äî 33 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì, öèáóëÿ — â³ä 
29 äî 35 ãðèâåíü, çåëåíü 10–
15 ãðèâåíü çà ïó÷îê, ö³íà çàëå-
æèòü â³ä âåëè÷èíè ïó÷êà ³ ùå-
äðîñò³ ïðîäàâ÷èí³.

Êàïóñòà á³ëîêà÷àííà íà ãðèâíþ 
äîäàëà â ö³í³. Òåïåð ¿¿ ïðîäàþòü 
ïî 15 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, ïåê³í-
ñüêà êàïóñòà êîøòóº 45, à êàáà÷-
êè ñòðèáíóëè ó ö³í³ ç 18 ãðèâåíü 
íà 70.

Ö³íè íà ôðóêòè: ëèìîíè — 80, 
ãðàíàò — 130, ê³â³ — 100, âèíî-
ãðàä — 85, õóðìà — 90.

Ö³íà õîäîâèõ êðóï ï³ñëÿ íåçíà-
÷íîãî çäîðîæ÷àííÿ ñòàá³ë³çóâàëà-
ñÿ. Ãðå÷êà — 60 ãðèâåíü çà ê³ëî-
ãðàì, ðèñ êðóãëèé — 53, ïðîïàðå-
íèé — 55, áóëãóð 45–50 ãðèâåíü.

Ó â³âòîðîê, 8 ëèñòîïàäà, â ïà-
â³ëüéîí³ íàéäîðîæ÷å ñàëî ïðîäà-
âàëè çà 200 ãðèâåíü, íàéäåøåâøå 
êîøòóâàëî ñîòíþ. Ï³ä÷åðåâèíà — 
250 çà ê³ëîãðàì, ì’ÿñî (çàäíÿ 
÷àñòèíà) — 150. Íà âóëèö³ Âà-
ñèëÿ Çåìëÿêà òîíåíüêå ñàëî áóëî 
ïî 150, ñâèíèíà (çàäíÿ ÷àñòè-

íà) — 140 çà ê³ëîãðàì. Îøèéîê, 
áèòîê ³ áàëèê 160–170 ãðèâåíü. 
Ì’ÿñî ïòèö³ íà «õèòðîìó» áàçàð-
÷èêó ïî 100. Ô³ëå êóðêè â «ðà-
êóøêàõ» â³ä 115 äî 130 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì.

Âèá³ð ðèáè áóâ âåëèêèé: ãàð-
íèé êàðàñü ³ òîâñòîëîá — ïî 50, 
ùóêà â³ä 80 äî 100, êîðîï — 80, 
á³ëèé àìóð — 80, ñóäàê — 80 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì. Ó âåëèêîìó 
àñîðòèìåíò³ ñâ³æîìîðîæåíà ³ 
íå çîâñ³ì ñâ³æîìîðîæåíà ðèáà. 
¯¿ ö³íà â³ä íàéäåøåâøî¿ ñàëàêè 
ïî 65, äî ñüîìãè — 420 ãðèâåíü 

«СКІЛЬКИ ТРЕБА МОЛОКА, ЩОБ 
ЗАРОБИТИ НА ЖОМ ДЛЯ ХУДОБИ?»
Що по чому  Ціни на крупи, овочі та 
м’ясо стабілізувалися. На яйця ціна трохи 
впала та кажуть, що не надовго. Багато 
птахофабрик через війну припинили своє 
існування, надія тільки на домашню курку. 
До вашої уваги ціни, які були у вівторок, 
8-го листопада

çà ê³ëîãðàì. Ìè êóïèëè 2 ê³ëî-
ãðàìè ìîéâè ïî 85. Çîâí³ ðèáà 
í³áè ñâ³æà, à çà ôàêòîì ùîñü ç 
íåþ íå òå.

Ö³íà íà ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ 
â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ äî æîâ-
òíÿ áóëà ñòàëîþ, à â ëèñòîïàä³ 
çì³íèëàñÿ.

— Öå ñê³ëüêè òðåáà ïðîäàòè 
ìîëîêà, ùîá çàðîáèòè 17 òèñÿ÷ 
íà æîì äëÿ õóäîáè, — êàæóòü 
ïðîäàâö³ ìîëî÷êè. — Ìè íå ï³ä-
í³ìàëè ö³íó, àëå ïîäîðîæ÷àëî 
íà ðèíêó âñå, òî é ìè ï³äíÿëè 

ö³íó íà 5–10 ãðèâåíü.
Ìè ïîïðîñèëè ïðîäàâ÷èíü 

ìîëî÷êè, ùîá âîíè íàì ðîçòëó-
ìà÷èëè, ùî çäîðîæ÷àëî íà 5 ãðè-
âåíü, à ùî íà 10. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
íà 5 ãðèâåíü äîðîæ÷èì ñòàëî ï³â 
ê³ëà ñèðó, íà ê³ëîãðàì³ — 10 ãðè-
âåíü.

Ï³âòîðà÷êà ìîëîêà êîøòóº 35–
30 ãðèâåíü. Çà 25 ìîæíà êóïèòè 
ìîëîêî íà êèñëå. Ñåïàðàòîðíà 
ñìåòàíà — 90 ãðèâåíü çà ï³âë³òðà. 
Ñèð êîðîâ’ÿ÷èé 110–130 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Ìàñëî äîìàøíº — 
300 ãðèâåíü.

Кінцівка матчу була грубою, а суддя втомився 
виписувати гравцям картки
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ñóáîòó, 5 ëèñòîïàäà, íà Êî-
çÿòèíñüêîìó ñòàä³îí³ «Ëîêîìî-
òèâ» ïðîõîäèëà ãðà ¹ 1. Äî ì³ñ-
öåâîãî «Ëîêîìîòèâà» çàâ³òàëè 
ôóòáîë³ñòè ÂÎ ÄÞÑØ Â³ííèöÿ. 
Öå áóëà ãðà 7-ãî òóðó ÷åìï³îíà-
òó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç ôóòáîëó 
ñåðåä àìàòîð³â.

Ôóòáîë ³ñòè Â ³ííèöüêî ¿ 
ÄÞÑØ ³ íàø «Ëîêîìîòèâ» 
äî çâ³òíîãî òóðó áóëè ñóñ³äàìè 
ïî òóðí³ðí³é òàáëèö³. «Ëîêî-
ìîòèâ» ó ÷åòâåðòîìó òóð³ ç³ãðàâ 
1:1 ç «Ïðîìåíåì» ³ ìàâ îäíå 
çàë³êîâå î÷êî, à Â³ííèöüêèé 
ÄÞÑØ ðîçïèñàâ áåçãîëîâ³ ìè-
ðîâ³ ç «Ãîðèçîíòîì» (Õîíüê³âö³) 
òà «Ëîêîìîòèâîì» ç³ Æìåðèíêè. 
Ï³ñëÿ 6-òè òóð³â «Ëîêîìîòèâ» 
ïîñ³äàâ îñòàííþ ñõîäèíêó òóð-
í³ðíî¿ òàáëèö³, à ¿õí³ ñóïåðíèêè 
ïåðåáóâàëè íà ñõîäèíêó âèùå. 
Ãîñïîäàð³ ïîëÿ âèñòóïàëè â ñâî-
¿é òðàäèö³éí³é ñèíüî-ìàëèíîâ³é 
ôîðì³, â³ííè÷àíè — ó á³ëîñí³æ-
íèõ ôóòáîëêàõ ³ òðóñàõ.

Ïî÷àòîê ìàò÷ó áóâ çà «Ëîêî-
ìîòèâîì». Âîíè äî ñåðåäèíè 
òàéìó á³ëüøó ÷àñòèíó ³ãðîâîãî 
÷àñó âîëîä³ëè ì’ÿ÷åì. Ç äðóãî¿ 
ïîëîâèíè ïåðøîãî òàéìó ãðà âè-
ð³âíÿëàñü. 

Â îêðåìèõ åï³çîäàõ â³ííè÷àíè 

äîáðå êîìá³íóâàëè â ñåðåäèí³ 
ïîëÿ. Äî íåáåçïå÷íèõ ìîìåí-
ò³â ñïðàâà íå äîõîäèëà, òîìó ùî 
íà ï³äñòóïàõ äî êàðíîãî ìàéäàí-
÷èêà çàõèñò «Ëîêîìîòèâà» ãðàâ 
íàä³éíî. Òàê ³ çàâåðøèëàñü ïåð-
øà ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêà ç íóëÿ-
ìè íà òàáëî.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè ãðà ïðîõîäèëà 
â òîìó æ êëþ÷³, ùî é ê³íö³âêà 
ïåðøîãî òàéìó. Â³ííè÷àíè íà-
ìàãàëèñÿ êîìá³íóâàòè, à çàõèñò 
«Ëîêîìîòèâà» âäàëî ïåðåêðè-
âàâ â³ëüí³ çîíè. À ï³ñëÿ íàâ³ñ³â 
ó áîðîòüá³ ãðàâö³ «Ëîêîìîòèâà» 
çàâîëîä³âàëè ì’ÿ÷åì ³ ïî÷èíàëè 
ñâîþ àòàêó.

Íåâ³äîìî, ÿê áè öÿ ãðà çàâåð-
øèëàñü, ÿêáè íå îáð³çêà êîìàíäè 
ãîñïîäàð³â â çîí³ çàõèñòó. Ãðàâö³ 
ÄÞÑØ çà ïîäàðóíîê íå äÿêóâà-
ëè, à ðîç³ãðàëè ì’ÿ÷ ³ â³äêðèëè 
ðàõóíîê.

Â³äíîâèâøè ãðó ç öåíòðó ïîëÿ, 
ãîñïîäàð³ ï³øëè âïåðåä ³ â îäí³é 
àòàö³ ëåäü íå çð³âíÿëè ðàõóíîê. 
Â òîìó åï³çîä³ çàâåðøàëüíîìó 
óäàðó ïî âîðîòàõ áðàêóâàëî òî÷-
íîñò³. Îò ò³ëüêè çàïàëó ãðàâöÿì 
«Ëîêîìîòèâà» âèñòà÷èëî íà ÿêè-
õîñü 10 õâèëèí. ×è òî âîíè âòî-
ìèëèñÿ, ÷è íà íèõ âïëèíóâ åï³-
çîä, êîëè ãðàâåöü «Ëîêîìîòèâà» 
ïðåñèíãóâàâ á³ëîñí³æíîãî, à òîé 
â³äñòóïàþ÷è â ñòîðîíó ñâî¿õ âî-

ð³ò, ð³çêî ðîçâåðíóâñÿ ³ ïðîêèíóâ 
ì’ÿ÷ ñîá³ íà õ³ä ì³æ íîãàìè ãðàâ-
öÿ «Ëîêîìîòèâà». Àëå ç 26-¿ õâè-
ëèíè äðóãîãî òàéìó ãðà âòðàòèëà 
âèäîâèùí³ñòü ³ ïðîõîäèëà ç åëå-
ìåíòàìè íå ñïîðòèâíî¿ ïîâåä³í-
êè íà ïîë³. Â³äâåðò³ ïîðóøåííÿ 
ôóòáîëüíèõ ïðàâèë çìóøóâàëè 
àðá³òðà çóñòð³÷³ çóïèíÿòè ãðó ³ 
âèïèñóâàòè ãðàâöÿì ã³ð÷è÷íèêè. 
Ä³éøëî íàâ³òü äî òîãî, ùî ãðàâöÿ 
«Ëîêîìîòèâà» âèäàëèëè ç ïîëÿ.

Êîëè â «Ëîêîìîòèâà» ñòàëî 
íà îäíîãî ãðàâöÿ ìåíøå, ¿õíÿ 
ãðà òðîõè îæèâèëàñü. Äî çàãðîç 
âîðîòàì ãîñòåé íå ä³éøëî, àëå æ 
ãðàëè òàê, ÿê ïîâèíí³ áóëè ãðàòè 
ïðîòÿãîì óñüîãî ìàò÷ó.

Ô³íàëüíèé ñâèñòîê ñóää³ çà-
ô³êñóâàâ ïåðåìîãó êîìàíäè, 
ó ñêëàä³ ÿêî¿ 14-ð³÷í³ òà 17-ð³÷í³ 
ãðàâö³. Ìè â³òàºìî ôóòáîë³ñò³â 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè ç ïåðøîþ ïå-
ðåìîãîþ â ÷åìï³îíàò³. Ðàçîì ç 
òèì, äóæå ïðèêðî, ùî çäîáóëè 
âîíè ¿¿ ó ãð³ íàä íàøèì «Ëîêî-
ìîòèâîì».

Ï³ñëÿ ãðè ôóòáîë³ñòè Â³ííèöü-
êî¿ ÄÞÑØ ñòàëè ôîòîãðàôó-
âàòèñÿ íà ôîí³ íàøîãî êðàñåíÿ 
ñòàä³îíó. Ó íèõ ä³éñíî ñâÿòî, 
à ìè ï³ä³éøëè äî øàíóâàëüíè-
ê³â ôóòáîëó ³ ïîïðîñèëè ¿õ, ùîá 
âîíè ïðîêîìåíòóâàëè ãðó.

— À ùî òóò êîìåíòóâàòè, ïðî-

ãðàëè 15-ð³÷íèì ä³òÿì, — êàæóòü 
âîíè.

À îäèí ¿ç ãóìîðèñò³â âáîë³âàëü-
íèöüêî¿ áðàò³¿ ñêàçàâ íàïèñàòè, 
ùî ôóòáîë³ñòè «Ëîêîìîòèâà» çðî-
áèëè æåñò äîáðî¿ âîë³ ³ ï³ääàëèñÿ 
ìîëîäèì ôóòáîëüíèì òàëàíòàì.

Ãóìîð ñïðèéìàºìî ÿê ãóìîð, 
ò³ëüêè íà äóø³ â³ä öüîãî íå ëåã-

øå. Ùå íåùîäàâíî ìè ìàëè 
â Êîçÿòèí³ ôóòáîë, à òåïåð ìî-
æåìî ò³ëüêè ðàä³òè çà 9-õ ãðàâö³â 
êîìàíäè, ÿê³ âèñòóïàþòü çà ë³äå-
ðà ÷åìï³îíàòó àìàòîð³â. Ùå òðîº 
ãðàâö³â «Ìîíîë³òà» âèñòóïàþòü 
ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè. Îñü òàêèé 
ó íàñ â Êîçÿòèí³ áóâ ôóòáîë, îñü 
òàêà ó íàñ áóëà êîìàíäà.

Восьмого листопада покупців найбільше цікавили товари повсякденного вжитку

Зупинка в грі через чергове порушення футбольних 
правил
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Курси української мови для 
дорослих триватимуть впро-
довж двох місяців. А вже після 
нового року у центрі планують 
започаткувати ще одні, але вже 

для старшокласників.
— Це будуть курси з підготовки 
до зовнішнього незалежного 
о ц і н ю ва н н я ,  —  р о з п о в і да є 
Олександра Лубчинська, ди-

ректор. — Тому що є така кате-
горія учнів старших класів, які 
не мають змоги ходити до ре-
петиторів, але потребують до-
помоги.

Плани на майбутнє

ОЛЕНА УДВУД

Òðè òèæí³ òîìó â Êîçÿòèíñüêî-
ìó öåíòð³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó 
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñòàð-
òóâàëè êóðñè, íà ÿêèõ òîíêî-
ùàì äåðæàâíî¿ ìîâè íàâ÷àþòü 
äîðîñëèõ.

— Öå áóëà íàøà ñï³ëüíà ³í³ö³à-
òèâà ç êîíñóëüòàíòîì Ñâ³òëàíîþ 
Øåðåìåò, ÿêà â³äïîâ³äàº çà ãóìà-
í³òàðíèé íàïðÿì, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäðà Ëóá÷èíñüêà, äèðåê-
òîð öåíòðó. — Ïîòð³áíî áóëî 
âèãàäàòè ùîñü ö³êàâå. Äóìàëè 
â ïåðøó ÷åðãó ïðî ïåðåñåëåíö³â, 
àëå ïîò³ì çðîçóì³ëè, ùî ³ æèòåë³ 
íàøîãî ì³ñòà òàêîæ ïîòðåáóþòü 
äîïîìîãè ó âèâ÷åíí³ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè.

²äåºþ ïîä³ëèëèñÿ ç ïåäàãîãà-
ìè ³ âîíè çàëþáêè ïîãîäèëèñÿ 
ñï³âïðàöþâàòè. Ðîçðîáèëè ïðî-
ãðàìó, îãîëîñèëè ïðî íàá³ð ó ãðó-
ïó ³ íàïðèê³íö³ æîâòíÿ êóðñè 
ñòàðòóâàëè. Òåïåð ó÷àñíèêè äâ³-
÷³ íà òèæäåíü â³äâ³äóþòü óðîêè. 
Íà êîæíîìó íîâèé âèêëàäà÷.

— Öå âæå òðåò³é òèæäåíü ó íàñ 
çàíÿòòÿ, — ïðîäîâæóº Îëåêñàí-
äðà Ëóá÷èíñüêà. — Çà áàæàííÿì 
äîºäíàòèñÿ äî êóðñ³â ìîæíà 
íà áóäü-ÿêîìó åòàï³, ïðîñòî çíà-
ííÿ ç òèõ òåì, ÿê³ âæå ïðîéøëè, 
íå îòðèìàþòü. Ó íàñ ð³çí³ ó÷í³. 
ª ò³, õòî ïîãàíî âîëîä³º óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ. ª ò³, õòî ïðî-
ñòî õî÷å ïîêðàùèòè ñâ³é ð³âåíü 
âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

«Я ЧИТАЮ, А ВІН СМІЄТЬСЯ»
Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòü ó íàâ÷àëüí³é 

àóäèòîð³¿. Òóò âñå íà÷å ó ñïðàâæ-
íüîìó êëàñ³ — º ³ äîøêà, ³ òåëå-
â³çîð, ³ ïàðòè ç³ ñò³ëüöÿìè, ùî-
ïðàâäà, âèñòàâëåí³ íå â òðè ðÿäè, 
ÿê ìè çâèêëè áà÷èòè ó øêîë³, 
à â îäèí ñóö³ëüíèé ðÿä. Òîæ 
íà ö³ëó ãîäèíó â³äâ³äóâà÷³ êóðñ³â 
ïîðèíàþòü â øê³ëüíó àòìîñôåðó.

Äî ïî÷àòêó ëåêö³¿ çàëèøàºòüñÿ 
ùå òðîõè ÷àñó ³ â êàá³íåò³ âæå 
ïî÷èíàþòü çáèðàòèñÿ â³äâ³äóâà÷³ 
êóðñ³â. Ñåðåä íèõ — Ëàðèñà Êàç-
ì³ð÷óê. Æ³íêà ìåøêàº òóò âæå 
áàãàòî ðîê³â, ÷èòàº, ïèøå ³ íàâ³òü 
ñï³âàº óêðà¿íñüê³ ï³ñí³, àëå ñï³ë-
êóâàòèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ¿é 
äåùî ñêëàäíî. Êàæå, ÷è òî ñòðàõ 
äàºòüñÿ âçíàêè, ÷è, ìîæå, ïðîñòî 
çâè÷êà ãîâîðèòè ðîñ³éñüêîþ.

— Êîëè äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ 
óêðà¿íñüêîþ, ÿ ðîçóì³þ, — ðîçïî-
â³äàº Ëàðèñà. — Ð³äêî òàêå ìîæå 
áóòè, ùîá ÿ ÷îãîñü íå çðîçóì³-
ëà. ß ³ â³äïîâ³äàòè ìîæó óêðà¿í-

ñüêîþ, àëå áóâàº òàêå, ùî çàáóäó ³ 
ïåðåõîäæó íà ðîñ³éñüêó. Ó øêîë³ 
ÿ íå â÷èëà óêðà¿íñüêó ìîâó. ×î-
ëîâ³ê ó ìåíå óêðà¿íñüêîþ ðîç-
ìîâëÿº. Ïåðøèé ð³ê, êîëè â³í 
ìåíå ïðèâ³ç, ó 87 ðîö³ ñþäè, â³í 
ñì³ÿâñÿ. Ìè â Æèòîìèð³ éäåìî. 
Â³í ìåí³: «Ïðî÷èòàé «ïàí÷îõè, 
øêàðïåòêè, ïåðóêàðíÿ». ß ðî-
ñ³éñüêîþ ÷èòàþ, à â³í ñì³ºòüñÿ. 
À çàðàç ÿ âæå ÷èòàþ äîáðå. ß æ 
âåäó ùå é ãóðòîê ñï³â³â. ² ïèøó. 
ß í³êîëè íå ïèøó ðîñ³éñüêîþ, 
ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ. ßêùî º ÿêåñü 
ñëîâî, ÿêå ÿ íåïðàâèëüíî âæèëà, 
òî ï³äêðåñëþþ éîãî ³ íàñòóïíî-
ãî ðàçó ïîìèëêè âæå íå ðîáëþ. 
Òðåáà ìåí³ ùå â÷èòèñÿ ³ â÷èòèñÿ.

Ïîêè ìè ñï³ëêóºìîñÿ, äî êà-
á³íåòó çàõîäèòü õòîñü ³ç ó÷í³â ³ 
â³òàºòüñÿ.

— ßê ïðàâèëüíî — «äîáðèé 
äåíü» ÷è «äîáðîãî äíÿ»? — ïå-
ðåïèòóº âèêëàäà÷.

— Äîáðèé äåíü, — áåç ðîçäóì³â 
â³äïîâ³äàº Êàçì³ð÷óê. Öå ïðàâèëî 
âîíà äîáðå çàñâî¿ëà.

Ëàðèñ³ ïîäîáàºòüñÿ âèâ÷àòè 
ùîñü íîâå. Òîæ àáè ï³äòÿãíóòè 
ñâîþ óêðà¿íñüêó, îäíèìè çàíÿò-
òÿìè íà êóðñàõ æ³íêà íå îáìåæ-
óºòüñÿ.

— ß ñîá³ ï³äêëþ÷èëà â³êòîðèíó 
«Óêðà¿íñüêèé åðóäèò», ùå ó ìåíå 
º îäíà ãðóïà ó âàéáåð³, — ïðîäî-
âæóº êîçÿòèí÷àíêà. — Â «Óêðà¿í-
ñüêîìó åðóäèò³» áóâàþòü íåçíàéî-
ì³ ñëîâà, òî ÿ çàõîäæó â êîìåíòà-
ð³, ÷èòàþ, ùî öå òàêå. Áóâàº, ùî 
ó ìåíå ³ ÷îëîâ³ê íå çíàº òàêîãî 
ñëîâà. ß ³ íà ãðóïè ó âàéáåð³ 
ï³äïèñàíà, ³ ñþäè õîäæó. ß ñîá³ 
ïîñòàâèëà ìåòó — äî âåñíè áóäó 
øïðåõàòè óêðà¿íñüêîþ.

ОТРИМУЮТЬ ДОМАШНЄ 
ЗАВДАННЯ

Çà ñóñ³äíüîþ ïàðòîþ ñèäèòü 
Îëüãà Äèòðèõ. Æ³íêà âîëîä³º 
óêðà¿íñüêîþ, àëå ñï³ëêóºòüñÿ 
ñóðæèêîì. Òîæ õîäèòü íà êóðñè 
äëÿ òîãî, ùîá ïîçáóòèñÿ â ìîâ-
ëåíí³ ðîñ³ÿí³çì³â. Äëÿ íå¿ öå âæå 
÷åòâåðòå çàíÿòòÿ.

— Â÷èòåë³ íàñò³ëüêè äîñòóïíî 
âñå ïîÿñíþþòü, — ä³ëèòüñÿ âðà-
æåííÿìè Îëüãà. — ßê äëÿ ìåíå, 
òî ìåí³ òåìè ïðî ð³ä ³ìåííè-
ê³â, ïðèêìåòíèêè, ÷èñë³âíèêè 
íå âàæëèâ³. Àëå ñþäè ïðèõîäÿòü 
ä³òè, ÿê³ áóäóòü çäàâàòè ÇÍÎ, 
òî öå ¿ì äóæå äîáðå. À îñü ìåí³ 
âæå ïîäîáàþòüñÿ òåìè ïðî íî-
âèíêè óêðà¿íñüêîãî ïðàâîïèñó, 
îñíîâè ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
ïðàâèëà íàãîëîøóâàííÿ ñë³â, 

òðóäíîù³, ôîðìóâàííÿ îðôî-
ãðàô³÷íî¿ ãðàìîòíîñò³. Òîìó ùî 
ïðèéìåííèêè ³ ÷èñë³âíèêè êóäè 
ÿ çàñòîñóþ? Îò ìîÿ ïîäðóãà âæå 
çäàëàñÿ.

— Ùî áåðåòå ç ñîáîþ íà çà-
íÿòòÿ? — çàïèòóºìî æ³íêó.

— Îêóëÿðè — öå ñàìî ñî-
áîþ. Íàì âèäàëè ïàïêó, ðó÷êó 
òà áëîêíîò, — ïîêàçóº Îëüãà. — 
À öå ÿ âæå ñîá³ äîêóïèëà ðó÷êó. 
² äàþòü çàâäàííÿ.

— Äîìàøíº çàâäàííÿ? — ïåðå-
ïèòóºìî.

— À ÿê æå! — â³äïîâ³äàº íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

— Âèêîíóâàëè?
— Íàïîëîâèíó, — ñì³ºòüñÿ 

Îëüãà. — Îñü âèêîíóâàëà. À öå 
â÷îðà äàëè.

Æ³íêà ä³ñòàº àðêóø ïàïåðó 
³ç çàâäàííÿì íà ïðàâîïèñ ïðè-

êìåòíèê³â. Òðåáà ðîçêðèòè äóæêè 
³ âèçíà÷èòè — äâà ñëîâà òðåáà 
ïèñàòè ðàçîì, îêðåìî ÷è ÷åðåç 
äåô³ñ.

— Îò ÿê ïðàâèëüíî íàïèñà-
òè «(ê³ëüêà)ñêëàäîâèé»? Òðåáà 
âèäàëèòè äóæêó, ÿ òàê ñîá³ êó-
ìåêàþ, — êàæå Îëüãà Äèòðèõ. — 
Ìèíóëîãî ðàçó â÷èòåëüêà íàñ çà-
òðèìàëà íà äîâãî, áî ó íàñ ãîäèíà 
÷àñó, à âîíà íàñò³ëüêè âèêëàäà-
ëàñÿ, ùî íå âñòèãàëà ç òåñòàìè. 
Ñêàçàëà íàì: «Í³, òåñòè ìè ùå 
ïðîéäåìî». ² ìè çà ï’ÿòíàäöÿòü 
õâèëèí äî ï’ÿòî¿ ò³ëüêè âèéøëè.

— Âè â æèòò³ ïåðåâàæíî ðîñ³é-
ñüêîþ ñï³ëêóºòåñÿ? — çàïèòóþ 
æ³íêó.

— Çàë³çíèöÿ âñÿ áóëà ðîñ³é-
ñüêîìîâíà, — â³äïîâ³äàº êîçÿ-
òèí÷àíêà. — ß ïðîïðàöþâàëà 
37 ðîê³â, òî ÿê âè äóìàºòå? Ìî¿ 

ПРОВОДЯТЬ БЕЗКОШТОВНІ УРОКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Розвиток  Вперше у Козятині 
започаткували курси української мови для 
дорослих. До уроків долучаються не лише 
козятинчани, а й переселенці. На одне 
із занять завітали і ми. Розповідаємо, як 
відбувається навчальний процес і що про 
курси кажуть учениці

ä³òè â÷èëèñÿ â äðóã³é øêîë³, äðó-
ãà øêîëà áóëà ðîñ³éñüêà, ÷îëîâ³ê 
ðîñ³éñüêèé. Çàðàç ùîá ùîñü ñêà-
çàòè óêðà¿íñüêîþ, ìåí³ òðåáà çó-
ïèíèòèñÿ ³ ïîäóìàòè, ÿê öå éîãî 
ïðàâèëüíî ïåðåêëàñòè. À öå æ 
ñêëàäíî! Îò ÿ õî÷ó âèñëîâèòè-
ñÿ — ³ òðåáà äóìàòè. Àëå âæå ÿê 
ÿ ïèøó ó ôåéñáóö³, òî ïèøó óêðà-
¿íñüêîþ ³ ÿêùî ÿ ùîñü íå çíàþ, 
òî â ïåðåêëàäà÷ äèâëþñÿ.

ПРИЄМНИЙ СЮРПРИЗ 
НА ЗАВЕРШЕННЯ

Òèì ÷àñîì îñòàíí³ ïðèãîòó-
âàííÿ äî óðîêó âæå çàâåðøèëè-
ñÿ. Â àóäèòîð³¿ ç³áðàëîñÿ äåâ’ÿòü 
ó÷åíèöü. Ñüîãîäí³ ó íàñ æ³íî÷à 
êîìïàí³ÿ. Íà ïî÷àòêó çàíÿòòÿ 
äèðåêòîð öåíòðó ïðîôåñ³éíîãî 
ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â Îëåêñàíäðà Ëóá÷èíñüêà 
ïðåäñòàâëÿº ïåäàãîãà, ÿêèé ÷è-
òàòèìå ëåêö³þ.

— Ñüîãîäí³ ó íàñ âèêëàäà÷ ç 
ë³öåþ ¹ 7 Òåòÿíà Ãóñàê³âñüêà, — 
êàæå äèðåêòîð öåíòðó.

— Äå öå â íàñ íîìåð ñ³ì? — 
ïåðåïèòóº Îëüãà Äèòðèõ.

— Öå êîëèøí³é ³íòåðíàò, — 
â³äïîâ³äàº Îëåêñàíäðà Ëóá÷èí-
ñüêà. — Òåòÿíà Âàñèë³âíà áóäå 
âàñ â÷èòè ïðàâèëüíî âæèâàòè 
÷èñë³âíèêè. Íå ëÿêàéòåñÿ ñàìî-
ãî ñëîâà «÷èñë³âíèêè». Ìîæëè-
âî, ñàì òåðì³í âàì ³ íå ïîòð³áåí, 
à îò âæèâàííÿ â ìîâëåíí³ öèõ ñë³â 
òî÷íî íåîáõ³äíå. Äëÿ áàãàòüîõ ç 

âàñ, íàïåâíî, ñüîãîäí³ áóäå íî-
âèì, ÿê ïðàâèëüíî íàçèâàòè ÷àñ. 
Áóäå äóæå áàãàòî íþàíñ³â. Ïðà-
öþéòå, ãàðíî¿ âàì ³ ïë³äíî¿ ïðàö³.

— ß íàäçâè÷àéíî õâèëþþñÿ, — 
êàæå Òåòÿíà Ãóñàê³âñüêà. — Ðàäà 
â³òàòè âàñ íà êóðñàõ.

Ñïåðøó — ïåðåâ³ðêà äîìàø-
íüîãî çàâäàííÿ. Òðåáà áóëî âè-
êîíàòè äâ³ âïðàâè — â îäí³é ðîç-
êðèòè äóæêè, â ³íø³é — âèïðà-
âèòè ïîìèëêè. Ó÷åíèö³ ïî ÷åðç³ 
÷èòàëè ñâî¿ âàð³àíòè ³ âñ³ ðàçîì 
ðîçáèðàëèñÿ — ïðàâèëüíèé â³í 
÷è íå ïðàâèëüíèé. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïåðåéøëè äî òåìè ëåêö³¿. Âè-
êëàäà÷ ðîçïîâ³ëà, ùî òàêå ÷èñ-
ë³âíèê, ÿê³ áóâàþòü éîãî âèäè ³ 
ÿê ¿õ â³äð³çíèòè, ÿê ïðàâèëüíî 
íàçèâàòè äàòè. Ùîá çàêð³ïèòè 
çíàííÿ, ðàçîì âèêîíóâàëè âïðà-
âè. Àáè çðîáèòè óðîê ö³êàâ³øèì, 
Òåòÿíà ï³äãîòóâàëà ³íòåðàêòèâíó 
ïðåçåíòàö³þ.

Äðóãó ÷àñòèíó çàíÿòòÿ ïðè-
ñâÿòèëè ÷àñó. Ïåäàãîã ðîçïîâ³-
ëà, ÿê ïðàâèëüíî çàïèòóâàòè ïðî 
÷àñ ³ ÿê ïðàâèëüíî â³äïîâ³äàòè, 
êîòðà ãîäèíà. ² çíîâó ïðàêòèêà — 
íà åêðàí³ òåëåâ³çîðà ç’ÿâëÿºòüñÿ 
êàðòèíêà ³ç öèôåðáëàòàìè. Çà-
âäàííÿ — ñêàçàòè, êîòðó ãîäèíó 
ïîêàçóþòü ñòð³ëêè ãîäèííèêà. 
Íàïðèê³íö³ óðîêó íà ó÷åíèöü 
÷åêàâ ñîëîäêèé ñþðïðèç — Òå-
òÿíà Ãóñàê³âñüêà ïðèãîñòèëà óñ³õ 
öóêåðêàìè. Íå ïðîñòèìè, à ç ïî-
áàæàííÿìè.

Êóðñè óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè äëÿ äîðîñëèõ 
òðèâàòèìóòü âïðîäîâæ 
äâîõ ì³ñÿö³â. 
Äîºäíàòèñÿ ìîæíà íà 
áóäü-ÿêîìó åòàï³

Урок завершився на солодкій ноті. Викладач Тетяна 
Гусаківська підготувала для учениць цукерки з побажаннями

На заняття завітало дев’ять учениць. Зібралася суто жіноча компанія
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Міф: При інсульті не можна пере-
возити хворого з дому до лікарні 
або з однієї лікарні до іншої.
Правда: Усі хворі з інсультом яко-
мога швидше мають бути доправ-
лені до лікарні, де можуть отрима-
ти необхідну допомогу. Ситуації, 
коли перевезення в умовах швид-
кої може погіршити стан здоров’я 
пацієнта, трапляються дуже рідко. 
Якщо пацієнт знаходиться у погано 
оснащеній лікарні, слід порівняти 
ризики транспортування і ризики 
лікування у лікарні, де немає на-
лежних ресурсів.
Міф: Якщо прояви інсульту швид-
ко минули, подальше лікування 
не потрібне.
Правда: Усім пацієнтам, які пере-
несли інсульт, необхідні консульта-
ція лікаря-невролога і обстеження, 
що дозволить зрозуміти причину 
того, що сталося, а також — необ-
хідне лікування та профілактика 
під наглядом сімейного лікаря. 
Таким чином можна зменши-
ти ризик повторного інсульту 
на 50–80%.
Міф: Що більше крапельниць, 

то краще лікування.
Правда: Досить часто ліки, які при 
інсульті широко використовуються 
в Україні і вводяться за допомогою 
крапельниць (ліки для відновлен-
ня мозку, так звані нейропротек-
тори, «судинні препарати», анти-
оксиданти, антигіпоксанти тощо) 
не мають науково доведеної ефек-
тивності і не використовуються для 
лікування інсульту у розвинених 
країнах. Вітчизняні стандарти та 
протоколи з лікування інсульту, за-
тверджені МОЗ України, чітко ви-
значають перелік необхідних ліків.
Міф: Час лікує. Порушення, спри-
чинені інсультом, поступово зник-
нуть самі по собі.
Правда: Мозок людини має пев-
ну здатність самостійно відновлю-
вати свою роботу, що призводить 
до зменшення порушень. Але від-
бувається це не у кожного хворого, 
здебільшого при невеликих ура-
женнях і зазвичай не повною мі-
рою. Щоб досягти максимального 
відновлення порушених функцій 
і повноцінного життя, абсолютна 
більшість пацієнтів зі стійкими 

післяінсультними порушеннями 
(не можуть ходити, самостійно 
вдягнутися чи вмитися тощо) по-
требує реабілітації. Реабілітація 
складається не з уколів чи кра-
пельниць, а із занять з фізичним 
терапевтом, ерготерапевтом, лого-
педом, метою яких є відновлення 
порушених функцій і зменшення 
потреби у сторонній допомозі.
Міф: Інсульт виникає внаслідок 
стресів, і ми нічого не можемо 
зробити, щоб його уникнути.
Правда: Сьогодні фахівці добре 
знають фактори ризику інсультів. 
Вони включають похилий вік, не-
правильний спосіб життя і пробле-
ми зі здоров’ям. До чинників спо-
собу життя, що підвищують ризик 
інсульту, належать куріння, зло-
вживання алкоголем, недостатня 
фізична активність (менше 150 хв 
на тиждень), ожиріння. До числа 
медичних проблем відносяться 
підвищений кров’яний тиск (біль-
ше ніж 140/90 мм рт. ст. — головна 
загроза, навіть якщо пацієнт до-
бре почувається), цукровий діа-
бет, миготлива аритмія (підвищує 

ризик інсульту у 5 разів!), високий 
рівень холестерину.
Міф: Щоб запобігти інсульту, 
необхідно 1–2 рази на рік лягати 
у лікарню прокапатись або почис-
тити судини.
Правда: «Прокапування» не має 
науково доведених переваг у про-
філактиці інсульту.
Міф: У разі підвищеного ризику 
інсульту (гіпертонія, хвороби сер-
ця) не можна ходити до сауни чи 
займатися спортом.
Правда: Відвідування сауни, якщо 
воно не пов’язане зі вживанням 
алкоголю чи сильним зневод-
ненням, не збільшує ризик ін-
сульту. Що стосується фізичних 
навантажень, корисними можуть 
бути аеробні (динамічні) вправи 
(швидка ходьба, велосипед, пла-
вання тощо), а от статичного на-
вантаження (силові вправи) варто 
уникати.
Міф: Якщо є підозра на інсульт, 
слід почекати, доки все мине, або 
звернутись до сімейного лікаря чи 
терапевта.
Правда: Інсульт — це невідклад-

ний стан. Якщо у людини раптово 
змінилось мовлення, перекосило 
обличчя або почали погано слу-
хатись рука чи нога на одній по-
ловині тіла, слід негайно зателе-
фонувати 103.
Міф: Не має значення, в якій лі-
карні лікуватися від інсульту, аби 
лікар був уважний і досвідчений.
Правда: Дуже багато що залежить 
від можливостей лікарні. Мова і 
про обладнання (наприклад, то-
мограф) і наявність лабораторії, 
реанімації, нейрохірургії, вузьких 
спеціалістів (кардіолога, ендокри-
нолога, уролога, хірурга, ортопе-
да тощо), організацію лікування 
у відділенні, де перебуває пацієнт, 
рівень професійної підготовки та 
досвіду команди медиків. Найкра-
щі результати лікування інсульту 
забезпечує багатопрофільна лікар-
ня, де є Інсультний блок. Відмін-
ністю Інсультного блоку є не тільки 
лікарі, які добре знаються на ін-
сульті, та відповідне обладнання, 
а й медичні сестри з відповідною 
підготовкою, фізичні терапевти, 
логопеди тощо.

Міфи та правда про інсульт

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Êîçÿ-
òèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè Þë³¿ Ðàäîãîùèíî¿, ³íñóëüò 
âèíèêàº, êîëè ñóäèíà áëîêóºòüñÿ 
òðîìáîì («áëÿøêîþ») àáî ðîç-
ðèâàºòüñÿ. ßêùî öå â³äáóâàºòüñÿ, 
÷àñòèíà ìîçêó íå ìîæå îòðèìàòè 
ç êðîâ’þ ïîñòà÷àííÿ êèñíþ òà 
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ³ ÿê íàñë³-
äîê ïî÷èíàºòüñÿ ñìåðòü éîãî 
êë³òèí. ²íñóëüò ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ³íâàë³äíîñò³ òà ó äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ — ñìåðò³.

Äåÿê³ ñòàíè ï³äâèùóþòü ðèçèê 
âèíèêíåííÿ ³íñóëüòó, çîêðåìà:
 âèñîêèé àðòåð³àëüíèé òèñê;
 âèñîêèé ð³âåíü õîëåñòåðèíó;
 ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó;
 íàäëèøêîâà âàãà;
 öóêðîâèé ä³àáåò;
 íàäì³ðí³ ñòðåñè.

Çà ÿêèìè îçíàêàìè ìîæíà çà-
ï³äîçðèòè ³íñóëüò ó ëþäèíè?

Ðîçâèòîê ³íñóëüòó ìîæóòü ñó-
ïðîâîäæóâàòè ñèìïòîìè, ùî âè-
íèêàþòü ðàïòîâî.

Çàïàì’ÿòàòè ¿õ ìîæíà çà àáðå-
â³àòóðîþ ÌÎÇÎÊ-×àñ.

 Ì (Ìîâëåííÿ) — ïîïðîñ³òü 
ëþäèíó ïîâòîðèòè çà âàìè ïðî-
ñòå ðå÷åííÿ òà âèêîíàòè ïðîñòó 
êîìàíäó. Ïðè ³íñóëüò³ âèìîâà 
áóäå íåðîçá³ðëèâîþ, ïëóòàíîþ 
àáî ëþäèíà íå áóäå ðîçóì³òè 
êîìàíäó, ÿêó âè ïîïðîñèëè ¿¿ 
âèêîíàòè.
 Î (Îáëè÷÷ÿ) — êîëè îäíà 

ñòîðîíà îáëè÷÷ÿ çàçíàº â³çóàëü-
íèõ çì³í (íàïðèêëàä, îáâèñàº). 
Ïîïðîñ³òü ëþäèíó ïîñì³õíóòèñÿ. 
ßêùî ó íå¿ ³íñóëüò, âîíà íå çìî-
æå öüîãî çðîáèòè àáî ïîñì³øêà 
áóäå íåñèìåòðè÷íîþ.
 Ç (Çàïàìîðî÷åííÿ) — ñêàð-

ãè íà ðàïòîâå ãîëîâîêðóæ³ííÿ, 
õèòê³ñòü õîäè, âòðàòó ð³âíîâàãè, 
êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â ó ðóö³ àáî íîç³.
 Î (Î÷³) — ó ëþäèíè ðàïòîâî 

ïîðóøèâñÿ ç³ð îäíèì àáî äâîìà 
î÷èìà, íàïðèêëàä, ç’ÿâèëîñü äâî-
¿ííÿ ïðè ïîãëÿä³ íà ïðåäìåòè.
 Ê (Ê³íö³âêè) — ñëàáê³ñòü àáî 

îí³ì³ííÿ, íåìîæëèâ³ñòü ï³äíÿ-
òè ³ óòðèìóâàòè îáèäâ³ ðóêè àáî 
îáèäâ³ íîãè îäíî÷àñíî, ê³íö³âêè 
ç îäí³º¿ ñòîðîíè ñòàþòü ñëàáê³-
øèìè, ìîæóòü ïàäàòè, îáâèñàòè.

×àñ — ÿêùî âè ïîì³òèëè îäèí 
³ç öèõ ñèìïòîì³â, òåðì³íîâî âè-
êëèêàéòå øâèäêó!

²íñóëüò ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ 
ñèëüíèì ãîëîâíèì áîëåì áåç 
ïðè÷èíè, ñîíëèâ³ñòþ, áëþ-
âîòîþ, íóäîòîþ. Òàê³ îçíàêè 
ìîæóòü òðèâàòè ê³ëüêà õâèëèí, 
ïîò³ì çíèêàòè. Ïîä³áí³ êîðîò-
êîòðèâàë³ ñèãíàëè â³äîì³ ÿê 
òðàíçèòîðí³ ³øåì³÷í³ àòàêè. 
Á³ëüø³ñòü ëþäåé ³ãíîðóº ¿õ, àäæå 
âîíè øâèäêî ìèíàþòü. Ïðîòå 
âîíè ñèãíàë³çóþòü ïðî çàãðîç-
ëèâèé ñòàí, ÿêèé òðåáà íåãàéíî 
ä³àãíîñòóâàòè òà ë³êóâàòè. Çâåð-
òàéòå íà íèõ óâàãó!

— ²íñóëüò âèìàãàº íåâ³ä-
êëàäíîãî ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ. 
Ëþäèíà ç îçíàêàìè ³íñóëüòó, 
ÿêà îòðèìóº äîïîìîãó ë³êàð³â 
óïðîäîâæ ïåðøèõ 4–5 ãîäèí, 
ìàº á³ëüøå øàíñ³â ïîâåðíóòè-
ñÿ äî ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ òà 
óíèêíóòè òÿæêèõ ³ íåçâîðîòíèõ 

íàñë³äê³â. ßêùî âè ï³äîçðþºòå, 
ùî ó âàñ ÷è ó êîãîñü ³íøîãî ³í-
ñóëüò, íåãàéíî çàòåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì 103, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà.

Íàéêðàùèé ñïîñ³á çíèçèòè ðè-
çèê ³íñóëüòó — öå ïðîô³ëàêòèêà

Äîòðèìóéòåñÿ çäîðîâîãî õàð÷ó-
âàííÿ: ùîäíÿ ¿æòå îâî÷³ ³ ôðóê-
òè, îáìåæóéòå ñïîæèâàííÿ ñîë³. 
Âæèâàéòå ¿æó ç íèçüêèì âì³ñòîì 
òðàíñæèð³â. Áóäüòå ô³çè÷íî àê-
òèâíèìè. Â³äìîâòåñÿ â³ä êóð³ííÿ 
òà âæèâàííÿ àëêîãîëþ. Êîíòð-
îëþéòå àðòåð³àëüíèé òèñê. Çà 
ðåêîìåíäàö³ÿìè ñâîãî ë³êàðÿ 
ïåðåâ³ðÿéòå ð³âåíü õîëåñòåðèíó 
òà öóêðó â êðîâ³.

ßêùî ë³êàð ïðèçíà÷èâ âàì 
ë³êóâàííÿ ä³àãíîñòîâàíîãî ó âàñ 
çàõâîðþâàííÿ, ñòðîãî äîòðèìóé-
òåñü íàçíà÷åíü òà ðåêîìåíäàö³é.

ВСЕ ПРО ІНСУЛЬТ: ЯК РОЗПІЗНАТИ 
ХВОРОБУ, МІФИ ТА ПРАВДА
Будьте здоровими  Козятинський 
міський центр первинної медико-
санітарної допомоги надав роз’яснення 
щодо інсульту — гострого стану, під час 
якого вражаються кровоносні судини 
головного мозку. У матеріалі читайте 
відповіді на найпоширеніші питання 
щодо інсульту. За якими ознаками 
його розпізнати, найпоширеніші міфи, 
найкращий спосіб знизити ризик 
виникнення інсульту та важливість 
домедичної допомоги при гострому 
мозковому інсульті

Äîìåäè÷íà äîïîìîãà ïðè ãîñòðî-
ìó ìîçêîâîìó ³íñóëüò³: ùî âàæëèâî 
ðîáèòè ³ â³ä ÷îãî ñë³ä óòðèìàòèñÿ

— Ñâîº÷àñíà äîïîìîãà õâîðîìó 
ç ³íñóëüòîì ó ïåðø³ ãîäèíè ìàº 
ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ ³ çíà÷íî 
ï³äâèùóº øàíñè íà óñï³øíå ë³êó-
âàííÿ òà îäóæàííÿ, — ïðîäîâæóº 
Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà. — ²íñóëüò — 
öå íåáåçïå÷íå ïîðóøåííÿ ìîç-
êîâîãî êðîâîîá³ãó, ÿêå âèìàãàº 
íåâ³äêëàäíîãî ë³êóâàííÿ, òîìó 
ïðè ïåðøèõ îçíàêàõ ³íñóëüòó 
íåîáõ³äíî âèêëèêàòè øâèäêó 
(103) àáî — çà êðàéíüî¿ íåîá-
õ³äíîñò³ — ñàìîñò³éíî äîñòàâèòè 
ïàö³ºíòà ó ë³êàðíþ. Çíàííÿ áà-
çîâèõ ïðàâèë ïåðøî¿ äîìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè òåæ ìîæå â³ä³ãðàòè 
âàæëèâó ðîëü ó çáåðåæåíí³ æèòòÿ 
òà çäîðîâ’ÿ ïîñòðàæäàëîãî.

Ï³ñëÿ âèêëèêó øâèäêî¿ âàðòî:
 çàñïîêî¿òè ïîñòðàæäàëîãî 

³ ïîÿñíèòè, ùî äîïîìîãà áóäå 
íàäàíà;
 äîòðèìóâàòèñü âêàç³âîê äèñ-

ïåò÷åðà øâèäêî¿ äîïîìîãè;
 íàäàòè ïîñòðàæäàëîìó ìàê-

ñèìàëüíî çðó÷íîãî äëÿ íüîãî 
ïîëîæåííÿ (ðåêîìåíäîâàíî — 
ï³äâèùåíå ïîëîæåííÿ ãîëîâè 
15–30 ãðàäóñ³â);
 ïðè ïîã³ðøåíí³ ñòàíó ïî-

ñòðàæäàëîãî ïîâòîðíî çä³éñíèòè 
âèêëèê åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè;

 çà ìîæëèâîñò³, ç³áðàòè ó ïî-
ñòðàæäàëîãî ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ (íà-
ïðèêëàä, ñòîñîâíî òî÷íîãî ÷àñó 
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó, ìîæëèâèõ 
îáñòàâèí, ÿê³ ç öèì ïîâ’ÿçàí³, 
íàÿâíèõ çàõâîðþâàíü). Âñþ 
îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ïåðåäàòè 
ïðàö³âíèêàì áðèãàäè åêñòðåíî¿ 
(øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè àáî 
äèñïåò÷åðó ïðèéîìó âèêëèêó.

Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, 
ùî:
 ïîñòðàæäàëîìó íå ìîæíà 

äàâàòè ¿ñòè òà ïèòè;
 ÿêùî ó íüîãî äî ïðè¿çäó 

øâèäêî¿ çíèêëè íàÿâí³ îçíàêè 
³íñóëüòó — æîäíèì ÷èíîì íå â³ä-
ì³íÿòè âèêëèê.

Ë³êóâàííÿ ³íñóëüòó º áåçîïëàò-
íèì äëÿ ïàö³ºíòà. Ïðè öüîìó 
êðèòè÷íî âàæëèâî äîñòàâèòè 
éîãî â ë³êàðíþ, ÿêà ìàº îáëàä-
íàííÿ òà ñïåö³àë³ñò³â, ùî ìî-
æóòü ä³àãíîñòóâàòè òèï ³íñóëüòó 
â ïåðø³ ê³ëüêà ãîäèí ïiñëÿ ïîÿâè 
ñèìïòîì³â.

Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ 
(ÍÑÇÓ) îïëà÷óº ë³êàðíÿì íàäà-
í³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè ³ êîíòðàêòóº 
ëèøå ò³ çàêëàäè, ÿê³ ãàðàíòóþòü 
ö³ëîäîáîâó ðîáîòó ôàõ³âö³â íåîá-
õ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà íàÿâí³ñòü 
ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ä³à-
ãíîñòèêè ë³êóâàííÿ ³íñóëüò³â (íà-
ïðèêëàä, ÊÒ àáî ÌÐÒ, ÿê³ äîçâî-
ëÿþòü òî÷íî âñòàíîâèòè ä³àãíîç).

Ñâîº÷àñíà äîïîìîãà 
õâîðîìó ç ³íñóëüòîì 
ó ïåðø³ ãîäèíè ìàº 
ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ 
³ çíà÷íî ï³äâèùóº 
øàíñè íà îäóæàííÿ

Юлія Радогощина: «Своєчасна допомога хворому з інсультом 
у перші години має принципове значення і значно підвищує 
шанси на успішне лікування та одужання»
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК

Ì³ñÿöü òîìó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðèñâî¿â 
çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè ç âðó÷åí-
íÿì îðäåíà «Çîëîòà Ç³ðêà» ñòàð-
øîìó ñåðæàíòó Äìèòðó Ô³íàøèíó. 
Íèí³ áîºöü ³ç Â³ííè÷÷èíè, ÿêèé 
äâ³ äîáè ä³ñòàâàâñÿ óêðà¿íñüêèõ 
ïîçèö³é òà âòðàòèâ ðóêó ³ âêàç³âíèé 
ïàëåöü, ãîòóºòüñÿ äî ïðîòåçóâàííÿ 
ó Ïîëüù³.

Ïðîòåçóâàííÿ 28-ð³÷íîãî 
íàöãâàðä³éöÿ â³äáóäåòüñÿ â êë³í³ö³ 
«InovaMed» ó Êðàêîâ³, ÿêà 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ 
ïðîòåç³â. ßê ðîçïîâ³â Äìèòðî, 
ìåäè÷íèé öåíòð éîìó ïîðà-
äèâ õëîïåöü, ó ÿêîãî òàêà ñàìà 
àìïóòàö³ÿ. Îðãàí³çàö³ºþ ïðî-
òåçóâàííÿ çàéìàºòüñÿ «Öåíòð 
Ñïàñ³ííÿ Æèòòÿ», ô³íàíñóâàòèìå 
óñå áëàãîä³éíèé ôîíä Â³êòîðà 
Ï³í÷óêà, çàçíà÷èâ áîºöü.

— Öå ïåðøèé åòàï, ó íàñ 
áåðóòü çàì³ðè åëåêòðè÷íèõ 
³ìïóëüñ³â ïî ì’ÿçàõ (âñå ÷óäîâî, 
ãàðíèé ð³âåíü). Ïîäèâèëèñü, ÿê³ 
ìè ìîæåìî ïîñòàâèòè ðóêè, âè-
áðàëè, ùî ìè õî÷åìî. Çàì³ðÿëè 
ðîçì³ðè ê³íö³âîê, ùîá áóâ ïðîòåç 
ñèìåòðè÷íèé, — ðîçïîâ³â Äìèòðî 
Ô³íàøèí.

Íàñòóïíèé åòàï — öå çë³ïîê 
òà çàì³ðè ïî ðîçòàøóâàííþ 
åëåìåíò³â. Ïîò³ì ïðèì³ðêà ãîòî-
âîãî âèðîáó é óñóíåííÿ íåäîë³ê³â. 
Îñòàíí³ì, ÷åòâåðòèì åòàïîì, áóäå 
íàâ÷àííÿ óïðàâë³ííÿ ïðîòåçîì.

НА ПСЕВДО «ФІН»
Äìèòðî Ô³íàøèí íà ïñåâ-

äî «Ô³í» çàâæäè õîò³â áóòè 
â³éñüêîâèì. Àëå çà ñ³ìåéíîþ 
òðàäèö³ºþ âñòóïèâ äî çàë³çíè÷íîãî 
ó÷èëèùà ³ ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ 
äâà ðîêè ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³. 
À ó 2015-ìó ï³äïèñàâ ñâ³é ïåð-
øèé êîíòðàêò ³ç Íàö³îíàëüíîþ 
ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè. Ñïî÷àòêó òðè 
ðîêè ñëóæèâ ó Êèºâ³ â ÷àñòèí³ ç 
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

Ó Íàö³îíàëüí³é ãâàðä³¿ ñëó-
æèòü ³ç 2015 ðîêó, â çîí³ ÀÒÎ 
òà ÎÎÑ ç 2017. Ñíàéïåð ðîòè 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áà-
òàëüéîíó ³ì. Êóëü÷èöüêîãî 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè. 
Ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó çóñòð³â 
ó Ïîïàñí³é íà Ëóãàíùèí³, êóäè 
éîãî ï³äðîçä³ë ïðè¿õàâ íà ðîòàö³þ 
23 ëþòîãî 2022 ðîêó.

Ó ïåðø³é ðîòàö³¿ Äìèòðî 
áóâ íà äðóã³é ë³í³¿ — îõîðîíÿâ 
îáîðîíí³ ñïîðóäè. Êîìàíäóâàí-
íÿ îö³íèëî ñòàðàííÿ Äìèòðà ³ 
çãîäîì ïåðåâåëè â áîéîâó ãðó-
ïó. Ç òîãî ÷àñó éîãî ñëóæáà áóëà 
ó ïîñò³éíîìó ðèòì³: òðè ì³ñÿö³ 
íà ôðîíò³, òðè ì³ñÿö³ â Êèºâ³.

Ó ñâîºìó ï³äðîçä³ë³ Ô³íàøèí 
ñïåðøó áóâ îïåðàòîðîì äðîíà 
ó êîíòðñíàéïåðñüê³é ãðóï³, çãî-
äîì ñòàâ çàñòóïíèêîì êîìàíäè-
ðà âçâîäó àåðîðîçâ³äêè. Âèð³øèâ 
ïåðåêâàë³ô³êóâàòèñÿ íà ñíàéïåðà.

Ï³äðîçä³ë Äìèòðà, ðîòà 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áà-
òàëüéîíó ³ì. Êóëü÷èöüêîãî 

Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, 
ïåðø³ òèæí³ ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ 
ó Ëóãàíñüê³é ³ Äîíåöüê³é îáëàñòÿõ.

Ï³çí³øå áóëè ó Õàðê³âñüê³é — 
íà ²çþìñüêîìó íàïðÿìêó. 
Òðèìàëè é îáîðîíó íà äàìá³ 
Îñê³ëüñüêîãî âîäîñõîâèùà. 
Íàéá³ëüøå íàöãâàðä³éö³â äè-
âóâàëà òîä³øíÿ òàêòèêà ðîñ³ÿí, 
ÿê³ êèäàëè áåç áóäü-ÿêî¿ ðîçâ³äêè 
âïåðåä òåõí³êó òà îñîáîâèé ñêëàä.

«ЗАРАЗ ВІДІЙДУ, СТЕЧУ 
КРОВ’Ю»

Éîãî ãðóïà 23 òðàâíÿ âèêîíóâàëà 
áîéîâå çàâäàííÿ ó ðàéîí³ íàñåëå-
íîãî ïóíêòó ßêîâë³âêà Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñò³. Ï³ñëÿ óñï³øíîãî ïðîõîä-
æåííÿ ³ çà÷èñòêè ê³ëüêîõ ë³ñîñìóã 
íàòðàïèëè íà çàñ³äêó ðîñ³ÿí. Ï³ä 
øêâàëüíèì âîãíåì ïåðåâàæàþ-
÷îãî çà ê³ëüê³ñòþ âîðîãà ïî÷àëè 
â³äñòóïàòè äî ñâîãî îñíîâíîãî 

ï³äðîçä³ëó. Ïåðåä öèì âèêëèêàëè 
âîãîíü íàøî¿ àðòèëåð³¿ ôàêòè÷íî 
íà ñåáå.

Îäèí ïîáðàòèì çàãèíóâ â³ä 
ðîñ³éñüêèõ êóëü îäðàçó, ùå îäíî-
ãî ïîðàíèëè. Äìèòðó îäíà ç êóëü 
â³ä³ðâàëà âêàç³âíèé ïàëåöü ïðàâî¿ 
ðóêè, ³íø³ âëó÷èëè ó øîëîì.

— Ìåí³ ïðèë³òàº êóëÿ â øî-
ëîì ñïðàâà, — ðîçïîâ³â Äìèòðî 
Ô³íàøèí. — ß ïî÷óâ ñèëüíèé óäàð. 
Âîíà ïåðåäàëà áàãàòî åíåðã³¿ áåç-
ïîñåðåäíüî øîëîìó, êèíóëà ãîëî-
âó ìîþ â ñòîðîíó. ² òàêèé ãó÷íèé 
çâóê. ß äóìàâ, ùî ùîñü âèáóõíóëî 
íàñïðàâä³. Îãëóøèëî äóæå ñèëü-
íî, à öå áóëà êóëÿ. Âîíà ïðîéøëà 
â øîëîì, ïîäðÿïàëà ëîá ëåãåíü-
êî. Ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî â òîé 
ìîìåíò. Â³äïîâçàþ ç òîãî ì³ñöÿ, 
äå ìåí³ âëó÷èëè, ³ ìåí³ ïðèë³òàº 
â ë³âó ðóêó, ïåðåáèâàº ê³ñòêó, 
àðòåð³þ. Êóëÿ çàéøëà â êîðïóñ, 
ïðîéøëà ï³ä êëþ÷èöåþ ³ âèéøëà 
íà ãðóäÿõ. Êàæó õëîïöÿì — ìî-

ДМИТРО ФІНАШИН ІЗ КОЗЯТИНА 
ГОТУЄТЬСЯ ДО ПРОТЕЗУВАННЯ 
Історія воїна  Він — боєць роти 
спецпризначення батальйону 
Кульчицького, із позивним «Фін». З 
2017 року виконував бойові завдання 
у районі проведення АТО, брав участь 
у запеклих боях у Луганській області. 
У травні на Харківщині після 6-годинного 
бою козятинчанин Дмитро Фінашин 
отримав поранення і провів дві доби 
насамоті в прифронтовій місцевості. 
В результаті боєць втратив руку

òàéòå ìåíå. ß â³ä÷óâàþ, ùî ïðîñòî 
ñèëè âèõîäÿòü ùîñåêóíäè. Ñèëü-
íà êðîâîòå÷à, ³ ÿ ïðîñòî ñò³êàþ. 
Êàæó — ìîòàé, íàêëàäàé òóðí³êåò, 
áî ÿ çàðàç â³ä³éäó, ñòå÷ó êðîâ’þ.

Äâîº ïîáðàòèì³â, îäèí ç ÿêèõ 
òåæ áóâ ïîðàíåíèé, äîïîìàãàëè 
éîìó ïîâçòè ÷åðåç ïøåíè÷íå ïîëå 
ó íàïðÿìêó ë³ñîñìóãè, äå áóâ îñ-
íîâíèé ï³äðîçä³ë. Âîíè âåëè âî-
ãîíü ïî îêóïàíòàõ, ùîá ò³ íå íà-
áëèçèëèñÿ äî ïîðàíåíèõ. Ðîñ³ÿíè æ 
íå ïðèïèíÿëè ïðîñòð³ëþâàòè ïîëå 
ç êóëåìåò³â. Âåñü öåé á³é òðèâàâ 
ìàéæå ø³ñòü ãîäèí.

ПОВЗ ДВІ ДОБИ
Â ÿêèéñü ìîìåíò Äìèòðî 

âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü, à êîëè îòÿ-
ìèâñÿ, òî âæå áóâ ñàì. Ï³çí³øå 
ç’ÿñóâàëîñÿ: îäèí ³ç òîâàðèø³â, 
íà ïñåâäî Ñîêðàò çàãèíóâ, 
à ðîñ³ÿíè â éîãî ðàö³þ îãîëîñè-
ëè, ùî äîáèëè óñ³õ ïîðàíåíèõ. 
Îñíîâíèé ï³äðîçä³ë íàøèõ â³éñüê 
çìóøåíèé áóâ â³ä³éòè ï³ä íàòè-
ñêîì âîðîãà.

Áîºöü ïðîâ³â ó ë³ñîñìóç³ äâ³ 
äîáè. Â³ä âòðàòè êðîâ³ òà çíå-
âîäíåííÿ ìàðèâ, áàãàòî ïîâçàâ 
âíî÷³, ùîá ç³ãð³òèñÿ. Íàéá³ëüøå 
áîÿâñÿ ïîìåðòè òàì, äå éîãî í³õòî 
íå çíàéäå òà íå ïîõîâàº.

— Öå áóëî äîñèòü ñêëàäíî, — 
êàæå Äìèòðî. — Òðèìàâñÿ ÷è-
ñòî íà ìîðàëüíî-âîëüîâèõ ÿêî-
ñòÿõ. ² â ïðÿìîìó ñåíñ³ òðèìàâñÿ 
çà æèòòÿ. Òîìó ùî ùå â ïåðøèé 
äåíü, 23 ÷èñëà, â äåíü ïîðàíåí-
íÿ, äóìàâ, ùî âñå. Íåìàº ñåíñó, 
ÿ íå çìîæó âèáðàòèñÿ çâ³äñè. ² 
òðåáà ïîìèðàòè, áî íåìà ñåíñó 
äàë³ áîðîòèñÿ. Àëå ïîò³ì ë³ã, ïî-
ëåæàâ, ïîäóìàâ ïðî ð³äíèõ, ïðî 
ñâî¿õ áëèçüêèõ. ßê ¿ì? Ìåí³, 
çâ³ñíî, ëåãøå. Âçÿòè ïîìåðòè ³ 
âñå. À âäîìà äîìàøí³ì ùî ðîáèòè? 
Íå çìîæóòü í³ ïîõîâàòè, íå çíà-
òèìóòü, ùî ç³ ìíîþ. Ïîâ³äîìëÿòü, 
éìîâ³ðíî, ùî ÿ çíèêëèé áåçâ³ñòè. 
Âîíè æ ñïîä³âàòèìóòüñÿ, ùî ÿ äåñü 
ó ïîëîí³. Ìîæëèâî, êîëèñü ïîâåð-

íóñÿ. Âèð³øèâ, ùî òðåáà áîðîòèñÿ 
³ òðèìàòèñÿ. Áóëè ñïîä³âàííÿ, ùî 
õëîïö³ ìî¿ ïðèéäóòü, ìåíå çíàé-
äóòü. ² íà öüîìó ÿ âëàñíå òðèìàâñÿ.

Áîºöü çíàéøîâ êàëþæó ç âî-
äîþ ³ áîëîòîì. Âîíà áóëà æàõëèâà 
íà âèãëÿä ³ ìàëà íåñòåðïíèé çà-
ïàõ, àëå äîâåëîñÿ ¿¿ ïèòè, àäæå 
â³ä çíåâîäíåííÿ ÷îëîâ³ê ïîìåð 
áè øâèäøå, í³æ â³ä õàð÷îâîãî 
îòðóºííÿ. À ùå â³í ÷àñòî âòðà÷àâ 
ñâ³äîì³ñòü ³ ìàðèâ. Ó öèõ âèä³ííÿõ 
Ô³í áà÷èâ ñâî¿õ òîâàðèø³â, ÿê³ 
ïðè¿õàëè éîãî çàáðàòè. Îäíàê öå 
áóëè ëèøå ãàëþöèíàö³¿.

«МИ СВОЇ, МИ ТЕБЕ 
НЕ КИНЕМО»

Íà òðåòþ äîáó éîãî çíàéøëè 
äåñàíòíèêè ç 80 áðèãàäè. Ïîáà-
÷èâøè ôîðìó ç ï³êñåëåì Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè, áóâ áåçìåæíî 
ùàñëèâèé. Àëå ñïåðøó ïåðåæèâ 
òðèâîæíó ìèòü, àäæå íå çíàâ, õòî 
ö³ ëþäè.

Äåñàíòíèê ç 80-¿ áðèãàäè, ÿêèé 
éîãî çíàéøîâ — Ìàêñèì Áóã³ëü. 
Â³í ï³çí³øå îïóáë³êóâàâ ôîòî, 
ÿê âîíè åâàêóéîâóâàëè Ô³íà. ² 
âëàñíå òàê âñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ é íà-
áóëà ðîçãîëîñó, êàæå Äìèòðî 
Ô³íàøèí. ×îëîâ³ê ïàì’ÿòàº òîé 
äåíü ³ ðîçìîâó äóæå äîáðå, àäæå 
öå éîãî äðóãèé äåíü íàðîäæåííÿ.

— Êàæå, ìè ñâî¿, ìè ç 80-êè, 
ìè òåáå íå êèíåìî, — ä³ëèòüñÿ 
ñïîãàäàìè áîºöü. — Åâàêóþºìî, 
âðÿòóºìî òåáå, à ïîò³ì çàéìà-
òèìåìîñÿ ñâî¿ìè ñïðàâàìè. Òè 
íå õâèëþéñÿ, âñå áóäå äîáðå. 
ß éîìó ïîÿñíèâ, äå áóëî áîéî-
âå ç³òêíåííÿ, äå áóâ ïðîòèâíèê, 
ùî òðåáà îñòåð³ãàòèñÿ âñ³õ òèõ 
ìîìåíò³â. Âîíè ï³øëè â ðîçâ³äêó, 
çàëèøèëè ç³ ìíîþ îäíîãî á³éöÿ, 
ùî òàêîæ áóëî äëÿ ìåíå äóæå 
çíàêîâî. Áî ÿêáè âîíè ðîçâåð-
íóëèñÿ ³ êóäèñü ï³øëè, ÿ áè ùå 
ñèä³â ³ äóìàâ: à ÿêùî íå ïîâåð-
íóòüñÿ. À òàê º á³ëÿ ìåíå ëþäè-
íà, òîáòî ÿ áóâ äóæå ùàñëèâèé. 
² ëåæàâ, ïîñì³õàâñÿ ¿ì ïîñò³éíî.

У госпіталі Дніпра чоловік був 
два тижні, де дивував своїм 
оптимізмом і швидким оду-
жанням усіх. Його перевезли 
до Києва. Дмитро 28 днів про-
був на лікарняному. Переніс чо-
тири операції, а потім ще 24 дні 
ходив у реабілітаційний центр 
вже у Києві. Важко було подолати 
фантомні болі.
Та завдяки фахівцям Дмитро 
подолав цю проблему. Зараз 
у Польщі готується до протезу-
вання.

— Такого роду протези — це до-
сить дорого, — говорить він. — 
Насправді це значно дорожче, 
ніж, наприклад, протез ноги. І 
вартість однієї такої руки — мож-
на поставити 10 ніг хлопцям. 
Тому досить складно знайти й 
спонсорів. Держава так само 
фінансує це, але самі розумієте, 
яка кількість поранених. І до цього 
ще була черга на протезування, 
а з війною вона стала просто ве-
личезною. І довго чекати. А в цьо-
му випадку зволікати не варто. 

Треба поставити протез, тому 
що банально для здоров’я — це 
гірше, коли його немає. Близько 
місяця займе весь цей час. Тобто 
примірка, потім виготовлення, 
потім навчитися ним керувати.
Дмитро Фінашин планує і далі слу-
жити та наближати нашу перемогу. 
Він хоче працювати інструктором 
та передавати свої знання, на-
вички й безцінний досвід іншим 
військовослужбовцям. А у тому, 
що Україна обов’язково перемо-
же, ні на мить не сумнівається.

Лікування і протезування

Ô³í ÷àñòî âòðà÷àâ 
ñâ³äîì³ñòü ³ ìàðèâ. Â³í 
áà÷èâ ñâî¿õ òîâàðèø³â, 
ÿê³ ïðè¿õàëè éîãî 
çàáðàòè. Îäíàê öå 
áóëè ëèøå ãàëþöèíàö³¿

Фін дві доби без руки діставався до своїх позицій. Нині 
боєць із Козятина готується до протезування в Польщі

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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ОЛЕНА УДВУД

Ó ï’ÿòíèöþ, 4 ëèñòîïàäà, 
ï’ÿòèêëàñíèêè ë³öåþ ðàçîì ³ç 
êëàñíèì êåð³âíèêîì Îêñàíîþ 
Í³ê³øèíîþ òà ñîö³àëüíèì ïå-
äàãîãîì Òåòÿíîþ Ëÿñê³âñüêîþ 
ïðèéøëè äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà. 
Íà íèõ ÷åêàº ìàéñòåð-êëàñ ³ç âè-
ãîòîâëåííÿ ëÿëüêè-ìîòàíêè. Àëå 
ñïåðøó åêñêóðñ³ÿ ìóçåºì.

— Ïðîïîíóþ âàì çàâ³òàòè 
äî õàòè, ÿêà ìàº êëÿìêó, — êàæå 
äèðåêòîð çàêëàäó Ë³ë³ÿ Ìàêàðå-
âè÷. — Êîëèñü õàòè íàâ³òü íå çà-
êðèâàëèñÿ. Âñ³ áóëè á³äíåíüê³, í³ 
â êîãî íå áóëî ùî êðàñòè. Ó êîæ-
íîãî áóëà çàìêíåíà ñêðèíÿ. Òîìó 
äâåð³ ïðîñòî ï³äïèðàëè äðèíîì, 
â³íèêîì àáî ïîë³íîì. Öå îçíà-
÷àëî, ùî ãîñïîäàð³â íåìàº âäî-
ìà. Ó íàñ íåìàº â³íèêà, çíà÷èòü 
áóäåìî çàõîäèòè.

Ó÷í³ ïîòðàïëÿþòü äî çàëè, 
äå â³äòâîðåíèé ³íòåð’ºð ñåëÿí-
ñüêî¿ õàòè ïåð³îäó ï³ñëÿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òóò âñå ÿê 
ïî-ñïðàâæíüîìó — ³ òêàöüêèé 
âåðñòàò, ³ îáðàçè, ÿê³ â äàâíè-
íó â³øàëè â êóòêó, ùî äèâèòüñÿ 
íà ñõ³ä. Ïðèì³ùåííÿ íåâåëè÷êå, 
òîæ ä³òÿì äîâîäèòüñÿ ðîçä³ëèòèñÿ 
íà äâ³ ãðóïè. Ïîêè ÷àñòèíà ñëóõàº 
åêñêóðñ³þ, ï³äãðóïà ï³ä íîìåðîì 
äâà, ùîá íå íóäüãóâàòè, ðàçîì 
³ç ñîö³àëüíèì ïåäàãîãîì ðîáèòü 
ôîòî íà çãàäêó á³ëÿ òèíó ó ïî-
ïåðåäí³é çàë³.

ПЕРЕВТІЛИЛИСЯ 
В ПЕРСОНАЖІВ КОМЕДІЇ

— Ó êîæí³é ñåëÿíñüê³é õàò³ 
áóëà êîëèñêà, â ÿê³é êîëèñàëè 
äèòèíó, — ïîêàçóº Ë³ë³ÿ Ìàêà-
ðåâè÷. — À îñü îïèíà÷êà. Â í³é 
âèðîñëî òðè ïîêîë³ííÿ ä³òî÷îê. 
Êîæíó äèòèíó çàãîðòàëè â îïè-
íà÷êó, êîëè âèíîñèëè íà âóëèöþ.

Ó ëþëüö³ ëåæàòü ùå é ëÿëüêè. 
Îäíà ç ³ãðàøîê íåçâè÷íà — äâî-

ñòîðîííÿ. Ç îäíîãî ê³íöÿ ëÿëüêà 
ñóìíà é ó ôàðòóøêó, à ç ³íøîãî — 
â ñóêí³ ³ ç êîðîíîþ. Íà÷å ãåðî¿íÿ 
â³äîìî¿ êàçêè «Ïîïåëþøêà».

Ïîêàçàëè ä³òÿì çíàðÿääÿ, ÿêèì 
ó äàâíèíó ïðàñóâàëè, òà áàíòè-
íó, íà ÿêó â³øàëè îäÿã. Â ³íøîìó 
êóòêó ñåëÿíñüêî¿ õàòè ï³÷. Ç-ï³ä 
çàñóâà âèäí³ºòüñÿ ñâ³òëî.

— ×îìó â ïëèò³ ùîñü ìèãàº? — 
çàïèòóþòü ä³òè.

— Òîìó ùî âîíà ãîðèòü, — â³ä-
ïîâ³äàº äèðåêòîð ìóçåþ. — Ó êîæ-
í³é õàò³ ãîð³ëà ïëèòà ³ âçèìêó, ³ 
âë³òêó. Âë³òêó ñïåêà íà äâîð³, àëå 
ï³÷ îáîâ’ÿçêîâî ãîð³ëà, òîìó ùî 
ïîòð³áíî áóëî çâàðèòè ¿ñòè.

Ïåðåä òèì, ÿê ïåðåéòè äî íà-
ñòóïíî¿ çàëè, Îëåêñ³é äçâîíèòü 
ó áðîíçîâèé äçâ³íî÷îê íàä äâå-
ðèìà.

— Òåïåð çàéäåìî â ãîñò³ äî çà-
ìîæíî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðîæèâàëà 
ó Êîçÿòèí³, — êàæå Ë³ë³ÿ Ìàêà-
ðåâè÷.

Äâåð³ â³ä÷èíÿþòüñÿ ³ þí³ â³ä-
â³äóâà÷³ ïîòðàïëÿþòü äî çàëè, äå 
ç îäíîãî áîêó â³äòâîðåíî ³íòåð’ºð 
æèòëà Â³êòîðà ²âàíîâà, ðåæèñå-
ðà, ÿêèé çíÿâ â³äîìó êîìåä³þ 
«Çà äâîìà çàéöÿìè». Äèðåêòîð 
ìóçåþ çàïðîïîíóâàëà ä³òÿì ïå-
ðåâò³ëèòèñÿ â îáðàç ïåðñîíàæ³â 
ê³íîñòð³÷êè. Øêîëÿðàì äóæå ñïî-
äîáàëàñÿ öÿ ³äåÿ. Ñóêí³ ì³ðÿòè 
íå ñòàëè, à îò êàïåëþõè îäÿãíóëè 
³ íàðîáèëè áàãàòî ôîòîãðàô³é.

Äðóãà ÷àñòèíà çàëè ïðèñâÿ-
÷åíà Äàâèäó Øâàðöìàíó, ÿêèé 
ñòî ðîê³â òîìó ìàâ ó Êîçÿòèí³ 
ñâîº àòåëüº. Òóò ó÷í³ çàçèðíóëè 
â îá’ºêòèâ ñòàðî¿ ôîòîêàìåðè, 
ÿêîþ êîëèñü êîðèñòóâàëèñÿ ôî-
òîãðàôè.

Ó íàñòóïí³é çàë³ Ë³ë³ÿ Ìàêàðå-
âè÷ ðîçïîâ³ëà þíèì â³äâ³äóâà÷àì 
ïðî êîçÿòèí÷àí, ÿê³ ïðîñëàâè-
ëè ì³ñòî. À ó âèñòàâêîâ³é çàë³ 
íà øêîëÿð³â ÷åêàëè êàðòèíè 
ì³ñöåâîãî õóäîæíèêà Ãåííàä³ÿ 

Ìàöêà. Ä³òè íå ëèøå ³ç çàõâàòîì 
ðîçãëÿäàëè ïîëîòíà, à é ðîáèëè 
áàãàòî ñâ³òëèí.

ЗГАДУВАЛИ ЗИМУ
Àáè ó êîæíîãî çàëèøèâñÿ ïî-

äàðóíîê ó ïàì’ÿòü ïðî öåé äåíü, 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ 
Íàòàë³ÿ Áàøòîâà ï³äãîòóâàëà äëÿ 
ï’ÿòèêëàñíèê³â ìàéñòåð-êëàñ.

— Ïðîïîíóþ çàíóðèòèñÿ â ò³ 
÷àñè, êîëè ëþäè ùå íå âì³ëè 
÷èòàòè é ïèñàòè, à â³çåðóíêàìè 
íà ïèñàíêàõ ïåðåäàâàëè ñâî¿ ïî-
áàæàííÿ, ðîáèëè ëÿëüêè-ìîòàíêè 
³ äàðóâàëè ¿õ, — êàæå Íàòàë³ÿ. — 
Ñüîãîäí³ ìè çðîáèìî ëÿëüêó-
ìîòàíêó, ÿêó ìîæíà áóäå êëàñòè 
ï³ä ïîäóøêó, çàìîâëÿòè áàæàííÿ, 
íîñèòè ç ñîáîþ â êèøåí³ ÷è ïî-
êëàñòè äî òîðáèíêè. Öå ìîæå áóòè 
çàõèñíà ëÿëüêà-ìîòàíêà. Òîé ñåíñ, 
ÿêèé âè áóäåòå âêëàäàòè, êîëè áó-
äåòå ìîòàòè, ñòàíå ïðèòàìàííèì 
âàø³é ëÿëüö³. ßêùî öå áóäå ìð³é-
íèöÿ, ÿê³é âè áóäåòå çàìîâëÿòè 
ìð³¿, âè õîâàºòå ¿¿ ñîá³ á³ëÿ ë³æ-
êà ÷è ï³ä ïîäóøêó, à áåðåãèíüêó 
ìîæíà ïîêàçóâàòè âñ³ì.

— À ìîæíà çðîáèòè òàê, ùîá 
áóëà ìð³éíèöÿ-áåðåãèíÿ? — ïèòàº 
Äàøà.

— Ìîæíà, — â³äïîâ³äàº ìàé-
ñòðèíÿ. — Àëå öÿ ìð³éíèöÿ áóäå 
ñòîÿòè ó òåáå â ïîòàºìíîìó ì³ñö³. 

ª ïåâí³ âèìîãè äî êîæíî¿ ëÿëü-
êè. ª ëÿëüêè íà çäîðîâ’ÿ. Ðàí³øå 
êîëè õâîð³ëà äèòèíà, ðîáèëè ïðî-
ñòåíüêó ëÿëüêó-ìîòàíêó ç³ ñòàðîãî 
äèòÿ÷îãî îäÿãó. Ìàìà êëàëà ¿¿ ï³ä 
ïîäóøêó ³ ùîéíî äèòèí³ ñòàâàëî 
òð³øêè êðàùå, òó ëÿëüêó îäðàçó 
ñïàëþâàëè ³ â³ðèëè, ùî õâîðî-
áà ïåðåéøëà íà ëÿëüêó ³ ðàçîì ç 
íåþ çãîðèòü. Òîìó ëÿëüêè áóâàþòü 
ð³çí³. ² êîæíà âàøà ëÿëüêà áóäå 
³íäèâ³äóàëüíà ³ íåçâè÷íà, íå ñõîæà 
í³ íà ùî.

Ó÷í³ ðàçîì ³ç âèêëàäà÷àìè ñ³-
äàþòü ó ï³âêîëî. Íà ñòîë³ á³ëÿ 
êîæíîãî íîæèö³ ³ êîòóøêà íèòîê. 
Óñ³ì ó÷àñíèêàì ìàéñòåð-êëàñó 
Íàòàë³ÿ Áàøòîâà ðàçîì ³ç Òåòÿ-
íîþ Ëÿñê³âñüêîþ ðîçäàþòü ïó÷êè 
âàòè ³ êâàäðàòèêè á³ëî¿ òêàíèíè. 
²ç öüîãî ðîáèòèìóòü ãîëîâó, ðóêè 
³ òóëóá ëÿëüêè.

— Çãàäóºìî çèìó — ðîáèìî 
êóëüêó, — êàæå Íàòàë³ÿ. — Áåðåìî 
øìàòîê âàòè, íå ìàëåíüêèé, áî 
ó íàñ ìàº áóòè öóïêà êóëüêà ³ ïî-
÷èíàºìî ðîáèòè ãîëîâó. Íå ðîá³òü 
¿¿ ìàëåíüêîþ, òîìó ùî ìè õî÷åìî 
áóòè ðîçóìíèìè.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîæåí çðîáèâ 
êóëüêó, ó÷àñíèêè ìàéñòåð-êëàñó 
êëàäóòü òêàíèíó ïî ä³àãîíàë³, 
òðîõè íèæ÷å ë³í³¿ ñåðåäèíè ñòàâ-
ëÿòü êóëüêó ³ íàêðèâàþòü çâåðõó 
òêàíèíîþ.

— À òåïåð ìè áóäåìî â÷èòèñÿ 
ãîëîâíîìó ðóõó ìîòàëüíèê³â, — 
ïðîäîâæóº ìàéñòðèíÿ. — Áåðåìî 
ëÿëüêó â îäíó ðóêó, íèòêè â äðóãó, 
çðîáèëè ï³ä ãîëîâîþ îäíå êîëî, 
çëîâèëè íèòêó, à òåïåð â³ä ñåáå 
ïî÷èíàºìî ìîòàòè.

— Ùî äàë³? — ïèòàþòü ä³òè.

ДОТОРКНУЛИСЬ ДО ІСТОРІЇ І 
ЗРОБИЛИ НА ПАМ’ЯТЬ ОБЕРІГ
Надихаюче  Весело та незвично 
провели учні 5-Б класу ліцею останній 
день осінніх канікул. Разом із класним 
керівником діти завітали до Музею історії 
міста, де не лише дізналися, як прасували 
без праски і побачили старовинний 
фотоапарат, а й самі спробували себе в ролі 
фотографів і фотомоделей. Після чого 
школярам провели цікавий майстер-клас

— Íèòêó â³äðèâàºìî àáî â³äð³-
çàºìî, — â³äïîâ³äàº Íàòàë³ÿ.

— À âîíî íå ðîçâ’ÿæåòüñÿ? — 
çäèâîâàíî ïèòàþòü ä³òè.

— Í³, — êàæå ìàéñòðèíÿ.

ВДЯГАЛИ В ХУСТКИ І 
БАНДАНИ

Íàñòóïíèé åòàï âæå äåùî 
ñêëàäí³øèé — ïîòð³áíî çðîáèòè 
äîëîíüêè. Ìàéñòðèíÿ âèòÿãóº òêà-
íèíó ï³ä ãîëîâîþ ëÿëüêè â ïðîòè-
ëåæí³ ê³íö³ — öå ðóêè ìîòàíêè. 
Ùîá çðîáèòè äîëîíþ, ³ç ñàìîãî 
êðàº÷êó âîíà ñêëàäàº òêàíèíó òàê, 
íà÷å ðîáèòü ïàïåðîâèé ë³òà÷îê, 
à ïîò³ì òóãî ìîòàº íèòêîþ.

— ²íøó ðóêó ðîáèìî òàê ñàìî, 
àëå îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâ³ðÿºìî, ÷è 
îáèäâ³ ð³âí³, — íàâ÷àº ìàéñòðèíÿ, 
áåðå ñâîãî ïîì³÷íèêà — ðóäîãî 
êîòà, âäÿãàº íà ðóêó ³ êàæå: — 
À çàðàç ìè ï³äåìî ïåðåâ³ðÿòè, 
õòî òóò áàéäèêè áèâ.

Àëå í³õòî íå áàéäèêóâàâ — óñ³ 
ïðàöþâàëè. Ó êîãîñü âèéøëî çðî-
áèòè ðóêè ç ïåðøîãî ðàçó, êîìóñü 
äîâåëîñÿ ïîïðîñèòè äîïîìîãè. 
Äàë³ òðîõè ïðîñò³øå çàâäàííÿ — 
íàìîòàòè íèòêó íà ð³âí³ òàë³¿, 
à ïîò³ì — íàâõðåñò íà âåðõí³é 
÷àñòèí³ òóëóáà.

— Íà öüîìó åòàï³ ç ëÿëüêè-ìî-
òàíêè, ÿêà ìàº òóëóá, ìîæíà çðî-
áèòè ÿíãîëà, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ 
Áàøòîâà. — Äëÿ öüîãî áåðåòüñÿ 
øìàòî÷îê òêàíèíè, ñêëàäàºòüñÿ 
íàâï³ë, ïîò³ì ãàðìîøêîþ ³ âèõî-
äÿòü êðèëà. Âîíè ïðèìîòóþòüñÿ 
äî òóëóáà ³ âè ìàºòå ÿíãîëà.

Òåïåð ó÷àñíèêàì ìàéñòåð-êëàñó 
ðîçäàþòü êâàäðàòè êîëüîðîâî¿ òêà-
íèíè. Öå áóäå îäÿã. Ä³â÷àòà îòðè-
ìóþòü ùå é ìåðåæèâíó ñòð³÷êó, 
ç ÿêî¿ ìîæíà çðîáèòè ôàðòóøîê. 

Ìàéñòðèíÿ ïîêàçóº, ÿê ðîáèòè 
ñï³äíèöþ. Òêàíèíó Íàòàë³ÿ ðîç-
ì³ùóº íà ð³âí³ òàë³¿ ëèöüîâîþ 
ñòîðîíîþ äî îáëè÷÷ÿ ëÿëüêè 
òàê, ùîá ìàòåð³ÿ çàêðèëà òóëóá 
ìîòàíêè. Îäèí êðàé òêàíèíè êëà-
äå íà ³íøèé, òóãî ïðèìîòóº íèò-
êîþ, à òîä³ îïóñêàº òêàíèíó äî-
íèçó. Çðîçóì³òè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é 
³ç ïåðøîãî ðàçó äîâîë³ ñêëàäíî, 
òîìó äîâåëîñÿ ïîêàçóâàòè ïðîöåñ 
äâ³÷³. Ôàðòóøîê ïðèìîòóþòü ïîä³-
áíèì ñïîñîáîì — ñòð³÷êó êëàäóòü 
ëèöüîâîþ ñòîðîíîþ íà ð³âí³ òàë³¿, 
ùîá âîíà çàêðèëà òóëóá, ïðèìî-
òóþòü ³ îïóñêàþòü.

Êîëè îäÿã ãîòîâèé, çàëèøàºòüñÿ 
îçäîáèòè ìîòàíêó. Íàòàë³ÿ áåðå 
äî ðóê ïàêåò ³ç ð³çíîêîëüðîâèìè 
ñòð³÷êàìè. Öå âèêëèêàº ó ä³òåé 
øêâàë åìîö³é — âîíè ìåòóøàòü-
ñÿ, àáè âñòèãíóòè âçÿòè âïîäîáàíó 
ñòð³÷êó.

— Ç³ ñòð³÷êè ìîæíà íàìîòàòè 
ïîÿñ, — äàº ïîðàäó ìàéñòðèíÿ. — 
Äóæå ðàäæó çàëèøèòè âåðâå÷êè. 
Ðàí³øå ñèëà æ³íêè áóëà ó âîëîññ³, 
ÿêå õîâàëè ï³ä õóñòèíêó, â ïîÿñ³ ³ 
â íàìèñò³, òîìó áóëî áàãàòî íèçîê. 
Òîæ ÿêùî â’ÿæåìî ïîÿñî÷îê, çà-
ëèøàºìî õâîñòèêè. Òàêîæ ìîæíà 
ñòð³÷êó ïîâ’ÿçàòè íà ðó÷êè ³ çðî-
áèòè äåê³ëüêà êîëüîð³â.

Ðîñò³ê âèð³øèâ ñâî¿é ëÿëüö³ 
çðîáèòè øèðîêèé ïîÿñ. Âèéøëà 
ñïðàâæíÿ áîéîâà ìîòàíêà.

Îñòàíí³é åòàï — ïîêðèòè 
ãîëîâó. Äëÿ öüîãî áåðóòü ìåí-
ø³ øìàòî÷êè òêàíèíè. Ä³â÷àòà 
ïîâ’ÿçàëè íà ãîëîâè ìîòàíêàì 
õóñòî÷êè, à õëîïö³ çðîáèëè áàí-
äàíè. Íà öüîìó ìàéñòåð-êëàñ çà-
âåðøèâñÿ. Êîæåí ï³øîâ äîäîìó 
íå ëèøå ³ç ãàðíèì íàñòðîºì, à é 
³ç îáåðåãîì.

Ìîòàíêó-îáåð³ã ìîæíà 
íîñèòè ³ç ñîáîþ. À 
ÿêùî õî÷åòå, ùîá 
âîíà âèêîíóâàëà 
áàæàííÿ, òðèìàéòå ¿¿ â 
ïîòàºìíîìó ì³ñö³

Однією з перших із завданням впоралася Даша. Свою 
мотанку вона одягнула у квітчасту хустинку і оздобила 
помаранчевою стрічкою

Мотали не лише діти, а й дорослі. Така лялька вийшла 
у соціального педагога Тетяни Лясківської

Перед початком майстер-класу школярам провели 
екскурсію у музеї. Про цікавинки з історії Козятина розповіла 
директор закладу Лілія Макаревич
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàä³ÿ Çâîíàðüîâà íàðîäèëàñÿ 
â äàëåêîìó 1932 ðîö³ â ðîäèí³ 
÷óéíèõ ëþäåé. ¯¿ ìàìà äóæå ëþ-
áèëà ä³òåé ³ òàêó æ ëþáîâ ïðè-
ùåïèëà ñâî¿ì äîíüêàì. Ñòàðøà 
ñåñòðà êîçÿòèí÷àíêè ïðàöþâàëà 
â÷èòåëåì ó øêîë³, ìð³ÿëà ïðî 
ðîáîòó ç ä³òüìè ³ íàøà ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. Ò³ëüêè òàê ñòàëîñü, ùî 
ñïî÷àòêó âîíà ï³øëà ïðàöþâàòè 
ó ïîëîãîâèé áóäèíîê ñàí³òàðêîþ.

ІЗ САНІТАРОК — У ВЧИТЕЛЬКИ
— Íàâ³òü íå çíàþ, ÷èì ïðèïàëà 

äî äóø³ ãîëîâíîìó ë³êàðþ, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Íàä³ÿ. — ßêîñü âîíà 
çàïðîñèëà ìåíå â êàá³íåò ³ ñêà-
çàëà: «Íàäÿ, òè ïîâèííà âèâ÷è-
òèñü íà ë³êàðÿ, à äëÿ òîãî òðåáà 
ìàòè ñåðåäíþ îñâ³òó ³ çàê³í÷èòè 
ìåäè÷íèé âóç. Òàê ùî ïîêè éäè 
ó âå÷³ðíþ øêîëó, à ïîò³ì áóäåø 
çàî÷íî íàâ÷àòèñÿ â ³íñòèòóò³».

Âèñëóõàëà ä³â÷èíà ñâîãî íà-
ñòàâíèêà ³ äëÿ íå¿ ïîãîäèëàñü, 
à äëÿ ñåáå — í³, áî ìð³ÿëà áóòè 
â÷èòåëüêîþ â øêîë³. Ó âå÷³ðíþ 
øêîëó ï³øëà, ïàðàëåëüíî ïðà-
öþâàëà â ïîëîãîâîìó. ×åðåç äâà 
ðîêè îòðèìàëà àòåñòàò ïðî ñåðåä-
íþ îñâ³òó ³ ïðèéøëà äî ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ ç çàÿâîþ ïðî çâ³ëüíåííÿ.

— ß ïîÿñíèëà, ùî ìàìà â ìåíå 
ñòàðåíüêà ³ í³õòî ìåíå íå áóäå 
â÷èòè ø³ñòü ðîê³â â ³íñòèòóò³. 
«Íå áóäå ç ìåíå ë³êàðÿ» — ñêà-
çàëà êåð³âíèêó. «Áîã ç òîáîþ», — 

â³äïîâ³ëà íàñòàâíèöÿ ³ ï³äïèñàëà 
çàÿâó.

Â ì³ñòå÷êó, äå æèëà íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ íà òó ïîðó, ôóíêö³-
îíóâàâ äâîð³÷íèé ³íñòèòóò îñâ³òè 
ç ïðàâîì çàéìàòè ïîñàäó â÷èòåëÿ 
ëèøå 7 ðîê³â. Íàäÿ âñòóïèëà òóäè 
³ ÷åðåç äâà ðîêè ñòàëà â÷èòåëüêîþ.

БУВ ДРУГОМ, СТАВ 
ЧОЛОВІКОМ

Ó äèòÿ÷³ ðîêè Íàäÿ Çâîíàðüîâà 
äðóæèëà ç ñóñ³äñüêèì õëîï÷èêîì. 
Çáåðåãëè âîíè äîáð³ ñòîñóíêè ³ 

â äîðîñëîìó æèòò³. Â³í ïðèõîäèâ 
äî íå¿ íà ðîáîòó, à îäíîãî ðàçó 
â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ÿêîñü êàæå: 
«Òè ñüîãîäí³ íà ðîáîò³ íå çàòðè-
ìóéñÿ, ³ ùîá â òðè ãîäèíè áóëà 
âäîìà».

— Êîëè ïðèéøîâ, îäðàçó çàïè-
òàâ: «À ïàñïîðò òâ³é äå?» «Íàâ³ùî 
òîá³ ì³é ïàñïîðò?» — çàïèòóþ. 
«Ìè ñüîãîäí³ éäåìî ç òîáîþ ðå-
ºñòðóâàòèñÿ, ÿê ÷îëîâ³ê ³ äðóæè-
íà», — â³äïîâ³äàº. ß íå çíàëà, ùî 
éîìó ñêàçàòè. Êàæó: òè äëÿ ìåíå 
äðóã, áðàò, à òè õî÷åø áóòè ùå é 
ìî¿ì ÷îëîâ³êîì. Ñêàçàëà ³ äóìàþ 

ñîá³: ìåí³ ùå òðåáà íàâ÷àòèñÿ, à ç 
³íøîãî áîêó — ìåí³ 24 ðîêè, í³áè 
é ïîðà çàâîäèòè ñ³ì’þ, — êàæå 
þâ³ëÿðêà.

Ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê âæå áóâ â³é-
ñüêîâèì. Ïîðàäèëàñÿ Íàäÿ ç ïî-
äðóãîþ ³ âèð³øèëà: ÿêùî ÷îëîâ³ê 
â³éñüêîâèé — ñâîÿ êàð’ºðà ïåðå-
õîäèòü íà çàäí³é ïëàí, çà íèì 
òðåáà ¿õàòè.

Íà íîâîìó ì³ñö³ õîò³ëà âëàøòó-
âàòèñÿ íà ðîáîòó â øêîëó, àëå ïî-
òð³áíî áóëî ùå â÷èòèñÿ. Íàâ÷àëà-
ñÿ çàî÷íî ³ çà òðè ðîêè îòðèìàëà 
äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó.

ВЖЕ 20 РОКІВ, 
ЯК КОЗЯТИНЧАНКА

Çà 25 ðîê³â ñëóæáè ÷îëîâ³êà 
ðîäèíà Çâîíàðüîâèõ ìàëà 5 ïå-
ðå¿çä³â. Îñòàíí³ì ïðèñòàíèùåì 

«ЯК ДОБРЕ, ЩО ВИ ПРИЙШЛИ, 
МЕНІ ТАК ХОТІЛОСЯ ПОГОВОРИТИ»
Ювілей  У вересні цього року 
Надії Звонарьовій виповнилося 
90 років. Коли актив ради ветеранів 
прийшов її вітати зі святом, вона дуже 
зраділа. Не стільки подарункам, як 
можливості поспілкуватися і розповіла 
свою історію життя

â ðîë³ â³éñüêîâèõ áóëà ñåêðåòíà 
÷àñòèíà â îäíîìó ç ì³ñò íà çà-
õîä³ Óêðà¿íè. Ïîñàäà â÷èòåëÿ ï³-
ä³éøëà äëÿ ðîáîòè ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ ³ ñ³ìåéíà ïàðà â³éñüêîâèõ 
äîñëóæèëàñÿ òàì äî â³äñòàâêè.

Â ðîäèí³ íàðîäèëîñÿ äâ³éêî 
õîðîøèõ, äîáðîçè÷ëèâèõ ä³òåé. 
Äî÷êà Îëåíà æèâå ó Â³ííèö³. Ñèí 
Ñåðã³é — ó Ð³âíîìó.

Ñàìå ä³òè 20 ðîê³â òîìó çàïðî-
ïîíóâàëè îáîì áàòüêàì ïåðå¿õàòè 
â Êîçÿòèí. Â Ð³âíîìó Çâîíàðüî-
âè êâàðòèðó ïðîäàëè. Âèðó÷åí³ 
çà êâàðòèðó ãðîø³ ïîä³ëèëè ì³æ 
ä³òüìè, à ñàì³ ïîñåëèëèñÿ â õàòè-
í³, ÿêà ä³ñòàëàñÿ ó ñïàäîê.

— Öå áóâ íåâåëè÷êèé áóäèíîê 
áåç öèâ³ë³çàö³¿, — ðîçïîâ³äàº þâ³-
ëÿðêà. — Ñèí ç íèí³ ïîê³éíèì 
÷îëîâ³êîì éîãî â³äðåìîíòóâàëè, 

ïðè÷åïóðèëè, çðîáèëè éîãî ç óñ³-
ìà çðó÷íîñòÿìè. Êîëè áóâ ÷îëî-
â³ê, öåé áóäèíî÷îê ìîæíà áóëî 
íàçâàòè ìàëåíüêèì ðàºì. À êîëè 
çàëèøèëàñü îäíà, âñÿ öÿ öèâ³ë³-
çàö³ÿ ñòàëà íåïîòð³áíîþ. ß ìàþ 
÷óäîâèõ, çàáåçïå÷åíèõ ä³òåé ³ 
ïðåêðàñíèõ îíóê³â, çà ðàõóíîê 
ÿêèõ ÿ æèâó. ß äóæå ñâîáîäîëþ-
áèâà, äî äîáðîãî çÿòÿ ³ õîðîøî¿ 
íåâ³ñòêè íå ïî¿äó. Âñå â ìåíå º 
³ âñ³ì ÿ çàáåçïå÷åíà. ß âäÿ÷íà 
äîë³, ùî ìàþ òàêèõ äîáðèõ ä³-
òåé. Âîíè òåëåôîíóþòü ³ ùîðàçó 
ö³êàâëÿòüñÿ ìî¿ì æèòòÿì-áóòòÿì, 
àäæå äî ìåíå âîíè êîæíîãî äíÿ 
íå â çìîç³ ïðè¿çäèòè. Îäíó ëèø 
ìàþ ïðîáëåìó — íå ìàþ äî êîãî 
çàãîâîðèòè. Äÿêóþ îðãàí³çàö³¿, 
ùî ïàì’ÿòàþòü ïðî âåòåðàí³â 
ïðàö³, äÿêóþ, ùî ïðèéøëè.

Із розміткою в Козятині дорожники 
запізнилися на два місяці

Оце козак 
народився!

ОЛЕНА УДВУД

Áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ó Êîçÿòèí³ 
áóëà òðàäèö³ÿ — îíîâëþâàòè äî-
ðîæíþ ðîçì³òêó äî Äíÿ çíàíü. 
Íàïåðåäîäí³ ïåðøîãî âåðåñíÿ 
ìàëþâàëè ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè 
íà âñ³õ âóëèöÿõ ì³ñòà. Òà öüîãî-
ð³÷ òðàäèö³þ ïîðóøèëè — ïåðøå 
âåðåñíÿ íàñòàëî, à ôàðáà íà «çå-
áðàõ» òàê ³ çàëèøèëàñÿ íàïîëî-
âèíó âèòåðòîþ.

×îìó òàê ñòàëîñÿ — ìè âæå 
çàïèòóâàëè â Óïðàâë³íí³ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. 
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëü-
íèêà ²âàí Âîâêîäàâ ñêàçàâ, ùî 
ïðè÷èíà ó òîìó, ùî ùå íå â³ä-
áóâñÿ ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã, ÿê³ 
çàïëàíóâàëè ïîëàãîäèòè öüîãîð³÷, 
à ïî ÿìàõ äîðîæíþ ðîçì³òêó í³õòî 
íàíîñèòè íå áóäå. ßìêîâèé ðåìîíò 
öüîãî ðîêó ñïðàâä³ ïî÷àâñÿ çíà÷íî 
ï³çí³øå — çàçâè÷àé âèáî¿íè íà àñ-
ôàëüò³ ëàòàþòü âë³òêó, à öüîãî ðàçó 
âçÿëèñÿ çà ðîáîòó àæ âîñåíè, òà é 

òî ç ïåðåðâàìè, òîìó ùî íà çàâàä³ 
ñòàâàëà äîùîâà ïîãîäà.

² íàðåøò³ öå ñòàëîñÿ — âðàíö³ 
ó ñåðåäó, 9 ëèñòîïàäà, â Êîçÿòè-
í³ ïî÷àëè îíîâëþâàòè äîðîæíþ 
ðîçì³òêó. Ñâ³æó ôàðáó íà ïîëî-
âèí³ «çåáðè» ìè ïîì³òèëè ñïåðøó 
íà Êóëèê³âñüêîãî. Â³äêîëè íà ö³é 
âóëèö³ çðîáèëè êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò àñôàëüòó, âîíà áóëà âçàãà-
ë³ áåç äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, òîæ 
êîçÿòèí÷àíàì äîâîäèëîñÿ ïåðå-
õîäèòè äîðîãó íàâïðîøêè, àáî 
ïî ïàì’ÿò³, áî çíàêè «Ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä» ï³ñëÿ ðåìîíòó âñòàíîâèëè 
íå âñþäè.

×àñòèíó ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â 
âæå ïîíîâèëè ³ íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 
Äîäàìî, ùî öüîãîð³÷ îíîâëåííÿ 
äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè êîøòóâàòèìå 
íàøîìó áþäæåòó òðîõè ìåíøå ñòà 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà äàíèìè åëåêòðî-
ííî¿ ñèñòåìè äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü 
«Prozorro», äîãîâ³ð íà âèêîíàííÿ 
ïîñëóã óêëàëè 8 ëèñòîïàäà, à âæå 
íàñòóïíîãî äíÿ âçÿëèñÿ çà ðîáîòó.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Æèòåëüêà Ïàâë³âêè Êàëèí³âñüêî¿ ãðîìàäè 
íàðîäèëà ñïðàâæíüîãî óêðà¿íñüêîãî êîçà-
êà, âàãà ÿêîãî ï’ÿòü ê³ëîãðàì³â ñòî ãðàì³â, 
à çð³ñò — ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ñàíòèìåòð³â.

Ìàëþê òà ìàòóñÿ ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå
ßê ïîâ³äîìëÿº Êàëèí³âñüêà ì³ñüêà òåðè-

òîð³àëüíà ãðîìàäà, öå òðåòÿ äèòèíà â ðîäè-
í³. Äâîº ñòàðøèõ ä³òåé òàêîæ íàðîäèëèñÿ 
íå ìàëåíüêèìè — êîæåí ïîíàä ÷îòèðè 
ê³ëîãðàìè. Àëå ¿õ áðàò ïîáèâ óñ³ ðåêîðäè.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ ìåäè÷íîãî äèðåê-
òîðà ç ÿêîñò³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
Êàëèí³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
Ëþäìèëè ßðåì÷óê, ðåêîðäíèìè º íå ëèøå 
âàãà íîâîíàðîäæåíîãî, à é çð³ñò.

«Äî öüîãî ÷àñó æîäíîãî ðàçó ó êàëèí³â-
ñüê³é ë³êàðí³ íå íàðîäæóâàëèñÿ ä³òè çðîñ-
òîì ìàéæå 60 ñàíòèìåòð³â. Ç ïî÷àòêó ðîêó 
ó ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³ Êàëèí³âñüêî¿ ÖÐË 
íàðîäèëîñÿ âæå äâ³ñò³ ï’ÿòíàäöÿòü íåìîâ-
ëÿò. Òðèäöÿòü ³ç íèõ âàæèëè ïîíàä ÷îòèðè 
ê³ëîãðàìè. Öå — ìàéáóòíº Óêðà¿íè, ÿêèì 
áóäóâàòè â³ëüíó, íåçàëåæíó äåðæàâó», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

×îëîâ³ê Íàä³¿ áóâ 
â³éñüêîâèì, òîæ çà 
ðîêè éîãî ñëóæáè 
ðîäèí³ ç äâîìà ä³òüìè 
äîâåëîñÿ ï’ÿòü ðàç³â 
ïåðå¿æäæàòè

Надію Звонарьову, 90-річну ювілярку, з днем народження вітає актив громадської ради
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Розгадайте кросворд та отримайте ПОДАРУНОК!
Надсилайте ваші відповіді за адресою: а/с 97 «Фейк під носом», 
Київ, вул. Підвисоцького, 20, кв.35. 01014.
Щомісяця ми обиратимемо одного переможця після отримання 
відповідей на кросворд та телефонної розмови. Тому очікуємо 
ваші відповіді і зворотній зв’язок!
Кожен переможець отримає подарунок — книжку «Це не пропа-
ганда. Подорож на війну проти реальності» відомого дослідника 
Пітера Померанцева та набір смачних крафтових продуктів від 
українських виробників.
Проект створено ГО «Криголам» для боротьби з неправдивою 
інформацією, що поширюється у медіа, і задля підвищення 
інформаційної безпеки українців.
Нам вкрай важливі ваші відповіді!
Телефонуйте (099) 256-43-15 і поділіться враженням від 
кросворду. 514153
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ÄÎÇÂ²ËËß

513523

514200 513641

513655

514218

513526

513996

513635

Кросворд «Козятин у кіно»Кросворд «Козятин у кіно»

По горизонталі

5 Жанр серіалу «Смерть шпигунам. Крим»
8 У 2008 році у нас знімали продовження серіалу 

«Смерть шпигунам». Там Козятин показали як інше 
місто. Яке?

10 Історична епоха, під час якої розгортаються події 
перших серій стрічки «Шлях у порожнечу»

12 Як звуть головну героїню серіалу «Шлях у порож-
нечу»?

13 Місце, де у Козятині тричі знімали серіали
14 Як звуть головну героїню серіалу, який знімали 

у нашому місті у 2021 році?
15 Прізвище режисерки, яка у 2011 році знімала 

в Козятині серіал «Шлях у порожнечу»

1 Який за рахунком сезон серіалу знімали у нас торік?
2 У кадрі, де головна героїня стрічки «Шлях у порожнечу» сідає 

в поїзд, на пероні продають напій на розлив. Який?
3 Транспортний засіб, на якому генерал прибув на вокзал 

у стрічці «Смерть шпигунам. Крим»
4 Країна Європейського Союзу, де транслюватимуть серіал, який 

минулого року знімали у нас
5 Події серіалу «Смерть шпигунам. Крим» відбуваються під час 

однієї зі світових воєн. Якої?
6 Серіал, який знімали у нашому місті торік
7 Яка залізнична платформа потрапила у кадр стрічки «Шлях 

у порожнечу»?
9 Який козятинський ресторан потрапив у кадр стрічки «Смерть 

шпигунам»?
11 Назва містечка, де жила головна героїня серіалу «Шлях у по-

рожнечу»

По горизонталі
5. детектив 8. Сімферополь
10. перебудова 12. Марина
13. вокзал 14. Катерина 15. Гресь.

По вертикалі 
11. четвертий 2. квас 3. паровоз
4. Польща 5. другої 6. Кріпосна
7. Шепетівська 9. Імператор
11. Рибацький.ВІДПОВІДІ

По вертикалі

РЕКЛАМА
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pelnmŠ
  Ìàéñòåð íà ãîäèíó, ïîñëóãè åëåêòðèêà, 

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

  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-
29-90

  Êëàäó ïëèòêó ÿê³ñíî, íåäîðîãî, âåëèêèé 
äîñâ³ä, ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà. 050-699-21-83  

opnd`l
  Áàñåéí ñóõèé ç êóëüêàìè 500 øò. òà ã³ðêîþ ç 

ëàì³íîâàíîãî ÄÑÏ. 096-124-95-62       

  Áåíçîïèëó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, áîë-
ãàðêó íà àêóìóëÿòîðàõ, áîëãàðêó 180 êðóã, åë. 
ëîáç³ê, åë. äâèãóí 3 êâò, åë. äðåëü, åë. ñ³÷êàðíþ, 
ñ³íî, êàðòîïëþ ì³ëêó òà ïîñàäêîâó «Ì³íåâðà». 
068-216-34-20 

  Áóðæóéêó, øèíè R 13 çèìà, êèëèìêè ðåçèíîâ³ 
9-êà â ñàëîí òà áàãàæíèê, ïîëèöÿ â áàãàæíèê âè-
ñîêà. 096-727-43-90 

  Áóðÿê êîðìîâèé, êàðòîïëþ ì³ëêó, ïîñàäêîâó 
ñîðòîâó, âåëèêó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-
76-54     

  Áóðÿê êîðìîâèé. 063-75-20-920

  Áóðÿê ñòîëîâèé. 068-491-60-04

  Áóøëàò òà øòàíè òåïë³ 52 ð., áåðö³ 41 ð. 093-
646-01-61

  Âàííó ÷àâóííó, ðàä³àòîðè ìåòàëåâ³ 2 øò., äâåð³ 
ì³æê³ìíàòí³ äåðåâ’ÿí³, ãàðí³òóð êóõîííèé, ë³æêî 
äâîñïàëüíå. 067-791-11-73 

  Âàííó ÷àâóííó á/â, óìèâàëüíèê íà êóõíþ, äâåð³ 
âõ³äí³ á/â. 063-335-97-80, 063-335-97-54

  Ãàðáóçè ð³çí³. 098-321-74-24 

  Ãí³é - ïåðåãí³é â³ä êîð³â áåç õ³ì³¿. 097-793-
55-95   

  Äâà äåðåâà ãîð³õà íà äðîâà. 073-003-81-34    

  Äåðåâ’ÿí³ ðåéêè, çàë³çî îöèíêîâàíå 2ì õ 1 ì, 
ôàíåðà ëèñòîâà 1,5 x 1-52, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 
áàãàæíèê, êàðäàí çàäí³é, êàðáþðàòîð, êîìïëåêò 
- ðåàêòèâí³ òÿãè. 063-530-81-07  

  Äèâàí êóòîâèé, ðîçêëàäíèé 2,20 x 1,80 â ãàð-
íîìó ñòàí³ ç ÿê³ñíîãî òà ïðàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó. 
096-989-59-14

  Äðîâà òâåðäèõ òà ì’ÿêèõ ïîð³ä. 068-669-96-23

  ÄÑÏ á/â, êîë³ð «ßáëóíÿ», ãàðíèé ñòàí. 093-
024-05-63     

  Äóõîâêà åëåêòðè÷íà âåëèêà, ìîðîçèëüíà êà-
ìåðà ç âåðõíüîþ êðèøêîþ, åëåêòðîïëèòà íà 4 
êîíôîðêè ç äóõîâêîþ, ìàêåò îëåíÿ ç ðîãàìè, 
ñò³ë îâàëüíèé, äóáîâèé, âåëèêèé òà 10 ñò³ëüö³â. 
063-775-88-86 

  Çåðíî ïøåíèö³. 096-570-36-37

  Çåðíî ïøåíèö³. 097-556-83-68

  Çåðíîäðîáà÷êà ïîòóæí³ñòþ ïîíàä 500 êã/ãîä., 
íàêîâàëüíþ, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà, 
âàííà á/â. 097-369-60-59 

  Êàðòîïëþ âåëèêó 24 â³äðà, êàðòîïëþ äð³áíó 50 

â³äåð, ì. Êîçÿòèí, âóë. Êàòóêîâà, á³ëÿ ó÷èëèùà. 
096-094-45-09

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà äð³áíó. 067-271-52-14, 
097-056-07-06

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-354-76-54 

  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 097-463-35-82

  Êèëèìè, ïàëàñè, íåäîðîãî. 097-612-85-23

  Êîòëà á/â äèìîõ³äíîãî, íàïîëüíîãî, äâîêîí-
òóðíîãî, áàòàðåÿ ñòàëåâà á/â. 063-309-57-63

  Êóêóðóäçó. 097-843-01-38

  Êóðòêó çèìîâó, øê³ðÿíó ç ÷îðíîáóðêîþ, ðîçì³ð 
L, M õóòðî çí³ìàºòüñÿ. 096-124-95-62  

  Ëàáðàäîð ä³â÷èíêó, ïàëåâèé îêðàñ, ðîçóìíà, 
çíàº êîìàíäè òà ãàðíî ¿õ âèêîíóº, âì³º ñëóõà-
òèñü. 097-793-55-95        

  Ë³æêî äâîñïàëüíå 1800 õ 2000 â õîðîøîìó 
ñòàí³, ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé, 8500 ãðí. 096-779-
60-83   

  Ë³æêî îäíîñïàëüíå + ìàòðàö ç ãàðí³òóðó â äî-
áðîìó ñòàí³, ë³æêî ïîëóòîðíå ç ïàíöåðíîþ ñ³òêîþ 
500 ãðí., âñå á/â íåäîðîãî, ñïèíêè äåðåâ’ÿí³. 
096-307-00-73    

  Ìàêóõó. 096-846-87-64

  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, êàðòîïëþ ì³ëêó òà âåëèêó. 
063-629-01-49, 097-446-20-46  

  Ïåðóêè, áàíêè 0,5 ïî 3 ãðí/øò., ³ãðàøêè, ïëàñ-
òèíêè, øê³ðÿíó âàë³çó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, æ³íî÷èé 
ïëàù 56 ð., òåïëèé, âàë³çó íà êîëåñàõ. 093-884-
86-66, 068-209-91-37

  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 073-003-80-10

  Ïëèòà ãàçîâà, ë³æêî äâîñïàëüíå, øàôó äâî-
äâåðíó. 093-646-01-61  

  Ïëèòó îïàëþâàëüíî-âàðî÷íó íà òâåðäîìó 
òîïëèâ³ á/â, á³ëüÿðä á/â, âñå â ãàðíîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 096-102-03-13

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Alpari WP 1115 CRN», ôð³îí 
406-À, 800 ãðí. 098-724-83-30

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Åëåêòðîëþêñ» íà çàï÷àñòè-
íè. 093-943-01-15  

  Ïðàëüíó ìàøèíó Bosch Serie 4, á³ëîãî êîëüîðó, 
âåðòèêàëüíà çàãðóçêà, À+++, ìàéæå íîâà 20000 
ãðí. 093-560-58-12 

  Ïøåíèöþ òà ÿ÷ì³íü, ñ³íî ëþöåðíè, ñ³âàëêó 
çåðíîâó. 067-745-69-92  

  Ïøåíèöþ, îâåñ. 097-577-26-86

  Ñåíáåðíàðà, àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 073-793-
55-95

  Ñ³÷êàðíþ ðó÷íó, 4000 ãðí., òîðã. 063-154-64-55

  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» 
íîâèé ðàìà, êðåïê³ êîëåñà, âåëîñèïåä á/â â ãàð-
íîìó ñòàí³. 093-355-61-17  

  Òþêè ïøåíèö³, äîñòàâêà. 067-937-45-39

  Ôîðìó äëÿ âèãîòîâëåííÿ äåòàëåé ë³ïíèíè ç 
ã³ïñó. 067-106-32-41 

  Õîëîäèëüíèê Bosch ñ³ðîãî êîëüîðó, No Frost, 
øâèäêà çàìîðîçêà, À+++, ìîäåëü KGV36KL32, 
ìàéæå íîâèé, Â 186 õ Ø 60 õ Ã 65, 26000 ãðí. 
093-560-58-12 

  ×àéíîãî ãðèáà, íåäîðîãî. 096-124-95-62         

  ×àñòèíó áóäèíêó ç ðåìîíòîì, óñ³ çðó÷íîñò³, º 
ï³÷íå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, ð-í ë³öåþ ¹2, ìîæ-
ëèâèé îáì³í íà 2-ê³ìí. êâàðòèðó. 098-597-08-78, 
093-596-41-56  

  Øàôà äâîñòâîð÷àòà, äâ³ øàôè â ïåðåäïîê³é, 
äèâàí, êèëèì 2 õ 3, ë³æêî ïîëóòîðíå. 067-368-
56-14 

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

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

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

  2-ê³ìí. êâ., ïåðøèé ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ, ð-í 
ë³öåé ¹3. 093-704-31-57  

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

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâåðõ. 073-003-80-10 

  3-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ïåðøèé ïîâåðõ, 
áàëêîíè, ìîæëèâèé îáì³í íà ì. Êàëèí³âêà. 063-
733-28-00    

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

  Áóäèíîê 79 êâ. ì., ñ. Âåðáîëîçè, 12 êì., â³ä 
ì. Êîçÿòèí, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàç+ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ìàãàçèí, çóïèíêà, ñòàâîê ïîðó÷. 098-921-08-71

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, çåì. 
ä³ëÿíêà 15 ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 093-058-78-43 

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, äâ³ ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
ãàç+ï³÷íå îïàë., ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³÷íèì îïàë., 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 27 ñîòîê ãîðîä. 
063-530-81-07 

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ñàäîâà 17, ãîðîä 
92 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, âîäîïðîâ³ä. 
098-321-74-24

  Áóäèíîê ñ. Ñ³ãíàë, æèòëîâèé ñòàí ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 050-212-
03-65

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

  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 öåãëÿíèé ³íä. îïàë., 30 ñîòîê çåì. 
ä³ëÿíêà, ñ. Êîçÿòèí. 093-704-31-57

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

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

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ 0,12 ãà, ð-í ÀÒÏ. 096-505-41-55   

  Ï³â áóäèíêó, êóõíÿ, 3 ê³ìí., Êîçÿòèí, âóë. Ãîðü-
êîãî, 26\1. 093-344-34-39

  Ï³â áóäèíêó, ð-í äåïî, ãàç, âîäà, çåìë³ 0,16 
ñîòîê. 068-951-87-17

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

`bŠnlnŠn
  Ïëóã 3-êîðïóñíèé, Ò-25 ë³âîñòîðîíí³é äî êè-

òàéöÿ. 068-025-47-76  

  Daewoo Nexia 2007 ð. â., äâèãóí 1,5, ïðîá³ã 
103 òèñ. êì., îäèí âëàñíèê, âõîðîøîìó ñòàí³. 
067-602-75-87 Àíàòîë³é

  ÂÀÇ 2110, 2002 ð. â., äîáðèé ñòàí,1,5, 
ãàç+áåíçèí, êîìïëåêò çèìîâî¿ ðåçèíè. 068-046-
27-54  

  ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë, äèçåëü. 063-758-06-34

  Øèíè çèìîâ³ R 14 ç ï³äñèëèíèìè áîðòàìè. 
097-600-58-29  

jrok~
  Áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëè-

íè íåðîáî÷³. 068-216-34-20 

  Áî÷êó ìåòàëåâó íà êîëåñàõ. 098-724-74-94 

  Ãåíåðàòîðè ÌÒÇ, ÊÀÌÀÇ á/â, íåðîáî÷³. 067-
937-45-39

  Êàðòîïëþ äð³áíó 1 ãðí/êã., øïàëè äåðåâ’ÿí³ 
á/â., êîñó ðó÷íó, ïåðôàðàòîð åëåêòðè÷íèé. 097-
255-51-60

  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê, ñ³íî, ìîæëèâèé ñàìî-
âèâ³ç. 073-793-55-95

  Êîçè. 097-116-35-00    

  Êóðè äîìàøí³. 097-116-35-00

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

  Øèôåð, öåãëó, ãàçîáëîê, ìåòàëîïðîô³ëü, á/â. 
063-319-56-95   

  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. 063-736-46-87 

  Ñåíáåðíàðà íà çåðíî, àáî ïðîäàì. 073-793-
55-95

pIgme
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿò, ÿê äçâ³íî÷êè, 

ìàëåíüêî¿ ïîðîäè. 096-124-95-62   

  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 
15.12.1994 ð., âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ äèñòàíö³ºþ 
öèâ³ëüíèõ ñïîðóä íà ³ì’ÿ Ùåðáàíþê ²ãîð Àíàòîë³-
éîâè÷, Ùåðáàíþê ²íåññà Âîëîäèìèð³âíà, Ùåðáà-
íþê Äìèòðî ²ãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.  

  Çäàì ãàðàæ â îðåíäó íà 6 ì³ñÿö³â, âóë. Àêàäåì³-
êà Ïàâëîâà 15. 096-226-53-43

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-
767-37-48

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ð-í ÏÐÁ, îïàëåííÿ ãàç. 
097-265-49-51

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

  Ïîçíàéîìëþñü ç ïðîñòèì, ÷óéíèì, ïîðÿäíèì 
÷îëîâ³êîì 60-70 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 068-
753-34-61

  Ïîçíàéîìëþñü ç ñàìîòíüîþ æ³íêîþ, ìîæëèâî 
á³æåíêà 65 + - ðîê³â, ÿêà íå ìàº ñâîãî ìàéíà. 
093-355-61-17   

  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äëÿ ñåðéîçíèõ 
ñòîñóíê³â, Îêñàíà 43 ðîêè, ìàþ ï’ÿòåðî ä³òåé. 
096-184-19-48

  Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 093-002-61-40, 
068-705-46-65

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 

Продам теличку тільну від дуже доброї 
корови, чорноряба, не велика. 097-793-55-95

Продам теличку 1 рік 5 місяців та 4 місяці 
на корову від дуже доброї корови. 

097-793-55-95

Продам бички 2 місяці на утримання, 
індокачки різнокольорові, с. Махаринці.

097-150-27-63

Продам поросята. 068-491-60-04

Продам поросята «Петрен». 073-218-92-05

514217
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ПОГОДА У КОЗЯТИНІ

ÄÎÇÂ²ËËß

Відгадай!

Випуск № 36
Популярні двоходові задачі. Для підвищення майстернос-
ті гри в шахи рекомендуємо розв’язувати задачі, не роз-
ставляючи шахи на шахівниці.

Задача № 81–84 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

Мат за 2 ходи

Перевірте розв'язок:

Газета «RIA-Козятин» № 42 
від 20 жовтня 2022 року. 

Задача № 77
I. 1. a4! Tb5 2. a5 T: a5x;
II. 1. Kpa8! T: c6 2. b5 T: a6x — правильні мати

Задача № 78
I. 1. Сf7! gf7: 2. Kph8 f8 Фx;
II. 1. Kph8! Kph6 2. Cg8 g7x — правильні мати

Задача № 79
I. 1. Kpb3! Kpb1 2. Ta4 Tc3x;
II. 1. Tb3! Tc5 2. Kpa3 Ta5x.

Задача № 80
I. 1. Tf1! Cf4 2. Tg1 Th2x;
II. 1. Th3! Ce3 Th2 Tg1x — правильні мати

М. Пархоменко

***
— Тату, давай заведемо собаку.
— Собака — це дороге 
задоволення.
— Тату, якщо ми матимемо собаку, 
то це буде корисно і мені, і тобі.
— Яким чином?
— Я вчитимуся відповідальності, 
а ти — намагатимешся більше 
заробляти.

***
Чоловік до жінки:
— Ти мене обманула! Ти обіцяла, 
що кохатимеш мене вічно!
— Ну, обіцяла.
— Але ж учора я бачив тебе з 
сусідом!
— Ну то й що? Я обіцяла кохати 
тебе вічно, але не безперервно.

***
Професор на іспиті каже студенту:
— Так, щось ви слабенько! Ви 
на лекції мої ходили?
— Звичайно, професоре!
— Щось не пригадую, де ви сиділи.

— Скраю за колоною.
— Треба ж, така вузька колона, 
а ви вже дев’ятий, хто за нею 
помістився.

***
— Синку, дивись: у мене 
850 гривень. У мами 150 гривень. 
Скільки грошей у мами?
— 1000 гривень.
— Правильно, синку.

***
Українців не здолати: чекаємо 
на повітряну тривогу, щоб знайти 
свій мобільний телефон…

***
Думаю, обмін полоненими з 
росіянами піде швидше, якщо 
схема буде: вони нам наших 
солдатів, ми їм — блендери.

***
Том Купер порадив ЗСУ 
прислухатися до мови, якою 
розмовляють місцеві — якщо 
китайською, то потрібно 
зупинитися!

АНЕКДОТИ

ОВЕН 
Не зривайте свій гнів на ото-
чуючих, краще почніть 
концептуальний ремонт. 
Нові пропозиції звучатимуть 
дуже привабливо, але вони 
не принесуть ні вигоди, ні 
задоволення — суцільна 
тяганина та втрачений час.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Обережніше ставтеся 
до грошей та документів, 
особливо чужих. Є небезпе-
ка їх втратити. Бережіть свої 
секрети, інакше ризикуєте 
стати об’єктом пліток. Є 
шанс знайти нову перспек-
тивну роботу. Також будуть 
вдалі побачення.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ваші мрії будуть 
здійснюватися, доки доля 
сама зробить все, що для 
цього потрібно. Вам навіть 
не доведеться докладати 
особливих зусиль. На роботі 
та в особистому житті все 
складаєте на вашу користь.

РАК 
Цього тижня варто звер-
нути увагу на своє ото-
чення, взаємовідносини 
з партнерами, друзями, 
родичами. Найімовірніше, 
вам не вдасться приділяти 
достатньо часу сім’ї через 
зайнятість на роботі. Є небез-
пека переоцінити свої сили. 

ЛЕВ 
Цього тижня вам доведеться 
неабияк попрацювати, справи 
будуть просуватися повільно. 
Зате впевнено, і відчуття цього 
надасть впевненості у власних 
силах. На початку тижня вам 
добре зробити роботу над 
помилками.

ДІВА 
Зірки передбачають вам роз-
ширення кола спілкування 
та нові знайомства. Тільки 
не варто бути надто 
відвертими з тими, кого пога-
но знаєте. В кінці тижня — час 
самостійних рішень і праці, 
а не порожньої балаканини.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня збережіть 
свої сили, надайте іншим 
можливість самим вирішити 
свої проблеми. Зміна планів 
у ваших партнерів спричинить 
додатковий клопіт. Проєкти, 
що припинилися, почнуть 
поступово розвиватися.

СКОРПІОН 
Цього тижня вам під силу 
вирішити найскладніші, 
практично непереборні 
завдання. Це час активних 
дій та блискавичної реакції. 
Не витрачайте його марно, 
зібравшись та зосередившись, 
ви зможете гори звернути.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень бажано присвятити 
підбиттю певних підсумків 
і до суботи не затівати 
нічого нового. Весь тиждень 
надходитимуть цікаві 
пропозиції у діловій сфері. 
Будьте в центрі суспільного 
життя, але не вплутуйтеся 
в сумнівні підприємства.

КОЗЕРІГ 
Приділіть більше часу роботі, 
але вихідні присвятіть 
собі. Ділові амбіції у другій 
половині тижня не принесуть 
бажаних результатів, поспішні 
ініціативи навряд чи потребу-
ють негайної реалізації.
 
ВОДОЛІЙ 
Бажано зберігати в секреті 
свої плани та задуми, щоб 
їх вдало втілити у життя. 
Не варто зациклюватися 
на поточних проблемах, 
подумайте про особисте 
життя, про сім’ю та дітей. 

РИБИ 
Зберігайте здоров’я, але 
не розслабляйтеся зовсім. 
Не дивуйтеся думкам 
філософського характеру, 
цей час сприяє роздумам 
і духовному зростанню. 
У п’ятницю можливі тертя 
у стосунках із родичами.

ГОРОСКОП

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

ЧЕТВЕР
10.11

+13
+6

+10
+5

+12
+7

П’ЯТНИЦЯ
11.11

+9
+7

+10
+8

+10
+4

СУБОТА
12.11

+10
+4

+9
+5

+10
+4

НЕДІЛЯ
13.11

+10
+5

+11
+7

+10
+3

ПОНЕДІЛОК
14.11

+9
+2

+7
+4

+9
+1

ВІВТОРОК
15.11

+8
+1

+4
+2

+7
-2

СЕРЕДА
16.11

+2
-2

+2
-2

+6
-3


