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РЕКЛАМА

Днями в одному зі своїх 
відеозвернень міський голова 
повідомила, що у Козятині 
облаштують «Пункти 
незламності» на випадок 
екстреної ситуації, якщо світло 
вимкнуть на декілька діб

Вони будуть забезпечені 
теплопостачанням, 
електрикою, гарячою 
водою та доступом 
до Інтернету. Таких пунктів 
у місті має бути три. Ми 
завітали до кожного з них і 
перевірили, чи вони готові

У закладі соціального спрямування людей за потреби 
будуть розміщувати в актовій залі. Для цього 
приготували подушки, матраци і ковдри

с. 3

ПРО ІНКЛЮЗИВНИЙ 
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
Лідерський волонтерський 
рух проводить збір коштів, щоб 
облаштувати у нашому місті 
майданчик, де зможуть гратися 
дітки з інвалідністю разом з 
іншими дітьми. Це буде перший 
подібний майданчик у Козятині. 
Де його планують встановити і 
що там буде?

ГУМАНІТАРКА ДЛЯ 
ПЕНСІОНЕРІВ
В ліцеї № 2 для пенсіонерів, 
яким за 70, міська рада 
стала роздавати продуктові 
набори. У них входило два 
двокілограмові пакети борошна, 
банка тушонки, кіло цукру 
та пляшка соняшникової олії. 
Чому не всі задоволені такою 
допомогою? с. 12с.9
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Поки верстався цей номер, ворог 
знову обстріляв Україну. У середу, 
23 листопада, рашисти завдали 
черговий ракетний удар по на‑
шій країні. Тривога у Вінниць‑
кій області області розпочалася 
о 12.50. Згодом голова ОВА Сергій 
Борзов повідомив — є влучання 
в об’єкти критичної інфраструк‑
тури. Вінниччина, зокрема і Ко‑
зятин, на кілька годин опинилася 
без світла, інтернету та мобільного 
зв’язку. Станом на 17.20 в області 
відновили живлення на 20%.
— Над цим працюють енергети‑
ки, — повідомив директор «Ві‑
нницяобленерго» Андрій Поліщук.
Разом з тим енергетики попере‑
дили про збільшення тривалості 
та збій у графіку планових відклю‑

чень електроенергії.
Додамо, 23 листопада зранку ко‑
зятинці відзначили поганий напір 
води у мережах. «Перебої із водо‑
постачанням у Козятині пов’язані 
із пошкодженнями на водозабо‑
рі у селі Сокілець. На водокачці 
відсутнє електроживлення через 
поломку. Аварійна бригада ЕЧ пра‑
цює над усуненням несправностей. 
Наразі працює лише водозабір 
у селі Медведівка», — повідоми‑
ла міська рада на своїй сторінці 
у фейсбуці.
За словами козятинчан, якщо ще 
вранці напір води хоч і маленький, 
але був, то після знеструмлення 
області, її не стало зовсім.
Постраждала від ворожих обстрі‑
лів і Укрзалізниця. Там повідомили 

про затримку поїздів.
— У результаті ворожих атак 
на енергетичну інфраструктуру ді‑
лянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, 
на Львівщині, Вінниччині, Сумщині 
та Харківщині залишились зне‑
струмлені. Тож рух найближчих 
за графіком поїздів відбувався із 
затримкою, задіяли резервні те‑
пловози. Рух кільцевої електрички 
у столиці тимчасово призупини‑
ли, — йшлося у повідомленні.
Загалом, сили ППО збили 51 з 
70 крилатих ракет і п’ять дро‑
нів‑камікадзе, які випустили 
по Україні, повідомили в Пові‑
тряних силах. Випускали ракети 
з районів Ростовської області РФ, 
а також з акваторій Каспійського 
та Чорного морів.

Черговий обстріл на кілька годин знеструмив всю область

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Минулий четвер, 17 листопада, 
для Козятина пройшов практич-
но без світла, а подекуди і без 
газу. На деяких вулицях міста і 
сіл громади електрики не було 
більше 10 годин, а на деяких — 
майже добу. Все це через постійні 
обстріли рашистськими ракета-
ми енергетичної системи нашої 
країни. Відсутність світла при-
звела до відсутності інтернету, 
мобільного зв’язку, а подекуди і 
тепла в оселях. Надвечір того ж 
дня до козятинчан звернулася 
очільниця громади — повідомила 
про ситуацію з електроенергією та 
про те, що у Козятині розгорнули 
пункти обігріву.

Процитуємо звернення Тетяни 
Єрмолаєвої за 17 листопада:

«Увага! Увага! Увага! Ситуація 
в енергетиці є критична. Служби 
працюють. Через відсутність елек-
троенергії відсутній зв’язок та Ін-
тернет. Водопостачання працює. 
Газопостачання є. Відновлюваль-
ні роботи на ПРБ продовжують-
ся. Інформація щодо відновлення 
подачі електроенергії відсутня. 
Аварійні відключення будуть 
продовжені. Для попередження 
аварії на газових ГРП просимо 
відключити котли від електропос-
тачання. При відновленні елек-
тропостачання запускати котли 
через деякий час, це зменшить 
пікове навантаження»

Також очільниця громади до-
дала — через погіршення погод-
них умов (мокрий сніг, ожеледь), 
у Козятині розгорнули пункти 
обігріву. Там можна зарядити 
телефони, отримати допомогу. 

Це ЦРЛ, друга школа, територі-
альний центр, МНС».

Наступного дня, у п’ятницю, 
18 листопада, ситуація з електри-
кою трохи покращилася. Світло 
вимикали по чотири години через 
дві, тобто чотири не було, а на дві 
його давали. Важко, але терпи-
мо. Розуміємо усю серйозність 
руйнувань і величезний обсяг 
відновлювальних робіт.

Загалом, станом на вечір 
п’ятниці, у більшості областей, 
де тривали відключення, діяли 
саме стабілізаційні погодинні 
графіки. Аварійні ж відключен-
ня застосовували більшою мірою 
на Одещині та в Києві.

«Важка ситуація з енергопос-
тачанням зберігається загалом 
у 17 регіонах та в столиці. Ки-
ївщина й Київ, дуже важко — 
Одещина, а ще Вінниччина й 
Тернопільщина», — підкреслив 
Зеленський у своєму відеозвер-
ненні.

«Обмеження споживання — це 
наслідки ракетних атак рашистів 
на енергосистему України. Цього 
тижня це вже була шоста, — зазна-
чали в Укренерго. — Пошкоджень 
багато, вони складні. Ремонтні 
бригади працюють цілодобово і 
без вихідних над відновленням 
понівеченої інфраструктури, щоб 
повернути світло українцям. Цієї 
зими ми маємо проявити витрим-
ку та мужність, щоб протистояти 
ворогу на енергетичному фронті».

ОБЛЕНЕРГО ПРО ГРАФІКИ 
ВІДКЛЮЧЕНЬ

Після вихідних у «Вінницяо-
бленерго» опублікували графіки 
планових та аварійних відклю-

чень. Там повідомили — вими-
катимуть електроенергію у три 
черги.
 Перша черга відключень — з 

06.00 по 08.00, з 12.00–14:00, з 
18.00–20.00
 Друга черга — 08.00–10.00; 

14.00–16.00; 20.00–22.00
 Третя черга — з 10.00–12.00; 

16.00–18.00; 22.00–24.00
Інформацію щодо відключень 

із зазначеним часом початку та 
закінчення перерви електро-
постачання, а також назвами 
населених пунктів, вулиць, бу-
динків і назв перерв (планова, 
аварійна, застосування графіків 
обмежень електроенергії) мож-
на знайти на офіційному сайті 
АТ«Вінницяобленерго» за по-
силаннями:

1. Графік планових відклю-
чень можна дізнатися за цим 
посиланням: https://voe.com.
ua/disconnection/planned.

2 .  Перел i к  а в ар iйних 
вiдключень можна дізнатися 

за посиланням: https://voe.com.
ua/disconnection/emergency

3. Також можна дізнатися 
графік обмежень електроенер-
гії. Це можна зробити за по-
силанням: https://voe.com.
ua/disconnection/detailed

Ми запитували козятинчан, чи 
співпадає їхня адреса з графіком 
відключень? Відповіли майже 
80 читачів. У більшості графік 
не сходився. У коментарях люди 
писали і висловлювали свої обу-
рення — мовляв, чому в одних 
є світло, в інших немає, чому 
в одних його вимикають біль-
ше і частіше, а в інших менше 
і рідше. Людей можна зрозуміти 
та в першу чергу треба розумі-
ти енергетиків, які роблять все 
можливе, аби дати людям світло.

РОБІТЬ ЗАПАСИ ЇЖІ, ВОДИ ТА 
МЕДИКАМЕНТІВ

«Маємо тримати фронт» — 
такими словами козятинський 
міський голова Тетяна Єрмолаєва 

СИДІЛИ ПО 10 ГОДИН БЕЗ СВІТЛА: 
ЦЕ ПЕРЕЖИЛИ, ЧОГО СЛІД ЧЕКАТИ?
Економимо енергію  рф продовжує 
ракетний терор. 15 листопада рашисти 
здійснили чергову масовану атаку 
на енергетичні об’єкти, випустивши понад 
90 ракет. Наступні кілька днів після обстрілу 
для українців, зокрема і для козятинчан, 
стали справжнім випробуванням. Люди 
сиділи без світла по декілька годин 
на добу. Через тиждень ракетний обстріл 
повторився. Що нас чекає? Чи можливий 
блекаут і як до нього підготуватися?

звернулася до мешканців громади 
надвечір вівторка, 22 листопада. 
У зверненні мова йде до підготов-
ку до можливого блекауту в кра-
їні, та в нашій громаді зокрема. 
Також Тетяна Єрмолаєва розпо-
віла про «Пункти незламності» та 
важливість зменшення споживан-
ня електроенергії кожним із нас.

Цитуємо допис очільниці гро-
мади:

«Вкрай важка ситуація сьогодні 
в сфері енергетики, ворог ціле-
спрямовано і підступно знищує 
інфраструктуру. Питання об-
ладнання, мереж, потужностей і 
частоти призводить до нехватки 
електроенергії в регіонах… Краї-
на на порозі блекауту — повного 
відключення електропостачання 
в країні. В разі введення відклю-
чення буде повна відсутність 
електроенергії від 3 до 10 днів 
і ми повинні бути готові до та-
кого стану. Запаси води на три 
дні, запаси їжі, ліхтарики, свіч-
ки, акумулятори, медикаменти. 
Газопостачання, будем вірити 
в наших військових, будем пра-
цювати. Система водопостачання 
працювати не буде, так як вона 
функціонує через електроенер-
гію. Кожний з нас повинен мати 
варіант про переїзд на цей пері-
од в приватний сектор, сільську 
місцевість, де збереглося пічне 
опалення, груби. Кожний пови-
нен потурбуватися про одиноких 
сусідів чи знайомих. При міну-
сових температурах в приміщенні 
ми повинні будем злити воду з 
систем опалення, інакше систе-
ми будуть знищені. Громада, як і 
вся країна, готує пункти «Незлам-
ності». Такі пункти будуть обла-
штовані в ЦРЛ, терцентрі і школі 
№ 2. Там буде забезпечено тепло, 
можливість погрітися, підзарядка 
телефонів, гаряча вода, Інтернет. 
Робота цих пунктів буде незалеж-
на від централізованих систем. 
Вкотре, просимо, хочеться, як 
в військових видати наказ, мак-
симально зменшити споживан-
ня електроенергії, вимкнути всі 
електроприлади, користуватися 
газовими приладами. Після вихід-
них споживання виросло в рази. 
Кожний з нас напряму впливає 
на ситуацію в енергетиці і це 

наша відповідальність. Війна іде 
на всій території України, сьогод-
ні немає гарантії на безпеку, ми 
повинні бути готові до найгіршої 
ситуації».

СЦЕНАРІЇ БЛЕКАУТУ
Про ситуацію з енергосисте-

мою, зокрема, чи витримає вона, 
в ефірі Українського радіо роз-
повів Олександр Харченко, ди-
ректор Центру дослідження енер-
гетики. Він зазначив, що варто 
бути готовими до знеструмлення 
упродовж 8–10 годин на день і 
пояснив — наскільки ймовір-
ною є ситуація блекауту, тобто 
повного знеструмлення якихось 
територій.

«Враховуючи топологію енер-
госистеми України, справжній 
блекаут – масоване неконтрольо-
ване відключення енергосисте-
ми, яке тягне за собою велику 
кількість технічних аварій – може 
трапитись у двох сценаріях. Або 
це вся лівобережна Україна, або 
це вся Україна. Наразі я не бачу 
передумов для того, щоб це ста-
лося. За тією інформацією, що 
ми маємо, систему втримано 
оператором, диспетчери систе-
мою керують, і технологічної ка-
тастрофи у нас немає. Чи може 
вона статися, я не можу відпові-
сти. Теоретично може бути, все 
що завгодно. Якщо буде 200 чи 
300 ракет, то, можливо, в якийсь 
момент міцності системи не ви-
стачить. Тоді ми будемо яко-
мога швидше її перезапускати, 
і особливо цінним для нас буде 
імпорт електроенергії з Європи. 
Скільки часу знадобиться для 
полагодження, вам не скаже 
ніхто, тому що такого масштабу 
техногенних катастроф в історії 
людства просто не існує. За оцін-
ками наших фахівців, потрібно 
від трьох днів до тижня, щоб від-
новити постачання у разі повного 
блекауту. Але повторюся – ми 
поки що маємо запас міцності та 
потужності нашої енергосистеми, 
а енергетики працюють цілодо-
бово, для того щоб цей резерв 
поновлювати. Я переконаний, 
що московські терористи не до-
чекаються того результату, який 
вони хочуть отримати».

Ми запитали 
козятинчан, чи 
співпадають 
відключення з 
графіком. У більшості 
графік не сходився

Козятинчани вже звикли до відключення світла. Але що 
нас ще чекає — не відомо



RIA-К, 24 листопада 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-103 НОВИНИ

ОЛЕНА УДВУД

По всій території України го-
тують «Пункти незламності», 
які прийматимуть людей у разі 
аварійного відключення світла 
більш ніж на 24 години. Такі 
безкоштовні пункти тимчасо-
вого перебування матимуть до-
ступ до електроенергії, води та 
інтернету. Уже розробили інтер-
активну мапу, де вказані адреси 
«Пунктів незламності» у різних 
населених пунктах. Знайти цю 
карту можна за посиланням 
nezlamnist.gov.ua/#nezlamnist.

Міський голова Тетяна Єр-
молаєва у своєму відеозвернен-
ні повідомила, що такі «Пункти 
незламності» у Козятині будуть 
облаштовувати в трьох місцях: 
у медичному закладі, закладі со-
ціального спрямування та в одно-
му з ліцеїв міста. Вони позначені 
на інтерактивній мапі, про яку 
ми писали вище.

Перше місце, куди ми завітали — 
заклад соціального спрямування. 

У випадку екстреної ситуації, якщо 
світла не буде довше ніж 24 години, 
цей «Пункт незламності» орієнту-
ватиметься здебільшого на людей 
похилого віку. Директорка Ольга 
Дацюк проводить нас до актової 
зали. Саме тут розміщуватимуть 
людей, якщо їм доведеться пере-
бувати у пункті не декілька годин, 

а значно довший проміжок часу. 
В такому разі стільчики з актової 
зали винесуть, натомість у примі-
щенні обладнають спальні місця.

— Тут ми вже приготували 
матраци, ковдри, подушки, — 
показує Ольга Дацюк, дирек-
торка закладу. — У ящику в нас 
складений посуд, є подовжувач, 

щоб можна було підключити і 
зарядити мобільний телефон. 
Також у нас є електрочайники і 
дві мікрохвильові печі, тому буде 
можливість підігріти їжу чи щось 
приготувати нашвидкоруч.

Далі ми попрямували до на-
вчального закладу. Директора 
на місці не застали, тому по-
спілкувалися із заступником. 
Тут «Пункт незламності» поки 
не готовий. Як пояснила нам 
заступник, розпорядчі доку-
менти стосовно того, що «Пункт 
незламності» має бути на базі 
навчального закладу, отримали 

ЯК КОЗЯТИН ГОТУЄТЬСЯ 
ДО МОЖЛИВОГО БЛЕКАУТУ
Важливо  Днями в одному зі своїх 
відеозвернень міський голова повідомила, 
що у Козятині облаштують «Пункти 
незламності» на випадок екстреної ситуації, 
якщо світло вимкнуть на декілька діб. Вони 
будуть забезпечені теплопостачанням, 
електрикою, гарячою водою та доступом 
до Інтернету. Таких пунктів у місті має 
бути три. Ми завітали до кожного з них і 
перевірили, чи вони готові

тільки у вівторок. Щойно заку-
плять обладнання і визначаться 
із напрямком роботи, почнуть 
облаштовувати сам пункт. Хоча, 
за словами заступника директо-
ра, минулого тижня було вже де-
кілька випадків, коли люди при-
ходили до навчального закладу, 
щоб зарядити мобільні телефони. 
Це було у ті дні, коли світло ви-
микали на довгий проміжок часу.

Натомість у медичному закладі 
«Пункт незламності» вже обла-
штували.

— Наш пункт буде орієнтува-
тися в основному на матерів із 

маленькими дітьми, — розповідає 
Оксана Забазнова, тимчасово ви-
конуюча обов’язки директора. — 
Для цього ми виділили повноцін-
ну палату. Вона тепла, там стоїть 
п’ять широких функціональних 
ліжок. Також там є чайник, мі-
німальний набір печива та чаю. 
Інших осіб без дітей, у яких буде 
потреба погрітися, зарядити мо-
більний телефон і скористатися 
інтернетом, ми будемо розмі-
щувати у вестибюлі. Там стоя-
тимуть лавки, люди зможуть там 
перебувати. Медична допомога 
гарантована цілодобово.

Як зберегти прилади під час відключення світла?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК

Для того, щоб підтримати енер-
госистему, в Україні відбуваються 
аварійні відключення світла. І 
щойно відновлюють електропо-
стачання, всі споживачі одразу 
вмикають потужні побутові при-
лади. Але через перепади напруги 
можуть постраждати холодильни-
ки, мікрохвильовки, пральні ма-
шини тощо.

Ми запитали в товарознавців 
Вінницького торговельно-
економічного інституту, як через 
проблеми зі світлом врятувати по-
бутову техніку від поломок?

— Є два проміжки часу, що 
вважаються піковими в Україні. 
Зранку з 07.00 до 11.00 та 
ввечері — з 18.00 до 23.00 го-
дини, — говорить Алла Тернова, 
завідувачка кафедри товарознав-
ства, експертизи та торговель-
ного підприємництва. — Наразі 
є декілька методів, що дозволя-
ють перевірити рівень напруги 
та наявність великих перепадів 
у приміщенні. Найпростіший: 
увімкнути світло в час пік і по-
дивитися на лампочку. Якщо вона 
блимає, то краще вимкнути при-
лади з розетки, бо це вже точно 
є якісь перепади. Показниками 
перепадів є повільне нагрівання 

електричних приладів, гудіння 
трансформаторів.

Для того, щоб не нашкодити 
техніці та електромережі, фахівці 
рекомендують правильно вмика-
ти прилади після стабілізаційних 
відключень.

Якщо у вас зникло світло че-
рез стабілізаційне відключення 
за графіком — відключіть від 
мережі всі енергоємні прилади: 
пральні машини, чайники, бой-
лери, електронагрівачі, електро-
опалення, електроплити. А також 
вимкніть світло в приміщеннях.

Після того, як у вас з’явилось 
світло, одночасно не включайте 
всі енергоємні прилади (обігрівачі, 
бойлери, електроплити, електро-
чайники тощо). Якщо у вас вдома 
декілька енергоємних приладів, 
обмежтесь під’єднанням до мережі 
одного приладу, а інший включіть 
в інший період часу, обов’язково 
відключивши попередній.

Енергоємні прилади, які ма-
ють таймери включення, запро-
грамуйте на роботу в нічний час 
з 00.00 до 06.00 ранку.

Людям, які користуються 
електродвигунами та насо-
сними станціями, рекоменду-
ють відключати їх від мережі 
(електродвигуни дають над-
звичайно високе навантаження 

на електромережі під час свого 
пуску). Вмикайте їх за 20–30 хви-
лин після появи електроенергії.

Бізнес-клієнтів просять 
відмовитись від використання 
зовнішнього освітлення фасадів 
офісів, ресторанів, торгових 
центрів.

Також експерти рекомендують 
визначитись, які прилади у домі 
є необхідними для систематич-
ного користування. Це може 
бути звичайне світло у кімнатах; 
помпа, що забезпечує дім теплом; 
сигналізація; холодильник; робота 
насоса, що подає воду зі свердло-
вини; автоматичні ворота тощо. 
Далі варто розглянути всі варіанти 
додаткового захисту приладів від 
перепаду напруги.

— Насамперед, це може бути 
система Power Bank, що має 
функцію подвійного перетво-
рення електричної енергії, — 
каже Алла Тернова. — На вході 
до Power Bank енергія може бути 
будь-якого рівня (170 В чи 240 В). 
Завдяки спеціальним функціям 
прилад вирівнює електричну 
енергію і передає її вже побуто-
вим приладам. До того ж, його 
можна зарядити навіть через 
сонячну панель, що цілодобово 
буде підзаряджати його. В період 
відсутності зовнішнього живлення 

Минулого тижня було 
вже декілька випадків, 
коли люди приходили 
до навчального 
закладу, щоб зарядити 
мобільні телефони

він передає електроенергію для 
роботи важливих приладів у бу-
динку. Завдяки цьому освітлення 
в будинку без зовнішнього жив-
лення може протриматися дві, 
а то і три доби.

Сьогодні жителям квартир та 
приватних будинків пропонується 
чимало інших варіантів убезпечен-
ня побутових товарів від перепадів 
електроенергії. Можна просто 
щоразу вимикати електричні 
прилади з розетки, коли помітні 
миготіння звичайної лампочки 
або, якщо освітлення починає 
слабшати. Якщо ж немає бажання 
та змоги постійно відслідковувати 
перепади електроенергії, потрібно 
встановити реле або стабілізатор 
напруги.

— Реле напруги встановлю-
ють для забезпечення простої 
функції захисту — при зростанні 
або падінні напруги в домашній 
електромережі реле спрацьовує і 
повністю відключає проводку, — 
пояснює товарознавець. — Надалі 
пристрій постійно перевіряє по-
казники напруги і, якщо вона 
знаходиться в межах допуску, 
реле автоматично запускає пода-
чу електроживлення. Ця система 
захисту буває не завжди зручна 
для споживачів. Як правило, 
коливання напруги в домашній 

електромережі можуть тривати 
досить довго — і в результаті 
прилади залишаються або довгий 
час взагалі знеструмленими, або 
працюють періодично. Перевага 
реле полягає в його невисокій 
вартості і надійній роботі, про-
те можливі незручності. Адже 
в разі нестабільної роботи 
електромережі цей прилад за-
лишить без джерела енергопо-
стачання всю побутову техніку 
в приміщенні.

Стабілізатор напруги захищає 
домашні прилади за іншим 
принципом. Він має над-
чутливу електроніку, також 
наділений багатьма перевагами 
перед захистом, який здійснює 
реле. З його допомогою по-
дача енергії не припиняється, 
а напруга вирівнюється, 
перетворюється в таку, що 
підходить для безпечної роботи 
побутових електроприладів. За-
раз виготовляють декілька типів 
стабілізаторів — між ними існує 
тільки відмінність у потужності 
навантаження і способах 
стабілізації. Стабілізатори на-
пруги потребують підключення 
до захисної заземлюючої систе-
ми, завдяки чому ці пристрої 
оберігають людину від ураження 
електричним струмом.

У закладі соціального спрямування людей за потреби будуть розміщувати в актовій 
залі. Для цього приготували подушки, матраци і ковдри
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НОВИНИ

ІРИНА ШЕВЧУК

Емілії Войтюк, яка з січня бо-
реться з раком, нещодавно за-
кінчили основний протокол ліку-
вання. Результати — неймовірні. 
Рабдоміосаркома відступила.

Нагадаємо, страшна недуга 
увірвалася в життя дитини рап-
тово — заболіло коліно. Після 
обстежень лікарі приголомши-
ли батьків діагнозом — Саркома 
Юінга — злоякісна пухлина, з 
ураженням кісткової тканини. 
Гроші на лікування збирали усім 
світом, адже самотужки вряту-
вати донечку родині було не під 
силу. Ціна життя — 500 тисяч 
доларів. Оголосили збір коштів, 
підключили волонтерів. За від-
носно короткий період часу на-
збирали депозит на лікування 
в ізраїльській клініці у 100 тисяч 
доларів, а потім і решту. Зага-
лом — за півроку 500 000 доларів. 
Батьки не вірили у таке диво.

У березні дівчинка виїхала 
до Ізраїлю, де пройшла повний 
курс обстеження. Кінцевий діа-
гноз — рабдоміосаркома 4 ста-
дії, з метастазами в правій кістці 
ноги, тазу, легенях, хребті, руках 
та плечі.

Лікували Емілію у найбільшому 
медичному центрі Тель-Авіву — 
Сураскі-Іхілов. Там вона пережи-
ла дев’ять блоків хіміотерапії, два 
блоки п’ятиденної підтримуючої 
хіміотерапії та 27 курсів радіоте-
рапії. Хвороба важко піддавалася 
лікуванню та сильна духом ді-
вчинка і неймовірна підтримка 
рідних не дозволяла їй здаватися.

Днями у групі «Боротьба 
за життя маленької Емілії Вой-
тюк» повідомили — Емілії зро-
били контрольне ПЕТ КТ після 
закінчення основного протоко-
лу лікування, яке показало, що 
в Емілії «все чисто».

«Але це ще не кінець боротьби 
з хворобою, попереду ще цілий 

рік підтримуючої хіміотерапії та 
періодичні перевірки, — йдеться 
в дописі. — Ми віримо і споді-
ваємось, що вона не повернеться 
до нашої дівчинки. Дякуємо всім 
Вам за підтримку нашої Емілії 
від щирого серця! Ви пережили 
з нами багато та постійно під-
тримували нас, Ваша підтримка 
для нас безцінна!»

Наразі Емілія з мамою ще зна-

ВСЕ «ЧИСТО». ВІРИМО, ЩО 
ХВОРОБА БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ
Боротьба з раком  Батьки юної 
козятинчанки Емілії Войтюк поділилися 
радісною новиною. Хвороба, з якою 
тривалий час боролася їхня донечка, 
відступила. Але це ще не кінець боротьби — 
попереду цілий рік підтримуючої 
хіміотерапії та періодичні перевірки. 
Наразі дівчинка вдома. Розповідаємо про 
випробування, які довелося пережити 
дівчинці та про щасливі миті такої 
довгоочікуваної зустрічі з рідними

ходяться в Ізраїлі. Але не в лікар-
ні. Туди тепер — лише на здачу 
аналізів. Також попереду ще рік 
підтримуючої хіміотерапії. У яко-
му медичному закладі вона буде 
проходити, поки не вирішили.

Ми поспілкувалися з мамою 
Емілії Євгенією, яка розповіла 
про щасливі миті зустрічі Емілії 
з найріднішими — братиком та 
сестричкою.

— Мілічка була дуже рада зу-
стрічі, — каже Євгенія. — Вона 
не знала, що вони прилетять, 
ми їй не казали, хотіли сюрприз 
зробити. Емілія, коли побачила, 
що Марк з Євангеліною зайшли 
в кімнату, то декілька хвилин 
мовчала, дивилася на них і по-
сміхалася. У неї трохи шок був, 
бо останнім часом багато питала 
про них, дуже сумувала.

«Поставили мене 
на ноги, дякую!»

Центр видачі гуманітарної 
допомоги відновив роботу

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Пенсіонерка Надія Лікарчук, 
яка проживає у Козятині, заві-
тала до нашої редакції з прохан-
ням висловити подяку всьому 
медперсоналу відділення фізич-
ної та медичної реабілітації на-
шої лікарні. Жінка розповіла, 
що вже тричі лежала у медза-
кладі, через травму хребта. Вона 
не могла ходити, важко було 
перейти через хату. Після курсу 
процедур та, як каже козятин-
чанка, золотих рук медсестер, 
пані Надія стала на ноги.

Відвідати фізіотерапевтичне 
відділення порадив сімейний 
лікар. Виписав направлення. 
З тих пір здоров’я значно по-
кращилось.

— Через десять фізпроцедур 
мене поставили на ноги, — каже 
Надія Лікарчук. — Людей там 
зараз тьма, через те, що по-
холодало і пішло загострення 
хвороб. Там всього лише п’ять 
дівчат. У них пів години обіду, 
але вони не обідають. Отак, за-
скочила за шторку, перекусила і 
пішла до пацієнта. Все на ходу. 
Я подивилася — конвеєр. Той 

ще не встиг встати, вони вже 
запрошують іншого. І мені дуже 
хочеться висловити подяку, від 
мешканців Козятинської грома-
ди всьому відділенню фізичної 
та медичної реабілітації міської 
лікарні. На чолі із завідувачем 
Григорієм Григоруком та медсе-
страм. — Надії Юхимець, Марії 
Карпенко, Галині Журавель, …
Довченко та …Швець. Велике 
спасибі за їх чуйність та сум-
лінну працю.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Центр видачі гуманітар-
ної допомоги Громадського 
об’єднання Ірини Колесник 
у Козятині відновлює свою що-
денну роботу з вівторка, 22 лис-
топада. Ірина Колесник пові-
домила, що через нестабільне 
забезпечення електроенергією 
і зв’язком, видача відбувається 
без попереднього запису і в по-
рядку живої черги. Орієнтовно, 
зможуть видавати до 200 пакетів 
допомоги на день.

Адреса Центру видачі гумані-
тарної допомоги Громадського 
об’єднання Ірини Колесник: м. 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 
9.

Години роботи: 10.00–16:00.
Категорії населення для отри-

мання допомоги:
1. Родини військовослужбов-

ців (при собі мати копії коду, 
паспорта).

2. Родини з дітьми до 3 років, 
окрім продуктів харчування, 
можуть отримати дитяче хар-
чування (при собі мати копії 
паспорта та коду. Свідоцтво про 
народження дитини оригінал). 

Мами з дітьми отримують до-
помогу поза чергою.

3. Пенсіонери (при собі мати 
копію паспорта та коду).

4. Багатодітні родини (при 
собі мати копії паспорта та коду, 
а також посвідчення).

5. Громадяни з обмеженими 
фізичними можливостями (при 
собі мати копії паспорта та коду, 
посвідчення).

6. Тимчасово переміщені осо-
би (при собі мати копію пас-
порта та коду, а також довідку).

На фото щаслива зустріч Емілії з братиком Марком та сестричкою Євангеліною



RIA-К, 24 листопада 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-105 НОВИНИ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Спостерігали ми за реконструк-
цією доріжок майже кожного дня. 
В перший день, коли виносили зі 
скверу старі бордюри. Будівель-
ники розповіли нам, що постав-
лять нові бордюри, самі доріжки 
підсиплять піском і встелять тро-
туарною плиткою. Кожного дня 
робітники прокладали по декіль-
ка метрів доріжки із запланованих 
350 кв. м. Поклавши доріжку від 
безголового постамента до вули-
ці Грушевського, роботи через 
несприятливу погоду припинили.

У парку ми зустріли пані Ілону 
з 5-річною Ніколь і запитали, що 
вона думає про ремонт у сквері?

— Прикро, що до снігу не всти-
гли покласти бруківку на всіх за-
планованих напрямках. Ніколь 
дуже любить кататися в парку 

на роликових ковзанах. Якби 
поклали плитку на вихід із пар-
ку в напрямку вулиці Склярова, 
каталася б вона ще за одним 
маршрутом, — каже жінка.

Наступного нашого співроз-
мовника ми нічого не запиту-
вали. Це він звернувся до нас.

— От ви скажіть, це треба було 
розпочинати? До весни по одній, 
по дві бруківку можуть розікрас-
ти, а це ж кошти громади. Цей 
ремонт алей обійдеться бюджету 
трохи більше 260 тисяч гривень. 
Одне не при місці, інше валяєть-
ся. Як листя з парку, то вигребли 
до землі, а сміття залишили.

— Що саме не при місці? — 
запитали ми у чоловіка, який 
розміняв сьомий десяток.

— Два піддони залишили 
на доріжці, біля основи поста-
менту — третій. В темноті буде 

хтось йти, за них зачепиться, там 
купа гранвідсіву, там купа сміття. 
Не по-господарськи це.

Навпроти нас із дитячим ві-
зочком з вулиці Пилипа Орлика 
йде подружня пара. Візочок тро-
хи хитається, буксує в засніженій 
ямі. Коли сімейна пара зрівняла-
ся з нами, ми голову сімейства 
запитали, чи витримала «ходова» 
дитячого візочка?

— Витримала, — каже чоло-
вік, — але на доріжці важка ді-
лянка дороги.

Забрати піддони з доріжки 
нас надихнув майже трирічний 
Василько. Побачив огороджу-

вальну стрічку і запитує тату-
ся, що то таке? Батько функції 
біло-червоної стрічки пояснив 
малечі, а Василько заходився за-
городжувати стрічкою будівельні 
відходи. З допомогою тата ма-
ленький козятинчанин загородив 
купу сміття, щоб не зачепилися 
в ній самі будівельники.

Якщо Василько так дбає за без-
пеку козятинчан, то і нам якось 
було не зручно залишити піддони 
на доріжці. Забрали ми їх і покла-
ли в стороні, щоб ніхто в темряві 
через них не травмувався.

ЗА БЕЗЛАД У ПАРКУ ВИНЕН СВЯТИЙ 
МИХАЙЛО, ЩО ПРИЇХАВ РАНІШЕ
А все так добре починалося   
Минулого тижня привезли в парк 
нові бордюри, пісок ще й тротуарну 
плитку трьох кольорів. Ремонтні роботи 
замовили будівельникам зі столиці, фірмі 
«Брік». Будівельники старалися, хотіли, як 
краще, тільки через правдивий прогноз 
синоптиків і Святого Михайла, що приїхав 
на «білому коні» на три дні раніше, 
вийшло, як виходить у нашому місті 
останнім часом дуже часто

«Draft» запалив 
публіку у Вінниці

Пенсіонер зі Жмеринки 
«наводив» російські ракети
МАРІЯ ЛЄХОВА

На Вінниччині викрили 
«розконсервованого» агента 
головного управління генш-
табу зс рф (більш відомого як 
ГРУ). Зловмисник приховано 
збирав інформацію про місця 
дислокації та переміщення Сил 
оборони на території регіону. 
Також він передавав агресору 
точні координати стратегічно 
важливих об’єктів критичної 
інфраструктури та споруд сис-
теми життєзабезпечення.

Як інформує Управління СБ 
України у Вінницькій облас-
ті, саме за «наводкою» цього 
чоловіка окупанти планували 
здійснити серію прицільних 
ракетних ударів по енергогене-
руючих підприємствах області.

Ворожого агента затримали 
працівники СБУ. Раніше він 
служив у радянській армії, після 
звільнення — жив на Віннич-
чині.

Відомо, що весь цей час чо-
ловік був завербований пред-
ставниками російської воєнної 
розвідки, які після розпаду срср 
перевели його в «режим очіку-
вання».

— На початку повномасш-
табного вторгнення на нього 
вийшов кадровий співробітник 

російського гру і запросив «до-
помогу» у проведенні розвід-
увально-підривної діяльності 
проти України. Зрадник пого-
дився на «пропозицію», після 
чого отримав ворожі завдан-
ня, — зазначають у пресслужбі 
СБУ. — Для їх виконання він 
приховано спостерігав за укра-
їнськими об’єктами і здій-
снював фото-, відеофіксацію. 
Отримані відомості передавав 
до рф через заздалегідь відпра-
цьований Телеграм-канал у ви-
гляді відміток на електронних 
картах з медіафайлами. Під час 
обшуку за місцем проживання 
фігуранта правоохоронці вияви-
ли мобільний телефон із дока-
зами листування з російським 
«куратором».

Затриманий перебуває нині 
під вартою. Йому оголосили 
підозру у державній зраді, вчи-
неній в умовах воєнного стану.

Більш детально про «навід-
ника» розповіли у пресслужбі 
прокуратури Вінницької облас-
ті. Зазначають, що затриманий 
71-річний житель Жмеринки. 
Чоловіку загрожує п’ятнадцять 
років або довічне позбавлення 
волі з конфіскацію майна.

«За даними слідства, підозрю-
ваний умисно і добровільно по-
годився виконувати завдання 

спецслужб рф зі збирання та 
передачі їм інформації щодо 
дислокації, чисельності, озбро-
єння, маршрутів пересування 
сил та засобів Збройних сил 
України, а також відомостей 
про об’єкти критичної та ци-
вільної інфраструктури м. Жме-
ринки, — кажуть у прокурату-
рі. — З особистого листування 
підозрюваного з невстанов-
леною особою, яка назвалася 
співробітником гру гш зс рф, 
відомо, що за грошову вина-
городу він зобов’язувався над-
силати «куратору» фото, відео 
та іншу запитувану інформацію. 
Надалі ним було передано дані 
про місця розташування орга-
нів влади, закладів охорони 
здоров’я, об’єктів зв’язку та 
енергетики, залізничного спо-
лучення з фотодоказами та гео-
мітками. Таким чином, грома-
дянин умисно вчинив діяння 
на шкоду суверенітетові, тери-
торіальній цілісності та недо-
торканості, обороноздатності, 
державній, економічній безпеці 
України — перехід на бік ворога 
в період збройного конфлікту, 
надання іноземній організації 
або їх представникам допомоги 
в проведенні підривної діяль-
ності проти України, вчинені 
в умовах воєнного стану».

«От ви скажіть, 
це треба було 
розпочинати? До 
весни бруківку можуть 
розікрасти, а це ж 
кошти громади»

ОЛЕНА УДВУД

Козятинський гурт «Draft» зно-
ву вийшов на сцену. У неділю, 
20 листопада, наші хлопці поїха-
ли до Вінниці, де зіграли концерт 
у «Royal Pub». Захід приурочили 
до Дня гідності та свободи, який 
ми щорічно відзначаємо 21 лис-
топада.

Перед виступом козятинчан пу-
бліку розігрів Dima Brovskiy. Він 
підняв настрій глядачів. Після цьо-
го гурт «Draft» відіграв концерт. 
Вперше разом із хлопцями на сце-
ну вийшов Сергій Нечай, новий 
гітарист. Він долучився до гурту 
влітку цього року, замінивши в ко-
манді Макса Ситніцького.

Хлопці запалили публіку своїм 
драйвом та неймовірною енерге-
тикою. Найбільший шквал емоцій 
у глядачів викликала пісня «Лютий 
Козятин». Вона буквально порва-
ла зал.

— Концерт пройшов дуже жар-

ко, — розповідає Сергій Гайдучок, 
вокаліст гурту «Draft». — Публіка 
була дуже жива, всі стояли про-
сто під сценою. Ми були приємно 
здивовані, коли почули, як люди 
співали наші пісні та позвали нас 
на біс.

Концерт пройшов у душевній 
атмосфері. На виступ наших хлоп-
ців завітало чимало козятинських 
друзів, а також Ярослав та Віта 
Кондратюки — журналісти, веду-
чі програми «КрокУРок» на радіо 
«Місто над Бугом». У музикантів 
взяли інтерв’ю, яке незабаром 
можна буде почути не лише на ра-
діо, а й на каналі Віти та Ярослава 
у YouTube.

А наші козятинчани поки готу-
ються до нового виступу — вже 
17 грудня «Draft» знову зіграє 
у Вінниці разом із відомим гуртом 
«Роллікс». Концерт буде так само 
у «Royal Pub».

— Чекаємо всіх під сценою, — 
запрошує Сергій Гайдучок.

Василько взявся загороджувати небезпечне місце

Ці піддони міг хтось не помітити в темряві
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Народився Сергій 25 жовтня 
1987 року в Іванківцях. Там на-
вчався в школі. Після її закін-
чення вступив до Козятинського 
залізничного училища, де здо-
був освіту столяра. У 2011 році 
одружився. Від шлюбу Сергія і 
Людмили росте у всьому схожий 
на тата Назарчик. У 2015 році 
працював в «Агродім Іва», був 
призваний на військову службу. 
Півтора року захищав українські 
землі у Донецькій та Луганській 
областях. Після закінчення служ-
би працював стрілком 4-го розря-
ду у Воєнізованій охороні станції 
Козятин-1.

Під час повномасштабного 
російського вторгнення знов 
був призваний до лав ЗСУ, де 
проходив службу командиром 
кулеметного відділення на Лу-
ганському напрямку. В одному 
з боїв Сергій вивів з оточення 
близько 40 осіб особового скла-
ду, після чого його призначили 
головним сержантом мінометної 
батареї в/ч А 7339 і присвоїли 
військове звання сержант. Згодом 
був переведений на Донецький 
напрямок, під Бахмут.

Після трьох місяців запеклих 
боїв частина була відведена для 
доукомплектування.

З 12-го на 13-те листопада 
біля населеного пункту Друж-
ківка Донецької області Сергій 
отримав численні важкі травми. 
Був доправлений у лікарню іме-
ні Мечникова. Лікарі боролися 
за життя Сергія до останнього. 
14 листопада Сергій помер.

В останню дорогу проводили 
Героя всім селом, багато при-
йшло на похорон і козятинчан.

Пані Ольга згадує свого дале-
кого сусіда з теплотою. Каже, 
Сергій був народженим на удачу.

— Варто було попасти йому 
на зустріч і весь день буде вда-
лим, — підхоплює свою одно-

сельчанку пані Надія. — Завжди 
привітний, усміхнений і у всьому 
бачив позитив. Синочок Наза-
рчик у нього зростає. Не знаю, 
є йому 5 рочків чи ще немає. 
Вийде до магазину і всім каже: 
«Доброго раночку». Потім десь 
побіжить, а коли знову появить-
ся, запитує: «Ви не помните, я з 
вами вітався?» Точнісінько та-
ким я пам’ятаю татка Назарчика 
Сергія.

До будинку загиблого Героя, 
на вулиці Травневій земляки 
створили живий коридор. У бу-
динку Сергія заупокійну молитву 
проводив священник ПЦУ отець 
Роман, після її завершення воїна 
занесли до церкви Івана Богосло-
ва. Храм у Іванківцях маленький, 
не міг вмістити в своїх стінах 

всіх учасників траурної процесії, 
а людей зібралося багато.

Пані Тетяна на подвір’ї церкви 
своїм подругам розповідає:

— Сергій був добрим помічни-
ком навіть для далеких сусідів. 
Самотнім бабусям він організо-
вував хлопців і всі разом різали 
стареньким дрова. Бабусі Оль-
зі він зробив це, коли воював 
на фронті.

— За нього можна згадати тіль-
ке хороше, — казали жінки.

Після служби Божої траурна 
колона взяла курс на площу. По-
переду несли прапори, кошики 
квітів, портрет воїна, на поду-
шечці — його нагороди.

Молодший сержант Сергій Ва-
сильович Федорук за час про-
ходження служби був відзначе-
ний Президентською грамотою, 

медаллю «За військову службу 
Україні», пам’ятним нагрудним 
знаком «Захиснику Вітчизни», 
медаллю «За жертовність і любов 
до України» та нагрудним знаком 
«Гідність та Честь».

У Козятині на площі захисника 
зустріла, стоячи на колінах, мало 
не рекордна кількість козятин-
чан.

Мітинг-реквієм за загиблим Ге-
роєм відкрила Лариса Ромасько. 
Зі скорботою і вдячністю за сина, 
батька, чоловіка, брата зверну-
лись до родини Сергія отець Ро-
ман, секретар міської ради Тетя-
на Римша, вчителька загиблого 
воїна Тетяна Матицина.

Після мітингу скорботи із на-
шим захисником стали проща-
тися. Сергія любили й поважали 
не тільки в селі, а й в Козятині. 
Рідні, родичі Героя в сльозах 
обнімали труну, друзі, знайомі, 
однокласники віддавали шану 
Сергію, опустившись на коліно.

З площі захисника України по-
несли у рідні Іванківці. Дорогою 
до місця поховання колону чо-
тири рази зупиняли жителі села, 
щоб через священника попро-

ПОХОВАЛИ БІЛЯ ПЛЕМІННИКА, 
ЯКИЙ ЗАГИНУВ У ЖОВТНІ
Втрата  Сергій Федорук пішов на фронт 
із перших днів повномасштабного 
вторгнення. У жовтні приїжджав у рідні 
Іванківці на похорон племінника Артема 
Москаля, який загинув за кілька днів 
до свого 20‑річчя. 14 листопада, в лікарні 
Мечнікова, внаслідок важких поранень 
Сергій Федорук помер

сити у Бога для Сергія Царства 
небесного.

Поховали Сергія біля племін-
ника Артема, а від військових 
на його честь прогримів вій-

ськовий салют. Тепер Сергій з 
Артемом будуть захищати наш із 
вами спокій з небес, а ми збері-
гатимемо пам’ять про них. Герої 
не вмирають!

У Козятині  
на площі захисника 
зустріла, стоячи на 
колінах, мало не 
рекордна кількість 
козятинчан

Віддав життя за Батьківщину. 
На війні загинув воїн із Глухівців 
МАРІЯ ЛЄХОВА

Глуховецька громада у жалобі. За-
гинув місцевий житель, який захищав 
нашу країну від ворога. Військовому 
днями виповнилося 56 років.

Сумну звістку повідомила Глуховець-
ка об’єднана територіальна громада.

«Знову страшна звістка надійшла 
до нашої громади. 18 листопада віддав 

своє життя за Батьківщину наш зем-
ляк Сергій Володимирович Чеснюк, 
07.11.1966 р. н., житель смт Глухівці, — 
цитуємо повідомлення. — Україна 
вкотре осиротіла, йдуть із життя кращі 
з кращих, патріоти, мужні та відваж-
ні захисники, таким був Сергій. Він 
був чуйною людиною та справжнім, 
вірним другом для своїх побратимів, 
відважним воїном та захисником 

рідної Батьківщини. Не віриться… 
Висловлюємо щирі слова співчуття 
рідним загиблого. Схиляємо голови 
в глибокій шані перед подвигом на-
шого Героя! Світла пам’ять та Царство 
Небесне»!

У воїна залишилася старенька мати, 
дружина, діти та онук.

Висловлюємо співчуття рідним та 
близьким Героя! Вічна пам’ять!

Цією дорогою Сергій ходив багато років, тепер по ній його провели в останню дорогу

Прощання з Сергієм Федоруком на сільському кладовищі
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Після декількох безсніжних 
зим, у цьому році вона заявила 
про себе ще наприкінці осені. 
Почав сніг падати 17-го листо-
пада. Перед прогнозованим по-
гіршенням погоди в КП «Чисте 
місто» повідомили, що до зими 
вони підготувалися завчасно. 
На утримання доріг та тротуа-
рів у зимовий період підготували 
на випадок ожеледиці 60 тонн со-
ляної суміші. Крім того, підготов-
лено шість одиниць спецтехніки 
для очищення снігу та автомобіль 
для посипань проїжджої частини.

«Проінструктовані та забез-
печені необхідним інвентарем 
працівники з благоустрою те-
риторії, які будуть очищати від 
снігу та посипати тротуари задля 
безпечного пересування грома-
дян», — йшлося в дописі КП 
«Чисте місто».

Сподіваємося, що комунальні 
служби знають, що посипати до-
роги та тротуари доцільно лише 
у випадках ожеледиці на дорозі. 
Чим менше солі на дорогах, тим 
краще збережеться наше взуття, 
днища і кузови автівок, менше 
будуть забруднені грунтові води. 
Екологи відмічають, що від впли-
ву соляно-піщаної суміші страж-
дають дерева і довкілля. Надмірна 
концентрація солі в повітрі шко-
дить нашому здоров’ю.

Не треба бути математиком, 
щоб підрахувати, у скільки об-
ходиться варіант із сіллю. Він 
точно не найдешевший, просто 
зручний і простий для комуналь-
них служб і поганий для нас з 
вами. Бо коли надворі темпера-
тура повітря з маленьким плюсом 
чи близька до нуля, під дією солі 
сніг починає танути і під ногами 
хлюпає снігова каша.

За роботу комунальних служб 
до 20 листопада можна подяку-
вати, вони посипали на дорогах 
тільки перехрестя і небезпечні 
повороти.

В цей день була посипана лише 
вулиця Незалежності. Вулицями 
міста їздила снігозбиральна техні-
ка з піднятою лопатою.Тротуари 
в цей день не посипали, про що 
свідчив сніг на кришках контей-
нерів із соляною сумішшю.

21 числа мокрий сніг перей-
шов у дощ, а дощ змінився мо-
крим снігом. Надвечір надворі 
стало підмерзати. З центру міста 
в сторону Білої Казарми і ПРБ 
пішла снігозбиральна техніка. 
В сторону Білої Казарми вона 
доїхала тільки до вулиці Червоної 

Калини і повернула у зворотному 
напрямку. На ранок 22 листопада 
на дороги міста і тротуари кому-
нальники стали сипати соляну 
суміш. На вулиці Незалежності 
було найбільше снігової каші 
на дорозі.

Кермувальник Володимир дав 
оцінку, що дороги скізь погані. 
Каже, що посипали тільки біля 
тунелю.

— То ви прихильник того, щоб 
дороги посипали? — запитали ми 
у нього.

— Ні, я за те, щоб дороги чис-
тили вчасно. А коли автівки сніг 
вкатали і встигли на дорожньо-
му покритті зробити ожеледицю, 
то без посипки не обійтись. Після 

солі на дорозі утворилася снігова 
каша, саме час її згребти в сто-
рону. Тільки не думаю, що цим 
хтось сьогодні буде займатися, — 
висловив свою точку зору водій 
Володимир.

У міському сквері доріжку ко-
мунальники посипали. Пані Анна 
йде по середині доріжки і прова-
люється чобітками в рихлий сніг.

— Трохи копно, але добре, що 
посипали, тому що ранком було 
слизько, — каже козятинчанка.

— В рихлому снігу ви швидко 
взуття намочите, — наводимо 
пані Анні свій аргумент. 

— А коли я впаду на слизькій 
алеї, то це може гіршим завер-
шитись, ніж намочити взуття, — 
стояла на своєму наша співроз-
мовниця.

З парку вийшли на вулицю 
Орлика, там тротуар також по-
сипали. Жительки Рубіжного пані 
Галина та Вікторія, які поселили-
ся в сусідній громаді, зайшли по-
дивитися на фото наших героїв, 
що на Алеї Слави. Повертаючись, 
вийшли на тротуар, від снігу ноги 
обстукали.

— Трохи соромно, адже 
за цих хлопців ми повинні ві-
чно пам’ятати і не буде зайвим 
почистити біля Алеї Слави 
сніг. Тим паче, що нападало його 
не багато.

Майже в кінці вулиці Героїв 
Майдану ми зустріли бабусю 
Галю. Вона підмітальною щіт-
кою забирала з тротуару груди 
снігу, що трактор нагорнув, коли 
чистив дорогу. 

— Треба прибрати сніжні бри-
ли з тротуару. Я ж бачу у вікно, 
що молодь тротуаром ходить, 
а вони ж ходять парами. Це мало 
снігу нагорнули, а коли великий 
сніг, то є коло чого працювати, — 
каже пані Галина. — Техніка з 
дороги сніг забирає і сипле його 
на тротуар, але кому що скажеш? 
Тракторист не буде біля кожних 
воріт сніг відкидати. Про це хтось 
має думати інший та чомусь не ду-
має, тож доводиться прибирати 
сніг від воріт і з тротуару самій.

Підсумовуємо все, що нам 
за тиждень сказали в громаді. 
Хто за посипку, хто проти неї. 
В чому одностайні наші земля-
ки, так це в тому, що все треба 
вчасно робити.

СНІГОВОГО КОЛАПСУ НЕМАЄ
Почалося  Напередодні опадів 
у вигляді дощу і мокрого снігу 
в комунальній службі нашого міста 
повідомили, що до зими вони 
підготувалися. Ми майже тиждень 
спостерігали за роботою комунальників, 
що побачили — у нашій розповіді

Подорожчала питна 
вода на розлив 

Пожежа у Глуховецькій ОТГ: 
згорів хлів і все, що там було

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

На гарячу лінію газети «RIA 
Козятин» надійшло повідомлен-
ня від групи козятинчан. Вони 
повідомили, що з понеділка, 
21 листопада, у всіх торговель-
них точках піднялася ціна води 
на розлив з гривні до гривні 
п’ятдесят за літр.

Переконалися у цьому у ві-
второк, 22 листопада, коли за-
йшли в магазин «Ріна» і там на 
ціннику було написано, що літр 
води на розлив коштує 1.50. За-
питали у продавця біля стійки, 
коли піднялася на воду ціна. 

— Зі вчорашнього дня, — від-
повіла продавчиня.

— З якої причини?
— Он господар магазину, його 

запитайте.
Підприємець повідомив, що 

Козятин один з останніх підняв 
ціну на воду з гривні на гривню 
п’ятдесят. 

— Давайте будемо розбира-
тися. На початок повномасш-
табного російського вторгнен-
ня літр солярки коштував 28 
гривень 30 копійок. Літр води 
коштував гривню. Зараз пальне 
майже вдвоє дорожче. За логікою 
вода також вже мала б кошту-
вати 2 гривні. Ми довго ціни 
не піднімали, виходили з того, 
що в людей впала закупівельна 
спроможність. Підняття ціни 
на воду ми відстрочили, як мо-
гли. Тільки коли використали 
всі можливі ресурси, пішли на 
підняття ціни.

жежу локалізовано, а о 04.34 лік-
відовано, — зазначають у пре-
сслужбі ДСНС. — Вогонь зни-
щив надвірну споруду на площі 
250 кв. м, електроінструменти, 
обладнання, зерно, сіно, трактор 
та одну свійську тварину.

Дане займання приборкували 
дев’ять бійців ДСНС, вони заді-
яли три спецавтомобілі.

Ймовірна причина загорян-
ня — порушення правил по-
жежної безпеки при монтажі 
електромережі.

«Я за те, щоб дороги 
чистили вчасно. А коли 
автівки сніг вкатали 
і встигли зробити 
ожеледицю, то без 
посипки не обійтись»

Алею Слави також треба прибирати від снігу

Бабуся Галя прибирає тротуар для молодих

Ряд автівок завадили техніці прибрати сніг з дороги

МАРІЯ ЛЄХОВА

У ці вихідні у Глуховецькій 
ОТГ сталася масштабна поже-
жа. Вогонь знищив усі нажитки 
власників. Згоріла живцем і одна 
свійська тварина.

Нещастя трапилося вночі 
20 листопада в с. Кашперівка 
Глуховецької ОТГ Хмільниць-
кого району. Про це інформує 
Головне управління ДСНС Укра-
їни у Вінницькій області.

Виклик на «101» надійшов 
о 1.43. Повідомили, що в одно-
му із приватних домоволодінь 
сталася пожежа.

— Прибувши до місця події, 
рятувальники з’ясували, що вог-
нем охоплено надвірну споруду. 
Силами бійців ДСНС о 02.50 по-
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НАШІ ЛЮДИ

ОЛЕНА УДВУД

Антон навчається на другому 
курсі Інституту екранних мис-
тецтв Київського національного 
університету театру, кіно і телеба-
чення. Назва дещо задовга, тому 
студенти називають його просто 
«Карпенка-Карого», адже ім’я 
саме цього відомого драматурга 
носить навчальний заклад. Хло-
пець здобуває професію кіно-
оператора, хоча одразу після за-
кінчення школи спочатку вчився 
зовсім в іншому місці.

— Як справжній козятинча-
нин, я навчався на залізнични-
ка, — каже Антон. — Теж у Києві, 
щоправда в ДУІТ (Державний 
університет інфраструктури та 
технологій — авт.). Але я себе 
залізничником не бачу.

ПІЗНАВАВ НОВЕ МИСТЕЦТВО
Перші два роки Антон про-

вчився у ДУІТ. Хоча, як зізна-
ється сам, ще з перших днів зро-
зумів, що це не той навчальний 
заклад, де він хоче бути. Зробити 
вибір на користь університету 
Карпенка-Карого допоміг збіг.

— Все почалося з того, що я ку-
пив електрогітару і вчився на ній 
грати, — продовжує хлопець. — 
Потім побачив, що у мого друга 
є фотоапарат. Хтось із нас, чи 
він, чи я запропонував поміня-
тися буквально на місяць: я йому 
дав гітару, він мені фотоапарат. 
Друг був у Львові, я був у Киє-
ві. Це було для мене нове місто, 
кожного дня ходив після пар і 
знімав. Я для себе відкривав і 
місто, і нове мистецтво.

Саме це і спонукало Антона 
вступити до факультету кіноопе-
раторства. Щоб туди потрапити, 
довелося пройти через творчий 
конкурс.

— На творчому конкурсі у нас 
був репортаж, — розповідає хло-
пець. — Треба було на вулиці 
знайти будь-який мотив і зня-
ти репортаж по ньому. Я знімав 
на вокзалі про роботу праців-
ників. Це було в Києві влітку 
2021 року. Також треба було зня-
ти пейзаж, жанрову фотографію 
і в принципі декілька довільних 
варіантів, двійко етюдів.

Подібні практичні завдання 
Антон виконує і під час навчан-
ня. Це і зйомки з натури, коли 
потрібно робити фото і відео 
не в павільйоні, а, наприклад, 
на вулиці, у парку чи на річці. 
Часом доводиться приходити з 

камерою і в павільйон, до при-
кладу, якщо треба знімати на-
тюрморт чи гіпсову голову. Антон 
каже, відчуття ритму — це те, що 
допомагає як фотографам, так і 
операторам. Особливо якщо зні-
маєш репортажі, тому що потріб-
но увійти в ритм події і макси-
мально швидко реагувати на все, 
що відбувається довкола.

ЇДУТЬ В ІНСТИТУТ НА ЗЙОМКИ
На першому курсі герой нашої 

публікації бував в університеті 
значно частіше. Звісно, каран-
тин вносив свої корективи у на-
вчальний процес і не одне заняття 
доводилося відбувати в онлайн-
режимі. Хоча зараз університет 
на змішаній формі навчання, 
у студентів кінооператорського 
факультету значно більше «дис-
танційки».

— У нас зараз в інституті пари 
рідко бувають, вони частіше 
онлайн, — продовжує козятин-
чанин. — В інституті ми знімаємо 
в павільйоні, у нас було завдан-
ня зробити фотофільм. Кожен 
обирав собі якусь літературну 
основу і ми її екранізували, але 
в форматі фотографії. У наступ-
ному семестрі ми вже будемо це 
робити у форматі відео. Зараз ми 
працюємо над завданням фото 
освітлення, то це ми робимо в ін-
ституті. Нині така специфіка жит-
тя, що було б непогано змінити 
освітню програму. Мені здається, 
потрібно більше робити акцент 
на документалістиці і зйомці на-
тури, ніж на штучному освітлен-
ні, тому що зараз це простіше 
робити і це на часі, хоча не все 
можна знімати і це також певна 
перешкода. Але якби акцентували 
увагу на документальних зйомках 
і всі наші факультети це робили, 
був би матеріал для історії.

Програма в університеті зараз 
майже така, якою була і в мирний 
час, із однією великою відмін-
ністю — її добряче скоротили. 
На багатьох предметах зменшили 
кількість годин, тому що в дер-
жаві не вистачає коштів для фі-
нансування. Ще одну корективу 
в навчальний процес внесло те, 
що вимикають світло.

— Вчора у нас була майстер-
ність, це заняття з майстром, 
воно майже весь день триває, — 
розповідає Антон. — Там розгля-
дали роботи наші, які ми знімали. 
У мене світло двічі вимикали, 
тому я мусив ходити з однієї 
точки Козятина в іншу. Напев-

но зараз краще робити це все 
офлайн, бо так хоча б ми будемо 
з викладачами в одній кімнаті і 
заняття нічого не перерве. Хоча 
може бути повітряна тривога, але 
у нас в інституті є бомбосховище.

ДЕФІЦИТНА ПРОФЕСІЯ
Друга героїня нашої публіка-

ції — Анна Коваленко, студентка 
першого курсу Вінницького дер-
жавного педуніверситету.

— Мені подобається навчати ді-
тей, — розповідає дівчина. —  Об-
рала Вінницький педагогічний, 
тому що моя сестра там вчилася 
на вчителя початкових класів.

Стати педагогом Анна мріяла 
з дитинства. Хотіла викладати 
математику, але пішла вчитися 
на вчителя фізики. Вони нині 
на вагу золота. У школі, де на-
вчалася Анна, всього два ви-
кладачі фізики, натомість ма-
тематиків значно більше, тож і 
роботу вчителю фізики знайти 
буде значно легше. Та й у групі, 
де зараз навчається козятинчанка, 
великий недобір — на 12 місць 
всього шестеро студентів, троє з 
яких на державному. І така си-
туація не лише на першому, а й 
на старших курсах.

— Викладачі самі не розумі-
ють, чому такий недобір, — каже 
Анна. — Більшість зараз йде 
на ІТ, хоча, наприклад, фізика та 
інформатика — це тісно пов’язані 
предмети, тому що якщо ти бу-
деш розбиратися у фізиці, ти бу-
деш розбиратися і в ІТ-сферах, і 
так само в математиці.

В УНІВЕРСИТЕТІ БУЛИ ТРИЧІ
Навчається Аня не за змішаною 

формою, а виключно на «дистан-
ційці». Хоча університет готував-
ся прийняти студентів у жовтні, 

«КОЛИ ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ, Я ІЗ 
ЗАДОВОЛЕННЯМ ПОЇДУ В УНІВЕР»
Розмова  У четвер, 17 листопада, 
був Міжнародний день студента. Ми 
поспілкувалися з двома козятинчанами, 
які навчаються в університетах Вінниці 
та Києва на різних спеціальностях, 
і розпитали, як повномасштабне 
вторгнення вплинуло на їхнє 
студентське життя. Чи часто вони 
бувають в університеті, що думають про 
«дистанційку» і чому на державному 
не всім платять стипендію — про це та 
інше читайте у нашій публікації

хоча б на два тижні, втім, тоді 
на початку місяця почалися силь-
ні ракетні удари по всій території 
України, тому вирішили не ри-
зикувати і проводити усі пари 
в онлайн-режимі.

— Поки війна, я, якщо чесно, 
не шкодую, що немає змоги на-
вчатися в університеті, тому що 
не знаєш, що буде завтра, — по-
яснює Аня. — А коли війна за-
кінчиться, я із задоволенням по-
їду в університет. Це цікаво. Як 
кажуть, перший курс завжди має 
шукати аудиторії. Хочу спробу-
вати, як це. 

За пів року навчання дівчина 
була в університеті всього тричі. 
Перший раз — у приймальній 
комісії, коли подавала документи.

— Коли я подавала докумен-
ти, в приймальній комісії мене 
спитали, на кого? — розповідає 
дівчина. — Я кажу: «На фізику». 
Я встала, а я ж висока, і цей чоло-
вік мене перепитує: «На фізику чи 
на фізкультуру? Я кажу — на фі-
зику. Він був дуже здивований. 
Вийшло так, що я і моя старо-
ста — ми єдині на весь факуль-
тет першокурсники, які мають 
атестати з відзнакою. Це дуже 
здивувало приймальну комісію 
чомусь. Але, як на мене, вчителі 
це люди, які мають гарно вчи-
тися, бо вчитель — це постійне 
навчання, він весь час вчиться чо-
мусь новому, щоб навчити інших. 
Уявіть, у нас є викладачі, яким 
більше 70 років, і вони спокійно 
розбираються з планшетом.

Другий раз Аня була в універ-
ситеті на посвяті. І тоді її разом з 
одногрупниками застала тривога. 
Довелося дві години просидіти 
в укритті, але принаймні була 
змога поспілкуватися з одногруп-
никами вживу, а не через екран 
монітора, і познайомитися з ку-
ратором та викладачами.

СТИПЕНДІЮ ОТРИМУЄ ЛИШ 
ХТОСЬ ОДИН

Навчання в університеті від-
бувається через спеціальну про-
граму. На деяких парах камеру 
можна навіть не вмикати. І це 
один із плюсів дистанційної фор-

ми навчання.
— Можна швиденько переку-

сити, щоб не сидіти голодною, — 
пояснює Анна. — Але наш викла-
дач, у якого ми вмикали камеру, 
каже: «Ви можете пити чай». Він 
сам сидів і пив чай.

Та є, звісно, і свої недоліки. 
Як і у випадку Антона, Анні теж 
скоротили програму — пари, які 
мали розтягнути на 17 тижнів на-
вчання, втиснули в дев’ять. Через 
це доводилося сидіти на заняттях 
з 8.30 до 18.00. Між парами всього 
п’ятнадцятихвилинні перерви і 
одна — на півгодини.

— У нас залишилося всього 
два заліки та екзамен і ми буде-
мо вільні два з половиною місяці 
до середини лютого, — каже козя-
тинчанка. — У нас будуть зимові 
канікули цей час. 

Ще один недолік «дистанцій-
ки» — відсутність практичних 
занять. Немає можливості про-
водити досліди та лабораторні ро-
боти, тому все доводиться вчити 
по картинці.

— У нас є предмет шкільний 
курс фізики, ми там вчимо при-
лади і як вони працюють, — про-
довжує дівчина. — Якби ми були 
в університеті, ми б це все пере-
віряли. Наприклад, є спеціальна 
методика, як важити на терезах. 
Є різні терези, ми маємо це 
знати. Шкода, що ми все-таки 
не можемо вийти, бо коли тобі 
можуть його показати, ти краще 
запам’ятаєш. 

І вишенька на торті — сти-
пендія. Хоча на державному на-
вчається всього три студенти, 
отримують її не всі, а лише один 
щасливчик із групи.

— Щоб отримувати стипендію, 
треба максимальний бал, який 
ти можеш заробити, — розповідає 
Анна. — Цього разу отримую я, 
тому що при вступних іспитах 
у мене було найбільше балів, 
а наступний семестр не знаю, 
хто буде отримувати. Зараз усім, 
хто на державному, стипендію 
не платять, лише 40% із групи. 
Образливо, коли стараєшся і у вас 
може бути розрив у декілька балів 
і це може зіграти роль.

Нині спостерігається 
шалений дефіцит 
вчителів фізики — 
у школах їх в рази 
менше, ніж викладачів 
математики

Антон — майбутній оператор. Пішов 
навчатися за цією спеціальністю після того, як 
два роки провчився на залізничника

Цього року Анна (ліворуч) вступила 
до Вінницького педуніверситету. Але в 
навчальному закладі була всього три рази
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ОЛЕНА УДВУД

Днями у Вінниці в мікрорайо-
ні «Вишенька» завершили капі-
тальний ремонт інклюзивного 
дитячого майданчика. Терито-
рія майданчика охоплює площу 
в 150 квадратних метрів. Там 
встановлені різноманітні ігрові 
елементи, серед яких не лише 
гірки та гойдалки, а й музичні 
панелі. І, що найголовніше, ко-
жен елемент обладнаний таким 
чином, що ним можуть корис-
туватися абсолютно усі без ви-
нятку діти.

Капітальний ремонт майдан-
чика став можливий завдяки 
коштам, які зібрав «Лідерський 
волонтерський рух», започаткова-
ний у Хмельницькому. До нього 
долучаються люди з різних ку-
точків України. А тепер у пла-
нах «Лідерського волонтерсько-
го руху» облаштувати подібний 
майданчик у Козятині.

Проєкт започаткували ще 
у 2021 році. Потім почалася по-
вномасштабна війна. Але виріши-
ли продовжити збір коштів, аби 
втілити у життя заплановане. Тим 
паче, у Козятині немає жодного 
дитячого майданчика з елемен-
тами інклюзії.

— У нашому місті діти з ін-
валідністю не мають доступу 
до ігрових елементів та ігрових 
майданчиків, — розповідає козя-
тинчанка Марина Сарбаєва, учас-
ниця Лідерського волонтерського 
руху. — Наша мета — соціалізу-
вати особливих діток, щоб вони 

могли гратися з іншими дітками 
на дитячих майданчиках. Тому 
всі елементи на майданчику бу-
дуть інклюзивні. Це карусель із 
пандусом, гойдалка, на яку так 
само можна заїжджати на візо-
чку. Найбільший елемент — це 
11-метровий ігровий комплекс 
із гіркою та гімнастичним комп-
лексом. Він також обладнаний 
пандусом. Гойдалка-балансир. 
Ігровий комплекс із канатною 
сіткою. Також там буде гой-
далка на пружині «Бджілка» та 

ігровий елемент «Гітара». Це 
інтерактивна панель, обладнана 
спеціальним механізмом і клаві-
шами. Дитинка прокручує диск 
і пальчиками грає, як на гітарі.

Обладнання виробляє компа-
нія, яка розташована у місті Дні-
про. Ця сама фірма виготовляла 
елементи для «Активних парків», 
які торік встановлювали у різ-
них містах та селищах України 
у рамках Президентської про-
грами. Нагадаємо, один із таких 
парків минулої осені облаштува-
ли і в Козятині, у центральному 
міському сквері. Саме поряд із 
ним планують зробити дитячий 
інклюзивний майданчик. Це 

питання узгодили з місцевою 
владою.

— У парку вже є готове місце, 
де можна облаштувати майдан-
чик, тому не доведеться витра-
чати додаткові кошти на доку-
ментацію, — пояснює Марина 
Сарбаєва. — Деякі елементи 
на існуючому дитячому майдан-
чику планують демонтувати. Крім 
того, це — центр міста, тут багато 
установ. Якщо батьки приїжджа-
тимуть у справах, наприклад, щоб 
оформити документи, у них буде 
можливість відвідати разом з ді-
тками цей майданчик.

«Лідерський волонтерський 
рух» уже зібрав 600 тисяч гри-
вень. За ці кошти придбали і 
привезли з Дніпра вісім ігро-

ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ ІНКЛЮЗИВНИЙ 
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК У КОЗЯТИНІ
Розвиток  Лідерський волонтерський 
рух проводить збір коштів, щоб 
облаштувати у нашому місті майданчик, 
де зможуть гратися дітки з інвалідністю 
разом з іншими дітьми. Це буде перший 
подібний майданчик у Козятині. Де його 
планують встановити і що там буде — 
дізнавалися наші журналісти

вих елементів. Тепер збирають 
кошти, щоб облаштувати сам 
майданчик. Необхідно закупити 
гумове покриття, відсів, пісок, 
бортові камені, світильники з 
сонячними панелями. Також 
на майданчику планують зроби-
ти відеонагляд. Орієнтовна сума, 
яку ще треба зібрати — 600 тисяч 
гривень.

— Розрахунки ми проводили 
на 2021 рік, але ціни за цей час 
дуже піднялися, — продовжує 
Марина Сарбаєва. — Якщо ми-
нулого року квадрат гумового 
покриття коштував 770 гривень, 
зараз він коштує тисячу гривень, 
а деякі ігрові елементи подорож-
чали в два рази. Коли проводи-
ли збір на майданчик у Вінниці, 

відгукнулися наші підприємства 
та ФОПи. Вважаємо цей проєкт 
дуже важливим для суспільства 
і дуже хотіли б, щоб проєктом 
перейнялися та долучились жи-
телі нашої громади. Ми розгля-
даємо навіть такий варіант, якщо 
є можливість у жителів міста або 
підприємців придбати і передати 
лавочку, озеленення чи світиль-
ники із сонячними панелями, чи 
будь-який ігровий елемент, ми 
будемо дуже вдячні за підтримку 
нашої ідеї та турботу про наших 
діток. Вітається все. Але найголо-
вніше для нас зараз — це гумове 
покриття.

Облаштувати майданчик пла-
нують вже наступного року. 
А поки збір коштів триває.

«Найголовніша подяка — це збереження життя і 
техніки»: про активність козятинчан у тилу
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Днями на фронт передали зи-
мові маскувальні сітки, не забу-
вають донатити на пошив одягу 
для поранених та підтримувати 
наших військових теплими зво-
рушливими листівками та малюн-
ками. Про це все докладніше на-
писав на своїй сторінці волонтер 
Сергій Сиваківський

«Сьогодні був чудовий день. 
Завдяки гарним людям закінчили 
декілька важливих справ. Юрій 
Кирій відвіз у будинок культури 
коробки з одягом, який надій-
шов за останні дні, маскувальну 
сітку на Нову Пошту та ще й 
задонатив на пошив одягу для 
поранених. Сьогодні окрема 
подяка нашим майстриням, 

які виготовили чудову, зимову 
маскувальну сітку, яка поїхала 
в Н-ську танкову бригаду. Осо-
бливо було приємно, зайшовши 
до приміщення, впізнати всіх 
своїх давніх знайомих з дитя-
чого садочка #4 та ГО «ДОМ». 
Дякую Вам всім, що в вільний 
час, в холодному приміщенні ро-
бите кропітку важливу справу, 
що оберігає наших хлопців. А те-
плі слова щирої подяки з фронту 
обов’язково Вам передам! Дякую 
Тетяні Яковлевій також за пере-
дані малюнки та листи, які пе-
редам нашим пораненим. Дякую 
Олені Іванчук за корисні поради, 
надану сировину для плетіння 
сіток, та пошиву теплих палат-
них валяночок. Дякую проекту 
Нової Пошти #NPHumanitarian 

«Вважаємо цей проєкт 
дуже важливим і 
дуже хотіли б, щоб 
проєктом перейнялися 
та долучились жителі 
нашої громади»

Приблизно такий вигляд матиме новий дитячий майданчик. Там будуть як ігрові 
елементи, так і інтерактивні панелі

за надання безкоштовної достав-
ки», — написав Сергій на сторін-
ці Благодійний Фонд «Паросток 
Добра».

«Найголовніша подяка — це 

збереження життя і техніки. Це 
я за сіточки. Як же приємно чути 
ці слова. Дівчата і деколи хлопці, 
що плетуть сітки від товариства 
ДОМ (команда Людмила Попо-

вич), вас назвали Берегинями. 
На жаль, не можу нікого нази-
вати. Нехай Господь їх оберігає, 
а сіточки допомагають», — на-
писала Tatiana Yakovleva.
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РЕПОРТАЖ

Подібні заходи у міській бібліоте‑
ці планують проводити і надалі. 
Книгозбірня запускає серію май‑
стер‑класів як індивідуальних 
(до п’яти осіб), так і групових, 
на які запрошуватимуть місце‑

вих майстрів декоративно‑при‑
кладного мистецтва. Долучитися 
зможуть не лише діти, а й дорос‑
лі. Усі майстер‑класи будуть без‑
коштовними, тому взяти участь 
зможуть всі охочі.

Не лише дітям, а й дорослим

ОЛЕНА УДВУД

У понеділок, 21 листопада, 
юні користувачі міської бібліо-
теки зібралися у читальному залі 
книгозбірні, щоб разом творити. 
Науковий співробітник Музею 
історії міста, майстриня деко-
ративно-прикладного мистецтва 
Наталія Баштова підготувала для 
маленьких козятинчан цікавий 
майстер-клас.

— Хто знає, який сьогодні 
день? — запитує Наталія Ба-
штова.

— День Михайла, — хором від-
повідають діти.

— Так, а ще сьогодні День сво-
боди та гідності України, — каже 
майстриня. — У цей день дев’ять 
років тому багато людей вийшли 
на Майдан відстоювати права, 
свободу і свою гідність. В ті дні 
(під час Революції Гідності) ги-
нули люди, були заворушення 
великі. Багато козятинчан їздили 
тоді в Київ і там були і вдень, і 
вночі. Від кожної області України 
стояли палатки, де жили люди, 
які виборювали своє право бути 
вільними і любити свободу.

Щороку ми вшановуємо 
пам’ять про Небесну сотню — 
мирних протестувальників, які 
загинули на Майдані. У різних 
куточках України проводять ак-
цію «Ангели пам’яті». І саме ан-
гелів сьогодні вчитимуться роби-
ти наші учасники майстер-класу.

— Цього янгола можна зроби-
ти не просто як іграшку, — каже 
майстриня. — Можна побажати 
щось йому і покласти під по-
душечку, а можна повісити як 
прикрасу біля ліжечка. Можна 
подарувати комусь із друзів.

— Я мамі подарую, — каже 
Соня.

— Я приклею до нього нитку і 
передам татові на Донеччину, — 
додає Тимур.

— Це дуже класно, — говорить 
Наталія Баштова. — Я роблю ба-
гато різних ляльок-мотанок, і ве-
ликих, і маленьких. Наприклад, 
один чоловік, чия дружина по-
просила, щоб я зробила для нього 
мотанку, поклав її у кишеньку 
і він розповідав, що нехороші 
люди прорвали оборону, були 
обстріли і наші хлопці не всі 
встигли відступити. Частина за-
лишилася в окопах і їх обстрі-
лювали. Єдине дерево було і цей 
хлопець з мотанкою стрибнув 
в окоп, де було ще 17 людей. 

Дерево зрізало уламками, воно 
впало на хлопців і гіллям їх там 
скувало. Коли наші відбили обо-
рону, всі ті 18 хлопців були цілі 
і неушкоджені. І таких випадків 
дуже багато.

«НАЙДОБРІШИЙ ПРИВИД 
У СВІТІ»

На столі перед кожним 
з’являються три клаптики тка-
нини — два квадратні і трикутний 
та шматочки вати. Це — основа 
для майбутніх янголів. Поки май-
стриня роздає матеріали, Тимур 
вже встиг із вати і тканини зро-
бити смайлик.

— Зараз із кількох клаптиків 
тканинки ми будемо робити 
диво, яке буде допомагати мрі-
яти, пришвидшувати перемогу і 
буде захистом для вас або ваших 
рідних, — каже майстриня і кладе 
кожному на стіл ще й котушку 
ниток.

— Я не вмію шити! — вигукує 
Матвій, побачивши нитки.

— Шити ми сьогодні нічого 
не будемо, — заспокоює його 

майстриня. — Ці янголи як ляль-
ка мотанка.

— Оберіг, — каже Тимур.
— Коли мотали ляльки, голо-

вна умова була — ніколи не тор-
катися ляльки голкою, — продо-
вжує Наталія Баштова. — Тому 
ляльки не шили. Можна було 
прив’язати частини, або при-
клеїти. Раніше канцелярського 
клею не було, тому використову-
вали живицю. Хто їв такий клей 
із вишні?

— Я бачила, коли ми з Тим-
уром були в селі Козятині, — 
каже Соня.

— Вірили, що лялька, яка змо-
тана, а не зшита, буде чистою і 
буде оберігати, — пояснює Ба-
штова. — Та, яку торкалися гол-
кою, була вже ніби як наврочена.

Майстриня не дарма порівняла 
янгола із мотанкою, адже основа 
для цих двох оберегів виготовля-
ється за однаковим принципом. 
Наталія бере до рук більший 
клаптик тканини і розвертає 

його так, щоб кутик був зверху. 
Із цього шматочка будуть роби-
тися руки, голова та тулуб.

— У нас зараз уже зима, випав 
сніг, згадуємо, як робити сніж-
ку, — навчає майстриня. — Ми 
беремо ватку, не обов’язково всю 
використовувати. Ви собі зім’яли 
її тугенько і дивитеся — гарна 
голова чи ні. Беремо нашу тка-
нинку і по центру кладемо нашу 
голову. Тепер накриваємо кутик 
до кутика і робимо найдобрішого 
привида в світі.

Ватяну кульку майстриня 
огортає тканиною. Потім бере 
котушку з нитками, край нитки 
міцно затискає в руці і починає 
намотувати від себе нитку навко-
ло голови. Діти уважно слідкують 
за кожним рухом і повторюють.

— А як зав’язати? — перепитує 
Тимур

— Не зав’язуємо, — відповідає 
Наталія.

ЧОМУ НА ТУЛУБІ РОБЛЯТЬ 
ХРЕСТ

Коли голова сформована, треба 
робити руки. Для цього розправ-
ляють тканину за обидва кінці, 
краєчки складають як літачок і 
перев’язують. Декілька секунд 
і у янгола, якого робить май-
стриня, з’являються долоньки. 
Для дітей ця процедура вияви-
лася заважкою, адже сформувати 
акуратну долоньку не так просто, 
тож Наталії довелося цей етап 
показувати декілька разів і до-
помагати.

Коли у янгола нарешті 
з’явилися руки, формують тулуб. 
Спершу мотають нитку довкола 
талії, потім — хрест-навхрест 
на грудині.

— Перший хрест, яким мотали 
ляльки, був косий, — розповідає 
Наталія. — Він оберіговий і ви-
користовується досі. Називається 
хрест Андрія Первозванного. Ми 
часто бачили, що за звичайним 
християнським хрестом, до якого 
ми звикли, стоїть ще косий. Коли 
люди хворіють, вірять, що цей 
косий хрест допомагає у зціленні.

— А ми будемо робити кри-
ла? — перепитує Соня.

— Звичайно, — відповідає На-
талія Баштова. — Крила будуть із 
маленького клаптика тканини. 
Хто зробив тулуб, беремо мен-
ший клаптик тканинки квадрат-
ний, складаємо його трикутнич-
ком по діагоналі і згадуємо, як 

МАЛЕНЬКІ КОЗЯТИНЧАНИ РОБИЛИ 
ПАТРІОТИЧНИХ ЯНГОЛІВ
Надихаюче  До Дня гідності та 
свободи у міській бібліотеці провели 
майстер‑клас. Діти вчилися створювати 
янголи‑обереги і прикрашали їх жовто‑
блакитними стрічками. А ще дізналися 
про події Євромайдану

ми робимо гармошку. Складаємо. 
Схоже на крила?

— Так, — відповідає Тимур.
Аби оберіг вийшов гарний, 

майстриня дає пораду — перед 
тим, як примотати крила, уваж-
но поглянути на голову янгола. 
Де акуратніша сторона, там буде 
личко. Крила Наталія прикладає 
до спини і примотує до тулуба 
хрест-навхрест. Тепер завдан-
ня кожного — одягнути янгола 
у хустинку. Для цього учасники 
майстер-класу беруть трикутні 
шматочки тканини. Аби хустинка 
краще «сіла» на голову, майстри-
ня рекомендує край тканини під-
вернути, а зайві кінці хустинки 

обрізати.
— Головна умова — всі ляльки-

мотанки мали бути без облич, — 
каже Наталія Баштова. — Каза-
ли і раніше, і зараз кажуть, що 
очі — дзеркало душі. Дуже часто 
кажуть, що людина може каза-
ти неправду, але по очах видно. 
Коли малювали на ляльці очі, 
вірили, що вона може забрати 
душу людини і нашкодити.

Останній етап — прикрасити 
янгола. Майстриня роздає усім 
жовто-блакитні стрічки. Кожен 
сам обирає дизайн оберега — 
хтось робить для янгола пояс, 
хтось зав’язує стрічки на руки, 
хтось робить пов’язку на голову.

«Із кількох клаптиків 
тканинки ми будемо 
робити диво, яке буде 
допомагати мріяти, 
пришвидшувати 
перемогу і оберігати»

Таких гарних янголів маленькі користувачі бібліотеки зробили разом із майстринею 
Наталією Баштовою. Впоралися менше, ніж за годину

Це тільки на перший погляд здається, що мотати так 
просто. Щоб нинтка не розв’язалася, її треба накрутити 
щільно, тож багатьом знадобилася допомога

Основа янгола схожа на ляльку-мотанку. Голова, тулуб та 
руки так само виготовляються із вати і квадратного клаптика 
тканини



RIA-К, 24 листопада 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-1011 РЕПОРТАЖ

ОЛЕНА УДВУД

У вівторок, 22 листопада, 
у читальній залі міської бібліоте-
ки вчителі історії та працівники 
Музею історії міста зібралися 
на історичну конференцію. Захід 
приурочили до Дня гідності та 
свободи, який відбувся напере-
додні, 21 листопада.

— Ми всі переконані, що укра-
їнців не скорити, не поневоли-
ти, не зламати і найголовніше 
не стерти ген свободи, — сказала 
Світлана Рибінська, начальник 
відділу культури Козятинської 
міської ради. — Вся наша бага-
товікова історія — це боротьба 
за свободу і державність. Саме 
тому нам притаманні такі фе-
номенальні явища як майдани.

СТРИМУВАЛИ БЕРКУТ 
ГОЛІРУЧ

Темою конференції обрали 
події Євромайдану. Що відбу-
валося на той момент у Козяти-
ні, розповіла Ольга Тюренкова, 
вчитель історії ліцею № 7 (ко-
лишня школа-гімназія-дитячий 
садок імені Володимира Підгор-
бунського). Спільно зі своїми 
учнями Ольга збирала спогади 
наших земляків, які брали участь 
у Революції Гідності. Тоді ко-
зятинчани спершу зібралися 
на центральній площі міста, де 
обговорили питання надання 
допомоги Майдану і відправки 
людей до столиці. Частина на-
ших активістів поїхала до Києва. 
Серед них була Олена Іванчук. 
Ольга Тюренкова зачитала її 
спогади.

«Переглядала фотоархів і по-
палися на очі фото, зроблені 
рівно п’ять років тому, в ніч 
першого штурму з 10 на 11 груд-
ня. Це барикада на Михайлів-
ській біля нашого намету. І там 
я в натовпі, наші хлопці, які 
стримували беркутівців, голі-
руч, лише своїми тілами. Баб-
цю гнали геть і чесно скажу, 
я стояла біля парапету зі своїми 
медрюкзачками та ще геройства 
не вийшло. Під набат дзвонів 
Михайлівського ми чекали сві-
танку і було видно, як з пагорбів 
стікається жива ріка киян, які 
поспішали на допомогу. Після 
повернення в КМДА близько 
восьмої години трохи розслаби-
лися, а тут евакуація, готується 

зачистка. Нас у медпункті було 
п’ять чи шість: я і юні дівчата, 
бо хлопці залишилися на бари-
кадах. Подруги, ви пам’ятаєте, 
як з переляку ми наївні на-
бирали зеленку в 20-грамові 
шприци, щоб точним цвирком 
у беркутівську морду вивести 
гадів зі строю. Добре, що хлоп-
ці зупинили штурм водичкою, 
а то б нам ця зеленка… А коли 
мокренькі автобуси виїхали, тоді 
ми перші побачили поранення 
від світлошумових гранат. Ми 
ще не знали, що найстрашніше 
попереду», — йдеться у спогадах.

ЗАЛИШИВ НА ЗГАДКУ
Ще один мешканець Козятин-

щини, який був на Майдані — 
Антон Іваненко з Перемоги. 
Він зібрав респіратор, шолом 
та окуляри і поїхав до столиці 
29 січня. Поселився до намету, 
де жили активісти з Вінниччини. 
Перше, що зробив — встановив 
на одній із опор прапор. Палатка 

опалювалася двома буржуйками, 
їжу забезпечувала польова кухня.

«18 лютого о 9 годині ранку са-
мооборона вишикувалася по со-
тнях. Колонами всі вирушили 
у бік Верховної Ради, але бійці 
внутрішніх військ заблокували 
всі підходи. Зібралися тітушки, 
беркут стояв далеко під Парла-
ментом. Самооборона супрово-
джувала звичайних людей, які 
прийшли на пікет. Десь через 
дві години у парку хтось кинув 
газову гранату і зчинилася бій-
ка. Зі сторони бійців і тітушок 
в хід пішли камінці, світлошу-
мові гранати та газові гранати. 
В нас кидали коктейлі молотова, 
були й вибухові пакети. Беркут 
почав стріляти із пневматичної 
зброї. Ми відчули, що якраз 
на очі газ майже не діяв, зате 
органи дихання пекли неймовір-
но. Це вже зараз відомо, що нові 
гранати завезли днями раніше з 
росії. Неподалік від мене сотни-
ку 15 сотні відірвало кисть руки. 

Багато травмувалося осколка-
ми», — згадував Антон.

Сам Антон також отримав 
на Майдані поранення — куля 
влучила у передпліччя правої 
руки. У будівлі Київської міської 
державної адміністрації під нар-
козом витягнули з тіла картеч. 
По тому Антон довго лікувався 
в Козятині, а картеч залишив 
собі на пам’ять.

НЕ ВИВЧИЛИ СВОЇ ПОМИЛКИ
Віктор Добровольський, вчи-

тель історії опорного комуналь-
ного закладу Ліцей, каже, що 
за останні тридцять два роки 
ми пережили три революції — 
Революцію на граніті, коли сту-
денти виступили проти політики 
комуністичного режиму, Пома-
ранчеву та Революцію Гідності. 
Втім, жодна з них не підпадає 
під визначення революції на сто 
відсотків, тому що революція 
означає докорінні зміни, в той 
час, як після подій 1990, 2004 та 
2013–14 років докорінних змін, 
на думку історика, не відбулося.

Після Революції на граніті по-
валили комуністичний режим, 
втім першим президентом неза-
лежної України все одно обра-
ли комуніста. Через п’ять років 
після Помаранчевої революції 
до влади прийшов Віктор Яну-
кович. І навіть зараз, після подій 
Євромайдану досі не покарані 
вбивці Небесної сотні.

— Проблема в тому, що ми 
не дослідили і не проаналізува-
ли, чому нічого не вдається, чому 
українська революція ХХ століт-

«МИ ТОДІ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ, ЩО 
НАЙСТРАШНІШЕ — ПОПЕРЕДУ»
Круглий стіл  У Козятині провели 
історичну конференцію, присвячену 
подіям Революції Гідності. Слухали 
спогади очевидців, говорили про 
внесок козятинчан у Майдан і про те, чи 
досягнули революції останніх тридцяти 
років своєї мети

тя програла? — пояснює Віктор 
Добровольський. — Ми маємо 
розповіді про Героїв Крут, про 
універсали, про Грушевського, 
але ми не маємо аналізу пора-
зок. Чому сусідам вдалося, а нам 
ні? Чому ми на даний момент 
пережили три майдани, але поки 
що не бачимо прекрасних змін, 
які б дали нам поштовх до роз-
витку? У нас немає стратегічного 
бачення, чому це не відбулося. 
Ми йдемо манівцями і це все 
трохи нагадує шлях сліпого.

Олександр Тітарчук, вчи-
тель історії у гімназії № 9 (ко-
лишня школа № 9), зачепив 
взаємозв’язок гідності та сво-
боди із революцією.

— Обов’язок боронити свою 
гідність призводить до того, що 
людина не тільки усвідомлює 
себе як людину, а часто виступа-
ючи проти держави, переходить 
на інший рівень — на рівень 
громадянина, — каже Тітар-
чук. — Вона вболіває не тіль-
ки за саму себе. Через Майдан 
пройшло десять, двадцять тисяч, 
може трохи більше, але висту-
пали вони за всю 40-мільйонну 
українську націю. Це можли-
вість боронити гідність інших.

Будь-яка революція — це бо-
ротьба за свободу. Під час ре-
волюцій ХХ століття люди бо-
ролися за те, аби звільнитися 
від гніту.

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ВИСТАВКУ
Вчитель історії ліцею № 2 (ко-

лишня школа № 2) Вадим Ткач 
говорив про те, чому нам так 

важко здобувати право на хо-
роше життя і чому у нас сфор-
мувався такий менталітет, який 
не дав нам ранішого часу для 
перемоги. Одні з головних при-
чин, які назвав історик — вну-
трішні. Це родюча земля, клімат, 
географічне положення і наяв-
ність великої кількості ворогів. 
Українці за природою завжди 
були землеробами і сприятливі 
умови не спонукали нас заво-
йовувати інші землі. У той час 
як кочові народи, які не мали 
таких хороших умов життя, му-
сили не лише постійно пере-
суватися з місця на місце, а й 
відточували навички полювання 
та вчилися завойовувати. Ще 
одна причина — тимчасове за-
гравання колоніальної влади. 
Як приклад Вадим Ткач навів 
період Нової української політи-
ки, коли запровадили тотальну 
українізацію, а потім до влади 
прийшов Сталін і почалося по-
лювання на «ворогів народу».

Директор Музею історії міс-
та Лілія Макаревич представи-
ла виставку, присвячену Рево-
люції Гідності, яку оформили 
у читальній залі бібліотеки. Се-
ред предметів експозиції були 
світлини з Майдану, які зробив 
козятинчанин Максим Куди-
мець, а також речі, які передав 
до фондів музею Віктор Заїчко: 
значки самооборони, шеврони, 
перепустки для паркування ав-
томобілів, шолом та книга по-
шани Вінницького куреню, де 
робили записи усі, хто приїздив 
на Майдан.

Перша революція 
в історії Незалежної 
України відбулася 
на початку 90‑их, коли 
студенти виступили 
проти комуністів

Ольга Тюренкова зачитала спогади мешканців Козятинщини, які брали участь 
у Революції Гідності. Активісти розповідали, що відбувалося на Майдані
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НОВИНИ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Пані Лідія з села Іванковець 
у свої майже 80 років вистояла 
три години в черзі і отримала 
потрібну їй допомогу. Отри-
мавши продуктовий пакет до-
помоги, пані Лідія подякувала 
організаторам благодійної ак-
ції, а ті її поправили, сказали, 
що треба дякувати за допомогу 
не їм, а міському голові Тетяні 
Миколаївні. Нічого не сказала 
пані Лідія. Вийшла пенсіонерка 
з ліцею № 2, в одній руці у неї 
палиця, у другій пакет допомоги 
вагою близько 7-ми кіло.

— Добралася до автобуса № 2. 
Там знайшлися добрі люди, до-
помогли зайти до автобуса. 
В Іванківцях мене зустріли далекі 
сусіди і велосипедом пакет харчів 
додому мені відвезли.

Козятинчанин Василь виходець 
з інтелігенції. За роки на керівній 
посаді не нажив великих стат-
ків, щоб забезпечити безхмарну 
старість. Каже, що ходив за до-
помогою два дні. Першого дня 
повернувся додому, тому що 
легко одягнувся, а стояти у черзі 
треба було близько трьох годин. 

На другий день одягся тепліше та 
все одно промерз, стоячи кілька 
годин на вулиці.

— Задум допомоги літнім 
людям продуктами харчування 
дуже хороший, але ланцюжок 
видачі продуктових пакетів зо-
всім не продуманий, — каже 
чоловік. — Не кожному під силу 
стояти на холоді стільки часу.

Козятинчанин Віктор розпо-

відає, що ходив за гуманітаркою 
у п’ятницю, 18 листопада. — Лю-
дей не рахував, таких, як я було 
багато. Черга йшла дуже по-
вільно. До пункту видачі при-
везли тушонку, як виявилося 
розвантажувати її з автівки ні-
кому. В черзі переважно стоять 
люди, яким лікарі радять лише 
прогулянки на свіжому повітрі. 
Виручили більш молоді чолові-

ки, які прийшли отримати допо-
могу за своїх старших родичів. 
Пізніше звідкілясь прийшли 
ще двоє чоловіків і допомогли 
розвантажити автівку. А це все 
час. Акція допомоги — хороша 
справа, тільки організована вона 
з багатьма незручностями людей 
і в цьому її мінус.

Коли наш матеріал був готовий 
для публікації, на гарячу лінію 
газети «RIA-Козятин» зателе-
фонувала козятинчанка Поліна.

— Що це за дискримінація 
людей? Кому за 70 пайки да-
ють, а хто на рік чи два молод-
ший — тому вже ні. Я що, ба-

ЗА ПРОДУКТОВИМИ НАБОРАМИ 
СТОЯТЬ У ЧЕРЗІ ПО КІЛЬКА ГОДИН
Недопрацювали  В ліцеї № 2 для 
пенсіонерів, яким за 70, міська рада 
стала роздавати продуктові набори. 
У них входило два двокілограмові пакети 
борошна, банка тушонки, кіло цукру та 
пляшка соняшникової олії. Чому не всі 
задоволені такою допомогою?

гатша за 70-річних пенсіонерів, 
чи мені менше хочеться їсти, ніж 
їм? — обурюється козятинчанка.

Відповідь ми знайшли на сто-
рінці очільниці міста Тетяни 
Єрмолаєвої.

«Виконкомом Козятинськоі 
міської ради прийнято рішення 
про видачу продуктових наборів 
пенсіонерам за віком. Видача про-
водиться при наявності оригіна-
ла паспорта отримувача та при 
неможливості самостійно отрима-
ти продуктовий пайок, його мож-
на отримати по паспорту отри-
мувача уповноваженою особою.

На поточному тижні запрошу-

ються мешканці старше 70 років.
На слідуючому тижні отриму-

вати продуктові набори зможуть 
мешканці старше 60 років, — 
йдеться у дописі Тетяни Єрмо-
лаєвої. — Окремо буде проводи-
тись доставка наборів в сільські 
населені пункти. Просимо з ро-
зумінням і терпінням віднестися 
до отримання наборів, працівни-
ки територіального центру про 
кожного потурбуються.

Пункт видачі працює в шко-
лі № 2, з 9 години до 15 го-
дини у будні дні. Перемоги нам 
усім», — написала міський голова 
у своєму дописі.

Завершилось перше коло чемпіонату області 
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Підводимо підсумки. У субо-
ту, 19 листопада, фінішувало 
перше коло чемпіонату Ві-
нницької області серед аматорів. 
Обидві наші команди свої матчі 
мали проводи в гостях. «Про-
мінь» (Глухівці) мав зіграти з 
«Феніксом» із Ганнополя, а ФК 
«Локомотив» чекали в Хоньків-
цях, тільки обидві наші команди 
на ігри 9-го туру не поїхали.

На екваторі обласної пер-
шості впевнено лідирують Ві-
нницький «Яско» та «Орлівка» 
з Орлівки. Ці два колективи 
набрали по 24 очки з 27 мож-
ливих. «Яско» спіткнувся в пер-
шому турі з «Горизонтом» 2:3, 
а «Орлівка» в другому турі 
на власному полі поступилася 
1:3 «Яско». У наших команд 
скромніші результати.

«Промінь» із Глуховець вдало 
розпочав чемпіонат, переміг-
ши ВДЮСШ 3:0 і був близь-
ким до нічиєї в другому турі 
з 11-разовим чемпіоном Ві-
нницької області «Поділлям» з 
Кирнасівки. Рахунок тої зустрічі 
3:4 на користь гостей. На по-
чатку жовтня майже половину 
команди глухівчан підкосила 
застуда. В Ладижин команда 
поїхала ослабленим складом 

і поступилася з рахунком 6:1. 
У четвертому турі глухівчани 
зіграли внічию з нашим «Ло-
комотивом». Гра з «Яско» буде 
в пам’яті нашої команди ще 
довго. «Промінь» у тій зустрічі 
встановив антирекорд чемпіо-
нату, програвши 15:1. Врешті-
решт «Промінь» перестав вірити 
в свої сили. А на гру останньо-
го туру команда не поїхала і 
фінішувала з чотирма очками 
на не звичному для себе місці. 
Передостанній рядок у турнір-
ній таблиці — це не той резуль-
тат, на який здатна команда з 
таким потенціалом. У Глухівцях 
є гравці і спеціалісти, які зна-
ють причину незапланованих 
втрат очок. Тож є надія, що 
після зимової паузи в чемпіо-
наті глухівчани будуть схожими 
на той «Промінь», який показу-
вав гру на початку чемпіонату.

Сила «Локомотива» — в інди-
відуальній грі майже кожного 
футболіста. У грі один в один 
«Локомотив» за підбором вико-
навців поступається лише обом 
лідерам чемпіонату, можливо 
ще «Горизонту» та «Поділлю». 
А от командна гра «Локомоти-
ва» одна з найгірших. До акти-
ву вони можуть занести нічию 
1:1 із «Променем». Добре грали 
в Ладижині, але програли 2:1 і 

«Акція допомоги 
— хороша справа, 
тільки організована 
вона з багатьма 
незручностями людей і 
в цьому її мінус»

вдома 1:3 поступилися «Яско». 
Команда завершила перше коло 
з одним очком і пішла на зимо-
ві канікули на останньому місці.

У восьми іграх «Локомотив» 
забив у ворота суперників 
6 м’ячів і 26 пропустив у власні 
ворота. Ще три м’ячі команді 
нарахували як технічну поразку, 
за неявку на гру. Щодо забитих 
і пропущених м’ячів «Локомо-
тива», то це не найгірший по-
казник чемпіонату. Але мова 
не про те, а про неявку команди 
у Хоньківці.

«Промінь» попередив свого су-
перника заздалегідь, що не при-
їде на гру останнього туру. Неяв-
ка на гру — це ганебне явище 
у футболі, але коли команда має 
фінансові труднощі і не вирішує 
турнірних завдань, то може по-
рушити регламент. Її покарають 
технічною поразкою 0:3 і тільки. 
Неявка «Локомотива» призвела 
до розчарувань у стані супер-
ника. Там готувалися до матчу 
до останнього. Тренер коман-
ди Ігор Козак на своїй сторінці 
фейсбук написав:

«Завтра приймаємо «Локо-
мотив» Козятин!! Заключний 
матч 1-го кола 13.00!! Ідемо 
з самого ранку допомогти 
підготувати стадіон!! Вперед 
до Перемоги!!»

В Хоньківцях із самого ран-
ку до матчу готували поле і 
тут, як грім серед ясного неба, 
кажуть, Козятин у Хоньківці 
не їде. Уявляєте, в якому ста-
ні фанати «Горизонта»? Фут-
бол — для любителів футболу і 
вони хочуть, щоб спортсмени 
поважали глядача.

Такий пакет гуманітарної допомоги  отримували в школі № 2 пенсіонери, яким за 70



RIA-К, 24 листопада 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-1013 ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ

514450



14 RIA-К, 24 листопада 2022 Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

ДОЗВІЛЛЯ

514200

513655

514218

513526

514585

513996

514312

512822

514399

514387
514286

Кросворд «Козятин в роки Другої світової війни»

По горизонталі

3 Місце, де німці привселюдно повісили Сербі‑
на і Кондрацького

5 Німці окупували Козятин влітку 1941 року. 
Який це був місяць?

7 Що загрожувало батькам, якщо їх діти під час 
німецької окупації не ходили до школи?

8 Шість днів на рік німці змушували дорослих 
працювати на відбудові шляхів. Як називали‑
ся ці роботи?

9 Хто керував військами, які першими зайшли 
до Козятина під час визволення? Підказка — 
його прізвище носила школа у Сигналі

12  У 1943 році Козятин звільнили від німців. 
Який це був місяць?

13 Як називалася церква, яку більшовики пере‑
творили на Будинок піонерів, а німці під час 
окупації відновили богослужіння?

14 Під час німецької окупації в місті були дезін‑
фекційні камери, в яких обробляли постіль та 
одяг від вошей. Як вони називалися?

1 Що використовували люди замість мила, щоб помитися?
2 Як називається яр, в якому німці розстрілювали євреїв, військо‑

вих та мирних мешканців?
3 Операція Івана Бойка під час звільнення Козятина називалася 

«Стрибок …»
4 Як називалося підпільне угрупування козятинчан, які боролися 

проти німців?
6 Що зараз на тому місці, де в роки німецької окупації було гетто?
10 Підприємство, при якому німці відкрили курси німецької мови
11 Штаб гебітскомісаріату у Козятині був у школі під номером …

По горизонталі
3. площа 5. липень 7. штраф 
8. трудгужвідбуток 
9. Підгорбунський 12. грудень 
13. Вознесіння 
14. вошебійки.

По вертикалі 
1. попіл 2. Талимонівський
3. пантери 4. залізничник 6. парк 
10. депо 11. один.

ВІДПОВІДІ

По вертикалі

РЕКЛАМА

8

9

13

14

10 11

7

4

1

5 6

12

3

2
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РОБОТА
 � Запрошуємо на роботу дівчат та жінок віком від 

18+ років. 093‑485‑07‑71, 097‑410‑54‑30

 � На роботу в магазин «Продторг» запрошується 
оператор‑касир, продавець продовольчих товарів. 
067‑430‑02‑80

 � На роботу в магазин «Тинок» запрошується опера‑
тор‑касир, продавець. 067‑430‑02‑80

РЕМОНТ
 � Виконую Зварювальні роботи. 067‑786‑29‑90

 � Майстер на годину, послуги електрика, сантехніка, 
встановлення побутової техніки, збір меблів. 093‑
190‑80‑33

ПРОДАМ
 � Басейн сухий з кульками 500 шт. та гіркою з ламінова-

ного ДСП. 096-124-95-62       

 � Бензопила «Макіта», велосипед. 098-034-42-59

 � Бензопилу «Штіль», «Гудлак», бензокосу, болгарку на 
акумуляторах, болгарку 180 круг, ел. лобзік, ел. двигун 3 
квт, ел. дрель, ел. січкарню, сіно, картоплю мілку та по-
садкову «Міневра». 068-216-34-20 

 � Буряк кормовий, картоплю мілку, посадкову сортову, 
велику, можлива доставка. 097-354-76-54     

 � Вазони «Алоє» різного віку, хлорофітум, сингоніум. 
096-350-53-70   

 � Гній - перегній від корів без хімії. 097-793-55-95 

 � Дитячий столик, стільчик, годалку. Нову. 063-659-84-34

 � Духоака електрична велика, морозильна камера з 
верхньою кришкою, 4-х комф. електроплита з духовкою, 
макет оленя з рогами, стіл овальний дубовий великий, 10 
стільців. 063-775-88-86  

 � Зем. ділянку 10 сот., в кооперативі «Роднічок», 5-тон. 
контейнер з шатровим дахом, погріб, 14 горіхів, більше 
десяти фруктових дерев. 068-334-66-72, 093-940-96-11  

 � Зерно пшениці. 096-570-36-37

 � Зерно пшениці. 097-556-83-68

 � Зерно. 067-949-60-30         

 � Картоплю велику та мілку. 067-271-52-14, 097-056-
07-06 

 � Картоплю велику. 097-354-76-54 

 � Картоплю дрібну 1 кг/2 грн. 068-051-93-60 

 � Картоплю дрібну, буряк кормовий, макуху. 096-846-
87-64

 � Килим 2 х 3 м в доброму стані. 096-325-65-08, 093-
024-03-31

 � Коляску дитячу Evenly BabyHit 2 в1, колір сіро-голу-
бий, коляска в гарному стані-1100 грн., мікрохвильовку 
«Samsung»-1000 грн. 096-971-34-46   

 � Коляску дитячу зима-літо терміново, недорого. 093-
266-67-71 

 � Куртку зимову, шкіряну з чорнобуркою, розмір L, M 
хутро знімається. 096-124-95-62  

 � Лабрадор дівчинку, палевий окрас, розумна, знає ко-
манди та гарно їх виконує, вміє слухатись. 097-793-55-95        

 � Ліжечко дитяче для немовляти дешево, тренажер спор-
тивний. 067-502-10-70 

 � Ліжко односпальне + матрац з гарнітуру в доброму 
стані, ліжко полуторне з панцерною сіткою 500 грн., все 
б/в недорого. 096-307-00-73   

 � Макуху соняшникову. 067-369-13-23 

 � Маслорозподільник двосекційний новий, плуг кінний до 
мотоблока. 095-563-81-40

 � Меблі столи, диван та інше. 093-821-19-74  

 � Металопластиковий дверний блок 2,24 х 1,17 - 3000 
грн., кухонні меблі 2,60 см - 2000 грн., газова плита 
«Елента» - 1000 грн. 067-915-44-48  

 � Морських свинок, картоплю мілку та велику. 063-629-
01-49, 097-446-20-46  

 � Парта шкільна дитяча, ксерокс, ванночка дитяча, 
столик з чорного скла, вимірювач сахару новий, бідон 
алюмінієвий. 097-147-84-88      

 � Перуки, банки 0,5 по 3 грн/шт., іграшки, пластинки, 
шкіряну валізу, постільну білизну, жіночий плащ 56 р., 
теплий, валізу на колесах. 093-884-86-66, 068-209-91-37 

 � Плиту опалювально-варочну на твердому палеві та 
більярд. 096-102-03-13        

 � Пшеницю, овес. 097-577-26-86

 � Пшеницю. 097-704-97-81

 � Пшениця озима сортова. 098-132-19-12, 068-651-51-61

 � Саджанці чорної рябіни, калини, інжир, гранат, герман-
ська мушмула, кавове дерево. 067-445-75-52    

 � Сапоги шкіряні, теплі, білі 38 р., шубу білого кольору - 
бобер, 50 р. 096-443-32-73    

 � Сенбернара, або поміняю на зерно. 073-793-55-95

 � Січкарню ручну, 4000 грн., торг. 063-154-64-55

 � Сухофрукти із солодких сортів яблук та груш, лісова 
красуння, донешта, сніжний кальвін. 068-210-60-48  

 � Тюки пшениці, доставка. 067-937-45-39

 � Цуценят такси німецької, сіно, картоплю, шафу, 
сервант, стіл, ліжко, килими, холодильник, телевізор, 
газ-плита, міжкімнатні двері, електрообігрівач 1 кВт. 
068-216-34-20  

 � Чайного гриба, недорого. 096-124-95-62         

 � Шифер новий. 096-531-65-09 

 � Шифер новий. 096-531-65-09 

 � Яйця домашні трав’яного відкорму на замовлення. 
068-210-60-48         

 � Ячмінь, 5000 грн/тонна. 067-795-20-28    

НЕРУХОМIСТЬ
 � 1-кімн. кв., 3 поверх, 36 кв. м., опалення, без ремонту 

з меблями, р-н ПРБ. 093-704-31-57

 � 1-кімн. кв., центр, 5 поверх, без ремонту. 093-704-
31-57

 � 2-кімн. кв., перший поверх, інд. опалення, р-н ліцей 
№3. 093-704-31-57  

 � 2-кімн. кв., центр м. Козятин, терміново. 050-853-06-35    

 � 2-кімн. кв., центр, 2/2, інд. опалення, без ремонту. 
093-704-31-57

 � 3-кімн. кв., р-н училища, перший поверх, балкони, 
можливий обмін на м. Калинівка. 063-733-28-00    

 � 3-кімн. кв., центр, 3 пов., опалення, з ремонтом та 
меблями, 54 кв. м. 093-704-31-57

 � Будинок 80 кв. м., с. Козятин, город 15 сот., з усіма 
зручностями, ванна, туалет, гараж, літня кухня, сарай, 
колодязь, фруктові дерева. 097-628-48-13, 073-058-41-21

 � Будинок 81 кв. м., ремонт та меблі, сарай, погріб, га-
раж, баня, уся ділянка 12 сот. 097-130-02-57       

 � Будинок вул. Куликівського, 5 сот. землі, без ремонту. 
093-704-31-57 

 � Будинок м. Козятин, 87 кв. м., газ, вода, зем. ділянка 
15 сот., госп. будівлі. 093-058-78-43        

 � Будинок с. Козятин, дві кімнати, веранда, газ+пічне 
опал., літня кухня з пічним опал., криниця, сарай, погріб, 
садок, 27 соток город. 063-530-81-07

 � Будинок с. Сокілець, 72 кв. м., газ та пічне опалення, 
водопровід, госп. будівлі, криниця, зем. ділянка 47 сот. 
098-448-10-92 Наталія

 � Будинок с.Журбинці, вул. Слобода 98, зем. ділянку 
0,45, біля ставу, погріб, вода, пічне опал., сарай. 067-
949-60-30           

 � Будинок цегл., 17 сот. зем. ділянка, інд. опалення, усі 
зручності, вул. Героїв Майдану. 093-704-31-57 

 � Будинок цегляний інд. опал., 30 соток зем. ділянка, с. 
Козятин. 093-704-31-57

 � Будинок цегляний, інд. опалення, вул. І. Франка, зем. 
ділянка 6 сот. 093-704-31-57

 � Діючий магазин, вул. Білоцерківська. 067-797-68-40

 � Зем. ділянки с. Журбинці, вул. Космонавтів -  0,47 сот., 
вул. Центральна 27 - 0,23 сот. 067-949-60-30   

 � Земельну ділянку 0,15 га під забудову. 098-034-42-59, 
063-320-32-07 

 � Земельну ділянку 15 соток, недобудований будинок є 
вода. 068-197-24-56, 063-308-25-58 Дмитро

 � Земельну ділянку сільськогосподарського призначення 
0,12 га, р-н АТП. 096-505-41-55   

 � Пів будинку, кухня, 3 кімн., Козятин, вул. Горького, 
26\1. 093-344-34-39

 � Пів будинку, р-н депо, газ, вода, землі 0,16 соток. 
068-951-87-17  

 � Частину будинку з ремонтом, усі зручності, є пічне 
опалення, утеплений, р-н ліцею №2, можливий обмін на 
2-кімн. квартиру. 098-597-08-78, 093-596-41-56  

 � Частину будинку, вул. Незалежності з зем. ділянкою 3,6 
сот., вода, газ, світло, отоплення. 093-586-43-88 

 � Частину будинку, центр, пічне опалення, сарай, вул. 
Стуса. 093-704-31-57 

АВТОМОТО
 � Daewoo Nexia 2007 р. в., двигун 1,5, пробіг 103 тис. 

км., один власник, вхорошому стані. 067-602-75-87 
Анатолій 

 � Ваз 1118, 2008 р. в., «Калина». 067-797-68-40, 097-
576-19-45  

 � ВАЗ 2110, 2002 р. в., добрий стан,1,5, газ+бензин, 
комплект зимової резини. 068-046-27-54          

 � Диски R 14 «Citroen», карбюратор ВАЗ 2109. 098-034-
42-59 

 � Плуг 3-корпусний, Т-25 лівосторонній до китайця. 
068-025-47-76 

КУПЛЮ
 � Бензопили, бензокоси, електродвигуни, млини не-

робочі. 068-216-34-20 

 � Гараж в кооперативі «Жигулі». 093-635-81-05 

 � Генератори МТЗ, КАМАЗ б/в, неробочі. 067-937-45-39

 � Зерно пшениці, ячменю та кукурудзи. 067-430-02-80

 � Картоплю дрібну, буряк, сіно, можливий самовивіз. 
073-793-55-95

 � Кукурудзу сиру, дерево на корню. 067-369-13-23

 � Шифер, цеглу, газоблок, металопрофіль, б/в. 063-
319-56-95       

 � Шкірки кролів, заб`ю кролів за шкірку. 097-446-20-46, 
063-629-01-49

 � Шпали дерев’яні б/в, косу ручну, перфаратор елек-
тричний, бочку залізну на 200 л. 097-255-51-60

МІНЯЮ
 � 3-кімн. кв., 66,5 кв м. вул. Грушевського 23 на 1-кімн. 

кв. з доплатою, перевага кімната з нішею. 063-736-46-87

 � Сенбернара на зерно, або продам. 073-793-55-95

РIЗНЕ
 � Віддам в хороші руки цуценят, як дзвіночки, маленької 

породи. 096-124-95-62   

 � Віддам дві верби на корню, потрібно зрізати. 097-758-
68-58

 � Втрачене свідоцтво на право власності від 15.12.1994 
р., видане Козятинською дистанцією цивільних споруд 
на ім'я Щербатюк Ігор Анатолійович, Щербатюк Інесса 
Володимирівна, Щербатюк Дмитро Ігорович вважати 
недійсним.  

 � Втрачене свідоцтво про реєстрацію трактора Т-150 
АБ 217186 від 27.02.2006 р., та номерний знак 27370 ВЕ, 
вважати недійсним.  

 � Втрачений військовий квиток на ім'я Чиж Юрій Володи-
мирович вважати недійсним. 

 � Втрачено свідоцтво про право власності №550276 на 
ім'я Чернявська Ірина Пилипівна вважати недійсне.

 � Загублене посвідчення багатодітної родини на ім'я Агар-
лєва Діана Віталіївна вважати недійсним.  

 � Загублений військовий квиток НК №6063602 на ім'я 
Марчук Ісай Антонович, 13 липня 1976 року народження, 
вважати недійсним.

 � Здам 1-кімн. кв., центр міста. 096-813-25-50         

 � Здам будинок, світло, газ, вода, зручності на дворі, 2500 
грн. + комунальні. 063-359-40-27

 � Здам в оренду гараж теплий по вул. Бессарабова Д-6,0 
м., Ш-3,85 м., В-2,3 м., двері гаража В-1,75 м., Ш-2,26 м. 
093-548-56-87     

 � Здам кімнати по добово 350грн./доба. 097-31-86-336

 � Здам частину будинку зі зручностями. 063-767-37-48

 � Микола 38 років, без шкідливих звичок, роботящий, усе 
вміє робити, с. Вовчинці, бажає познайомитись з жінкою 
без шкідливих звичок для життя, згодний на переїзд чекає 
на дзвінок. 098-859-01-33, 073-325-66-26 

 � Познайомлюсь з чоловіком для серйозних стосунків, 
Оксана 43 роки, маю п'ятеро дітей. 096-184-19-48

 � Шукаю доглядальницю для жінки. 097-300-31-13      

 � Загубленні робочі перчатки чекають на власника, 
заберіть! 093‑884‑96‑48            

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 діючий магазин. 067-797-68-40

Продам кролів породи: фландр, рекс, 
строкач, фландр півтора року - 800 грн., 
рекси до року, смачне дієтичне м’ясо та 

бархатне хутро для пошиття шуб - 400 грн. 
068-210-60-48

Продам телицю тільну. 098-794-35-57

Продам поросята м’ясної породи. 
098-595-17-00

Продам поросят. 097-577-30-26

Продам кабанчика петрен 25 кг. 
068-216-70-39 

Продам поросята м’ясної породи ПЕТРЕНИ, 
жива вага 16-18 кг. 098-656-92-41
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ДОЗВІЛЛЯ

***
При розлученні ми з дружиною 
розділили хату:
Я — зовні, вона — всередині.

***
Приходить чоловік додому, 
а дружина йому каже:
— Візьми кота, вивези з дому, бо 
вже набрид!
Чоловік взяв кота вивіз за село. 
Коли повертається, а кіт знову 
в хаті сидить, тоді взяв та й 
вивіз за 10 кілометрів від хати, 
повертається, а кіт знову в хаті 
сидить, на третій раз взяв кота 
в мішок та й повіз горами, полями, 
лісами викинув кота. Через деякий 
час дзвонить до дружини:
— Алло! Галю! Кіт вже вдома?
— Так!
— Дай йому трубку, я заблукав!

***
У кремлі попередили Київ: «Якщо 
ви і надалі будете відмовлятися від 
перемовин, ми будемо змушені 
піти й із Запорізької області!»

***
У продажу з’явилися сковорідки 
з електронним антипригарним 
покриттям: коли їжа починає 
підгорати, у вас автоматично 
відключається інтернет.

***
Йде справа в суді. Матір 
малолітнього правопорушника дає 

показання у справі:
— Ми з чоловіком виховували 
сина у найсуворіших умовах!!! 
Ну, звідки ж ми могли знати, 
що ті гроші, які ми даємо йому 
на алкоголь, дівчат і цигарки, він 
використовує для купівлі наркотиків.

***
— Пішли зі мною в кафе!
— Ні! Я на тебе образилася.
— Ну пішли зі мною в кафе.
— Ні! Йди один, без мене.
— Я не можу без тебе. У мене 
грошей немає!

***
Зустрічаються два куми:
— Вам, куме, кальцію в організмі 
не вистачає.
— А з чого ви це взяли?
— Та я з жінкою вашою вже 
другий рік сплю, а у вас ще роги 
не виросли.

***
Повертається українець із зоопарку, 
куди ходив дивитися на яка. Кум 
питає:
— Як як?
— Ну, як як? Як як як …

***
— Куме, а чого то у вас вчора кіт так 
несамовито кричав!?
— То я його купав!
— Так і я свого купаю, то він же 
в мене не кричить!
— То ви ж свого не викручуєте.

АНЕКДОТИ

ОВЕН 
Вам варто подумати про свої 
перспективи та, визначив‑
шись, починати спокійно 
діяти. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня може виникну‑
ти сприятлива ситуація для 
амбітних планів на роботі. 
Тиждень буде досить на‑
пруженим. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня виявляйте 
більше фантазії, почуття 
гумору та оптимізму. На‑
магайтеся всюди знаходити 
нестандартні рішення, це 
допоможе досягти успіху. 

РАК 
Вас може чекати успіх 
на діловій ниві, ловіть удачу, 
будьте на гребені хвилі.

ЛЕВ 
Настає час плідної, але 
монотонної роботи, але саме 
в ній ви можете проявити 
себе як сильна особистість.  

ДІВА 
Цього тижня загостриться 
інтуїція, вам навіть може 
наснитися пророчий сон. 
Не варто сліпо довірятись 
думці інших людей. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші таланти будуть помічені 
та гідно оцінені. Творчий 
підхід до роботи принесе 
суттєві результати.

СКОРПІОН 
У вас з’явиться шанс багато 
встигнути зробити, досягти 
успіху і отримати прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зосередьтеся на головному, 
не витрачайте час на порож‑
ню балаканину. 

КОЗЕРІГ 
Схоже, ви заплуталися 
у своїх прагненнях та 
бажаннях. Ваші сили та 
можливості не безмежні. 
 
ВОДОЛІЙ 
Ідеї, які вас відвідуватимуть 
протягом усього тижня, 
варто одразу ж випробувати 
на практиці. А от в авантюри 
краще не лізти.

РИБИ 
Не перевантажуйте себе 
понаднормовою роботою. 
На вас обрушиться лавина 
різноманітних справ та тур‑
бот. Наприкінці тижня буде 
конструктивною розмова з 
начальством, вас почують і 
гідно оцінять.

ГОРОСКОП
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